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RESUMO 
 
 
 

O trabalho trata da expressão da futuridade nos tipos de discurso das ordens do expor e 
do narrar e investiga a variação entre formas – como presente do indicativo, perífrase ir 
+ infinitivo e futuro do presente do indicativo, na ordem do expor, e como imperfeito do 
indicativo, perífrase ir + infinitivo e futuro do pretérito do indicativo, na ordem do 
narrar – que codificam subdomínios funcionais de expressão de futuridade baseados nos 
tipos de discurso. São objetivos do trabalho: a) delimitar subdomínios funcionais de 
expressão da futuridade, relacionando-os aos tipos de discurso do expor e do narrar, 
baseando-se na perspectiva interacionista social, de Bronckart (2003); b) analisar a 
variação entre as formas acima, usando princípios e metodologia da Teoria da variação 
e mudança, de Labov (2008). A pesquisa analisa dados obtidos do uso da língua, 
provenientes de corpora das modalidades oral e escrita, produzidos no Ceará, e busca 
fatores linguísticos e sociais que possam condicionar o uso das variantes, submetendo 
esses dados a tratamento estatístico através do pacote computacional VARBRUL. Os 
resultados mostram que o valor e o uso das formas investigadas são diferentes nos 
diferentes tipos de discurso. No discurso interativo, da ordem do expor, ir + infinitivo 
foi a variante preferida, mas no discurso teórico, também da ordem do expor, a variante 
preferida foi o futuro do presente. No relato interativo, da ordem do narrar, a variante 
mais usada foi ir + infinitivo, e, na narração, também da ordem do narrar, foi o futuro 
do pretérito. Os resultados mostram também que grupos de fatores linguísticos, como 
projeção da futuridade, e grupos de fatores sociais, como idade e sexo, são relevantes 
na variação das formas em questão nos tipos de discurso observados. O grupo de fatores 
linguísticos projeção da futuridade mostra que parece existir uma relação entre as 
variantes e a expressão de mais ou menos certeza sobre o futuro. Os contextos de mais 
certeza são reservados para as formas do presente e imperfeito do indicativo na 
expressão da futuridade. O grupo de fatores idade sugere, em linhas gerais, que há um 
processo de mudança no qual ir + infinitivo está assumindo a função de expressão de 
futuridade em lugar do futuro do presente e futuro do pretérito do indicativo. O processo 
de mudança parece ser mais avançado no discurso interativo e no relato interativo, 
entretanto, no discurso teórico e na narração o processo é incipiente. O grupo de fatores 
sexo sugere, como a teoria sociolinguística hipotetiza, que as mulheres assumem a 
implementação da nova variante (ir + infinitivo) quando o processo de mudança é mais 
avançado, mas os homens usam com mais frequência a nova forma no começo do 
processo de mudança. Outros grupos de fatores, como paradigma verbal, ocorrência da 
forma em construção verbal maior e futuridade quanto à limitação sugerem que 
princípios funcionalistas, como o princípio da retenção (BYBEE, 2003) e o princípio 
das regras de quantidade (GIVON, 2001), têm influência no uso das variantes.  
 
 
Palavras-chave: Futuridade. Tipos de discurso. Variação. 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The research deals with the expression of futurity in the types of discourse of the 
exposition and of the narration orders and investigates the variation between forms – as 
indicative present, periphrasis ir + infinitive and indicative present future, in the 
exposition order, and as indicative imperfect past, periphrasis ir + infinitive and 
indicative past future, in the narration order – that codify functional subdomains of 
expression of futurity based on that types of discourse. It has as objectives: a) to delimit 
functional subdomains of expression of futurity, relating them to the types of discourse 
of the exposition and narration orders, basing on the social interactionist perspective of 
Bronckart (2003); b) to analyze the variation between the forms above, using principles 
and methodology of the Theory of variation and change of  Labov (2008). It analyzes 
data from language use, originated from corpora of oral and written modalities, 
produced in Ceará, and it searches for linguistics and social factors that can determine 
the use of the variants, submitting this data to statistic treatment on the computational 
pack VARBRUL. The results show that the value and the use of the investigated 
variants are different, so are different the types of discourse. In interactive discourse, of 
the exposition order, ir + infinitive was the preferred variant, although in theoretical 
discourse, of the exposition order too, the preferred variant was indicative present 
future. In the related discourse, of the narration order, the most used variant was ir + 
infinitive, and, in the narration, of the narration order, it was indicative past future. The 
results show also that linguistic factor groups, as projection of futurity, and social factor 
groups, as age and gender, are relevant in the variation of the analyzed forms in the 
types of discourse observed. Projection of futurity lingugistic factor group shows that 
seems to exist a relation between the variants and the expression of more or less 
certainty about the future. The contexts of more certainty are reserved especially to the 
forms of simple present and imperfect past on the expression of futurity. The social 
factor group age suggests, in a general line, that there is a process of change, in that ir + 
infinitive is assuming the function of expression of futurity in the place of indicative 
present future and past future. This process of change seems to be more advanced in the 
interactive discourse and in the related discourse, although, in the theoretical discourse 
and in the narration, the process is incipient. Gender factor group suggests, as the 
sociolinguistics theory has as hypothesis, that women assume the implementation of the 
new variant (ir + infinitive) when the process of change is more advanced, but men use 
with more frequency the new form in the beginning of the change process. Other factor 
groups,  as verbal paradigm, occurrence of the form in a bigger verbal construction and 
limitation of futurity suggest that functionalist principles, as the principle of retention 
(BYBEE, 2003) and the principle of the quantity rules (GIVÓN, 2001), have influence 
in the use of variants.   
 
 
 Keywords: Futurity. Types of discourse. Variation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tempo, em geral, é uma das categorias mais complexas e escorregadias na 

descrição de uma língua. Talvez as dificuldades que envolvem sua descrição sejam 

decorrentes de dois fatores principais: em primeiro lugar, não é possível proceder a uma 

descrição satisfatória dessa categoria sem remeter a outras, não menos complexas, que 

são indissociáveis dela: as de modalidade e aspecto. Em segundo lugar, quase sempre, 

as funções temporais são expressas por mais de uma forma, dentre as quais muitas vezes 

há formas já responsáveis por codificar outra função temporal. 

Dentro da categoria de tempo, é-nos de particular interesse a expressão do 

tempo futuro. A delimitação de seus contornos apresenta dificuldades que se destacam 

em relação à das outras funções temporais por apresentar a característica constitutiva de 

se afastar da certeza e se aproximar do apenas possível. Some-se a isto o fato de que, 

como apontam vários estudos, citados a seguir, diferentemente do que se apreende de 

forma geral da organização e das análises dos tempos verbais na gramática tradicional, o 

tempo futuro não é expresso, hoje, primordialmente, pelas formas simples do futuro do 

presente e do futuro do pretérito que são mencionadas nos paradigmas de conjugação1. 

Especialmente na linguagem falada, mas também na linguagem escrita, são muito 

comuns exemplos como estes, retirados de fontes de fala e escrita cearenses: 

 
(1)  eu digo mãe num liga pra essa istória de pai’ mas ela briga’ briga’ por isso que ela fica 

assim duente’ mas é CIÚME/ mia fia’ um ciúme danado / é (+) mãe dêxa esse véi pra lá 
mulhé / tu sabe / que num pode fazê nada’ o jeito que tem é agüentá / vai se separá véa 
desse jeito’ vai fazê o que”  então agüenta o pai’ daqui uns dia ele se aque::ta’ mas eu acho/ 
que ela(+) num ouçe quando a gente diz num é” 2  

(2)  Mas foi somente quando José preveniu, no início daquela manhã, que ele e Carlos iriam 
sair para uma bebedeira de despedida, já que aquele seria o último dia de seu irmão entre 
eles por se sabe lá quantos anos mais (...)3 

(3)  Ninguém consegue parar o mar. É por isso que, amanhã, Vitorina sairá de sua casinha no 
alto da favela. Vai arrastar o corpo magro e torto até a cripta, cemitério dos padres. Ficará 

                                                
1 Em geral, as gramáticas tradicionais não reconhecem variação entre formas de expressão do tempo 
futuro. É verdade que algumas, como as de Almeida (1992) e Bechara (1999, 2003), chegam a mencionar 
que o presente do indicativo pode expressar tempo futuro; outras, como a de Said Ali (1964) e Cunha e 
Cintra (1985), reconhecem a forma ir + infinitivo como forma de expressão do futuro, mas a variação não 
é formalmente apresentada e as formas alternativas são sempre destacadas como detentoras de 
significados particulares, diferentes dos da forma canônica, como indicação do desejo de realizar algo e 
de realização próxima de evento futuro. 
2 ELOC – Estudo da Língua Oral do Cariri, inquérito 162, p. 7. 
3 VERAS, Lourival Mourão. A lua de Felícia. V prêmio literário de Fortaleza: Fundação Cultural de 
Fortaleza, 1995,p. 83. 
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encerrada, esperando, o terço enrolado ao pescoço. Ninguém vai lembrar-se dela. [grifos 
nossos]4 

 

No exemplo (1), o tempo futuro não é expresso por uma forma canônica do 

futuro do presente e sim por uma forma do presente do indicativo, se aquieta, e por 

formas perifrásticas de ir + infinitivo, vai se separar, vai fazer. No exemplo (3), em um 

mesmo parágrafo, aparecem expressando tempo futuro ao lado das formas canônicas do 

futuro do presente simples do indicativo, sairá e ficará, formas perifrásticas de ir + 

infinitivo, vai arrastar e vai lembrar-se. No exemplo (2), ocorre ao lado da forma 

canônica de futuro do pretérito simples do indicativo, seria, uma forma perifrástica de ir 

+ infinitivo, iriam sair. Essas ocorrências de formas diferentes expressando tempo 

futuro podem apontar para fenômenos de variação linguística. Mas não é unicamente 

esse aspecto que aguçou nosso interesse. 

É claro que o tempo futuro tem sido objeto de vários estudos a partir de 

diversos pontos de vista linguísticos. Um trabalho de grande valia sobre o assunto é, por 

exemplo, o de Oliveira (2006). Sob as perspectivas do Funcionalismo e da Teoria da 

variação e mudança, a autora procede a um estudo da variação e da mudança na 

expressão do futuro, em vários corpora de língua falada e escrita, inclusive em corpora 

do projeto NURC (Norma Urbana Culta), com dados de fala de Salvador e Rio de 

Janeiro, considerando seis formas: a forma de futuro simples, a forma de presente, a 

forma perifrástica com o verbo ir no presente + infinitivo, a forma perifrástica com o 

verbo ir no futuro + infinitivo, a forma perifrástica com o verbo haver no presente + de 

+ infinitivo e a forma perifrástica com o verbo haver no futuro + de + infinitivo. Como 

se vê, o recorte da autora compreende formas de expressão do futuro correspondentes ao 

futuro do presente. As análises da autora apontam que o uso da forma perifrástica ir + 

infinitivo indicando futuro se expande e suprime o uso da forma de futuro do presente 

simples, sobretudo na linguagem falada, caracterizando um processo de mudança 

avançado, embora não tanto como em outras línguas como o francês e o inglês. 

O tema também foi tratado por Domingos (2002), que, igualmente, se 

concentra nas formas correspondentes ao futuro do presente.  Entretanto, diferentemente 

do trabalho acima, a análise das perífrases verbais ir + infinitivo ou das formas de 

presente e de futuro do presente é mais qualitativa. 

                                                
4 LEMOS, Tércia Montenegro. Entre o mar e a favela. V prêmio literário de Fortaleza: Fundação 
Cultural de Fortaleza, 1995,p. 70. 
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Costa (2003) trata de formas de tempo futuro, mas, dessa vez, das relativas ao 

futuro do pretérito do indicativo. De uma perspectiva diacrônica, seu estudo aponta a 

forma ir + infinitivo como a variante inovadora no português atual. Além disso, mostra 

que o uso da forma simples do futuro do pretérito está associado à escolaridade e ao 

contexto social e que a forma do imperfeito expressando futuro ainda é restrita à 

linguagem falada. 

Esses trabalhos, como vários outros, como o de Santos (2000), o de Gibbon 

(2000) e o de Malvar (2003), têm uma característica em comum: mais ou menos 

explicitamente, consideram as formas de futuridade como parte de um sistema temporal 

único, estabelecido fundamentalmente a partir da relação entre tempo verbal e tempo 

cronológico. Partem das noções de futuro do presente e futuro do pretérito (chamado às 

vezes de condicional), ou seja, estudam, respectivamente, as formas de expressão de um 

evento localizado num tempo futuro em relação ao momento da fala, ou de um evento 

num tempo futuro em relação a outro evento, anterior ao momento da fala.  

Uma consequência direta de se partir dessas noções é que as formas de 

expressão de tempo futuro, do presente ou do pretérito, são tidas como codificadoras de 

funções temporais completamente distintas uma da outra, queremos dizer, tão distintas 

entre si como o são, cada uma, das funções das formas que expressam o presente e o 

pretérito. Muitas vezes, até se fazem comparações entre futuro do presente e futuro do 

pretérito (cf. GIBBON, 2000, p. 73), mas cada um continua sendo considerado como 

distinto do outro em um mesmo sistema temporal definido a partir do momento da fala. 

Ademais, talvez haja a necessidade de se estabelecerem distinções de subfunções 

temporais diferentes codificadas pelas formas em variação subsumidas por esses termos: 

é possível que haja diferentes subtipos de futuro codificados pelas formas de futuro do 

presente e, igualmente, diferentes subtipos de futuro expressos pelas formas de futuro 

do pretérito.  

Levantamos duas questões: seria possível considerar as formas verbais 

abrangidas pelo que convencionalmente se chama de futuro do presente e futuro do 

pretérito do indicativo, de uma maneira alternativa, não como codificadoras de dois 

futuros diferentes em um único sistema temporal, mas como manifestações de um 

mesmo domínio funcional mais geral do verbo, ocorrentes em diferentes sistemas? Seria 

possível delimitar diferentes subtipos de futuro codificados pelas formas do futuro do 

presente e também pelas formas do futuro do pretérito nesses diferentes sistemas? 
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A nosso ver, essas questões remetem a uma séria lacuna no tratamento da 

expressão do tempo futuro, de forma particular, e do tempo verbal como um todo, numa 

perspectiva mais geral: a não consideração das funções temporais das formas verbais a 

partir de uma perspectiva textual mais ampla. Tal lacuna é decorrente de uma 

abordagem mais convencional da categoria de tempo que parte, fundamentalmente, da 

associação do sistema temporal do verbo à expressão do tempo cronológico, isto é, que 

define os tempos e suas funções tendo em vista, primeiramente, o posicionamento 

cronológico do evento em relação ao momento da fala. 

Na verdade, embora seja inegável a existência de uma dimensão do sistema 

temporal em que há uma relação entre as funções das formas verbais e o tempo 

cronológico, tal dimensão deve também ser abordada relativamente a uma dimensão 

mais ampla, relacionada à codificação de diferentes tipos de discurso: abordagens 

alternativas como as propostas por Benveniste (1995[1966]), Weinrich (1974) e 

Bronckart (2003) demonstram que é possível e necessário explicar a organização dos 

sistemas temporais a partir de uma dimensão discursiva, que não se fundamenta 

primeiramente na relação entre a categoria linguística de tempo e o tempo cronológico, 

mas na relação entre o sistema temporal das línguas e diferentes mundos discursivos5 

em que são produzidos os mais diversos tipos de texto. Em cada tipo de discurso, 

constroem-se coordenadas de localização temporal diferenciadas e, consequentemente, 

o valor das formas verbais será afetado. Em razão disso, a variação das formas verbais 

que codificam tais funções também deve ser considerada levando-se em conta essa 

dimensão. 

A pesquisa relatada nesta tese analisa a expressão do tempo futuro no verbo do 

português cearense partindo justamente dessas questões levantadas. Tem como cerne 

demonstrar que as funções temporais recobertas pelas noções convencionais de futuro 

do presente e futuro do pretérito do indicativo são manifestações de um domínio 

funcional mais geral, que chamamos de futuridade, e que a distribuição e a própria 
                                                
5 As noções de tipos de discurso e mundos discursivos são usadas conforme o quadro teórico de 
Bronckart (2003): a de tipos de discurso, nesse caso, designa formas linguísticas identificáveis nos textos, 
tradutoras de mundos discursivos. Estes são mundos virtuais criados pela atividade de linguagem, outros 
em relação ao mundo ordinário, ou seja, aquele mundo que é o representado pelo agente-produtor, em 
que se desenrolam as ações dos agentes humanos. O termo mundo ordinário reúne os três mundos 
formais propostos por Habermas (1987): o mundo objetivo, constituído dos conhecimentos sobre os 
parâmetros do meio ambiente em que se desenvolvem as atividades humanas; o mundo social, constituído 
dos conhecimentos sobre as maneiras de cooperação entre os membros do grupo social na realização das 
atividades humanas; e o mundo subjetivo, constituído dos conhecimentos sobre o papel do indivíduo 
nessas atividades. Os tipos de discurso e os mundos discursivos serão melhor explicados, adiante, quando 
da fundamentação teórica. 
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existência dessas diferentes manifestações é determinada por uma dimensão mais 

ampla, textual-discursiva, na qual se organizam diferentes tipos de discurso, tradutores 

de diferentes mundos discursivos. Intenta, também, demonstrar que, sob a denominação 

de futuro do presente e também sob a de futuro do pretérito, estão abrigadas diferentes 

subfunções temporais que devem ser delimitadas, de maneira que a variação entre as 

diferentes formas verbais de expressão de futuridade deve ser considerada também a 

partir dessas diferentes subfunções. 

Em suma, os objetivos que norteiam o trabalho são: a) definir o domínio 

funcional6 de expressão de futuridade das formas verbais; b) delimitar, nesse domínio 

funcional, diferentes subdomínios funcionais, relacionando-os a diferentes tipos de 

discurso que são identificáveis nos textos e que traduzem diferentes mundos 

discursivos; e c) descrever, a partir de corpora de língua falada e escrita cearenses, os 

diferentes subdomínios funcionais de expressão de futuridade, de modo a identificar as 

formas verbais que codificam cada um deles e a tratar da variação entre as que 

codifiquem o mesmo subdomínio, buscando fatores linguístico-discursivos e sociais7 

que possam condicionar os diferentes usos. 

Além de buscar cumprir os objetivos mais específicos acima, esta pesquisa tem 

um objetivo mais abrangente: demonstrar, a partir do tratamento particular da expressão 

da futuridade, que o tratamento das outras funções temporais das formas verbais, em 

geral, pode seguir o mesmo roteiro, partindo do pressuposto de que tais funções estão 

intrinsecamente relacionadas aos tipos de discurso identificáveis nos textos, de forma 

que estão submetidas, em primeiro lugar, à tradução de diferentes mundos discursivos, 

como defendem as abordagens alternativas acima citadas. 

                                                
6 Estamos usando, em linhas gerais, o termo função no sentido de papel discursivo que uma determinada 
forma linguística pode exercer, portanto, a partir da relação entre forma linguística e seu contexto (cf. 
Neves (1997, p. 6) e Pezatti (2004, p. 171)). Os termos domínio e subdomínio funcional são inspirados na 
noção de domínio funcional de Givón (1984), sinteticamente retomado por Hopper (1991, p. 22) como 
“alguma área funcional geral tal como tempo/aspecto/modalidade, caso, referência, etc., do tipo que 
frequentemente torna-se gramaticizado”. Consideraremos, de um lado, que a futuridade, como domínio, 
comporta áreas funcionais mais específicas a que nos referimos como subdomínios funcionais, e, de 
outro, que a futuridade, como subdomínio, faz parte de uma área funcional mais geral, a expressão do 
tempo. 
7 Os fatores linguístico-discursivos são: i) Paradigma verbal, ii) tipo de marcação contextual da 
futuridade, iii) tipo de futuridade quanto à limitação, iv) projeção da futuridade, v) ocorrência da forma 
verbal em construção verbal maior, vi) tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e 
deslocamento, vii) Paralelismo formal. Os fatores sociais são: i) idade; ii) grau de escolaridade e iii) sexo. 
Os grupos de fatores sociais idade e grau de escolaridade não serão considerados em todos os corpora 
que utilizaremos na pesquisa, que, como descreveremos posteriormente, abrangerá corpora de língua 
falada e escrita. 
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O preenchimento das lacunas apontadas em relação à expressão da futuridade, 

de forma específica, bem como a demonstração da necessidade de um tratamento que 

considere as funções temporais das formas verbais sob uma ótica mais ampla, de forma 

geral, asseguram a importância desta pesquisa. Além da relevância científica, que 

emerge da análise de um fenômeno de estudo lacunoso da língua materna, há ainda a 

relevância sociolinguística, que deriva do fato de contribuir para a descrição de um falar 

particular, o cearense, e a relevância pedagógica, que surge do fato de servir de base 

teórica mais firme para o tratamento do fenômeno em questão, em sala de aula. 

O trabalho é composto por mais 7 capítulos. No capítulo 2, apresentamos as 

teorias que fundamentam a pesquisa. Exploramos, inicialmente, a perspectiva dos tipos 

de discurso de Bronckart (2003), que nos fornecerá subsídios para a delimitação de 

diferentes subdomínios em que atuam e variam formas de futuridade. Recorremos ainda 

à postulação dos três pontos teóricos na linha do tempo de Reichenbach (1947) para 

chegar a uma proposta de localização temporal associada aos tipos de discurso. Para a 

análise da variação nos tipos de discurso, apresentamos o quadro teórico-metodológico 

da Teoria da variação e mudança de Labov (2008 [1972]). 

No capítulo 3, definimos o domínio funcional de expressão da futuridade e 

seus subdomínios. Tecemos, inicialmente, algumas considerações históricas sobre a 

expressão do futuro em português, comentando como esse tempo era expresso em latim 

e deu origem ao de nossa língua. Além disso, apresentamos o tratamento geral que se dá 

a expressão da futuridade na tradição gramatical e nos estudos linguísticos, tanto em 

trabalhos mais clássicos, como os de Camara Jr. (1985) e Mateus et al. (1989), como em 

trabalhos variacionistas mais atuais, como os de Costa (2003) e Oliveira (2006). 

Comentamos também a relação entre futuridade e as categorias de tempo, aspecto e 

modalidade e apresentamos mais detalhes sobre as principais formas de expressão de 

futuridade que investigamos no trabalho. Dedicamos ainda uma seção a outras formas, 

como as do futuro do subjuntivo e as que chamamos deslocadas, que também podem 

veicular futuridade, embora a expressão do tempo em si não pareça ser sua principal 

função. 

No capítulo 4, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. Apresentamos os três corpora que utilizamos no trabalho (ELOC, Contos e 
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Dissertações8), o instrumento para a análise quantitativa (o pacote computacional 

VARBRUL), os grupos de fatores que controlamos e os procedimentos e restrições para 

a análise e o tratamento dos dados. 

A partir do capítulo 5, apresentamos as análises dos dados coletados nos 

corpora. No capítulo 5, apresentamos e analisamos os dados obtidos em cada tipo de 

discurso no corpus ELOC. No capítulo 6, fazemos o mesmo com os dados obtidos no 

corpus Contos e, no capítulo 7, com os dados obtidos no corpus Dissertações. 

Na última seção, retomamos o trajeto percorrido no trabalho, as principais 

discussões e os resultados e análises das rodadas estatísticas com os dados, para 

sintetizar as conclusões às quais foi possível chegar com a pesquisa. Falamos ainda das 

limitações do nosso estudo e de lacunas a serem possivelmente preenchidas com outros 

estudos no futuro. 

 
 

 

  

                                                
8 ELOC é a abreviatura do nome do projeto Estudo da Língua Oral do Cariri, constituído de entrevistas 
com falantes do Cariri cearense, do qual utilizamos 54 inquéritos. Contos é um corpus constituído de 80 
contos de 40 escritores cearenses, montado por nós. Dissertações também é um corpus montado por nós e 
é composto de 12 dissertações de mestrado de alunos cearenses do Programa de Pós-graduação em 
linguística da UFC. Maiores detalhes sobre os corpora serão dados no capítulo referente à metodologia. 
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2 A PERSPECTIVA DOS TIPOS DE DISCURSO E A TEORIA DA VARIAÇÃO 
E MUDANÇA 

 

 

Em linhas gerais, a pesquisa que desenvolvemos pode ser dividida em duas 

fases: uma primeira, em que buscamos definir os contornos de um domínio funcional do 

verbo, a que estamos chamando expressão de futuridade, e delimitar subdomínios 

funcionais nele, associando-os a diferentes tipos de discurso, tradutores de diferentes 

mundos discursivos; e uma segunda, em que procuramos identificar, em corpora de 

língua falada e escrita cearenses, as formas verbais que podem codificar cada 

subdomínio e analisar a possível variação entre elas, considerando grupos de fatores 

linguístico-discursivos e sociais que condicionem o uso das formas verbais variantes. 

Em cada uma dessas fases, utilizamos uma proposta teórica de base, que, em 

nossa visão, adequam-se perfeitamente ao cumprimento dos objetivos particulares nelas 

traçados. Na primeira, ancoramos nossas definições e delimitações na proposta de 

Bronckart (2003), que reformula a de Benveniste (1995[1966]) e a de Weinrich (1974) e 

postula a existência de 4 tipos de discurso básicos, que traduzem a criação de diferentes 

mundos discursivos. Na segunda, sedimentamos nossa análise na Teoria da variação e 

mudança de Labov (2008), que defende a indissociabilidade entre língua e sociedade e 

postula um modelo de análise quantitativo para dar conta da variação existente nas 

línguas, estabelecendo correlações entre fatos linguísticos e sociais.  

Recorremos, também, no tratamento de questões mais específicas, à teoria de 

outros autores, como a de Reichenbach (1947), que postula três pontos teóricos na linha 

do tempo, o momento da fala, o momento do evento e o momento de referência, 

fundamentais na análise das funções temporais das formas verbais de uma língua. 

Apresentamos, a seguir, mais detalhadamente, essas propostas teóricas, associando-as, 

evidentemente, às questões que investigamos. 

 
 
 
2.1 Os mundos discursivos e os tipos de discurso segundo Bronckart 

 

 

2.1.1 Contextualização da proposta 
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Os tempos verbais, desde os primórdios dos estudos da linguagem na 

antiguidade greco-romana, são tratados quase sempre, exclusivamente, em função de 

suas relações com o tempo cronológico. Tem sido assim mesmo depois do advento da 

Linguística em inícios do século XX. 

Benveniste (1995[1966], p. 260-276) foi o primeiro que delineou uma 

abordagem diferente para essa categoria gramatical. Em um estudo sobre os tempos 

verbais do Francês, percebeu que os tempos se organizam em dois grupos gerais 

relacionados a dois planos de enunciação diferentes: o da história, que é reservado à 

língua escrita e à terceira pessoa e que engloba a narrativa dos acontecimentos passados, 

sem qualquer participação do locutor; e o do discurso, que abarca as variedades dos 

discursos orais, em que o locutor sempre intervém com a intenção de influenciar o 

ouvinte, e dos discursos escritos que reproduzem os discursos orais ou que se baseiam 

em sua construção e fins. 

Weinrich (1974) segue a idéia geral de Benveniste, mas critica o fato de ter 

limitado o plano enunciativo da história à língua escrita e à terceira pessoa, somente, 

segundo o autor, com o fim de justificar o passé simple como o tempo central desse 

plano. Estabelece, então, a partir da consecutio temporum, ou concordância dos tempos, 

dois grupos de tempo e os relaciona a dois mundos que designam os conteúdos 

possíveis de uma comunicação linguística. Esses dois grupos de tempo têm 

possibilidades de emprego distintas relativamente às mais variadas situações 

comunicativas. Nas situações comunicativas que envolvem algum tipo de relato, um dos 

grupos, que tem como tempos fundamentais o imperfeito e o perfeito simples, é o 

usado. Nelas sempre estaria assinalada uma atitude de relaxamento, no sentido de 

menos comprometimento, perante o que está sendo relatado. Tais situações 

comunicativas constituem o mundo narrado. Já nas situações que representam algum 

tipo de comentário, especialmente em exposições teóricas, há preferência pelo outro 

grupo, que tem como tempo principal o presente. Nestas, a atitude diante do que está 

sendo enunciado seria mais tensa, comprometida. Tais situações comunicativas 

compõem o mundo comentado. 

Bronckart (2003) inspira-se largamente nas idéias desses dois autores, na 

esteira dos quais, situa sua proposta de divisão de mundos discursivos. O ponto de 

partida de Bronckart pode ter sido a percepção do fato de que, embora Benveniste e 
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Weinrich tivessem oposto dois mundos discursivos, os mundos da proposta de um não 

encontram correspondência exata na proposta do outro: o primeiro autor opõe um 

mundo narrativo, do qual são excluídos os relatos em primeira pessoa, a um mundo 

discursivo principalmente constituído de discursos orais dialogados; o segundo, por 

outro lado, opõe um mundo narrativo a um mundo comentado especialmente constituído 

pela exposição teórica. A conclusão é a de que, se cada um dos autores estiver com 

razão de algum modo, em vez de dois mundos, haveria quatro. Seria necessário, então, 

refinamento de teoria para os explicar e justificar. 

O refinamento teórico se dá na explicação das operações psicológicas segundo 

as quais os mundos discursivos são constituídos e na descrição das unidades linguísticas 

que constituem os tipos de discurso que os traduzem. Em linhas gerais, a proposta 

teórica de Bronckart está contextualizada em uma perspectiva interacionista-social das 

relações entre ação, linguagem e pensamento. Fundamenta-se, em grande parte, nos 

postulados teóricos de Foucault e Bakhtin, assentando no pressuposto de que o discurso 

é fruto indissolúvel de trabalho psicológico e trabalho linguístico e no de que só pode 

ser apreendido com a substância e a significação que lhe são próprias, se essas duas 

vertentes forem consideradas. 

O aparelho nocional a partir do qual é situada essa proposta teórica é 

constituído com base na noção de formação discursiva, de Foucault (1969), e de outras, 

de Bakhtin, como as de gêneros do discurso e enunciado (cf. BAKHTIN, 2003). Essas 

noções, dada a falta de precisão, de um ponto de vista mais técnico, ou a flutuação 

terminológica, são rearranjadas: as ‘formações discursivas’ de Foucault são chamadas, 

em uma de suas vertentes9, a processual, de formações sócio-discursivas: “as diferentes 

formas que toma o trabalho de semiotização em funcionamento nas formações sociais” 

(BRONCKART, 2003, p. 141). Em outra vertente, a de produto, são reanalisadas nos 

diversos níveis da composição textual, especialmente, no dos tipos de discurso e no dos 

mecanismos enunciativos. 

Os ‘gêneros do discurso’ ou ‘gêneros de texto’10 de Bakhtin são chamados por 

Bronckart de gêneros de texto (Bronckart, 2003, p. 75). ‘Enunciados’, ‘enunciações’ e 

                                                
9 Bronckart identifica, na designação de formação discursiva de Foucault, referência ora a formas 
específicas de semiotização em funcionamento nas formações sociais, ora aos produtos que compõem 
diferentes níveis da estrutura textual, como léxico, formas de planificação ou tipos de discurso. 
10 Os gêneros do discurso são definidos por Bakhtin (2003, p. 262) como tipos relativamente estáveis de 
enunciados elaborados em uma esfera de uso da língua. São construtos históricos, disponíveis no 
intertexto como modelos ao mesmo tempo rígidos e flexíveis a todos os usuários de uma língua. 
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‘textos’, referentes a produções verbais acabadas e a uma mesma ação de linguagem, 

são chamados de textos. Os mesmos termos, em Bakhtin referentes a segmentos do 

nível frasal, são chamados por Bronckart de enunciados. Já ‘línguas’, ‘linguagens’ e 

‘estilos’, quando em Bakhtin referentes a elementos formadores da heterogeneidade 

textual, são chamados por Bronckart de tipos de discurso. 

Distinguem-se, então, três níveis de abordagem: o das atividades de linguagem, 

desenvolvidas no quadro de formações sócio-discursivas e em que participam agentes 

singulares, que sediam ações de linguagem particulares; o dos textos, “como formas 

comunicativas globais e ‘finitas’ constituindo os produtos concretos das ações de 

linguagem, que se distribuem em gêneros adaptados às necessidades das formações 

sócio-discursivas”; e o dos tipos de discurso, 

  
[...] como formas lingüísticas que são identificáveis nos textos e 

que traduzem a criação de mundos discursivos específicos, sendo esses tipos 
articulados entre si por mecanismos de textualização e por mecanismos 
enunciativos que conferem ao todo textual sua coerência seqüencial e 
configuracional (BRONCKART, 2003, p. 149).  

 

Os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos juntamente 

com a infra-estrutura textual, entendida como o nível profundo da arquitetura interna 

dos textos, são os três níveis superpostos e em parte interativos que compõem o folhado 

textual (BRONCKART, 2003, p. 119). 

Os tipos de discurso são um dos elementos da infra-estrutura textual. Também 

compõe essa infra-estrutura, o plano geral do texto, que pode assumir formas muito 

variadas porque depende do gênero a que o texto pertence e de diversos fatores que 

conferem a este sua singularidade (extensão, condições externas de produção, etc.). 

Além do mais, o plano geral do texto resulta de combinações dos tipos de discurso e das 

formas de planificação do texto11, o que aumenta sua complexidade. As formas de 

planificação dizem respeito à outra dimensão da infra-estrutura textual: a da 

organização sequencial ou linear do conteúdo temático.  

Os tipos de discurso constituem, na perspectiva de Bronckart, o elemento 

fundamental na descrição da infra-estrutura textual. Isso porque o plano geral do texto, 

cuja variedade é praticamente ilimitada, resiste a qualquer forma de categorização, de 

                                                
11 Adam (1992) apresenta como forma de planificação 5 tipos de sequências: narrativa, descritiva, 
argumentativa, explicativa e dialogal, dando, inclusive, a elas, primazia na infra-estrutura do texto, 
definindo-o a partir da combinação dos tipos de sequência nele presentes. 
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maneira que pode ser descrito mais produtivamente a partir dos tipos de discurso e das 

formas de planificação. Os tipos de discurso, por sua vez, têm primazia sobre estas: 

 
Essa tese se baseia, de um lado, sobre o fato de que, se todo texto é 

necessariamente composto de tipos de discurso, baseados em operações 
constitutivas dos mudos discursivos, as seqüências, tal como Adam as define, 
só aparecem no texto eventualmente, como manifestações de operações 
suplementares, de caráter dialógico. De outro lado, essa tese decorre da 
constatação de que a distribuição dos tipos de seqüência é, em grande parte 
(mas não completamente), determinada pelos tipos de discurso. 
(BRONCKART, 2003, p. 250) 

 

Os tipos de discurso associados aos diferentes mundos discursivos constituem, 

portanto, elementos centrais na proposta de Bronckart e são abordados como arquétipos 

psicológicos, a partir da descrição das operações psicológicas que os constituem, e 

como tipos linguísticos, a partir das unidades linguísticas que os semiotizam no 

contexto de uma língua natural. 

 

 

2.1.2 Os tipos de discurso como arquétipos psicológicos 
 

 

Os arquétipos psicológicos correspondem aos tipos de discurso vistos a partir 

da perspectiva das operações psicológicas que os constituem, sem codificação por meio 

dos recursos linguísticos de uma língua natural específica. São, portanto, entidades 

abstratas ou construtos apreendidos a partir dessas operações psicológicas. 

Tais operações são de duas ordens e possibilitam a criação de quatro diferentes 

mundos discursivos que derivam quatro arquétipos correspondentes. Um primeiro tipo 

de operação psicológica diz respeito à relação entre as coordenadas gerais dos 

conteúdos mobilizados em um texto e as coordenadas do mundo ordinário em que se 

desenvolve a ação de linguagem da qual o texto se origina.  

Há duas possibilidades: a primeira é a de que a relação entre as coordenadas 

seja explicitada como disjunta, de forma que as coordenadas gerais dos conteúdos 

mobilizados em um texto possam ser estabelecidas sem referência às coordenadas do 

mundo ordinário em que se desenvolve a ação de linguagem. A organização dos 

conteúdos do texto será feita com base em uma origem espaço-temporal, a partir da 

qual se constrói todo um eixo de referência. Essa origem espaço-temporal pode ser 
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absoluta, independente e completamente indiferente à duração associada ao ato de 

produção, ou pode ser dêitica, independente, mas calculável a partir da duração 

associada ao ato de produção. Os fatos constantes do texto, portanto, não são 

apresentados como acessíveis no mundo ordinário, são narrados como se tivessem se 

dado em outro lugar e em outro tempo. Os mundos discursivos assim criados 

constituem os mundos do narrar. 

Em nosso ponto de vista, é como se a origem espaço-temporal funcionasse 

como um portal que transporta os interlocutores para vislumbrar eventos que não se 

desenrolam em seu mundo, mas em outro, que, embora possa guardar mais ou menos 

semelhanças em relação a ele, é regido por ‘leis físicas’ próprias, independentes do seu. 

Queremos dizer com isso que esse mundo paralelo possui sua própria linha temporal: 

tem seus próprios presente, passado e futuro, que não podem ser definidos com base nos 

presente, passado e futuro do mundo ordinário12. A origem espaço-temporal estabelece 

o início, “a baliza esquerda” (BRONCKART, 2003, p. 284), do processo narrativo e 

instaura um tipo de relação definitiva entre esse início e a duração associada ao ato de 

produção. Essa relação definitiva, quer seja absoluta, quer seja dêitica, faz com que o 

desenvolvimento do processo narrativo seja independente do ato de produção.  

A segunda possibilidade é a de que não haja explicitação quanto à disjunção 

das coordenadas. Dessa forma, as coordenadas gerais dos conteúdos mobilizados em um 

texto não poderão ser construídas sem referência às coordenadas gerais do mundo 

ordinário. A organização dos conteúdos do texto será feita a partir de um eixo de 

referência que não terá como base uma origem espaço-temporal, podendo ancorar-se na 

própria duração do ato de produção. Embora o mundo discursivo criado seja outro em 

relação ao mundo ordinário, aquele é constituído com base nas relações espaço-

temporais deste: o passado, o presente e o futuro terão como base o passado, o presente 

e o futuro do mundo ordinário. As coordenadas do mundo discursivo são conjuntas às 

coordenadas do mundo ordinário. Os fatos constantes do texto, portanto, são 

apresentados como acessíveis no mundo ordinário, não são narrados, mas mostrados, 

expostos. Os mundos discursivos assim criados constituem os mundos do expor. 
                                                
12 A existência de duas linhas temporais pode ser associada à proposta de Coseriu (1980) de existência de 
dois planos temporais, o atual e o inatual, cada um com seu “passado”, “presente” e “futuro”. No plano 
atual, o “presente” é representado pelo presente simples do indicativo, o “passado”, pelo pretérito perfeito 
do indicativo, e o “futuro”, pelo “futuro” do presente do indicativo. No inatual, o “presente” é 
representado pelo imperfeito do indicativo, o “passado” pelo mais-que-perfeito e o “futuro” pelo futuro 
do pretérito. Em cada um dos planos, incluem-se as perspectivas, outra dimensão temporal que situa um 
evento a partir de um ponto de referência, sendo representada pelos tempos compostos. 
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O segundo tipo de operação psicológica diz respeito à relação das instâncias de 

agentividade de um texto, nele situadas espaço-temporalmente – em outras palavras, dos 

personagens, grupos sociais, etc. mobilizados em um texto e seu contexto espaço-

temporal –, com os parâmetros físicos da ação de linguagem que se desenrola no mundo 

ordinário, isto é, com agente-produtor, interlocutor e o eixo de referência espaço-

temporal da própria produção. 

Também existem duas possibilidades: uma delas é a de que a relação entre as 

instâncias de agentividade e sua inscrição temporal, e os parâmetros físicos da ação de 

linguagem, seja explicitada, e se estabeleça uma interdependência entre essas instâncias 

e os parâmetros físicos. O texto implica os parâmetros físicos da ação de linguagem, de 

forma que as instâncias de agentividade nele mobilizadas só são identificadas com 

referências dêiticas a esses parâmetros. Ele só pode ser completamente interpretado se 

houver acesso às suas condições de produção. 

A outra possibilidade é a de que haja uma autonomia das instâncias de 

agentividade e de sua inscrição espaço-temporal em relação aos parâmetros físicos da 

ação de linguagem. O texto, por conseguinte, não implica esses parâmetros e para sua 

interpretação não é necessário conhecimento das condições de produção. 

Dessa maneira, tanto os mundos do narrar, quanto os mundos do expor podem 

ser apresentados como implicados ou como autônomos do que derivam, na verdade, 

quatro mundos: mundo do narrar implicado, mundo do narrar autônomo, mundo do 

expor implicado, mundo do expor autônomo. 

Os arquétipos correspondentes aos mundos discursivos são apresentados em 

um quadro com entrada dupla (BRONCKART, 2003, p. 157): 

 
Quadro 1 – Mundos discursivos conforme Bronckart 

 
  Coordenadas gerais dos mundos 

  Conjunção Disjunção 

  EXPOR NARRAR 

Relação ao ato 

de produção 

Implicação Discurso Interativo Relato Interativo 

Autonomia Discurso Teórico Narração 

 

O discurso interativo é próprio de gêneros de texto originalmente orais, a 

exemplo da conversação, da entrevista, da intervenção política, etc. que constituem os 

discursos interativos primários. O mundo discursivo em que ocorre é um mundo 
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conjunto-implicado em relação ao mundo ordinário, ou seja, as coordenadas gerais que 

organizam esse mundo discursivo remetem às do mundo ordinário e as instâncias de 

agentividade nele mobilizadas referem-se, com procedimentos de dêixis externa ao 

texto, aos interactantes da ação de linguagem. O eixo de referência temporal global em 

que são localizados os processos nesse tipo de discurso não se baseia em uma origem 

espaço-temporal, o que já marca a conjunção, e se ancora na própria duração do ato de 

produção, o que aponta para a implicação. Bronckart (2003, p. 303) se refere à 

possibilidade de ocorrer, no discurso interativo, eixos de referência ilimitados como os 

do discurso teórico, que será apresentado abaixo. Preferimos, no entanto, interpretar a 

criação desse tipo de eixo como encaixamentos locais de discurso teórico no discurso 

interativo, pois, de outra forma, na verdade, não haveria como diferenciar os dois tipos 

de discurso. 

Há um subconjunto de discurso interativo, o discurso interativo secundário, 

que ocorre em gêneros escritos como o romance e o conto: são os segmentos de 

discurso direto, muito facilmente encontráveis nesses tipos de gênero. É um tipo de 

discurso, portanto, encaixado em outro tipo de discurso, que pode ser chamado 

principal. Apesar disso, esse tipo de discurso interativo apresenta as mesmas 

características gerais de um discurso interativo não-encaixado: cria um mundo 

discursivo conjunto-implicado, mas não relativamente ao mundo ordinário dos agentes 

produtores e interlocutores físicos, que escrevem e lêem o texto, e sim, ao mundo das 

personagens postas em cena e que desenvolvem a ação de linguagem, que detém suas 

próprias coordenadas gerais. São usados procedimentos de dêixis interna ao texto. 

Haveria, ainda, o tipo de discurso interativo que ocorre em peças de teatro, em 

que, dependendo de serem lidos ou interpretados, a conjunção-implicação é estabelecida 

por dêixis interna ou externa. Talvez, contudo, esse tipo não precisasse ter sido citado 

como um outro subconjunto, já que o discurso interativo em si é semelhante a um dos 

dois acima, o que muda é a situação de ser lido ou interpretado. 

O discurso teórico é típico de gêneros monologados e escritos, como os 

gêneros monografia científica, dicionário, enciclopédia, etc. Retrata um mundo 

discursivo conjunto-autônomo, sendo que essa autonomia, embora tenda para isso, 

nunca é absoluta, pois, de uma forma ou de outra, as instâncias de agentividade ou suas 

posições em relação ao conteúdo temático do texto acabam sendo implicadas. O eixo de 

referência global de localização dos processos no discurso teórico não é constituído com 
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base numa origem espaço-temporal, o que já mostra a conjunção, mas também não se 

ancora diretamente na duração de produção: assume uma perspectiva ilimitada, não 

restrita, o que remete à autonomia (BRONCKART, 2003, p. 301). 

É comum ocorrerem, no contexto do discurso teórico, trechos que remetem à 

própria atividade expositiva, contendo o pronome nós e verbos no futuro do presente, 

referindo-se assim aos parâmetros físicos da ação de linguagem. Esses trechos, 

entretanto, são bem delimitáveis e, por isso, são melhor interpretados como trechos de 

discurso interativo encaixados em discurso teórico. 

Algo diferente acontece em gêneros de texto expositivos orais como 

intervenções científicas, pedagógicas, políticas, etc. em que trechos de discurso teórico 

e de discurso interativo não são claramente delimitáveis. Há, nesses casos, uma 

verdadeira fusão entre esses tipos de discurso do que resulta um tipo misto interativo-

teórico. Isso se dá em virtude de uma dupla restrição que atua sobre o agente-produtor: 

deve fornecer informações que para ele são verdades autônomas, situando-se assim num 

discurso teórico, ao mesmo tempo em que não pode perder o interlocutor de vista, 

requerendo sua atenção, buscando sua aprovação, antecipando possíveis objeções etc., 

colocando-se, dessa forma, no quadro do discurso interativo. 

O relato interativo é tradutor de um mundo discursivo narrativo disjunto-

implicado. O eixo de referência global em que são localizados os processos no relato 

interativo é constituído a partir de uma origem espaço-temporal, o que já remete à 

disjunção. Essa origem espaço-temporal é dêitica explicitando uma relação calculável 

entre o início do eixo de referência e a duração de produção, o que aponta para a 

implicação. À semelhança do discurso interativo, o relato interativo apresenta-se nos 

subtipos primário e secundário. O relato interativo primário, próprio de gêneros 

originalmente orais, como a conversação, a entrevista etc., implica os parâmetros físicos 

da ação de linguagem com as instância de agentividade nele mobilizadas, fazendo 

referência (com procedimentos de dêixis externa) aos agentes da ação de linguagem que 

está se desenrolando no mundo ordinário. 

O relato interativo secundário ocorre em gêneros de texto escritos como o 

romance, o conto, etc. Aparecem geralmente com trechos de discurso interativo 

encaixados em um tipo de discurso narrativo principal. Dessa maneira, as instâncias de 

agentividade mobilizadas no relato interativo implicam (com procedimentos de dêixis 

interna ao texto) os agentes produtores (personagens) da ação de linguagem posta em 
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cena no discurso interativo secundário, e não diretamente do mundo ordinário dos 

agentes físicos. 

A narração é um tipo de discurso monologado, característico de gêneros 

escritos como o romance, o conto, a novela, etc. Traduz um mundo discursivo disjunto-

autônomo, em que não há relação direta entre as coordenadas gerais de organização de 

seu conteúdo temático e as coordenadas do mundo ordinário, como também não há 

relação direta entre as instâncias de agentividade nele atuantes e os agentes produtores 

da ação de linguagem no mundo ordinário. O eixo de referência temporal de localização 

dos processos é instituído a partir de uma origem espaço-temporal, que é absoluta, não 

explicitando qualquer relação entre o início do eixo de referência e a duração de 

produção, o que indica a autonomia. 

É fato, todavia, que muitos textos pertencentes a gêneros narrativos parecem 

apresentar instâncias de agentividade relacionadas ao agente produtor da ação de 

linguagem, como nos textos autobiográficos. O autor parece se confundir com um 

personagem posto em cena na narração. 

Essa aparente contradição é explicada com a ajuda da noção de narrador de 

Genette (1972). O narrador é a instância responsável pela atividade de narrar e não se 

confunde com o autor, é apenas uma criação dele. Faz parte dos elementos constitutivos 

do próprio mundo discursivo, no caso, da narração, e não do mundo ordinário. Disso 

decorre que as referências que relacionam as instâncias de agentividade ao narrador, 

fazendo-o identificar-se com um personagem da história, são referências internas ao 

mundo discursivo da narração, que continua, assim, autônomo em relação ao mundo 

ordinário. 

 

 

2.1.3 Os tipos de discurso como tipos linguísticos 
 

 

Cada um desses arquétipos psicológicos, discurso interativo, discurso teórico, 

relato interativo e narração, é atualizável nos textos através de conjuntos de unidades 

linguísticas disponíveis nas línguas naturais. Quando se busca descrevê-los a partir da 

identificação das unidades linguísticas de uma determinada língua que se atualizam 

mais regularmente em cada um deles, os tipos de discurso deixam de ser vistos como 

arquétipos psicológicos para ser vistos como tipos linguísticos. São vários os tipos de 
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unidades linguísticas que, por sua ocorrência mais ou menos regular, podem caracterizar 

cada um dos tipos de discurso. Os subsistemas temporais, contudo, têm um papel crucial 

nessa caracterização e é o que interessará mais de perto nesta pesquisa, já que é no 

contexto deles que se encontra a futuridade. Bronckart (2003) procede à descrição dos 

conjuntos de unidades que ocorrerem regularmente em cada tipo de discurso, no 

francês. 

No discurso interativo, ocorrem unidades que se referem à situação de 

interação verbal e que marcam a implicação dos parâmetros físicos no mundo discursivo 

criado. A interação, oral ou escrita, fica explícita pelos turnos de fala nas situações 

dialogadas e pela presença de frases não-declarativas. A implicação dos parâmetros 

físicos fica explícita pela ocorrência de unidades que se referem a objetos acessíveis, 

aos interlocutores e ao espaço-tempo da interação, como dêiticos espaciais e temporais; 

pela ocorrência de nomes próprios, pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa 

do singular e do plural referentes aos interlocutores, com valor exofórico, e formas 

verbais de primeira e segunda pessoa. Ocorrem, ainda, mais ou menos regularmente, 

outras unidades com valor discriminativo mais fraco em relação ao tipo de discurso, 

como anáforas pronominais (em oposição às nominais) e auxiliares com valor modal e 

pragmático como poder, dever e querer. O discurso interativo é caracterizado também 

por uma alta densidade verbal (verbos por palavra) e muito baixa densidade 

sintagmática.  

A implicação no discurso interativo é também marcada pela ocorrência de um 

subsistema de tempos que tem o presente e o passado composto como centrais, aos 

quais se junta a forma de futuro perifrástico com aller + infinitivo13. No discurso 

interativo, os tempos verbais têm um caráter acentuadamente dêitico, pois o eixo de 

referência global em que são localizados tem a duração associada ao ato de produção 

como centro.   

O discurso teórico, ocorrente principalmente em situações monologadas 

escritas, é caracterizado inicialmente pela ausência de frases não-declarativas. A 

autonomia das instâncias de agentividade e sua inscrição espaço temporal em relação 

                                                
13 Relativamente ao português, como não há um passado composto com valor temporal semelhante ao do 
francês, seu papel acaba sendo assumido pelo pretérito perfeito simples do indicativo. A função da forma 
de futuro perifrástica pode ser assumida não só pela forma perifrástica correspondente em português, ir + 
infinitivo, mas por outras formas de expressão de futuridade como o próprio presente simples do 
indicativo e o futuro do presente do indicativo, cuja seleção pode depender de fatores diversos como os 
que serão investigados nesta pesquisa. 
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aos parâmetros físicos é marcada: pela ausência de unidades que remetem aos 

interlocutores ou ao espaço-tempo da interação; pela não-ocorrência de nomes próprios, 

de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular com valor exofórico e 

de formas verbais de primeira e segunda pessoa do singular. E, também, em conjunto 

com essas características principais: pela presença de organizadores com valor lógico-

argumentativo, como por outro lado, de fato, mas, etc.; pela ocorrência de modalizações 

lógicas e, sobretudo, do auxiliar modal poder; pela presença de procedimentos de 

focalização de segmentos textuais e de referência a outras partes do texto ou ao 

intertexto científico; pela grande ocorrência de frases passivas; pela ocorrência 

frequente de anáforas pronominais e nominais e de procedimentos de referenciação 

dêitica  intratextual. É marcado ainda por uma baixa densidade verbal e por uma muito 

alta densidade sintagmática. 

O subsistema temporal ocorrente no discurso teórico é semelhante ao do 

discurso interativo, mas com uma nítida dominância do presente em relação ao passado 

composto e muito poucas ocorrências de futuro, sendo que o valor desses tempos é 

agora genérico, diferente do valor mais dêitico que têm no discurso interativo. Isso 

decorre da não-ancoragem do eixo de referência temporal global no ato de produção e 

da não explicitação de uma origem para esse eixo temporal. Os eventos expostos 

passam a ter validade ilimitada. Bronckart (2003, p. 171) refere-se à ocorrência das 

formas do condicional no discurso teórico. Essas formas, no entanto, são características 

dos tipos de discurso da ordem do narrar e serão interpretadas a partir da noção de 

metáfora temporal de Weinrich (1974).  

O relato interativo, próprio de situação de interação geralmente monologada, 

oral real ou posta em cena em trechos de gêneros escritos, caracteriza-se, a princípio, 

por ausência de frases não-declarativas. Nesse tipo de discurso disjunto, a implicação 

dos parâmetros físicos da ação de linguagem é estabelecida: pela ocorrência de 

organizadores temporais que servem como traços de escansão da atividade narrativa 

iniciada a partir da origem espaço-temporal; pela ocorrência de pronomes e adjetivos de 

primeira e segunda pessoa do singular e do plural, que se referem aos interlocutores da 

situação de interação em que o relato foi desenvolvido; pela ocorrência dominante de 

anáforas pronominais em relação às nominais, que geralmente se apresentam na forma 

de repetição fiel do sintagma antecedente; e por uma alta densidade verbal e uma baixa 

densidade nominal, como acontece no discurso interativo. 
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A implicação no relato interativo também é marcada pela utilização de um 

subsistema temporal que tem o imperfeito e o passado composto como tempos centrais, 

juntos com o mais-que-perfeito e o condicional. 

Na narração, tipo de discurso geralmente monologado e próprio de gêneros 

escritos, há presença apenas de frases declarativas. A autonomia das instâncias de 

agentividade em relação aos parâmetros físicos da ação de linguagem é caracterizada: 

pela presença de organizadores temporais; pela ausência de pronomes e adjetivos de 

primeira e segunda pessoa do singular e do plural que se referem ao produtor do texto 

ou destinatário; pela ocorrência conjunta de anáforas pronominais e nominais (sendo 

que estas últimas retomam geralmente o sintagma nominal por substituição lexical), e 

por densidades verbal e sintagmática medianas em relação aos outros tipos de discurso. 

A autonomia na narração é caracterizada especialmente pela utilização de um 

subsistema temporal que tem como tempos centrais o pretérito simples e o imperfeito, 

aos quais se associam o passado anterior, o mais-que-perfeito, o condicional e formas 

com o auxiliar no imperfeito + infinitivo. 

É claro que as configurações de unidades dos tipos linguísticos descritas acima 

são relativas ao francês. De antemão, já pode ser apontada, em relação ao português, 

uma grande diferença no que diz respeito à configuração dos subsistemas temporais, 

que é a inexistência nessa língua de um passado composto nos moldes do passado 

composto francês. Consequentemente, como o passado composto ocupa o lugar de 

tempo central em certos tipos de discurso, os subsistemas temporais no português terão 

uma organização razoavelmente diferente. 

No francês, entre os subsistemas temporais dos tipos de discurso do mundo do 

narrar, uma das diferenças mais importantes é justamente a oposição passado simples X 

passado composto. No português, essa diferença fica anulada, uma vez que o pretérito 

perfeito assumirá a função dos dois tempos. Outra consequência é a de que o pretérito 

perfeito terá, no português, um duplo papel a cumprir: tanto poderá ser um tempo do 

mundo do narrar, de que é próprio no francês, como do mundo do expor, já que nesse 

mundo também ocupará o lugar do passado composto francês. 

Apesar dessas diferenças, os tempos verbais em português respondem também 

às diferenças nessa dimensão dos mundos do discurso. Koch (1984, 1989, 1992) 

identifica grupos temporais no português a partir da proposta de Weinrich (1974), cujos 

grupos de tempo são bastante semelhantes aos subsistemas temporais apontados por 
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Bronckart, e os associa também aos mundos discursivos. O trabalho de Machado (1995) 

também confirma a relação entre subsistemas temporais e os tipos de discurso no 

português. A seguir, exploraremos trechos de textos em português representativos de 

cada tipo de discurso em busca das características expostas acima, com o fim de 

demonstrar a pertinência da distinção de Bronckart também em nossa língua. 

O trecho abaixo, de discurso interativo, é proveniente de uma das entrevistas 

do corpus ELOC, que será utilizado como fonte de dados de nosso trabalho: 

 
(4) (...) DOC: E quantos filhos o senhor tem? 
INF: eu sei lá' ((fala baixo)) (+) escuta aí (+ +) é do:ze, 
DOC: Doze? 
INF: doze, (+) é três mulher' e nove ho:mem, 
DOC: É. 
INF: é, e morreu um né" aí só tem oito, 
DOC: Mora algum com o senhor? 
INF: mora Ti, 
DOC: É. 
INF: e os outro é casa:do, 
DOC: E os outros moram aonde? 
INF: ah' mora (numa) casa aí outro ali outro ali, 
DOC: É. 
INF: ((risos)) 
DOC: Eles estudam? 
INF: os menino estuda, esse daí não estuda não, porque o pai não botou pra estudar, eles num 

querem estudando minha filha, é eRRA:do' né"    
DOC: É. 
INF: aí tem o menino de Noviço que esse vive lá em CA:sa' eu não vou dizer que ele (dormir  

aqui)/ que ele vive lá em ca:sa eu dou de comê a e:le' dou tudo, dou estudo de:le' FA:ço 
tudo com ele, (incompreensível) mas esse daí num quer, o marido num/ o:: pai num 
(po:de,)  

DOC: É? 
INF: aí minha (filha') o quê que há de fazer" (+) na:da, (+) aí' a a/ o menino aí a/ é é OTÁvio' 

(+) tinha/ (incompreensível) uns bichinhos que estuda, todos dois, tem dois meninos' 
né" (que estuda também,) mas um é pequeninho ai::nda, (+) estuda aqui nessa escola 
daqui, a outra estuda no Crato, [...]14 

 

Nesse trecho de discurso interativo, podemos observar que a implicação dos 

parâmetros físicos se estabelece com unidades que se referem aos interlocutores, como a 

expressão de tratamento “o senhor” e o pronome de primeira pessoa “eu”, acompanhado 

de formas verbais concordantes de primeira pessoa, como “sei” e “dou”. Há também a 

presença de dêiticos que se referem ao espaço da interação, como “aqui”, “daqui”, “ali”, 

este último claramente usado para mostrar objetos (casas) que estavam à vista dos 

interlocutores. Podemos verificar ainda um nome próprio, do qual só consta as duas 

primeiras letras, “Ti” (certamente suprimido na transcrição para não permitir a 

                                                
14 ELOC, inquérito 057, p. 3. 
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identificação dos informantes), muitas anáforas pronominais e algumas ocorrências do 

modal querer. Quanto aos tempos verbais, a predominância é do presente do indicativo, 

(“tem”, “moram”, “estudam”), mas há algumas ocorrências do pretérito perfeito 

(“morreu”, “botou”), que como comentamos, assume o lugar do passado composto 

francês, e também de formas de futuridade (“vou dizer”, “há de fazer”), correspondentes 

ao futuro do presente. 

O exemplo seguinte traz um trecho de discurso teórico, retirado de uma das 

dissertações que compõem o corpus Dissertações, também usado em nossa pesquisa: 

 
(5)        A concepção clássica de anáfora, exposta acima, está ligada à concepção realista, 

em que se estabelece uma relação entre a língua e o mundo. Um dos representantes da 
concepção realista é Milner (2003), para quem “uma seqüência nominal possui [...] 
uma referência, a qual é o segmento da realidade que lhe é associado” (p. 85), o que 
quer dizer que, se dois SN possuem a mesma referência real, constituir-se-á um caso de 
co-referência real. 

      A concepção realista, porém, não é satisfatória quando trata de casos em que há os 
chamados “referentes evolutivos”, que retomam “uma entidade que sofre, à medida que 
se desenvolve o discurso, diversas transformações, causando prejuízo a seu estado, ao 
ponto de que, ao final, se pode perguntar se é ainda a mesma entidade e se é ainda 
possível falar de co-referência (Charolles & Schnedecker, 1993, p. 106, apud Apothéloz 
& Reichler-Béguelin, 1995). Esse tipo de fenômeno ocorre, por exemplo, em receitas, em 
que os ingredientes vão sendo adicionados e misturados e retomados ao longo do 
discurso. É mais adequado tratar os referentes como objetos do discurso, o que não 
submeteria a referência a aspectos vericondicionais (cf. Koch & Marcuschi, 1998). 
       A concepção realista da referência, que estabelece uma relação direta entre os 
referentes e o mundo, por ser problemática, conforme visto acima, vem sendo substituída 
pelo conceito de objetos de discurso, em que se prioriza a visão de que há uma diferença 
entre objeto do mundo e objeto do discurso. Os objetos do discurso são constituídos pela 
bagagem de conhecimento que os interlocutores vão associando aos referentes conforme 
estes vão sendo afetados por novas predicações ao longo do discurso. Essa bagagem de 
conhecimentos que os interlocutores supostamente compartilham, ou, nas palavras de 
Berrendonner (1994, apud Zamponi, 2003), esse “sistema de representações” comuns aos 
interlocutores, é a memória discursiva.15 

 

A autonomia das instâncias de agentividade e sua inscrição espaço temporal 

em relação aos parâmetros físicos, característica do discurso teórico, fica clara nesse 

trecho, primeiramente, pela dominância de frases declarativas e por não haver referência 

aos interlocutores e ao espaço-tempo da interação. O texto pretende ser impessoal e 

atemporal. Também não ocorrem nomes próprios, pronomes e adjetivos de primeira e 

segunda pessoa do singular com valor exofórico e de formas verbais de primeira e 

segunda pessoa do singular. Pode ser notada a presença de organizador de valor lógico-

argumentativo, “porém”, e do auxiliar modal “poder”. Há ainda a presença de 

procedimentos de focalização de segmentos textuais, como as aspas em “referentes 
                                                
15 DISSERTAÇÕES, disF1, p. 30-31. 
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evolutivos”, “sistema de representações” e o itálico em objetos discursivos e memória 

discursiva; procedimentos de referência a outras partes do texto, como “exposta acima” 

e “conforme visto acima” e ao intertexto científico, como “(cf. Koch & Marcuschi, 

1998)”. Pode ser constatada também a ocorrência de várias frases passivas, como “vem 

sendo substituída” e “vão sendo afetados” e a ocorrência frequente de anáforas 

pronominais e de procedimentos de referenciação dêitica intratextual, como “essa 

bagagem” e “esse tipo de fenômeno”.  

O tempo verbal predominante no trecho é o presente do indicativo, com um 

valor diferente do valor dêitico que detém no discurso interativo: assume um valor 

atemporal, os eventos verbais nas formas de presente ganham uma validade indefinida, 

o que decorre de não estarem ancorados ao momento da enunciação ou a uma origem 

espaço-temporal. Reparemos que a forma de futuridade “constituir-se-á” também tem 

um potencial dêitico reduzido, traduzindo mais a certeza de que o processo verbal se 

concretizará como consequência de um processo anterior, do que propriamente tempo 

futuro. Vejamos que ele pode ser substituído sem problemas por uma forma de presente 

sem que se percam nuances temporais: o evento expresso pelo verbo acaba tendo a 

mesma validade. Algo semelhante pode ser dito em relação à forma verbal de futuro do 

pretérito “submeteria”. Sua função principal não é indicar tempo: marca, na verdade, o 

distanciamento do autor do que está sendo enunciado, atribuindo a responsabilidade da 

afirmação a outrem. 

O trecho seguinte, retirado de um inquérito do corpus ELOC, exemplifica o 

relato interativo: 

 
(6) DOC: Fale-me de acontecimentos que marcaram a sua vida.  

      INF: o primeiro acontecimento que marcô a minha vida’ foi o meu casamento’ quando eu 
conheci o meu atual esposo’ é:: (+) nóis nos encontramos numa praça’ a praça Brasília in 
frente o hospital santa’ tõi’ o qual começamos a namorá (+) meses depois (+) noivamos e 
um ano e meio nos casamos’ foi um dia muito importante na minha vida (+) eu istava cum 
dezoito ano quando me casei’ ele istava com vinte e três (+) foi bo:m é’ foi uma das 
experiências mais importante da vida’ purque eu não era ainda’ não mim considerava ainda 
uma pessoa totalmente adulta’ (+) mais a parti daquele momento’ eu mim considerei’ 
purque eu passei a tê uma vida a dois (+) ele’ também ele não era muito maduro’ mais 
depois disso ele passô a sê, nóis nos conhecemos um dia’ pur acaso (+) eu vĩa da missa de 
sete da noite’ e ele istava na praça’ entre um olhá e ôtro’ ele olhô pra mim e convidô a 
sentá’ ao lado dele’ sentei começamos a convessá’ depo:is subimos pra casa mais 
conversando assim’ como se fosse bons amigos’ quando cheguei perto da minha casa’ ele 
disse que quiria convessá cumigo no dia siguinte’ marcamos intão no mesmo lugá (+) no 
dumingo a noite fui até lá’ quando cheguei já o encontrei (+) falou-me de coisas boas’ 
bunitas (+) e perguntou se re/ se eu gostaria de ficá namorano cum ele’ aceitei’ pois ele tĩa 
chegado de São Paulo (+) e: era poucos dias que ele tĩa chegado’ só que ele disse que não 
teria vindo pra ficá’ pois precisava voltá pra trabalhá’ (+) só que o tempo que ele veio 
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passá’ foi muito pouco’(+) mesmo assim eu aceitei’ fiquei namorando cum ele’ ele foi na 
casa do meus pais’ começaram a conversá eu’ ele’ e meus pais’ ele falô pra eles que ia 
voltá’ mais que gostaria que eu ficasse isperano pur ele’ eu como era muito nova na época’ 
disse que não’ que não aceitava que ficasse isperano’ se ele quisesse alguma coisa cumigo’ 
um dia que ele voltasse a gente voltaria se pur acaso ele estivesse sozinho e eu também (+) 
mesmo assim ele voltou (+) passô um ano’ um ano e meio mais ou menos’ e ele veio’ e 
quando vei nós já nos casamos, (+) as pessoas ficaram admirada cumo é que em tão pôco 
tempo’ a gente se casô’ achavam ((barulho não identificado)) que nós não íamos vivê’ que 
ele era uma pessoa que bebia na época’ e que fazia as ciosas que muita gente não gostava’ 
(+) e que eu era uma pessoa muito nova’ e que talvez não fosse vivê essa vida cum ele, (+) 
mais ele mostrô pra mim tudo ao contrário (+) foi então (+) quando eu fiquei grávida do 
meu primeiro filho (+) foi uma das:/ essa foi a segunda maió alegria que eu tive na vida’ 
purque quando engravidei’ eu já tinha dizenove anos’ não sabia nem como cuidá-lo’ mas 
passei a sabê (+) pur ele sê tão importante na minha vida’ [...]16 

 

Nesse trecho de relato interativo, a implicação dos parâmetros físicos da ação 

de linguagem pode ser vista, inicialmente, pela ausência de frases declarativas. Há 

várias ocorrências de organizadores temporais, como “meses depois” e “no dia 

seguinte”, que servem como traços de escansão da atividade narrativa. Vemos que a 

origem espaço-temporal não é uma data específica, mas está implícito que os eventos 

que compõem o processo narrativo originam-se na época do casamento da informante. 

É feita também uma referência espacial, “praça Brasília, em frente ao hospital Santo 

Antônio”, que só pode ser interpretada inteiramente a partir da situação de interação, 

considerando-se o conhecimento por parte dos interlocutores do lugar mais próximo a 

onde estava acontecendo a entrevista que correspondesse à descrição. Ocorrem também 

pronomes pessoais e adjetivos de primeira pessoa do singular, como “eu” e “meu”, que 

se referem à informante, participante da situação de interação em que o relato foi 

desenvolvido. Há ainda a ocorrência dominante de anáforas pronominais, especialmente 

de “ele”, retomando “meu atual esposo”. 

Os tempos verbais predominantes são o pretérito perfeito (“marcou”, 

“encontramos”, “casei”) e o pretérito imperfeito do indicativo (“estava”, “considerava”, 

“achavam”), que funcionam como “presente” nos tipos de discurso da ordem do narrar. 

Ocorrem também formas de mais-que-perfeito do indicativo (“tinha chegado”), que 

funcionam como “pretérito”, marcando eventos como anteriores a uma determinada fase 

do processo narrativo, e formas de futuro do pretérito (“gostaria”, “voltaria”) e variantes 

(“ia voltar”), que funcionam como “futuro”, assinalando eventos como posteriores a 

uma determinada fase do processo narrativo. 

                                                
16 ELOC, inquérito 165 p. 7-8. 
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O trecho seguinte, retirado de um dos contos que compõem o corpus Contos, 

outra das fontes de dados de nosso trabalho, é um exemplo do tipo de discurso narração: 

 
(7)     Paisagens virgens e ensolaradas, luzes, pois na imensidão cearense. Índios, areais, 

carnaubeiras... Era o retrato da América equatoriana aos olhos do Velho Mundo; eis que um 
dia Santiago Maior ergueu-se sobre o Ceará. 

          A expedição malograda de Pero Coelho de Sousa, o nobre capitão açoriano, caía sobre os 
últimos vestígios. Fora difícil a vitória alcançada contra os franceses dirigidos por Adolfo 
Mambille, invasores do oeste da capitania do Ceará Grande, haja vista que ali viviam os 
tabajaras, as tribos dos chefes Irapuã, o Mel Redondo, e Jeropary, o Diabo Grande, fiéis 
colaboradores dos franceses. 

         Tudo começou quando Coelho de Sousa declarou guerra ao motim da Ibiapaba. Não 
obstante expulsos os gauleses e capturados os selvagens, o ilustre capitão intentava avançar 
mais para o norte em demanda às terras do Maranhão, procurando, também, repelir os 
franceses ali estabelecidos. É então que surge o infortúnio: os soldados famélicos e 
combalidos rejeitavam a empreitada e os índios escravizados se agitavam em franca 
rebeldia... 

          Pobre explorador da América solteira que ensejava fazer história e era a própria história 
feita de expedição homérica frustrada na província que se não colonizava; não era só a 
desventura dos homens que comandava, era também a natureza árida daquele chão 
selvagem. Vendo-se desobedecido e impossibilitado de prosseguir em sua façanha, no rumo 
do setentrião, recua o intrépido aventureiro açoriano às margens do Rio Ceará, onde 
brilhava o sol, outrora encontrado pelo lusitano na primeira viagem de reconhecimento. 
Estrategicamente, faria povoação e forte no lugar que melhor lhe conviesse, ao passo que 
edificaria o primeiro reduto oficial da capitania.17 

 

Uma primeira característica do trecho é que há a dominância de frases 

declarativas, tal como descrito como uma das características da narração. Pode ser 

depreendida, no primeiro parágrafo do trecho, a origem espaço-temporal que estabelece 

a disjunção em relação às coordenadas do mundo ordinário: a atividade narrativa é 

contextualizada na época do início da exploração da América equatoriana e da fundação 

do Fortim de Santiago. A autonomia das instâncias de agentividade em relação aos 

parâmetros físicos da ação de linguagem que também caracteriza a narração é marcada, 

inicialmente, no trecho, pela ausência de pronomes de primeira e segunda pessoa que se 

referem aos interlocutores. Pode ser observada também a ocorrência conjunta de 

anáforas pronominais, como “ali”, retomando “oeste da capitania do Ceará Grande”, e 

nominais, retomando o sintagma nominal por substituição lexical, como “os gauleses”, 

retomando “os franceses”, e “o ilustre capitão”, retomando “Coelho de Sousa”. 

Os tempos verbais predominantes são os mesmos do relato interativo: pretérito 

perfeito (“ergueu-se”, “começou”, “declarou”) e pretérito imperfeito do indicativo 

(“era”, “caía”, “viviam”, indicando o tempo “presente” da narrativa, ou seja, o estágio 

atual do processo narrativo. Ocorre também o pretérito mais-que-perfeito (“fora”), que 

                                                
17 CONTOS, conM7, p. 125. 
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funciona como “pretérito” na narração, assinalando o processo verbal como anterior a 

fase atual do processo narrativo. Ocorrem ainda formas de futuro do pretérito (“faria”, 

“edificaria”), o “futuro” da ordem do narrar, que marca o processo como posterior ao 

atual estágio do processo narrativo. 

A análise dos trechos acima, exemplificativos de cada tipo de discurso, mostra, 

portanto, uma grande semelhança entre as características encontradas em textos de 

língua portuguesa e as apresentadas para os textos em francês. Destaquemos, sobretudo, 

as semelhanças dos tempos usados em cada tipo de discurso em relação aos subsistemas 

temporais franceses. Apesar das diferenças já comentadas, os subsistemas do português 

revelaram paralelismo com os delimitados na outra língua latina.  

Além de observados quanto a suas funções na dimensão dos mundos 

discursivos, os tempos verbais podem ser analisados quanto a suas funções em uma 

dimensão mais específica, interior a cada mundo discursivo: a dimensão que comporta 

as marcações de anterioridade, simultaneidade e posterioridade dos processos expressos 

pelos verbos em relação a pontos de referência, relacionados ou não à duração do ato de 

produção. 

Weinrich (1974, p. 349-350) denomina essa dimensão de dimensão da 

perspectiva comunicativa, que compõe as três dimensões fundamentais a partir do qual 

o sistema temporal do verbo deve ser analisado, ao lado da dimensão da atitude 

comunicativa, correspondente à dos mundos discursivos, e da dimensão do relevo, que, 

na verdade, é relativa aos efeitos da distinção aspectual perfectivo/imperfectivo, embora 

Weinrich tenha outra interpretação, por rejeitar a noção de aspecto. A dimensão da 

perspectiva comunicativa é um dos únicos pontos em que o autor reconhece a influência 

do tempo cronológico, que tenta a todo custo excluir da explicação dos sistemas 

temporais. Na verdade, como pondera Abreu (1998, p. 28), a perspectiva dos tempos 

verbais a partir dos mundos discursivos não é incompatível com as perspectivas mais 

referenciais dos tempos.   

Entendemos, portanto, que cada tipo de discurso atualizador de um mundo 

discursivo apresenta seu subsistema temporal, composto de tempos verbais que 

expressam anterioridade, simultaneidade e posterioridade, em outras palavras, passado, 

presente e futuro. O que estamos propondo nessa pesquisa é justamente uma análise da 

função de expressão dessa posterioridade nas formas verbais portuguesas, considerando-

a como um domínio funcional, denominado futuridade, que pode ser codificado nesses 
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diferentes tipos de discurso. Um ponto central é, então, definir anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade na dimensão da perspectiva comunicativa. 

 

 

2.2 Reichenbach e os três pontos teóricos na linha do tempo 
 

 

Para definir anterioridade, simultaneidade e posterioridade recorremos, 

primeiramente, a Reichenbach (1947), lógico que formalizou uma interpretação 

temporal das línguas naturais. Um ponto fundamental para se entender a sua teoria é a 

consideração de como o próprio tempo pode ser definido. Há três tipos de teorias pelas 

quais se pode fazê-lo: as do tempo absoluto, para as quais o tempo tem existência 

independente dos eventos, flui sem relação com qualquer coisa externa a ele; as de 

tempo relacional, para as quais não existe uma entidade tempo, que somente é 

constituído a partir dos eventos e suas relações; e as de tempo relativo (das quais a mais 

conhecida é a de Albert Einstein), para as quais as relações temporais entre percepções 

de eventos podem não corresponder às relações temporais entre eventos, ou seja, o 

tempo só pode ser definido relativamente a um observador, de cuja posição dependerá a 

simultaneidade ou a sucessividade dos eventos. É na teoria da relatividade de Einstein 

que se baseia a interpretação de Reichenbach. 

Para formalizar sua interpretação, Reichenbach estabeleceu três pontos teóricos 

na linha do tempo: o momento do evento (ME), aquele em que ocorre o evento a que o 

enunciado se refere, ou seja, o tempo da predicação; o momento da fala (MF), o tempo 

da comunicação, isto é, o momento em que a enunciação sobre um dado evento se 

realiza; e o momento de referência (MR), eixo temporal fixo de referência, com relação 

ao qual são localizados tanto o momento da fala, quanto o momento do evento, e a partir 

do qual se define simultaneidade e anterioridade; é o tempo da referência. Embora esses 

três pontos sejam construtos teóricos, o momento de referência é o mais abstrato de 

todos e sua inclusão na interpretação de Reinchenbach é uma consequência direta da 

visão relativista do tempo: só se pode proceder a uma interpretação temporal a partir de 

um sistema de referência, pois o tempo não existe como entidade absoluta. 

A percepção dos eventos não será única, mas dependerá do ponto de vista, ou 

de referência adotado. Presente, passado e futuro não podem ser definidos 
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absolutamente, já que agora um evento que é presente, passado ou futuro quando 

observado de um determinado ponto de referência, pode não o ser, de outro. 

Corôa (1985), a partir da teoria de Reichenbach, desenvolve uma simulação 

formal dos modos de expressão da categoria de tempo em português.  É com base nas 

relações de anterioridade e simultaneidade entre os três pontos temporais de 

Reichenbach que os tempora18 das línguas naturais podem ser estudados e delimitados. 

As combinações matematicamente possíveis nunca estão presentes todas de uma vez em 

uma língua, que faz uma seleção das possibilidades no seu desenvolvimento histórico, 

organizando-as em sistemas. 

No português, o presente é definido como tempus em que ME, MF e MR são 

simultâneos (ME,MF,MR)19. Essa simultaneidade só é percebida se se considerar ME, 

MF e MR não como momentos únicos e indivisos, mas como conjuntos de momentos. 

Dessa forma, para que haja a simultaneidade entre os três momentos, eles não precisam 

coincidir quanto aos seus limites: é necessário tão somente que um ponto de cada um 

dos três coincida. Podem ser, na verdade, parcialmente simultâneos, mas quanto menos 

pontos entre os três coincidem, mais fraca é a força dêitica do tempo expresso. 

As formas do pretérito são as que mais diretamente se relacionam com o ME. 

Traduzem fatos mais reais e um mundo mais objetivo já que se referem a eventos já 

acontecidos. Nelas, o ME ocorre sempre antes do MF. Dentre as possibilidades 

matemáticas, o português seleciona ME-MR-MF, que representaria o pretérito mais-

que-perfeito, ME-MR,MF, o pretérito perfeito, e ME,MR-MF, o pretérito imperfeito. 

Já nas formas do futuro, o ME está sempre precedido por MF. As 

possibilidades em português são: MF,MR-ME; MR-MF-ME e MF-ME-MR. A 

representação MF,MR-ME corresponderia ao futuro do presente do português, como na 

oração “O garoto virá mais cedo” (CORÔA, 1985, p. 58). Há certas semelhanças entre 

futuro e perfeito: o evento tem lugar num tempo necessariamente diferente do momento 

da fala, só que em um tempo que virá e não que já foi, tomado de uma perspectiva do 

MF. Também se percebe que o MF e o MR são simultâneos, só que em vez de se fazer 

referência a um evento totalmente acabado, se faz referência a um momento totalmente 

não começado. 

                                                
18 A autora faz uma distinção terminológica entre tempo, que usará para se referir ao conceito de tempo 
que faz parte de nossa consciência, e tempus (plural tempora), para as formas gramaticais que o 
expressam. 
19 Vírgulas entre os momentos nessas representações indicam simultaneidade, e travessões, anterioridade. 
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A representação MR-MF-ME retrata o futuro do pretérito do português, como 

na oração “O garoto viria mais cedo” (CORÔA, 1985, p. 58). Segundo Corôa, tentando-

se excluir as interpretações modais e hipotéticas, constata-se que o evento ainda não 

ocorrido já era previsto em um tempo anterior ao da enunciação. No chamado futuro 

histórico, como na frase “Na manjedoura, nascia (nasceu) aquele que seria (viria a ser) o 

salvador do mundo” (CORÔA, 1986, p. 60), essas relações ficariam bem evidentes: o 

falante compreende que o evento “ser o salvador do mundo” é futuro somente em 

relação a um passado e o faz tomando como base um ponto de referência anterior ao 

momento da fala. 

A representação MF-ME-MR ocorre também em português, mas com uma 

forma analítica, como na frase “Telefone-me amanhã que já terei lido sua proposta”. O 

evento “telefonar”, MR para o evento “ler sua proposta”, é posterior ao evento no 

futuro. 

Embora apoiadas na perspectiva de Reichenbach, da qual também faremos uso, 

essas definições dos tempos verbais apresentam alguns problemas do ponto de vista que 

estamos adotando. Percebemos que os três momentos são colocados e relacionados em 

uma linha temporal a partir de que se obtém um sistema temporal único, em que se 

opõem todas as formas verbais. Concentrando-nos nas delimitações dos tempos do 

futuro, os que nos interessam mais de perto, vemos que futuro do presente e futuro do 

pretérito têm de ter, nessa análise de Corôa, representações diferentes, assim como o 

futuro do presente composto. 

Contudo, chama atenção o fato de o futuro do pretérito composto não ter 

representação. É certo que Corôa (1985, p. 58) tenta se ater, ao máximo, aos empregos 

menos modais e mais temporais do futuro, mas isso não explica a falta de referência ao 

futuro do pretérito composto, já que procurou delimitar o futuro do pretérito simples, 

nem mais nem menos rico em relação a valores modais. 

Questionamos, também, e isso dentro da proposta que pretendemos 

desenvolver é ainda mais importante, a própria representação MR-MF-ME como 

explicativa do futuro do pretérito português. Ora, considerando, como o faz Corôa, um 

único sistema temporal em que se posicionam numa linha um ME, um MR e um MF, do 

que se pode chegar à definição de todos os tempos, não vemos como justificar, no 

próprio exemplo que usa, o evento “seria o salvador do mundo” como posterior ao 

momento da fala. Em sua explicação sobre o exemplo acima, ela afirma que o momento 
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do evento é posterior a um momento de referência anterior ao momento da fala, mas 

nada diz em relação ao posicionamento do momento do evento relativamente ao 

momento da fala: “O evento “ser o salvador do mundo” é futuro apenas a partir de uma 

perspectiva passada – hoje em dia seria presente ou passado. O falante e o ouvinte 

contemplam essa possibilidade a partir de um sistema de referência que se colocou antes 

da enunciação de (54)” (CORÔA, 1985, p. 60). Fica bem claro que ME é posterior a um 

MR anterior a MF, mas nada fica dito de ME em relação a MF. Isso se dá por uma única 

e muito importante razão: MF, exatamente como o momento da enunciação no mundo 

ordinário do agente produtor, em que se localiza também o ouvinte, não influi em 

exemplos como esse. Dessa forma, mesmo MR não pode ser definido como anterior em 

relação a esse MF. 

Entendemos que os pontos teóricos de Reichenbach, numa análise das formas 

verbais e de suas funções em uma língua, devem ser considerados de uma perspectiva 

mais ampla que leve em conta a dimensão dos tipos de discurso tradutores dos 

diferentes mundos discursivos. Chegamos, então, a uma de nossas teses centrais: 

postulamos que a constituição desses pontos depende das características dos tipos de 

discurso. Dessa forma, as funções temporais devem ser analisadas e definidas a partir da 

consideração de que os tempos verbais então organizados não em um sistema temporal 

único, mas em subsistemas característicos de cada tipo de discurso. 

Cada tipo de discurso teria sua própria linha temporal em que os pontos 

teóricos se localizam em termos de simultaneidade, anterioridade e posterioridade, que 

não se sobreporia à linha temporal de outro tipo de discurso. Em linhas gerais, as 

relações de anterioridade, simultaneidade e posterioridade entre os pontos teóricos 

seriam as mesmas; a diferença residiria no estatuto desses pontos em cada tipo de 

discurso.  

As línguas são sensíveis a isso, traduzindo essa diferença com diferentes 

conjuntos de formas verbais organizados em subsistemas temporais. Por isso temos, por 

exemplo, futuro do presente e futuro do pretérito; não é, porém, que se trate de dois 

“futuros” diferentes que podem ser opostos entre si em uma mesma linha temporal: 

remetem à posterioridade, a mesma, mas em diferentes tipos de discurso tradutores de 

diferentes mundos discursivos. 
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2.3 Uma proposta de parâmetros de localização temporal baseada nos tipos de 
discurso 

 

 

Bronckart (2003, p. 276), na análise dos mecanismos de textualização e coesão 

verbal, também faz uso das proposições de Reichenbach. Critica as abordagens-padrão 

do tempo que definem os valores de temporalidade tendo em vista as relações entre o 

momento da fala e o momento do processo verbal. Presente, passado e futuro são 

definidos, assim, respectivamente, a partir da simultaneidade, anterioridade e 

posterioridade, do segundo relativamente ao primeiro. A crítica reside no fato de essas 

abordagens serem fisicalistas, pois tomam esses momentos como objetáveis fisicamente 

no mundo ordinário, e binárias, dado que se baseiam exclusivamente na existência 

desses dois momentos.  

Argumenta que um terceiro momento, o momento de referência de 

Reichenbach, é fundamental na descrição das funções temporais das formas verbais. 

Além disso, os momentos não seriam diretamente objetáveis, teriam um caráter 

psicológico. Através da postulação desses três momentos, seriam melhor explicadas, por 

exemplo, as diferenças entre as frases “Amanhã, Pedro vai a Lausanne” e “Amanhã, 

Pedro irá a Lausanne” (BRONCKART, 2003, p. 276). A forma verbal no presente ou 

no futuro seria explicada em termos da codificação de diferentes percepções das 

relações entre os três momentos: a primeira resultaria da codificação de uma relação de 

inclusão de ME em MR, e a segunda, da codificação de uma relação de posterioridade 

de ME em relação a MF.  

Para adequá-los à sua perspectiva textual, Bronckart (2003, p. 181) 

redimensiona MF, MR e ME, que passam a ser chamados, respectivamente: duração de 

produção, que remete à duração psicologicamente construída de qualquer produção 

discursiva, podendo levar um segundo, no caso da tomada de fala, ou anos, no caso da 

produção de um romance, por exemplo; eixo de referência temporal, duração formal ou 

psicológica em que se desenvolve o processo narrativo e o processo expositivo; e 

processo20, referente aos conteúdos expressos pelos verbos, tanto os que podem ser 

objetivamente datados, como os fictícios ou hipotéticos21. Esses três parâmetros são a 

                                                
20 Sempre que o termo “processo” for usado em referência ao parâmetro de localização temporal, virá em 
itálico para evitar confusão com os usos mais convencionais dessa palavra. 
21 Os tipos de discurso, como temos visto, revelam a construção de mundos discursivos específicos. Os 
tipos de discurso são regidos pelo narrador e pelo expositor, “instâncias teóricas às quais o agente 
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base de duas das quatro funções de coesão verbal: a temporalidade primária e a 

temporalidade secundária22: 

 
Na função de temporalidade primária, o processo é diretamente 

relacionado ou com um dos eixos de referência, ou com a duração associada 
ao ato de produção. Em termos culiolianos, essa função estabelece um modo 
determinado de localização do processo em relação a um dos parâmetros de 
controle. Quando esse parâmetro é a duração associada ao ato de produção, 
distinguiremos localizações de anterioridade, simultaneidade e 
posterioridade; quando esse parâmetro é o eixo de referência global de um 
tipo de discurso, distinguiremos localizações neutras, assim como 
localizações isocrônicas, retroativas e projetivas; quando se trata de um eixo 
de referência local, identificaremos, finalmente, uma localização de inclusão. 

A função de temporalidade secundária consiste em situar um 
processo em relação a outro processo, que é, por sua vez, relacionado com 
um dos parâmetros de controle. (BRONCKART, 2003, p. 283) 

 

A distinção entre a função de temporalidade primária e a de temporalidade 

secundária reside, pois, na relação direta do processo relativamente a um dos 

parâmetros de controle, no caso das primeiras, e na relação indireta, mediada por outro 

processo, no caso das segundas23. 

Nesse ponto, levantamos alguns problemas e pretendemos desenvolver uma 

proposta algo diferente da de Bronckart. Repare-se que, nessa forma de explicar, uma 

forma de presente do indicativo, como no exemplo acima (“Amanhã, Pedro vai a 

Lausanne”) não pode ser considerada como uma variante que expressa futuridade: 

resulta da codificação de uma relação específica entre somente dois dos parâmetros, 

com o que, de antemão, não concordamos. 

Em nossa visão, tal forma de explicar as funções temporais continua sendo 

binária. Na codificação de cada relação, só entram dois termos como está dito na 

citação acima: o processo ou é situado em relação ao eixo de referência temporal, do 

que resultou o presente, em uma das frases do exemplo acima, ou à duração de 
                                                                                                                                          
produtor atribui ‘a responsabilidade do dizer’ e sob a égide dos quais se desenvolvem, respectivamente, o 
processo narrativo e o processo expositivo” (BRONCKART, 2003, p. 281). As noções de narrador e 
expositor, englobadas pela denominação de textualizador (BRONCKART, 2003, p. 96), correspondem à 
noção de enunciador tal como introduzida por Ducrot (1984) para dar conta das diferentes vozes 
(polifonia) que se expressam em um texto. O processo narrativo e o expositivo constituem, portanto, o 
encadeamento dos processos, apresentados por essas instâncias teóricas, para compor o texto narrativo e o 
expositivo.  
22 As outras duas funções de coerência verbal, baseadas em distinções aspectuais, são: contraste global, 
em que uma série de processos é colocada em primeiro plano em relação a outras, e contraste local, em 
que um processo é colocado em primeiro plano em relação a outro, localmente. 
23 Essa noção de temporalidade secundária se aproxima do que Comrie (1985) chama de tempo relativo-
absoluto, e Fleischman (1982) chama de tempo relativo, em que a localização de uma situação não é 
definida a partir do presente do momento da fala, mas a partir de um momento de referência fornecido 
pelo contexto linguístico. 
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produção, do que resultou o futuro, na outra frase. Preferimos considerar 

alternativamente que, tanto num como no outro caso, a forma verbal codifica a mesma 

função de localização do processo. Pretendemos assumir que os mesmos parâmetros 

entram em jogo nos dois casos, o que nos permitiria analisar as duas formas verbais 

como variantes codificadoras de uma mesma função, como têm sido consideradas em 

vários estudos, a exemplo dos já citados em outras seções deste trabalho. Mas, para isso, 

é necessário um rearranjo na proposta de Bronckart.  

De acordo com ela, nos mundos do expor, a função de temporalidade primária 

é estabelecida tendo como base a localização do processo ou relativamente à duração 

associada ao ato de produção, do que resultam localizações de anterioridade, 

simultaneidade e posterioridade, ou relativamente a eixos de referência, que podem ser 

ilimitados, atemporais, do que resultam localizações neutras (o que ocorre 

principalmente no discurso teórico), e também podem ser locais, delimitados por 

advérbios e outras expressões temporais, do que decorrem localizações isocrônicas e 

heterocrônicas (retroativas ou projetivas) ou de inclusão, como no exemplo “Amanhã, 

Pedro vai a Lausanne”.  

Nos mundos do narrar, a função de temporalidade primária é estabelecida 

tendo em vista a localização do processo somente em termos do eixo de referência 

temporal, cujo início é marcado pela origem espaço-temporal. Os processos podem, 

então, ser narrados pari passo com o desenvolvimento desse eixo, do que decorrem 

localizações isocrônicas; ou sem sincronia em relação a esse eixo, do que resultam 

localizações heterocrônicas (retroativas ou projetivas). A duração associada ao ato de 

produção não tem pertinência na localização dos processos.24  

Talvez se possa sustentar um ponto de vista diferente: o de que a função de 

temporalidade primária é sempre estabelecida com base em três parâmetros de 

localização (no mínimo): o processo (parâmetro que será adotado por nós nos moldes 

propostos por Bronckart) é sempre situado em relação a um eixo de referência temporal 

global e a um ponto de referência identificado como a fase atual do processo de 

textualização (fase atual do processo expositivo ou fase atual do processo narrativo) 25. 

                                                
24 Esse fato também é afirmado, por exemplo, em Reinhart (1984). Segundo o autor (1984, p. 786), o fato 
de as sequências narrativas não serem tomadas a partir do momento da fala é uma de suas características 
centrais. Nelas, o tempo da fala é irrelevante e o mundo temporal do texto é construído internamente. 
Tem seu próprio “presente narrativo”, a partir de que os eventos são avaliados. 
25 Estamos usando o termo especificador “de textualização” para subsumir, numa designação mais geral, 
os termos expositivo e narrativo. Como as instâncias formais, expositor e narrador, são chamadas de 
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Conforme já se comentou, Bronckart (2003, p. 181) redimensiona em sua 

perspectiva textual o momento de referência (MR) de Reichenbach e passa a chamá-lo 

de eixo de referência temporal de um tipo de discurso, que corresponde à duração 

formal ou psicológica do processo narrativo ou do processo expositivo. Seria, portanto, 

um eixo de referência global que ajuda a definir o próprio tipo de discurso. Entretanto, 

Bronckart também menciona a possibilidade de esse eixo global coexistir com eixos de 

referência locais, mas não se aprofunda em como essa coexistência se efetiva. Fica dito 

apenas que tais eixos podem ser tomados para a definição de uma localização de 

inclusão do processo. 

Esses eixos de referência temporal locais parecem ter, na verdade, uma função 

mais geral de especificar a localização de determinado processo em relação ao eixo de 

referência global, ressaltando as relações de anterioridade, simultaneidade ou 

posterioridade, como o fazem advérbios e expressões adverbiais, a exemplo de amanhã, 

ontem, na semana passada. Outros, no entanto, para além de especificar, chegam a 

limitar a temporalidade do processo, colocando-o como dependente de outro processo 

não-acontecido, como o fazem orações temporais e condicionais como quando ele 

chegar, se ele vier, se ele tivesse vindo. Esse tipo de eixo local parece interferir na 

relação entre o processo e os outros parâmetros: ocorre a atuação simultânea de dois 

momentos de referência na localização do evento: o eixo de referência temporal global 

situa a temporalidade do evento e estabelece o mundo discursivo, e o eixo de referência 

temporal local, constituído de um processo não-acontecido, limita essa temporalidade. 

Essa limitação parece estar na base da distinção entre um futuro mais temporal e outro 

mais modal como comentaremos mais adiante. O eixo de referência limitador diminui a 

força dêitica da forma verbal e acentua as perspectivas modais de irrealidade, 

possibilidade e probabilidade. Um dos grupos de fatores que investigaremos visa a 

verificar a influência de um eixo limitador, inclusive, na escolha das variantes de 

expressão de futuridade. 

O que chamamos de fase atual do processo de textualização (fase atual do 

processo expositivo ou fase atual do processo narrativo) se refere a um ponto de 

referência que o expositor ou o narrador toma como centro do eixo de referência 

temporal global para apresentar um processo, como simultâneo, anterior ou posterior a 

                                                                                                                                          
textualizadores (BRONCKART, 2003, p. 95-96), são responsáveis por textualizar, ou seja, desenvolver 
os processos expositivo e narrativo. Vemos, então, a possibilidade de usar o termo especificador de 
textualização para nos referirmos de forma geral aos processos expositivo e narrativo. 
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ele. Esse centro ou pode ser a duração associada ao ato de produção, como postulada 

por Bronckart, e nesse caso será fixo, permanecendo como centro em todo o processo de 

textualização; ou pode ser um outro processo, quando a duração de produção não tiver 

pertinência, e, nesse caso, será momentâneo, podendo ser substituído adiante, no 

decorrer do processo de textualização. 

Na verdade, nas próprias explicações de Bronckart, está pressuposto esse 

parâmetro, mas não nos moldes em que o estamos desenvolvendo. Para explicar esse 

parâmetro que estamos propondo e mostrar em que se diferencia do que Bronckart 

(2003) propõe, reproduzimos abaixo o mesmo exemplo de texto narrativo em que se 

baseia: 

  
Robert passou (L.iso) às margens do Rhône duas semanas 

encantadoras. Pois Avignon para onde todo o ouro da Cristandade afluía 
(L.iso), era (L.iso) uma cidade de prazer sem igual [...] O novo par de França 
teve várias audiências com o Santo Padre, um festim foi dado (L.iso) em sua 
honra no palácio pontifical e ele se entreteve (L.iso) doutamente com bom 
número de cardeais [...] 

De volta a Paris no mês de março, Robert esfregava (L.iso) as 
mãos e afirmava (L.iso) que de novo ia se produzir (L.pro). 

No começo de maio, morreu (L.iso) o bravo Gaucher de 
Chatillon, na entrada de seu octagésimo ano. Ele tinha nascido (L.retro) sob 
o reinado de Saint Louis e tinha exercido (L. retro) durante vinte anos o 
cargo de ‘connetáble’. Sua voz tinha várias vezes mudado (L. retro) a sorte 
das batalhas e prevalecido (L.retro) nos conselhos reais. 

No dia 26 de maio, Eduardo III [...] embarcou (L.iso) em Douvres 
para vir prestar homenagem a seu primo de França [...]. Um soberano de 
dezesseis anos, confiado à guarda de dois bispos, ia então afrontar (L.pro) a 
mais impressionante corte do mundo. [grifos do autor] (DRUON, 1970 apud 
BRONCKART, 2003, p. 286) 

 

Vejamos como o autor explica a organização da coesão verbal na narração a 

partir desse trecho:  

 
Examinando esse trecho de narração, observamos, primeiramente, 

que nenhum dos tempos verbais que aparecem traduz uma relação dos 
processos com a duração de produção. Isso confirma a não-pertinência 
absoluta desse parâmetro externo. 

Os tempos verbais observáveis, na verdade, marcam modalidades 
específicas de localização dos processos em relação ao eixo de referência 
constituído pelo decorrer do processo narrativo. Permanecendo no plano 
referencial, poderíamos admitir que os processos constitutivos da diegese (da 
história narrada) desenvolveram-se de acordo com uma ordem de sucessão 
<<objetiva>>. Mas, na narração mesma, a apresentação [grifo nosso] desses 
processos não se efetua necessariamente reproduzindo, tal qual, esse 
ordenamento temporal verossímil. Em alguns casos, é certo, os processos são 
efetivamente apresentados [grifo nosso] em uma ordem que parece 
reproduzir a dos acontecimentos da diegese; consideraremos, então que o 
decorrer do processo narrativo e a ordem de sucessão dos processos se 
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desenvolvem <<em paralelo>> e que esses processos são objetos de uma 
localização isocrônica (L.iso) em relação ao eixo de referência temporal. 
Mas, em outros casos, os processos são claramente apresentados [grifo 
nosso] em uma ordem deslocada em relação à da diegese: ou eles são 
apresentados [grifo nosso] como anteriores à fase atual do curso do processo 
narrativo [grifo nosso] e, então, são objetos de uma localização retroativa 
(L.retro), ou são apresentados [grifo nosso] como posteriores à fase atual 
desse processo [grifo nosso] e, então, são objeto de uma localização 
projetiva (L.pro). (BRONCKART, 2003, p. 286-287) 

 

Em vários momentos da exposição, há referência ao fato de os processos serem 

apresentados, conforme grifamos. Se os processos são apresentados, são apresentados 

por alguma entidade, nesse caso, o narrador, que assume e gerencia a responsabilidade 

de dizer. Chama atenção a expressão fase atual do processo narrativo. Essa atualidade 

tem de ser definida a partir de algum ponto de referência, que, a nosso ver, nesse caso, é 

um processo já enunciado, que o narrador toma como centro momentâneo, de onde 

enuncia um outro processo, como passado, presente ou futuro em relação a essa fase 

atual.  

Como se percebe, nesse ponto, nossa interpretação segue um caminho diferente 

do traçado na argumentação de Bronckart. Entendemos que o autor toma como um 

mesmo parâmetro o eixo de referência temporal e a fase atual do processo narrativo. 

Quando está se referindo à localização isocrônica, ele afirma que os processos são 

localizados em relação ao eixo de referência temporal. Como fica claro no início do 

próprio trecho acima, esse eixo de referência temporal é constituído pelo decorrer do 

processo narrativo. Quando o autor está se referindo às localizações retroativa e 

projetiva, o processo é situado em relação à fase atual do processo narrativo. 

Argumentamos que a fase atual do processo de textualização (narrativo, no trecho) não 

corresponde ao que Bronckart tem chamado eixo de referência temporal. Não percamos 

de vista o fato de que esse eixo, como mesmo define Bronckart (2003, p. 281), é global 

e corresponde ao decorrer ou à duração do processo de textualização e, portanto, 

envolve todas as fases desse processo e não só a fase atual. Dessa maneira, estamos 

identificando dois parâmetros diferentes: o eixo de referência global do tipo de discurso 

e o ponto de referência que define uma atualidade no processo de enunciação, que, no 

processo narrativo, constitui-se momentaneamente de um determinado processo já 

apresentado. 

Para exemplificar, no trecho acima, o eixo de referência global tem início com 

o primeiro processo enunciado, passou (duas semanas). A partir daí se desenvolve pela 
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apresentação de vários outros processos e tem seu fim no último processo enunciado, ia 

afrontar. Ressaltamos que o eixo de referência global é constituído de todos os 

processos enunciados. Reparemos que, como Bronckart afirma, muitas vezes os 

processos são apresentados em uma ordem que parece reproduzir a dos acontecimentos 

da história narrada, do que decorrem localizações isocrônicas como as das formas 

verbais no perfeito (passou, teve, entreteve, foi dado, embarcou) e imperfeito do 

indicativo (afluía, era, esfregava e afirmava). Em outros casos, os processos são 

apresentados em ordem diferente da ordem da história, do que decorrem localizações 

heterocrônicas, retroativas, com as formas do mais-que-perfeito (tinha nascido, tinha 

exercido, tinha mudado, tinha prevalecido), e projetivas, com as formas perifrásticas de 

futuro do pretérito (ia se produzir, ia afrontar).  

A partir da nossa consideração da existência do parâmetro fase atual do 

processo de textualização (narrativo, no caso), as localizações isocrônicas marcam, 

processos como alinhados temporalmente a esse parâmetro, com uma perspectiva de 

presente em relação a ele. No trecho acima, a forma verbal passou (uma semana) 

assume a fase atual do processo narrativo e as outras formas verbais do parágrafo (teve, 

entreteve, foi dado, afluía, era) são apresentadas alinhadas temporalmente a ela, com a 

perspectiva de presente.  

Com a expressão de volta, que no contexto equivale a um processo, 

especificado pela expressão temporal no mês de março, inaugura-se uma nova fase atual 

do processo narrativo. O narrador se detém ali26 e estabelece uma localização isocrônica 

dos processos esfregava e afirmava em relação a essa fase. Além disso, estabelece uma 

localização heterocrônica: apresenta outro processo usando uma forma perifrástica de 

futuro do pretérito, ia se produzir, localizando o evento expresso nela com uma 

perspectiva de futuro em relação à fase atual do processo narrativo.  

Com o processo morreu, especificado por outra expressão temporal, no começo 

de maio, tem-se uma nova fase atual do processo narrativo. Outros quatro processos, 

tinha nascido, tinha exercido, tinha mudado e tinha prevalecido, são então apresentados 

com uma perspectiva de passado relativamente a ela. A seguir, o processo embarcou, 
                                                
26 Uma discussão importante, mas que não poderemos travar aqui, diz respeito aos motivos que levam o 
narrador a eleger determinado processo como fase atual do processo narrativo e tomá-lo como ponto fixo 
para apresentar outros processos relativamente a tal ponto. Interessante é que esse ponto parece equivaler 
a uma espécie de “momento da fala” do narrador e também que parece haver não só um “momento da 
fala” do narrador, mas um “local da fala” do narrador. É o que parece explicitar-se com o uso do verbo vir 
no exemplo acima: o narrador denuncia seu ponto de localização espacial de onde apresenta os fatos: a 
França.  
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especificado pela expressão no dia 26 de maio, é tomado pelo narrador como uma nova 

fase atual do processo narrativo e outro processo, ia afrontar, é apresentado com uma 

perspectiva de futuro em relação a ela.  

Reparemos que a fase atual do processo de textualização não se confunde com 

o que estamos chamando de eixo de referência temporal local. Esse tipo de eixo 

coexiste com a fase atual do processo de textualização, geralmente especificando sua 

localização no eixo de referência global, como as expressões temporais no mês de 

março, no começo de maio, no dia 26 de maio . Assim, é possível termos atuando, ao 

mesmo tempo, quatro tipos de parâmetros de localização: o parâmetro fonte, que é o 

processo, dois parâmetros a partir dos quais a temporalidade do processo é situada, o 

eixo de referência temporal global e fase atual do processo de textualização, e outro, o 

eixo de referência temporal local, que especifica essa temporalidade, sendo que os três 

primeiros são gerais, estando sempre presentes. 

O parâmetro fase atual do processo de textualização pode coincidir com o 

momento da fala, de Reichenbach, ou a duração de produção, de Bronckart, mas não 

corresponde a eles. Comrie (1985), ao diferenciar tempo absoluto e tempo relativo, 

pondera que uma referência absoluta é ilusória, pois sempre o evento é situado em 

relação a um ponto qualquer, quer seja o momento da fala, quer não. Esse parâmetro 

que estamos postulando se adéqua a essa consideração. A fase atual do processo de 

textualização pode coincidir com a duração associada ao ato de produção, contudo, 

quando tal duração não for pertinente, como nos tipos de discurso do narrar, a fase atual 

coincide com outro ponto, um processo já apresentado. 

Em resumo, nos tipos de discurso da ordem do narrar, o eixo de referência 

temporal global é estabelecido a partir de uma origem espaço-temporal (por exemplo, 

no dia 22 de setembro de 1920, numa manhã de sol de outubro). A origem espaço-

temporal instaura o ponto de início do eixo de referência temporal global. Tem início o 

processo narrativo, a atividade de contar, de narrar os eventos, de apresentá-los em 

uma determinada ordem de sucessão. Essa apresentação, já que constitui um processo, 

é desenvolvida em várias fases, que, às vezes, são especificadas com expressões 

temporais (do tipo dois dias depois, uma semana mais tarde, etc.), eixos de referência 

locais que as localizam mais precisamente no eixo de referência global. Tais fases vão 

correspondendo a certos processos apresentados, que, momentaneamente, vão sendo 

tomados como centro do processo narrativo. Outros processos podem ser, então, 
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apresentados como simultâneos a esses processos constituintes das fases atuais. O 

narrador apresenta tais processos de uma perspectiva de presente em relação à fase 

atual, que é identificada pela forma verbal em que o processo é expresso: pretérito 

imperfeito ou pretérito perfeito do indicativo, no português27. A apresentação dos 

processos vai acompanhando cronologicamente, pari passo, a ordem em que ocorreram 

na própria história narrada.  

Entretanto, isso não acontece sempre. O narrador pode se fixar em uma dessas 

fases do processo narrativo, parar em um ponto da sucessão cronológica dos processos, 

e, dessa fase, apresentar outros processos, situando-os como anteriores ou posteriores a 

ela. A fase atual do processo narrativo e o processo apresentado não coincidem mais. 

Assim, o processo é apresentado de uma perspectiva de passado ou de futuro, que é 

identificada pelo uso de determinadas formas verbais: do pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo, quando o processo é situado como anterior à fase atual do processo 

narrativo, na perspectiva de passado; e do futuro do pretérito do indicativo e formas 

variantes, quando o processo é situado como posterior à fase atual do processo 

narrativo, na perspectiva de futuro. 

Nos tipos de discurso do expor, o eixo de referência temporal global não é 

baseado em uma origem espaço-temporal. Pode assumir como centro (e não como 

início) a duração de produção, como ocorre no discurso interativo. É um centro fixo, 

que perdurará durante todo o processo expositivo. Podem ocorrer eixos de referência 

locais, advérbios e expressões temporais (amanhã, ontem, daqui a 5 anos, quando 

amanhecer) que retomam a duração associada ao ato de produção, servindo como 

especificadores de processos relativamente ao centro do eixo de referência temporal 

global. Entretanto, o eixo de referência temporal global pode não assumir a duração de 

produção como centro, deixando indefinida sua relação com esse parâmetro. O eixo 

global terá uma extensão ilimitada e pode ter como centro momentâneo qualquer fase 

que o componha. É o que acontece no discurso teórico.  

A fase atual do processo de textualização pode, então, coincidir com a duração 

associada ao ato de produção quando ela for tomada como centro do eixo de referência 

temporal global. Quando o eixo de referência temporal global não tem como centro a 

duração do ato de produção, a fase atual do processo expositivo coincidirá com um 

                                                
27 A distinção entre esses tempos nessa função é de caráter aspectual e ajuda a definir as funções de 
contraste: o perfeito coloca um evento em primeiro plano em relação a outros eventos, e o imperfeito, em 
segundo plano. 
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processo já apresentado, à semelhança do que ocorre nos tipos de discurso do narrar. No 

português, de forma geral, as formas do presente do indicativo são usadas para marcar 

um evento como simultâneo à fase atual do processo expositivo, as do perfeito do 

indicativo, como anterior, e as do futuro do presente e formas variantes, como posterior 

a ela. 

Se analisarmos, usando os parâmetros conforme descritos acima, o exemplo de 

Bronckart, “Amanhã, Pedro vai (irá) a Lausanne”, que provavelmente faria parte de um 

texto de discurso interativo, poderemos considerar as duas formas verbais, vai e irá, 

como variantes expressando uma mesma função: posterioridade do processo de ir em 

relação à fase atual do processo expositivo, que coincidiria, no caso, com a duração do 

ato de produção, tomada como centro do eixo de referência global. O eixo de referência 

local amanhã especifica a localização do processo em relação ao centro do eixo de 

referência global. Os três parâmetros gerais, processo, eixo de referência temporal 

global, fase atual do processo expositivo, e mais um parâmetro extra, um eixo de 

referência local, são usados na definição da função de temporalidade. 

Caso retomemos também o exemplo de Corôa acima, veremos que a futuridade 

ou relação de posterioridade que é expressa em “Na manjedoura, nascia aquele que 

seria o salvador do mundo”, própria de um texto que estivesse recontando, narrando, de 

alguma forma a história bíblica, é semelhante à expressa na frase “Na manjedoura, 

nasce aquele que será o salvador do mundo”, dita, por exemplo, por José a Maria, no 

exato momento do nascimento de seu filho. O que muda é o tipo de discurso tradutor de 

um mundo discursivo específico de que cada enunciado é atualizador. A relação entre os 

pontos que definem a posterioridade em seria e será é a mesma; é o estatuto dos pontos 

em cada tipo de discurso, do ponto de vista de sua constituição, que é diferente: o 

processo será é posterior à fase atual do processo de textualização, que coincide com o 

centro do eixo de referência global do discurso interativo constituído pela duração do 

ato de produção. O processo seria, também é posterior à fase atual do processo de 

textualização, mas que coincide, nesse caso, com um processo já apresentado (nascia): 

o eixo de referência temporal global da narração não tem um centro explícito fixo; a 

origem espaço-temporal marca apenas o início desse eixo e qualquer das fases que o 

compõe pode assumir uma posição atual de centro, a partir da qual o processo é 

apresentado. 
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A partir do exposto, apresentamos abaixo representações gerais da localização 

dos parâmetros que propomos, processo (P), eixo de referência temporal global (ERG), 

fase atual do processo de textualização(expositivo/narrativo) (FA)28 e eixo de 

referência temporal local  (ERL), na linha temporal dos mundos discursivos do expor e 

do narrar. Começamos pela linha dos mundos do expor: 

 

 
 

O eixo de referência temporal global (ERG) do mundo do expor, que não tem 

início ou fim explicitados, pode ter como centro uma fase atual do processo expositivo 

(FAE) coincidente com a duração de produção (no discurso interativo) ou com um 

processo (no discurso teórico). Com base na FAE, são localizados os processos (P). 

Pode haver eixos de referências locais (ERL), que precisam a localização dos processos. 

Processos localizados como simultâneos à FAE, como P4, são expressos com formas do 

presente do indicativo. Processos localizados como anteriores, à esquerda de FAE, como 

P3, são atualizados com formas do pretérito perfeito do indicativo, e os processos 

localizados como posteriores, à direita de FAE, como P5, com formas do futuro do 

presente do indicativo e variantes. Segue, agora, a representação dos parâmetros na 

linha temporal dos mundos do narrar: 

 

                                                
28 Quando nos referirmos especificamente ao processo expositivo ou narrativo, adicionaremos a FA, 
respectivamente, ‘E’ ou ‘N’ subscritos: FAE, FAN. 

ERG 

P4 

FAE  
(duração do ato de 
produção ou um 
processo) 

P5 P6 

ERL 

P7(...) P3 P2  (...)P1 

ERL 

Figura 1 – Linha temporal dos mundos do expor 
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O eixo de referência temporal global (ERG) dos mundos do narrar tem início 

com uma origem espaço-temporal e não tem explicitado um centro. Determinados 

processos podem ser tomados como centros momentâneos no desenvolvimento do 

processo narrativo, constituindo as fases atuais do processo narrativo (FAN). Os outros 

processos (P) são, então, localizados a partir dessas fases atuais. Alguns processos são 

apresentados como simultâneos, de uma perspectiva de presente, em relação a FAN, por 

exemplo, P2, outros como anteriores a FAN, por exemplo, P1, e outros como posteriores 

a FAN, por exemplo, P3. Os primeiros são expressos com formas do pretérito imperfeito 

ou do pretérito perfeito do indicativo, os segundos, com formas do mais-que-perfeito do 

indicativo, e os últimos, com formas do futuro do pretérito do indicativo e variantes. A 

parte pontilhada da linha temporal expressa a possibilidade de ERG ser ampliado se for 

feita referência a processos anteriores à origem espaço-temporal. Com base nessas 

representações, definiremos, no próximo capítulo, o domínio de expressão de futuridade 

e as subfunções que engloba. 

 

 

2.4 A Teoria da Variação e Mudança 
 

 

Nos primórdios da linguística científica, Saussure (1993[1916]) define a 

língua, no dificilmente apreensível conjunto heteróclito e multifacetado dos fatos da 

linguagem, como objeto central de estudo da linguística, afiançando-se, sobretudo, em 

seu caráter homogêneo. Os outros fenômenos da linguagem, constitutivamente 

heterogêneos, pertenceriam a um campo de estudo secundário, a linguística da fala. 

Labov (2008), embora não o primeiro a tentar, foi o que mais logrou êxito em oferecer 

um modelo para dar conta efetivamente dos fatos da linguagem aparentemente 

ERG 

Origem espaço-
temporal 

P1 

ERL 

P2 

FAN  
(processo) 

P3  P4(...) 
 FAN  
(processo) 

Figura 2 – Linha temporal dos mundos do 
narrar 
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indomáveis, relegados a um segundo plano (o que significou, na prática, exclusão) na 

descrição linguística quando da celebre dicotomia saussuriana língua/fala.  

Na verdade, do ponto de vista da sociolinguística, área de estudo que se ocupa 

das interrelações entre sistema linguístico e sociedade, que Labov ajudou a fundar e 

solidificar, a homogeneidade nas línguas está mais para ficção. Os sistemas linguísticos 

caracterizam-se, sobretudo, pela variação, pela heterogeneidade: 

 
A existência de variação e de estruturas heterogêneas nas 

comunidades de fala investigadas está certamente bem fundamentada nos 
fatos. É a existência de qualquer outro tipo de comunidade de fala que deve 
ser posta em dúvida(...) Mas nos últimos anos fomos obrigados a reconhecer 
que essa é que é a situação normal – a heterogeneidade não é apenas comum, 
ela é o resultado natural de fatores lingüísticos fundamentais. Argumentamos 
que a ausência de alternância estilística e de sistemas comunicativos 
multiestratificados é que seria disfuncional (Weinreich, Labov & Herzog 
1968: 101). Tão logo eliminarmos a suposta associação entre estrutura e 
homogeneidade, estaremos livres para desenvolver os instrumentos formais 
necessários para lidar com a variação inerente dentro da comunidade de fala. 
(LABOV, 2008, p. 238) 

 

Para a sociolinguística é impossível conceber uma linguística que considere o 

sistema linguístico separado dos papeis sociais que cumpre, ou seja, é impossível 

desvincular a língua de seu emprego concreto. Considerando-se a variedade desses 

papeis sociais e ainda as diferenças existentes entre as várias regiões de uso de uma 

língua, é difícil escapar à conclusão de que a tendência é que haja, na maior parte das 

vezes, mais de uma forma de dizer a mesma coisa. Por isso, a sociolinguística constitui 

seu objeto de estudo a partir dos empregos concretos e busca descrever a diversidade 

das línguas nos contextos em que se atualiza, procurando descobrir associações entre as 

várias maneiras de dizer uma mesma coisa e fatores diversos que atuariam na escolha 

das formas variantes.  

Essa busca assenta na consideração de que a heterogeneidade característica das 

línguas é estruturada e não aleatória: 

 
A associação entre estrutura e homogeneidade é uma ilusão. A 

estrutura lingüística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos estilos 
através de regras que governam a variação na comunidade de fala; o domínio 
do falante nativo sobre a língua inclui o controle destas estruturas 
heterogêneas. (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 125) 

 

Mas como não se podem estabelecer limites sociais e geográficos exatos, 

também seria impossível estabelecer relações absolutas entre uso de variantes e fatores 
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condicionantes. Dessa maneira, a explicação das relações descobertas é construída em 

termos de tendência de uso.  

As variações ocorrentes em determinadas comunidades geográficas e sociais 

podem se propagar e levar a mudanças no sistema linguístico. Assim, a sociolinguística 

tem uma ligação muito estreita com a linguística diacrônica, pois, descrevendo as 

variações e analisando sua propagação, pode fornecer dados sobre processos de 

mudança em desenvolvimento. Uma outra cisão saussuriana, a entre estudos sincrônicos 

e diacrônicos, também acaba sendo, por conseguinte, questionada. 

Labov (2008), fundamentando-se nesses princípios, propôs um modelo de 

análise linguística, chamado de Teoria da variação e mudança, que, a partir de um 

tratamento quantitativo de dados, intenta relacionar fenômenos linguísticos a fenômenos 

sociais. O postulado central é o de que é possível estabelecer relações estatísticas entre o 

uso de formas linguísticas em variação e fatores que os condicionam, especialmente, 

fatores sociais. As tendências de uso, definidas pelos diversos fatores, que não agem 

isoladamente, mas sempre em conjunto, são traduzidas, então, em termos numéricos. 

Conforme Naro (2003, p. 16-17): 

 
O problema central que se coloca para a Teoria da Variação é a 

avaliação do quantum com que cada categoria postulada contribui para a 
realização de uma ou de outra variante das formas em competição. No uso 
real da língua, que constitui o dado do linguista, seja na forma falada ou na 
forma escrita, tais categorias se apresentam sempre conjugadas; na prática, a 
operação de uma regra variável é sempre o efeito da atuação simultânea de 
vários fatores. 

  

A variação, portanto, é uma das propriedades mais marcantes e, sobretudo, 

funcionais das línguas. O sistema linguístico é visto, em linhas gerais, como constituído 

de um conjunto de escolhas, de opções que o falante faz apoiado em motivações 

diversas, linguísticas, discursivas, sociais. É claro que nesse sistema há alguns poucos 

aspectos que não permitem variação. Constituem as regras categóricas ou invariantes. 

Por outro lado, conforme Labov (1978), os fatos linguísticos que permitem variação são 

sem dúvida preponderantes e constituem as regras variáveis, estabelecidas quando duas 

ou mais formas linguística, com mesmo valor referencial ou de verdade, podem ocorrer 

em um mesmo contexto, sendo condicionadas por grupos de fatores diversos.  

Uma variável linguística é caracterizada por ter ocorrência frequente, ser 

estruturalmente integrada num sistema de unidades em funcionamento e ser estratificada 
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(LABOV, 1972, p. 8). Apesar de ter o mesmo valor referencial ou de verdade, as 

variantes têm valores sociais e estilísticos diferentes. Essa noção de regra variável, 

aplicada inicialmente na análise de fenômenos fonológicos, foi usada posteriormente no 

tratamento de fenômenos morfossintáticos (WEINER; LABOV, 1977), o que não foi 

aceito pacificamente. De acordo com Silva (2003), há questões imbricadas e difíceis ao 

se considerar fenômenos além do nível fonológico dentro da teoria variacionista. A 

principal delas é a de se garantir que as variantes tenham o mesmo significado e junto a 

ela a de que possam ocorrer no mesmo contexto, condições fundamentais para que se 

configure a variação. 

Lavandera (1978) parte justamente desse ponto para questionar a aplicabilidade 

dos postulados da variação em níveis linguísticos além do da fonologia. Para a autora, 

cada forma linguística morfossintática tem um significado próprio, necessariamente 

diferente do das demais (cf. também BERRENDONNER et al., 1993; BLANCHE-

BENVENISTE, 1997). Dessa forma, não seria possível considerar duas ou mais formas 

linguísticas dessa natureza como variantes que dizem a mesma coisa, a não ser que a 

noção de mesmo significado passasse a corresponder a de mesma função. 

Labov (1978) responde aos questionamentos de Lavandera e defende a 

aplicação da noção de regra variável para outros níveis além do da fonologia. Apoia-se 

na noção de significado representacional: ter o mesmo significado ou valor de verdade 

significa se referir ao mesmo estado de coisas. 

Diferentes nuances semânticas e discursivas entre as variantes não seriam 

simplesmente ignoradas. Em uma pesquisa variacionista, tais nuances podem ser 

controladas por meio da criação de grupos de fatores relacionados ao uso das variantes. 

Muitos têm sido os estudos que, alinhando-se a essa perspectiva de Labov, 

constroem-se a partir da análise de fenômenos linguístico que se situam além das 

fronteiras da fonologia. Por exemplo, relativamente a categorias verbais podemos citar 

os de Coan (1997, 2003), que tratam, respectivamente, da variação entre o pretérito-

mais-que-perfeito e o pretérito perfeito e da variação das formas dos pretéritos mais-

que-perfeito simples e composto e perfeito simples e composto, e os de Gibbon (2000), 

Malvar (2003) e Oliveira (2006), dentre vários outros citados no capítulo 3 deste 

trabalho, que tratam da variação entre formas de expressão do futuro. Os resultados 

obtidos nesses trabalhos ajudam a demonstrar a pertinência de se usar a perspectiva 

variacionista para investigar fenômenos além da fonologia. 
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Junto a esses, situamos o nosso próprio estudo, já que analisamos as diferentes 

formas em variação codificadoras de cada subdomínio funcional de futuridade que 

postulamos. Um dos objetivos centrais do estudo que desenvolvemos é investigar 

grupos de fatores que atuem na aplicação de regras variáveis na expressão desses 

subdomínios. 

Segundo a sociolinguística, ao lado de fatores internos ao sistema linguístico, 

fatores externos também interferem na escolha entre variantes: sexo, profissão, grau de 

escolarização, contexto estilístico ou situacional, classe social, idade, etc. demonstram-

se relevantes no uso das diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa. Controlamos em 

nossa pesquisa grupos de fatores externos como sexo, grau de escolarização e idade. 

Podemos dizer, ainda, que investigamos, mesmo indiretamente, o contexto situacional, 

que está embutido na consideração das diferenças entre os tipos de discurso. 

O contexto situacional em que determinada função será expressa pode exercer 

influência decisiva na escolha da forma linguística em variação a codificá-la. A maneira 

como um falante se expressa pode mudar a depender do lugar e das relações sociais que 

nele se estabelecem. Geralmente, situações informais, em ambientes descontraídos, com 

interlocutores mais íntimos, favorecem a atualização de formas linguísticas 

consideradas coloquiais ou menos formais. Ao contrário, situações socialmente tensas, 

mais formais, entre interlocutores distantes socialmente, podem favorecer o uso de 

formas linguísticas tidas como padrão ou de maior prestígio. Em termos de mudança, 

nessas situações menos formais, as variantes mais inovadoras tendem a se propagar com 

mais rapidez. 

Bronckart (2003), ao caracterizar o discurso interativo e o relato interativo, 

coloca-os como mais típicos de gêneros primordialmente orais (discursos interativos e 

relatos interativos primários (cf. BONCKART, 2003, p. 187-194)), como a 

conversação e a entrevista, e, ao caracterizar o discurso teórico e a narração, coloca-os 

como tipos de discurso, em princípio escritos, (cf. BRONCKART, p. 171, 178), 

predominantes em gêneros como a monografia científica e o romance, respectivamente. 

Como aqueles gêneros em geral tendem menos à formalidade29 do que estes, é de se 

                                                
29 Não estamos pretendendo de nenhuma forma associar a modalidade oral à informalidade e a escrita à 
formalidade, numa relação de um-para-um. A oposição oral x escrito é transpassada pela questão dos 
gêneros textuais: há gêneros de diferentes graus de formalidade em cada modalidade. Tanen (1982) é da 
opinião de que as diferenças de formalidade se estabelecem em função dos gêneros e do registro 
linguístico e não em função da modalidade oral ou escrita. Marcuschi (2001) defende que as diferenças 
entre fala e escrita devem ser consideradas a partir de um continuum tipológico das práticas sociais e não 
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esperar que, em cada subtipo, sejam eleitas preferencialmente alguma das variantes 

dentre padrão e não-padrão, conservadoras e inovadoras. É bem possível que o discurso 

interativo e o relato interativo sejam mais propícios a formas não-padrão e inovadoras, 

ao passo que, o discurso teórico e a narração sejam mais resistentes a elas. 

A variável sexo pode se revelar muito importante em um fenômeno de variação 

e mudança. Como homens e mulheres ocupam papéis diferenciados histórica e 

socialmente, é possível que o gênero seja um fator relevante para as escolhas 

linguísticas. Oliveira e Silva e Paiva (1996) apontam a importância dessa variável para 

vários fenômenos sociolinguísticos e afirmam que as mulheres, de forma geral, tendem 

mais a atualizar formas conservadoras do que os homens, especialmente quando a forma 

conservadora ainda é a de maior prestígio. Paiva (2003) afirma que os estudos 

variacionista sobre fenômenos do português mostram, em linhas gerais, que parece 

haver “uma maior consciência feminina do status social das formas lingüísticas” 

(PAIVA, 2003, p. 35).  

Labov (1990) argumenta que o comportamento de privilegiar as formas mais 

conservadoras e padrão pode ser uma estratégia linguística para reagir à condição de 

inferioridade social a que as mulheres são historicamente relegadas. Mas Eckert (1989) 

lembra que a influência do gênero pode ser mais complexa, dado o fato de que, há 

algum tempo, as mulheres têm reagido às condições sociais impostas a elas 

tradicionalmente. No mesmo sentido, Paiva (2003) lembra que as explicações relativas à 

variável sexo requerem cautela em virtude das peculiaridades na organização social de 

cada comunidade e das transformações que os papeis de homens e mulheres podem 

sofrer. 

O grau de escolarização também pode constituir um grupo de fatores 

produtivo, pois a escola propicia um maior contato com a literatura da língua e incute 

normas e padrões, o que pode influenciar a fala e a escrita (VOTRE, 2003). Quanto 

maior for o grau de escolarização, maior será o grau de contato com variantes 

consideradas padrão, objeto de ensino formal. As variantes não-padrão podem ser 

objeto de preconceito e, por isso, evitadas por falantes com maior grau de escolaridade, 

que favorecerão o uso das variantes padrão. Além disso, a escola pode atuar como 

                                                                                                                                          
a partir da relação estanque entre pólos completamente distintos. Entretanto, talvez possamos supor que 
os gêneros originalmente escritos tendam mais à formalidade do que os gêneros originalmente orais, 
mesmo que mais formais, dado a fatores como as próprias condições de produção, que parecem 
pressionar mais os gêneros escritos nessa direção. 
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preservadora das formas mais conservadoras e de prestígio em um processo de mudança 

em que uma forma inovadora ameace o uso de uma forma considerada padrão. 

A idade pode revelar-se, igualmente, fator importantíssimo na atualização de 

uma forma linguística em variação. As faixas etárias de falantes mais jovens tendem a 

privilegiar formas linguísticas inovadoras, ao passo que as camadas mais velhas tendem 

a resistir a essas formas. Processos de mudança, portanto, podem ser identificados ou 

previstos a partir da consideração desse fator.  

Em linhas gerais, uma amostra de dados pertencentes a um estágio histórico de 

uma língua pode dar indícios sobre uma mudança em desenvolvimento, uma vez que 

constituem a face sincrônica dessa mudança. Mas a consideração de um grupo de 

fatores relativos à idade dos falantes acrescenta uma perspectiva diacrônica ao estudo, 

que passa a englobar uma análise em tempo aparente (cf. PAIVA e DUARTE, 2003). 

Juntamente com os fatores internos, a observação do fator idade pode fornecer uma 

estratificação das variantes. Em sendo uma variante inovadora mais frequente nas faixas 

etárias mais jovens e menos frequentes nas faixas mais velhas, há indícios de uma 

mudança em curso. 

A mudança em curso pode ser objeto, então, de uma análise mais aprofundada 

quanto aos seus estágios e progresso lançando-se mão de dados de outras sincronias, o 

que constituirá um estudo em tempo real. Muitos aspectos que não podem ser 

apreendidos numa análise em tempo aparente podem ser analisados num estudo em 

tempo real, inclusive, se a mudança se processa em nível individual ou é característica 

de toda a comunidade. 

Em nossa pesquisa, não procedemos a uma análise em tempo real. Observamos 

o comportamento das formas de expressão de futuridade em uma sincronia e 

adicionamos o fator idade para habilitar algumas incursões em terreno diacrônico e 

referências mais fundamentadas a resultados de outros estudos mais diacrônicos 

envolvendo as variantes que investigamos, como o de Oliveira (2006) e Costa (2003). O 

primeiro atesta o processo de gramaticalização30 que envolve a forma ir + infinitivo e a 

aponta como forma inovadora em relação às formas mais canônicas de futuro do 
                                                
30 A noção de gramaticalização é um dos principais temas no quadro teórico do Funcionalismo: diz 
respeito a um processo complexo pelo qual uma determinada forma linguística lexical ganha atribuições 
gramaticais no sistema linguístico (cf. TRAUGOTT; HEINE, 1991; HOPPER; TRAUGOTT, 1993). É 
uma noção também utilizada, às vezes, em estudos fundamentados na Teoria da variação e mudança. 
Não são poucos os estudos, como os mencionados, que combinam as duas teorias na investigação de 
fenômenos linguísticos. Tavares (2003) tem um capítulo o dedicado à análise da associação entre essas 
duas teorias. 
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presente e de haver de + infinitivo, esta última praticamente inexistente não só nos 

registros menos formais como nos mais formais. Fato semelhante aponta o segundo 

estudo em relação à forma ir + infinitivo relativamente às formas do futuro do pretérito. 

A gramaticalização que envolve a forma ir + infinitivo diz respeito à passagem 

de ir de verbo com carga semântica plena, com os traços de movimento e deslocamento 

espacial, para um verbo auxiliar com função de marcação de futuridade. Esse processo 

como demonstram os estudos de Gibbon (2000) e Oliveira (2006) está muito mais 

avançado em línguas como o francês e o inglês do que no português. Uma das razões 

principais de não se poder considerar ainda o verbo ir como um auxiliar pleno de 

marcação de futuridade são resquícios de permanência dos traços de movimento e 

deslocamento que inibem certas ocorrências da perífrase, como por exemplo, com o 

próprio verbo ir: a construção vou ir embora possível em alguns dialetos, ainda não é 

aceita de forma geral. Gibbon (2000, p. 61) dá conta de algumas dessas ocorrências no 

Banco de Dados do VARSUL do Rio Grande do Sul, produzidas por falantes de Porto 

Alegre, mas afirma que os falantes de Florianópolis não as admitem e as julgam 

redundantes. Um dos grupos de fatores que pretendemos investigar é relativo à 

permanência dos traços de movimento e deslocamento no verbo ir na perífrase ir + 

infinitivo. 

Dessa forma, fazemos uso da Teoria da Variação e Mudança uma vez que 

pretendemos analisar formas possivelmente em variação na codificação de uma mesma 

função, acarretando mudança, como apontam outros estudos sobre o tema, e identificar 

contextos que favoreçam uma ou outra forma, com tratamento estatístico das 

ocorrências das variantes. E também porque pretendemos recorrer, como dados de 

análise, a dados empíricos e fazer referências à mudança envolvendo as formas de 

expressão de futuridade, mesmo que somente em tempo aparente. 

 
 

2.5 Convergências entre os dois quadros teóricos que fundamentam a pesquisa 
 

 
Antes de passar ao próximo capítulo, em que definiremos o domínio e os 

subdomínios de expressão da futuridade, deter-nos-emos na questão da possibilidade de 

utilizarmos os dois quadros teóricos apresentados, como complementares, em um 

mesmo trabalho, e da compatibilidade entre eles. 
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Como mostramos, a sociolinguística variacionista interessa-se pelo fenômeno 

da variação linguística, buscando fatores linguísticos e sociais para explicá-la e 

demonstrando em que termos a variação pode levar à mudança. No entanto, não se pode 

ignorar o fato de que essa variação, determinada por fatores diversos e que pode resultar 

em mudança, se dá sempre no âmbito dos gêneros discursivos (gêneros de texto, na 

terminologia de Bronckart): a estrutura em que ocorre está inserida em uma 

macroestrutura, o texto, que, por sua vez, pertence sempre a um determinado gênero 

discursivo. Como argumenta Bakhtin (2003, p. 268): 

 
[...] Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 
fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da 
língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e 
elaboração de gêneros e estilos. 

 

Além de ser sempre realizado pelo empréstimo de um gênero, como modelo 

social, um texto é sempre a aplicação individual desse modelo, a partir das 

representações que tem o agente produtor da situação de comunicação em que está 

envolvido. Tais representações moldam as escolhas desse agente, desde a própria 

escolha do gênero mais adequado, às possíveis unidades linguísticas que estão à 

disposição para compô-lo: 

 
[...] quando produz um texto, o agente verbal dispõe de um certo 

conhecimento dos gêneros e dos tipos em uso, que se constituem como 
modelos sociais ou exemplos-tipo adaptado às situações de comunicação-
tipo. Mas a situação de comunicação de um agente verbal é, pelo menos em 
parte, nova ou particular e essa singularidade leva-o a organizar, de um certo 
modo, os tipos de discurso que constituem seu texto e a utilizar, de uma 
forma mais ou menos original, os recursos lingüísticos próprios dos tipos. 
Assim, embora todo texto singular seja necessariamente elaborado em 
referência aos modelos sociais dos gêneros e dos tipos, ele também se 
caracteriza por modalidades particulares de aplicação desses modelos, que 
decorrem da representação particular que o agente tem da situação em que se 
encontra. Se é verdade que cada produção textual inspira-se em modelos 
delimitadores dos possíveis lingüísticos, ela também se baseia em um 
conjunto de decisões relativas aos modos de aplicação desses modelos, 
decisões essas que conferem ao texto seu aspecto definitivo e, ao mesmo 
tempo, seu estilo próprio. (BRONCKART, 2003, p. 76-77) 

 

 É aí que se instaura a possibilidade da variação e da mudança. Os gêneros são 

ao mesmo tempo rígidos, para servir de modelo, e flexíveis, para incorporar inserções 

particulares do agente produtor, as decisões que toma levando em conta os fatores da 

situação de produção. Servirão, portanto, de ponte entre os caracteres individuais e os 
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coletivos da língua. Os indivíduos inserem e testam novos fenômenos linguísticos 

através dos gêneros do discurso de acordo com funções e condições das esferas da 

atividade de comunicação. Tais funções e condições podem fazer, inclusive, com que 

determinados gêneros sejam mais propícios que outros a certas tomadas de decisão e à 

implementação e ao teste de novos fenômenos.  

Dessa perspectiva, podemos considerar que a noção de gêneros do discurso 

ajuda a preencher sérias lacunas que surgem na linguística com as celebres dicotomias 

saussurianas entre língua e fala e entre sincronia e diacronia. Apesar de separar 

metodologicamente língua e fala, Saussure assume a profunda interrelação entre as duas 

faces da linguagem, o que é demonstrado, por exemplo, na sua afirmação de que é a fala 

que faz evoluir a língua (SAUSSURE, 1993, p. 27). Entretanto, a questão que surge é 

como, de fato, a fala pode fazer evoluir a língua se esta “é exterior ao indivíduo que, por 

si só, não pode nem criá-la nem modificá-la” (SAUSSURE, 1993, p. 22). Dito de outra 

forma, o problema é o de explicar como o individual toca no social e como o diacrônico 

toca no sincrônico. Resumidamente, pode-se dizer que os gêneros servem de elo entre 

os indivíduos e a coletividade linguística: os indivíduos fazem a língua evoluir através 

dos gêneros do discurso, inserindo e testando novos fenômenos a partir deles. 

Contudo, os gêneros existem em número praticamente infinito, como são os 

campos de uso da língua em que são estabelecidos, e são altamente adaptativos à 

evolução das questões sociocomunicativas, apresentando-se como nebulosas com 

fronteiras vagas e imprecisas. Não se prestam, por isso, a uma classificação definitiva 

(BRONCKART, 2003, p. 108), por quaisquer critérios, inclusive, pelo critério mais 

objetivo das unidades e regras linguísticas específicas que atualizam, o que faz com que 

o manuseio deles seja muito difícil. Por outro lado, os tipos de discurso que os 

compõem, como segmentos de natureza linguística, podem ser identificados pelas 

propriedades linguísticas que apresentam: 

 
O desenvolvimento das técnicas de análise lingüística permitiu 

evidenciar o fato de que é somente no nível desses segmentos específicos que 
podem ser identificadas configurações de unidades e de formas de 
organização sintática relativamente estáveis. Quaisquer que sejam os gêneros 
nos quais os segmentos de relato de acontecimentos vividos, de narração, de 
diálogo, de argumentação, etc. se inscrevam, esses segmentos apresentam 
semelhanças lingüísticas (presença de determinados subconjuntos de tempos 
verbais, de pronomes, de organizadores, etc.) e, portanto, são esses 
segmentos, e não os gêneros nos quais se inscrevem, que podem ser 
identificados com base em suas propriedades lingüísticas. (BRONCKART, 
2003, p. 74-75) 
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Ao propor estudar a variação, tomando por base a Teoria da variação e 

mudança, no âmbito dos tipos de discurso, tal como propostos por Bronckart, estamos 

buscando integrar um tipo de estudo de unidades linguísticas menores a um tipo de 

estudo do macrocontexto discursivo em que essas unidades ocorrem. 

Embora um tipo de discurso possa ajudar a compor os mais variados gêneros 

de texto, alguns tipos de discurso, de forma geral, parecem entrar, mais comumente, na 

composição, como tipo principal, em determinados gêneros do que em outros: 

  
Um mesmo tipo de discurso pode, portanto, aparecer como 

elemento constitutivo de numerosos gêneros diferentes. A narração, por 
exemplo, aparece, geralmente, como tipo principal nos gêneros romance, 
novela, conto, policial, etc., mas pode também aparecer como tipo menor nos 
gêneros enciclopédia, manual, monografia, monografia científica, etc. O 
discurso interativo, por sua vez, aparece como tipo principal nos gêneros 
conversação, entrevista, peça de teatro, etc., mas aparece também 
freqüentemente, como tipo secundário nos gêneros romance, conto, novela, 
etc. (BRONCKART, 2003, p. 250). 

 

Podemos postular que gêneros como a conversação e a entrevista, e, assim, os 

tipos de discurso que os compõem geralmente como tipo principal, sejam mais 

propícios à variação e à mudança do que, por exemplo, os gêneros romance, conto e 

monografia científica, e os tipos de discurso que entram em sua formação. As próprias 

circunstâncias de produção tendem a pressionar mais esses últimos em direção à 

formalidade e, em decorrência disso, a dificultar a variação, favorecendo formas 

linguísticas mais conservadoras e de maior prestígio.  

Dessa maneira, o pressuposto de que o macrocontexto discursivo – isto é, os 

gêneros de texto e tipos de discurso que os compõem – pode ter importância decisiva na 

organização e no uso de unidades linguísticas menores, como, por exemplo, as que 

codificam os tempos verbais, aponta não só para a possibilidade de esses dois enfoques 

de escopos diferentes atuarem complementarmente, como também para a necessidade 

de promover uma integração entre eles. Adjunge-se ao estudo da variação 

sociolinguística a dimensão dos gêneros de texto e tipos de discurso, já que a variação, 

que é determinada por fatores linguísticos e sociais diversos, ocorre sempre no âmbito 

deles. 

Apesar de estarmos propondo, em um mesmo trabalho, o uso de dois quadros 

teóricos diferentes, é preciso ressaltar o fato de não estarmos propondo a junção de 
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teorias. Queremos dizer que não pretendemos fundir pressupostos e conceitos dos dois 

quadros teóricos acima e a partir disso criar um outro paradigma de análise. Não se trata 

de utilizar conceitos e princípios de duas teorias que versam sobre um mesmo objeto 

para cumprir um único objetivo. Como demonstra Tavares (2003), tal procedimento 

exige uma “conversa na diferença”. Quando um pesquisador decide juntar teorias, não 

pode simplesmente emparelhar conceitos. Ao se adotar uma teoria, assume-se o quadro 

completo, de forma que certamente haverá pontos em que os dois quadros teóricos a 

serem fundidos divergirão ou serão fortemente incompatíveis. Na fusão de teorias, o 

trabalho do pesquisador será mais fácil nos pontos em que as duas teorias se 

aproximam, mas, nos aspectos em que divergem, esse trabalho exigirá do pesquisador 

tomada de decisões e um posicionamento claro em relação a que caminho seguirá. Ele 

não poderá ser neutro sobre princípios e conceitos incompatíveis.  

Para citar um exemplo, é justamente o que Tavares (2003) procura fazer ao 

estudar a variação e mudança envolvendo as expressões e, aí, daí, então no domínio 

funcional da sequenciação retroativo-propulsora de informações. Lança mão da Teoria 

da Variação e Mudança e do Funcionalismo Linguístico e, a partir de uma conversa na 

diferença, aproximando conceitos compatíveis entre as duas teorias, como o de 

variação, e tomando decisões quando os conceitos divergem, como relativamente ao de 

mudança, chega ao quadro teórico compósito do sociofuncionalismo.  

Entretanto, diferentemente da autora, não estamos juntando teorias, do ponto 

de vista de, para cumprir um mesmo objetivo, articular pressupostos de uma e de outra, 

que versam sobre questões semelhantes, e tomar decisões quando divergirem sobre um 

mesmo ponto. Conforme consta no início deste capítulo, estamos propondo a utilização 

de um quadro teórico em uma etapa da pesquisa e de outro em outra etapa. São duas 

teorias para cumprir dois objetivos diferentes. Claro que é uma só pesquisa e as duas 

fases estão interrelacionadas, de modo que, embora não almejemos fundir conceitos e 

pressupostos, não estamos isentos de demonstrar que os dois quadros teóricos que a 

fundamentam são compatíveis e podem ser alinhados.  

A proposta de tipos de discurso de Bronckart, inserida no interacionismo sócio-

discursivo, e a Teoria da variação e mudança de Labov assentam em semelhantes 

pressupostos gerais a respeito da linguagem. Apesar de os dois quadros adotarem 

perspectivas diferentes, o primeiro a de descrever macroestruturas discursivas, e o 

segundo a de explicar a existência de diferentes formas de dizer a mesma coisa, 
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repousam na mesma base epistemológica: no modelo hegeliano que rejeita o modelo 

herdado de Descartes da separação entre mente e corpo (BRONCKART, 2003, p. 27; 

FIGUEROA, 1996, p. 20). 

Segundo Figueroa (1996, p. 19-20), a sociolinguística, que aborda a língua 

como um fenômeno sócio-cultural, está embasada no modelo hegeliano que pressupõe a 

integração entre mente e corpo, em oposição ao modelo cartesiano. De acordo com o 

modelo hegeliano, a mente tem natureza social, e é a partir da interação com o mundo 

que ocorre o desenvolvimento da consciência. São as experiências estabelecidas no 

contato com o meio que fazem o potencial inato existente emergir e que moldam 

perpetuamente essa consciência. 

Bronckart (2003, p. 26-27) articula o interacionismo sócio-discursivo aos 

postulados de Vygotsky e Hegel, opondo-o também a perspectiva dualista cartesiana. O 

potencial genético e as restrições de sobrevivência da espécie condicionam o 

comportamento ativo humano, que produz traços internos de propriedades do meio. É a 

primeira precipitação do comportamental em um psiquismo elementar, o que também 

se dá em outras espécies. Contudo, nos seres humanos, esse psiquismo elementar 

liberta-se das restrições genéticas e comportamentais, transformando-se em mecanismos 

ativos e auto-reflexivos, o que constitui a segunda precipitação, do psiquismo elementar 

dependente, ao psiquismo autônomo. A explicação dessa segunda precipitação é uma 

questão central nas ciências humanas: 

 
Para fazê-lo, como sustentava Vygotsky, convém retomar a 

tradição hegeliana e marxista, anteriormente mencionada. Admitir, 
primeiramente, que o processo de evolução das espécies dotou o homem de 
capacidades comportamentais particulares, permitindo-lhe criar instrumentos 
mediadores de sua relação com o meio, organizar uma cooperação no 
trabalho que dá origem às formações sociais e desenvolver formas verbais de 
comunicação com seus pares. Admitir, a seguir, que é a reapropriação, no 
organismo humano, dessas propriedades instrumentais e discursivas 
[langagières] de um meio, agora sócio-histórico, que é a condição da 
emergência de capacidades auto-reflexivas ou conscientes que levam a uma 
reestruturação do conjunto do funcionamento psicológico. (BRONCKART, 
2003, p. 27) 

 

Está pressuposto, nas duas propostas, que a condição da emergência de 

consciência é a apropriação pelos seres humanos de propriedades instrumentais e 

discursivas do meio sócio-histórico e não propriedades biológicas inatas, que não são 

negadas, mas colocadas como submetidas ao contexto de interação, do ponto de vista de 

que é nele que emergem e mudam. Para uma e para outra perspectiva só há uma 
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possibilidade de abordar a linguagem: como fenômeno social. Labov (2008, p. 215), 

argumentando que o termo “sociolingüística” é, na verdade, redundante, faz a seguinte 

consideração: 

 
A língua é uma forma de comportamento social: declarações neste 

sentido podem ser encontradas em qualquer texto introdutório. Crianças 
mantidas em isolamento não usam a língua; ela é usada por seres humanos 
num contexto social, comunicando necessidades, idéias e emoções uns aos 
outros. Os monólogos egocêntricos das crianças revelam ser 
desenvolvimentos secundários derivados do uso social da língua (Vygotsky 
1962:19) e pouquíssimas pessoas passam muito tempo falando consigo 
mesmas. É questionável se frases que nada comunicam a ninguém façam 
parte da língua. 

 

Na explicação das bases epistemológicas de sua perspectiva teórica, Bronckart 

(2003, p. 34) assim se pronuncia: 

 
Decorre da abordagem desenvolvida que a linguagem humana se 

apresenta, inicialmente, como uma produção interativa associada às 
atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, 
intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades do 
meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem é, portanto, 
primeiramente, uma característica da atividade social humana, cuja função 
maior é de ordem comunicativa ou pragmática. 

 

Nos dois quadros teóricos, portanto, a língua é vista como instrumento de 

interação social, que cumpre funções comunicativas relacionadas às características da 

organização social em que serve, e, por isso mesmo, tem um caráter heterogêneo. Como 

mencionamos mais acima, Labov rejeita a perspectiva saussuriana do caráter 

homogêneo do sistema linguístico. Sustenta, ao contrário, uma heterogeneidade inerente 

ao sistema. Repetimos a citação abaixo: 

 
A existência de variação e de estruturas heterogêneas nas 

comunidades de fala investigadas está certamente bem fundamentada nos 
fatos. É a existência de qualquer outro tipo de comunidade de fala que deve 
ser posta em dúvida [...] Mas nos últimos anos fomos obrigados a reconhecer 
que essa é que é a situação normal – a heterogeneidade não é apenas comum, 
ela é o resultado natural de fatores lingüísticos fundamentais. Argumentamos 
que a ausência de alternância estilística e de sistemas comunicativos 
multiestratificados é que seria disfuncional (Weinreich, Labov & Herzog 
1968: 101). Tão logo eliminarmos a suposta associação entre estrutura e 
homogeneidade, estaremos livres para desenvolver os instrumentos formais 
necessários para lidar com a variação inerente dentro da comunidade de fala. 
(LABOV, 2008, p. 238) 

 

Posição semelhante é a de Bronckart: 
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Reunindo, assim, o conjunto de “associações ratificadas pelo 

consentimento coletivo” (Saussure, 1916, p. 32), uma língua natural pode 
assegurar a intercompreensão entre o membros do que o autor chama de 
comunidade verbal, e, sob esse aspecto, ela é sempre, segundo Saussure, uma 
instituição social. Mas, contrariamente ao implícito da posição saussureana, 
embora as comunidades verbais sejam, certamente, realidades sociais globais, 
elas não são sociologicamente homogêneas; são atravessadas por 
organizações diversas, complexas e hierarquizadas, no quadro das quais, 
permanentemente, se desenvolvem relações de força e conflitos entre grupos 
sociais com interesses divergentes. Uma comunidade verbal é, portanto, 
constituída por múltiplas formações sociais. Cada uma dessas formações, em 
função de seus objetivos e de seus interesses particulares elabora 
modalidades particulares de funcionamento da língua, chamadas por Foucault 
(1969) de formações discursivas. 

 

Depreende-se que, para uma e para outra proposta, qualquer fenômeno 

linguístico só pode ser devidamente analisado a partir do contexto social mais amplo em 

que se desenvolve a interação verbal. Como as sociedades são heterogêneas e as línguas 

são construtos sociais, as estruturas linguísticas refletirão necessariamente essa 

heterogeneidade. Ambas as propostas se posicionam num plano oposto ao da linguística 

formalista estruturalista e chomskiana, que postulam a homogeneidade dos sistemas 

linguísticos e relegam a um segundo plano os elementos do contexto social.  

Dessa maneira, entendemos que as convergências de base epistemológica e de 

concepção de linguagem nos habilitam a utilizar a proposta de tipos de discurso de 

Bronckart, inseridas no interacionismo sóciodiscursivo, e a Teoria da variação e 

mudança de forma complementar em nossa pesquisa. 

 

 

2.6 Considerações finais deste capítulo 
 

 

Descrevemos acima duas propostas teóricas de base para cumprir o 

desenvolvimento das duas fases que compõem nossa pesquisa: a de definir a função 

temporal geral de expressão da futuridade e delimitar subdomínios funcionais nesse 

domínio funcional, em que faremos uso da perspectiva dos mundos discursivos de 

Bronckart, e a de tratar das formas verbais em variação nesses subdomínios funcionais, 

em que lançaremos mão da Teoria da variação e mudança de Labov. 

Apesar de estarmos postulando o uso de dois quadros teóricos diferentes, não 

propomos uma fusão de teorias. Usaremos cada quadro teórico para atingir um objetivo 
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específico. Entre tais quadros há convergências de base epistemológica e de concepção 

de linguagem que nos habilitam a utilizá-los de forma complementar em nosso trabalho. 
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3  O DOMÍNIO FUNCIONAL DE EXPRESSÃO DA FUTURIDADE, SEUS 
SUBDOMÍNIOS E FORMAS VERBAIS CODIFICADORAS 
 

 

Nesta seção, apresentaremos o domínio funcional de expressão da futuridade e 

os subdomínios em que pode ser dividido de acordo com o quadro teórico desenvolvido 

anteriormente. Antes, contudo, traçaremos um panorama geral de como a futuridade tem 

sido expressa em língua portuguesa, bem como dos principais estudos tradicionais e 

linguísticos que tratam do tempo futuro. Teceremos algumas considerações históricas 

sobre a formação dos tempos do futuro em nossa língua. A seguir, apresentaremos como 

tais tempos são abordados em compêndios gramaticais e em estudos linguísticos e 

sociolinguísticos.  

Abordaremos, então, a futuridade em relação às categorias de tempo, aspecto e 

modalidade, o que é imprescindível para a nossa perspectiva de delimitação do domínio 

e subdomínios de expressão de futuridade e de caracterização das formas verbais que 

são geralmente usadas na codificação deles. Trataremos também da questão das formas 

de futuridade usadas como metáfora temporal. Explicitamos, por último, a maneira de 

como consideramos, em nosso estudo, outras formas verbais que também expressam 

futuridade, como as formas de futuro do presente composto, de futuro do pretérito 

composto e de futuro do subjuntivo. 

 

 

3.1 Algumas considerações históricas sobre os tempos do futuro 
 

 

Futuro é um dos três únicos vocábulos portugueses, ao lado de nascituro e 

venturo, que remontam ao particípio futuro latino, e significa “o tempo que será” 

(MACAMBIRA, 1998, p. 92). Segundo Macambira (1998, p. 100), o futuro é uma 

criação recente nos idiomas indo-europeus. Excetuando-se o grego, as línguas antigas 

apresentam poucas ocorrências nos primeiros textos. A função de expressão do futuro 

cabia geralmente a formas subjuntivas.  

De acordo com Coutinho (1976, p. 276), as formas portuguesas canônicas de 

futuro são criações românicas, que começaram a surgir ainda no latim vulgar ou mais 
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provavelmente no romance, em substituição a perdas sofridas no latim clássico. Camara 

Jr. (1956) mostra que havia, em latim, o futuro arcaico, derivado do futuro em -so do 

grego e osco-umbro e em -syá do sânscrito, o futuro de origem subjuntiva (como em 

ero, legam, uenies) e o futuro em -bo, de origem indo-europeia, que prevaleceu sobre os 

outros. 

Coutinho (1976) explica que o futuro em -bo acabou desaparecendo em latim 

vulgar, na primeira e segunda conjugação, em função especialmente da semelhança de 

algumas formas com as do perfeito do indicativo. Da mesma maneira, o futuro em -am 

na terceira e quarta conjugação, pela semelhança de formas com as do indicativo e 

subjuntivo presente. Essas semelhanças deviam induzir as camadas incultas à confusão 

e depois fizeram com que tais camadas privilegiassem, em detrimento daquelas formas, 

que, como lembra Camara Jr. (1956, 1989), eram morfológicas e praticamente isentas 

de valores modais, formas como a composta do infinitivo de um verbo e o indicativo de 

habere, que eram perifrásticas e com colorações modais. Conforme Lausberg (1981), a 

característica de as formas perifrásticas serem semanticamente mais ricas foi um fator 

decisivo para terem suplantado as formas analíticas. 

Ainda segundo Coutinho (1976), na construção perifrástica infinitivo + habere, 

o lugar do infinitivo era relativamente livre e só no último período do latim vulgar ou 

mesmo já no romance passou a ser mais usado em primeiro lugar na perífrase. As 

formas do presente do indicativo de habere passaram então a sofrer muitas 

modificações e a trilhar o caminho de se tornarem flexão verbal: habeo>*aio, 

habes>*ás, habet>*át, habemus>*émus, habetis>*étis, habent>ánt. No lugar do 

futuro morfológico amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt, passou a 

dominar o futuro perifrástico *amar’aio, *amar’ás, *amar’át, *amar’émus, *amar’étis, 

*amar’ánt (COUTINHO, 1976, p. 277). Posteriormente, as formas perifrásticas se 

cristalizariam, dando origem novamente a formas morfológicas, que ainda hoje podem 

ser encontradas nas línguas românicas, a exemplo do português. 

Algo semelhante ocorreu com as formas do futuro do pretérito. Em substituição 

às formas do futuro do perfeito ou condicional do latim clássico, surgiu no latim vulgar 

uma perífrase formada do infinitivo de um verbo e do imperfeito do indicativo de 

habere. Coutinho (1976, p. 277) afirma que, a partir do século V, há “inequívocos 

exemplos”. As formas habebam, habebas etc. teriam se reduzido a *abéam, *abéas, 

etc., e depois a -*éam, -*éat, -*éamus, -*éatis, -*éant, que originaram -ia, ias, -ia, -
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íamos, -íeis, -iam. Alguns estudos sobre a variação no tempo futuro, como os citados 

mais acima, indicam que o caminho percorrido por essas formas perifrásticas no latim 

vulgar e no romance parece ser cíclico e pode estar se repetindo agora com a perífrase ir 

+ infinitivo. 

 

3.2 O tratamento da variação na expressão da futuridade 
 

 

3.2.1 O futuro na tradição gramatical 
 

 

Como já comentamos brevemente, a variação na expressão do futuro não é 

mostrada de maneira sistemática na tradição gramatical. Geralmente, nos compêndios 

gramaticais, as formas de expressão do futuro apresentadas são as do futuro do presente 

e futuro do pretérito canônicos. Em algumas gramáticas, entretanto, são às vezes 

reconhecidas outras formas de expressão de futuridade, embora quase sempre com 

diferença de significado, como expressão de um fato de realização próxima ao momento 

da enunciação. 

Bechara (1999, p. 276), por exemplo, ao tratar do emprego dos tempos e 

modos, reconhece que o presente, que tem em geral um valor neutro, pode ser 

empregado em alguns contextos em lugar do futuro, “para indicar com ênfase uma 

decisão”. Reconhece igualmente que o imperfeito do indicativo pode ser usado em 

substituição ao futuro do pretérito, principalmente na conversação, “quando se quer 

exprimir fato categórico ou a segurança do falante” (BECHARA, 1999, p. 278). Não faz 

referência, contudo, mesmo com uma ampla subseção destinada a locuções verbais e 

verbos auxiliares, à perífrase ir + infinitivo. Chega a citar a perífrase haver de + 

infinitivo, mas não em referência a expressão do futuro. Também não fazem menção à 

perífrase ir + infinitivo como forma de expressão de tempo futuro, Lima (1976), Cegalla 

(1979) e Luft (1985). Said Ali (1964) chega a reconhecer o uso de ir + infinitivo para 

indicar locomoção, desejo de realizar algo ou um fato que não tardará a se realizar. 

Já Cunha e Cintra (1985, p. 385), na seção destinada aos verbos auxiliares e 

seu emprego, citam o uso do verbo ir, dentre outros usos, associado ao infinitivo de um 

verbo principal, “para exprimir o firme propósito de executar a ação, ou a certeza de que 

ela será realizada em futuro próximo”. Mais à frente, numa seção intitulada “Substitutos 
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do futuro do presente simples”, citam a perífrase ir + infinitivo e também haver de + 

infinitivo, esta última, para exprimir a intenção de realizar um ato futuro, como passíveis 

de ocupar o lugar da forma canônica, na linguagem falada, em que “o futuro simples é 

de emprego relativamente raro” (CUNHA e CINTRA, 1985, p. 448).  

Na seção “emprego dos tempos do indicativo”, mencionam também o uso do 

presente para “marcar um fato futuro, mas próximo” (CUNHA e CINTRA, 1985, p. 

438). Referem-se, ainda, ao emprego do imperfeito pelo futuro do pretérito, mas “para 

denotar um fato que seria consequência certa e imediata de outro, que não ocorreu, ou 

não poderia ocorrer” (CUNHA e CINTRA, 1985, p. 440). 

Ressaltemos que mesmo nas gramáticas em que a perífrase ir + infinitivo é 

reconhecida como forma de expressão de futuridade, o é sempre ocupando o lugar do 

futuro do presente. Em nenhuma, cita-se a perífrase ir + infinitivo em substituição ao 

futuro do pretérito canônico. Já o presente e o imperfeito são mais constantemente 

mencionados como substitutos do futuro do presente e futuro do pretérito, 

respectivamente, mas sempre para marcar eventos de realização certa e próxima. 

 

 

3.2.2 O futuro nos estudos linguísticos 
 

 

Não é de hoje que o surgimento de novas formas verbais de expressão de 

futuridade a concorrer com as formas canônicas, não só no português, como em outras 

línguas, chama a atenção dos linguistas. MONTEIRO (2002, p. 109), ao comentar 

mudanças que estariam ocorrendo no sistema temporal português, assevera que “o 

futuro do pretérito muitas vezes é substituído pelo imperfeito do indicativo” e “o 

próprio futuro do presente está sofrendo queda de freqüência em favor do presente e de 

construções perifrásticas”, que, depreende-se, devem ser as de ir + infinitivo.  

Macambira (1998, p. 101) afirma que “o nosso futuro em -rei, que destronou o 

futuro sintético latino, está gravemente ameaçado pelo futuro analítico do tipo vou 

partir”. Lembra ainda que o futuro é analítico em línguas como o inglês, o alemão e até 

mesmo o grego moderno, que há muito aboliu a forma sintética. Destaca também que, 

no português, há a forma de futuro analítica formada por haver de + infinitivo. No que 

diz respeito ao futuro do pretérito, registra que o mesmo que se afirma sobre as formas 

perifrásticas que ameaçam o futuro do presente, pode-se afirmar relativamente a este 
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outro tempo de futuro, bastando “mudar o tempo do auxiliar do presente, para o 

imperfeito do indicativo” (MACAMBIRA, 1998, p. 102). 

Segundo Mateus et al. (1989), a futuridade pode ser veiculada pelo presente e 

futuro do indicativo. Pode também vir expressa pelo futuro do subjuntivo, em orações 

temporais e condicionais e pelo imperativo e presente do subjuntivo, em frases 

imperativas/exclamativas e em alguns tipos de frases declarativas. Reconhecem também 

a forma perifrástica ir + infinitivo como forma de expressão de um fato futuro cuja 

realização é vista como certa ou muito provável. Segundo as autoras, são os valores 

modais (necessidade, possibilidade, probabilidade, etc.) os principais responsáveis pela 

escolha das formas alternativas de expressão de futuridade. Associam, entretanto, o 

presente e a perífrase ir + infinitivo à expressão de um futuro iminente (MATEUS et al., 

1989, p. 87). 

Borba (1998, p. 169) afirma que, de um ponto de vista mais depurado, a 

categoria de tempo se estabelece na oposição entre presente e passado. O futuro não 

deveria entrar na oposição, pois seria “de natureza muito subjetiva”.  

Parecer semelhante é o de Camara Jr. (1989, p. 140), para quem a categoria de 

tempo, em seu viés mais amplo e puro, se estabelece essencialmente na oposição entre 

passado e presente, sendo que este último também é usado para exprimir fatos futuros 

sem implicação de matizes modais. O futuro seria em sua verdadeira realidade “muito 

mais um modo do que um tempo” (CAMARA JR., 1989, p. 124). O futuro puramente 

temporal, criação tardia nas línguas, seria uma elaboração da língua culta e pouco usado 

na linguagem coloquial, que dá preferência a formas de expressão carregadas de valores 

modais. Como comentamos acima, essa seria, inclusive, uma das principais razões para 

o desaparecimento do futuro sintético latino. 

Dessa maneira, prevê (CAMARA JR, 1994, p. 99-100), em português, dois 

sistemas temporais, cuja diferença seria exatamente a existência ou não de formas 

exclusivas para o futuro. Em um deles, o mais simples e usado na linguagem oral, há 

apenas a oposição entre pretérito, de formas marcadas para a expressão do passado em 

relação ao momento da fala, e o presente, não-marcado, para a expressão do presente, 

do futuro e do tempo indefinido. No outro, o futuro entra no quadro de oposições, com 

dois tempos: o futuro do presente, que marca futuro em relação a um presente 

indefinido (parto agora/todos os dias X partirei amanhã), e o futuro do pretérito, de uso 

muito menos frequente, em virtude de necessitar de condições muito especiais para 
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ocorrer: “a visualização de um momento, já passado, como futuro em relação a outro 

momento passado que lhe foi anterior – em vez de simplesmente passado em relação ao 

presente – só se impõem em casos particulares da expressão lingüística” (CAMARA JR, 

1994, p. 101). O uso mais frequente das formas de futuro do pretérito seria o 

metafórico, para a expressão da irrealidade. 

Camara Jr. (1985) não reconhece a perífrase ir + infinitivo exatamente como 

forma de expressão de futuridade. Estariam na base de seu uso, novamente, motivações 

modais e também aspectuais: “as locuções com o presente de ir tiram sua motivação e 

sua freqüência de emprego da significação modal e aspectual que contêm. Assim, o que 

elas substituem é o presente simples para assinalar a mais a atitude psíquica de intenção 

e expectativa” (CAMARA JR, 1985, p. 172-173). 

Uma perspectiva diferente tem sido frequentemente adotada em estudos de 

base fundamentalmente sociolinguística que se ocupam justamente da variação na 

expressão do futuro. Várias pesquisas mostram que, cada vez mais, a forma perifrástica 

concorre com o futuro do presente na expressão da futuridade. 

Oliveira (2006) é um desses estudos.  O objetivo da autora é o estudo da 

variação e da mudança na expressão do futuro, em vários corpora de língua falada e 

escrita, inclusive em corpora do projeto NURC (Norma Urbana Culta), com dados de 

fala de Salvador e Rio de Janeiro, considerando seis formas: a forma de futuro simples, 

a forma de presente, a forma perifrástica com o verbo ir no presente + infinitivo, a 

forma perifrástica com o verbo ir no futuro + infinitivo, a forma perifrástica com o 

verbo haver no presente + de + infinitivo e a forma perifrástica com o verbo haver no 

futuro + de + infinitivo. O recorte da autora, portanto, compreende formas de expressão 

do futuro correspondentes ao futuro do presente. Como base teórica de sua análise, 

adota as perspectivas do Funcionalismo, sobretudo o enforque da gramaticalização, e da 

Teoria da variação e mudança.  

As análises da linguista apontam que o uso da forma perifrástica ir + infinitivo 

indicando futuro, em que ir se gramaticaliza como auxiliar de futuridade, se expande e 

suprime o uso da forma de futuro do presente simples, principalmente na linguagem 

falada, caracterizando um processo de mudança em andamento adiantado, embora não 

tão avançado como em outras línguas como o inglês e o francês. Esta última é utilizada, 

inclusive, para uma comparação com o português. Estudos sobre a variação na 

expressão do futuro em francês apontam para uma mudança em que a forma simples 
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deve ser suplantada pela forma perifrástica e evidencia um processo de gramaticalização 

do verbo aller, de forma semelhante ao que aparentemente ocorre com ir em português. 

Naquela língua, entretanto, o processo estaria mais avançado, pois já não há mais, 

restrição ao uso de aller auxiliar com aller verbo pleno (OLIVEIRA, 2006, p. 38). 

Na escrita formal em português, o futuro do presente ainda é a forma preferida, 

embora também haja avanço da perífrase. Já o uso do presente como forma de 

futuridade, quase exclusivo da linguagem falada, ocorre em contextos específicos, como 

o de expressão de mais certeza, e é mais ou menos estável através dos tempos. As 

formas de haver de + infinitivo, muito usadas até o século XVIII como forma de 

expressão de futuridade, decrescem em uso a partir do século XIX e principalmente no 

século XX, abrindo espaço para as formas de ir + infinitivo (OLIVEIRA, 2006, p. 105). 

A perífrase haver de + infinitivo parece ter enfraquecido o seu valor temporal de futuro 

e tender a se especializar na expressão de valor modal deôntico. Com a perífrase ir + 

infinitivo, parece ocorrer o contrário, com o fortalecimento do valor temporal de futuro 

em detrimento de valores modais e aspectuais. 

Tafner (2003) também estuda formas verbais de futuridade, mas acrescenta ao 

pacote de variação, composto pelas formas futuro sintético, ir + infinitivo e presente, 

que foram objeto no estudo anterior, as locuções estar + gerúndio. Fundamenta sua 

pesquisa no Funcionalismo linguístico e na Teoria da variação e mudança, mas não 

simplesmente somando as duas teorias. Adota a postura sociofuncionalista, mais 

inclinada ao funcionalismo, derivada de uma conversa na diferença, tal como 

preconizada por Tavares (2003).  

A pesquisa utiliza dados de sessões plenárias da Assembléia Legislativa dos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é 

organizada em duas partes: na primeira, caracteriza o processo de mudança das locuções 

estar + gerúndio, mostrando como as noções de tempo, aspecto e modalidade atuam na 

expressão da futuridade. A autora sustenta a hipótese de que a locução estar + gerúndio 

está passando por um processo de gramaticalização muito semelhante ao de go e ir e 

está ligado às categorias de tempo/aspecto/modalidade veiculadas pelas variantes. O 

surgimento de novas formas de futuridade estaria relacionado ao enfraquecimento de 

uma dessas categorias.  

Na segunda parte, busca fatores linguísticos e extralinguísticos que possam 

condicionar o uso das formas de futuridade. Os grupos de fatores linguísticos 
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investigados foram: traço aspectual do verbo, traço semântico inerente ao verbo 

principal, especificação temporal, estimativa temporal para ocorrência da situação, 

pessoa do discurso, modalidade, verbos modais, voz verbal e tamanho da construção. 

Os extralinguísticos foram: fonte do dado, assunto e sexo. Mas alguns desses fatores 

precisaram ser descartados por falta de dados: verbos modais, voz verbal, tamanho da 

construção e sexo. 

A conclusão geral da autora sobre as locuções estar + gerúndio é que ainda se 

encontram num estágio inicial de gramaticalização. Possuem ainda forte carga 

aspectual, que, a depender do contexto, pode ser enfraquecida e permitir uma 

interpretação temporal ou modal, associada à futuridade. O futuro do presente simples 

foi a forma mais frequente, tendo em vista, segundo a autora, o caráter formal da 

amostra. Esta variante foi favorecida, sobretudo, no contexto com nuances modais da 

possibilidade epistêmica e no contexto de verbos com um forte traço de movimento. A 

forma ir + infinitivo foi a segunda mais ocorrente e os contextos mais favoráveis ao seu 

uso foram o de verbos em que o traço de movimento é restrito e o de estimativa 

temporal média ou indeterminada. O presente como futuro foi muito pouco registrado 

pela autora e parece ser mais favorecido em contextos em que há especificação temporal 

e estimativa temporal curta. 

Malvar (2003) estuda a variação entre quatro formas de expressão de 

futuridade: o futuro do presente simples, ir + infinitivo, presente do indicativo e haver + 

infinitivo. Suas amostras compõem-se de textos teatrais dos séculos XVI, XVIII, XIX e 

XX e de gravações, feitas entre 1991 e 2003, da fala informal de informantes naturais de 

Brasília, da classe trabalhadora, distribuídos por sexo/gênero, idade e grau de 

escolaridade. 

As análises diacrônicas da autora mostram que a perífrase haver de + 

infinitivo, bastante usada no século XVI na expressão da futuridade, praticamente 

desaparece tanto na fala como na escrita no século XX. Houve também uma diminuição 

bastante acentuada do uso do futuro do presente entre os séculos XVI e XX, 

especialmente na fala, mas também na escrita. O contrário acontece com a perífrase ir + 

infinitivo, que, de raramente usada no século XVI, passa à forma hegemonicamente 

preferida na expressão de futuridade no século XX, especialmente na fala. Entre os 

séculos XVI e XX, ocorre também um aumento expressivo do uso do presente na 

expressão da futuridade.  
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Na análise dos contextos condicionantes das formas de futuridade, a autora 

verifica que o futuro do presente é favorecido pelos fatores verbos de estado e sujeito 

não-animado. Já a perífrase ir + infinitivo é favorecida pelos fatores frase afirmativa 

sem a presença de advérbios e expressão de um futuro próximo e assumido, ao passo 

que o futuro contingente e a presença de advérbios específicos de futuro são fatores 

favoráveis ao uso da forma de presente. 

Outro trabalho sobre a variação das formas de expressão do futuro em 

português é o de Gibbon (2000). O objetivo da autora é o estudo da expressão do tempo 

futuro no português falado em Florianópolis, utilizando dados do Projeto VARSUL 

(Variação Linguística Urbana na Região Sul). Investiga a variação entre o presente do 

indicativo, a perífrase ir + infinitivo e o futuro do presente, mas esta última precisou ser 

excluída das rodas estatísticas finais, pois a autora encontrou muito poucos dados de uso 

da forma sintética.  

A linguista assenta a pesquisa no Funcionalismo, especialmente no tocante ao 

processo de gramaticalização, e na Teoria da Variação e Mudança. O trabalho encontra-

se dividido em duas fases distintas: a primeira, em que percorre o processo de 

gramaticalização de ir na perífrase ir + infinitivo para se tornar auxiliar de futuro, e a 

segunda, em que, através dos pressupostos e métodos da sociolinguística laboviana, 

busca fatores linguísticos e sociais que possam estar influindo na distribuição das 

variantes. 

Na seção do trabalho referente ao processo de gramaticalização, Gibbon 

apresenta um caminho de gramaticalização do verbo ir, que envolve reanálise, analogia 

e processos metafóricos, muito semelhante ao processo pelo qual passa o verbo to go 

em inglês. Após comparar os processos pelo quais passam os verbos equivalentes nas 

duas línguas, chega à conclusão de que o processo de gramaticalização de ir, apesar de 

apresentar pontos em comum com o do verbo to go, não está em um estágio tão 

avançado quanto o da forma inglesa. Nos dados do VARSUL, apareceram muito poucos 

dados do tipo vou ir (GIBBON, 2000, p. 63), o que sugere um processo de 

gramaticalização ainda em desenvolvimento, já que o verbo ir, ao não ser ainda muito 

aceito e usado como auxiliar do verbo pleno ir, deve carregar traços semânticos de 

verbo pleno. 

A partir dos grupos de fatores investigados, a autora chega a alguns contextos 

inibidores da perífrase, como a presença do modo subjuntivo, a presença de um verbo 
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principal com o traço semântico de movimento, um ponto de referência constituído de 

um verbo que já exprima futuro, a terceira pessoa do discurso, os auxiliares modais e a 

ocorrência do verbo ir, que se configura como o mais inibidor.  Os resultados do grupo 

idade, também controlado pela autora, mostram uma maior tendência de uso da 

perífrase pelos mais jovens, apontando para uma possível mudança em curso. A 

conclusão geral é que a forma perifrástica encontra-se em franca expansão e está 

suplantando a forma sintética de futuro do presente e disputando espaço com o presente 

em contextos em que se exprime tanto modalidade quanto tempo. 

Santos (2000) investiga, igualmente, a variação das formas de expressão do 

futuro do presente e trata das mesmas variantes que foram objeto do trabalho de Gibbon 

(2000): o futuro sintético, a perífrase ir + infinitivo e o presente do indicativo. 

Diferentemente desta autora, contudo, registrou a ocorrência de mais dados de futuro do 

presente, que chegou a 30%, igualando o percentual de ocorrência da perífrase, também 

de 30%. A forma mais recorrente foi o presente do indicativo, com 40% das 

ocorrências. Os dados são provenientes de dois corpora: um de caráter mais formal, 

composto de entrevistas da Rádio Jornal do Brasil, e outro de cunho mais informal, 

formado de entrevistas do corpus Gryner (do PEUL, Projeto de Estudos sobre o Uso da 

Língua, da UFRJ).  

Em linhas gerais, a pesquisa aponta a forma perifrástica como forma 

inovadora, que tende a substituir a forma sintética de futuro do presente. O presente, 

segunda a autora, tende a ocorrer em contextos com futuridade já estabelecida, como em 

orações condicionais e na presença de modais (SANTOS, 2000, p. 119). O uso do 

presente pelo futuro nesses contextos teria, inclusive, desencadeado o processo de 

mudança na expressão do futuro em português.  

 Mais um trabalho sobre a variação na expressão do futuro do presente é o de 

Santos (1997). A autora investiga a variação entre o futuro sintético, a perífrase ir + 

infinitivo, com o auxiliar no presente e no futuro e o presente do indicativo. Seu estudo 

usa dados da escrita padrão, retirados da revista Isto É, e transcritos de fala, retirados de 

periódicos do Diário do Congresso Nacional. Pela natureza dos textos analisados, a 

forma sintética prevaleceu, com um percentual de uso de 73%. A forma perifrástica com 

o auxiliar no presente obteve o percentual de 22%, enquanto que, com o auxiliar no 

futuro, de 3%. O presente com valor de futuro foi usado apenas em 1% dos casos. As 
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variáveis selecionadas foram: predicação verbal, paralelismo, tipo de texto (redigido ou 

transcrito), fonte do dado, pessoa verbal, número de sílabas e cadeia de verbos. 

A pesquisa constata que a forma sintética é ainda a de maior prestígio. A 

perífrase com o auxiliar no futuro ocupa um grau de formalidade intermediário e é 

muito pouco usada, cumprindo talvez o papel de não soar tão culto como a forma de 

futuro simples, mas não tão informal quanto a forma perifrástica com o verbo no 

presente. O presente, a forma menos usada nos textos investigados, depende de 

contextos específicos para ocorrer como adjuntos adverbiais de tempo, orações 

condicionais, um verbo anterior no futuro ou do próprio semantema do verbo. A 

conclusão geral da autora é que o presente e a forma perifrástica são formas inovadoras 

que já tem lugar na língua como forma de expressão de futuridade e que seu uso está em 

franca expansão. 

Diferentemente dos estudos acima, Torres (2009) trata da variação na 

expressão do tempo futuro, mas pelo codificado por expressões gerundivas. As 

variantes investigadas pelo autor são: futuro iminente perifrástico simples (continuar no 

presente + gerúndio) e futuro iminente perifrástico estendido (verbo auxiliar ou modal 

+ continuar + gerúndio), que compõem a subvariável futuro iminente, identificado 

como codificando um evento durativo que incorpora o momento de fala e se desenvolve 

no futuro, com ênfase no início da duração; futuro médio perifrástico simples (estar ou 

ir no presente + gerúndio) e futuro médio perifrástico estendido (verbo auxiliar ou 

modal + infinitivo + gerúndio), que compõem a subvariável futuro médio, identificado 

como codificando um evento posterior ao momento de fala, sem definições explícitas de 

seu início e término; e futuro resultativo perifrástico simples (terminar ou acabar no 

presente + gerúndio) e futuro resultativo perifrástico estendido (verbo auxiliar ou 

modal + terminar ou acabar + gerúndio), que compõem a subvariável futuro 

resultativo, identificado como codificando um evento que ocorre à direita do momento 

de fala, com ênfase em seu término. O estudo aborda também a variante atualmente 

chamada de gerundismo, propondo uma definição baseada em critérios como forma, 

aspecto, modalidade e natureza temporal. 

O autor adota a perspectiva do sociofuncionalismo, proposta por Tavares 

(2003). Utiliza dados do português falado em Fortaleza, de informantes de três 

diferentes áreas de atuação, coletados, pelo próprio autor, por meio de entrevistas 

sociolinguísticas: vendedores, professores e operadores de telemarketing.  
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Os resultados da pesquisa mostraram que o futuro iminente teve baixa 

frequência de ocorrência relativamente às do futuro médio e resultativo, segundo o 

autor, devido à característica particular de expressar eventos futuros que têm como base 

uma realidade concreta e que se desenvolvem progressivamente no tempo, o que é raro 

na realidade extralinguística. No futuro médio, a variante futuro médio perifrástico 

estendido foi favorecida em relação à variante futuro médio simples pelos fatores sexo 

masculino, presença de marca de tempo e pelos operadores de telemarketing. No futuro 

resultativo, a variante futuro resultativo perifrástico estendido foi favorecida em relação 

à variante futuro resultativo perifrástico simples pela presença da marca de tempo futuro 

e pelos operadores de telemarketing. A variante gerundismo, em oposição aos casos de 

não gerundismo, foi favorecida pelos verbos modais e pelos operadores de 

telemarketing, que de forma geral, foram os que mais usaram as perífrases mais 

extensas. 

Há também trabalhos que se ocupam da variação na expressão do chamado 

futuro do pretérito. Dias (2007), por exemplo, estuda a variação entre formas do futuro 

do pretérito e imperfeito do indicativo em orações nucleares de hipotaxes adverbiais 

condicionais. Fundamenta sua pesquisa na Teoria da variação e mudança e em 

princípios do Funcionalismo e analisa dados obtidos no corpus Português Oral Culto de 

Fortaleza.  

A autora leva em consideração os grupos de fatores ordem, grau de certeza, 

estrutura temporal, tipo de verbo, construções perifrásticas, tipo de inquérito e sexo. 

Dois desses grupos de fatores se mostraram relevantes nas rodadas do VARBRUL: tipo 

de inquérito e ordem. No grupo de fatores tipos de inquérito, foi confirmada a seguinte 

hipótese: o tipo de inquérito “elocução formal”, de maior grau de formalidade dentro da 

escala estabelecida pela autora, foi favorável a aplicação da regra futuro do pretérito, 

variante de maior prestígio. O uso do futuro do pretérito foi inibido, por outro lado, no 

tipo de inquérito “diálogo entre dois informantes”, no outro extremo da escala de 

formalidade. O tipo de inquérito “diálogo entre informante e documentador” ficou a 

meio termo no favorecimento à aplicação da regra. No grupo de fatores ordem, em que 

a autora analisa a “ordem icônica” em oposição à “ordem não-icônica”, a ordem não-

icônica favorece o uso do futuro do pretérito, o que mostra, segundo a hipótese da 

autora, que, quando o falante usa a forma marcada, o futuro do pretérito, apresenta-a em 

primeiro plano. 
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Domingos (2004) estuda a variação entre o pretérito imperfeito do indicativo e 

pretérito imperfeito do subjuntivo na codificação da função de expressão de 

cotemporalidade a um ponto de referência passado em oração em subordinadas, onde 

haja indicação do valor modal de incerteza. A idéia inicial da autora era incluir também 

entre as variantes a forma do futuro do pretérito do indicativo, apontada pela gramática 

tradicional e por estudos linguísticos como possível veiculadora da função investigada. 

Os poucos dados obtidos com essa variante codificando a função de cotemporalidade, 

no entanto, fizeram com que a autora a excluísse do envelope de variação. Segundo ela, 

as formas de futuro do pretérito do indicativo já são responsáveis por codificar a função 

de expressão de futuridade o que faz com que o uso delas na expressão da função alvo 

do estudo seja mais raro. 

Costa (1997) e Costa (2003), dissertação de mestrado e tese de doutorado, 

respectivamente, são dois trabalhos que analisam a variação e a mudança entre formas 

que codificam o futuro do pretérito em português. Costa (1997) se ocupa da variação 

entre formas de futuro do pretérito e de pretérito imperfeito do indicativo no português 

do Rio de Janeiro. A autora utilizou duas amostras de português informal: uma com 

dados de fala, do PEUL, Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, da UFRJ, e outra 

com dados de escrita, de cartas pessoais. 

Os grupos de fatores que se mostraram relevantes foram paralelismo, ambiente 

sintático-semântico, tempo e factualidade, extensão lexical, tipo de texto, contexto 

modalizador, idade, escolaridade e tipo de atividade do informante. Os resultados da 

pesquisa mostram que o futuro do pretérito é mais usado na escrita e é própria de 

contextos argumentativos, em que, ao ser atualizado, diminui o grau de 

comprometimento do falante com a veracidade ou com a realização do que enuncia. O 

imperfeito, por outro lado, demonstrou-se mais preferido em textos narrativos. 

Sobre as formas perifrásticas de ir + infinitivo, que também apareceram nos 

corpora utilizados na pesquisa, a autora constata que ocorrem com mais frequência em 

contextos de discurso indireto, denotando irrealidade. Constata também que ir + 

infinitivo tende a ser mais atualizada pelos jovens, ao passo que o futuro do pretérito 

tende a ser mais ocorrente entre os mais velhos, o que sugere que aquela seria uma 

forma inovadora e esta, conservadora. 

Em Costa (2003) o enfoque é diacrônico. A autora desenvolve dois tipos de 

estudo: um de tempo real de longa duração e outro de tempo real de curta duração. As 



84 
 

 

variantes da pesquisa, que também usa dados do português do Rio de Janeiro, são o 

futuro do pretérito simples, a perífrase haver de + infinitivo, a perífrase ir + infinitivo e 

o imperfeito do indicativo.  

No estudo de tempo real de longa duração, a autora constata que haver de + 

infinitivo cede lugar à perífrase ir + infinitivo, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX. Esta última forma perifrástica revelou-se, no estudo de tempo 

real de curta duração, preferida entre os mais jovens, o que reforça a idéia de que a 

perífrase ir + infinitivo é uma forma inovadora na expressão do futuro do pretérito. A 

pesquisa mostra também que o uso da forma sintética de futuro do pretérito está 

associado à escolaridade e ao contexto social, e que o imperfeito do indicativo, com 

valor de futuro, ainda é restrito ao linguajar popular. 

Karam (2000) trata da variação entre o futuro do pretérito, o imperfeito do 

indicativo e a perífrase ir + infinitivo. Utiliza dados provenientes do projeto VARSUL 

(Variação Linguística Urbana na Região Sul) e embasa a pesquisa na Teoria da variação 

e mudança. Investigou grupos de fatores linguístico e sociais que poderiam influir no 

uso das variantes. Os linguísticos foram: estrutura temporal, paralelismo formal, 

origem da informação, restrição sintática, e modalidade. Os grupos de fatores sociais 

foram: idade, região, escolaridade e gênero.  

A autora realizou rodadas estatísticas binárias e ternárias, em que os grupos de 

fatores modalidade, paralelismo formal e estrutura temporal se demonstraram 

significativos no uso das variantes. Os resultados apontaram que o uso da perífrase é 

favorecido no contexto extremo epistêmico. Já o imperfeito foi favorecido quando a 

referência e o evento estão no tempo passado, e o futuro do pretérito inibido após outra 

forma de futuro do pretérito. Os grupos de fatores gênero e idade foram significativos 

na rodada ternária, em que a perífrase ir + infinitivo foi favorecida pelo sexo feminino e 

pelos mais jovens, o que sugere uma possível mudança em curso. 

Em linhas gerais, nos vários estudos citados, em especial nos estudos 

linguístico de cunho variacionista, são reconhecidas mais de uma forma pelas quais a 

futuridade pode ser expressa. Na tradição gramatical, embora tenham sido mencionadas 

outras formas de expressão de futuridade além das formas canônicas de futuro do 

presente simples e de futuro do pretérito simples, a variação não é formalmente 

reconhecida. Aponta-se, geralmente, diferença de significado das formas alternativas, 
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principalmente, do presente e imperfeito do indicativo, que, quando usados pelo futuro, 

são associados à expressão de eventos cuja realização é tomada como certa. 

Em alguns dos estudos linguísticos mais clássicos, podemos ver algo 

semelhante, de maneira que, apesar de verticalizarem mais o tratamento do assunto, 

também atribuem valores especiais, modais e aspectuais, a formas que possivelmente 

poderiam indicar futuridade, a exemplo do que afirma Camara Jr (1985), sobre as 

formas perifrásticas de ir + infinitivo. 

Nos estudos linguísticos variacionistas, constatamos uma perspectiva diferente. 

A variação entre diferentes formas de expressão de futuridade, correspondentes tanto ao 

futuro do presente, quanto ao futuro do pretérito, é reconhecida e formalmente 

apresentada e analisada. Embora sejam praticamente unânimes quanto a valores modais 

e aspectuais que são veiculados pelas várias formas, constatam que são mesmo usadas 

na expressão da futuridade, algumas delas, inclusive, como as perifrásticas de ir + 

infinitivo, enfrentando um processo de gramaticalização e se encaminhando para a 

expressão exclusiva do tempo futuro. 

Nos estudos variacionistas, vemos também que formas que outrora atuavam na 

expressão de tempo futuro, como a perífrase haver de + infinitivo, perderam espaço 

para outras formas e praticamente não são mais atualizadas com esta função. Outras 

ainda, como as formas sintéticas de futuro, parecem se encaminhar para o mesmo 

destino. Podemos constatar também que são diversos os fatores que regem a escolha das 

diferentes formas. Há desde fatores de cunho formal, como paralelismo sintático, a 

fatores sociais como grau de escolaridade, sexo e idade, influindo no uso das formas de 

futuridade. 

 

 

3.3 Futuridade: tempo, aspecto e modalidade 
 

 

Apesar de a futuridade ser considerada uma função temporal, é impossível 

tratá-la, como o é qualquer outra função temporal, sem uma discussão da relação entre 

tempo, aspecto e modalidade, pois são categorias que sempre estão juntas na 

configuração do significado das formas verbais. Givón (1984), por exemplo, refere-se a 

tempo, aspecto e modalidade como constituindo um complexo (TAM): essas categorias 

são interconectadas sincronicamente, diacronicamente e ontogeneticamente. 
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As categorias de tempo e aspecto. São categorias intimamente relacionadas de 

forma que, muitas vezes, é difícil estabelecer fronteiras claras entre elas. Em um ponto, 

no entanto, distinguem-se: o tempo é uma categoria dêitica, ao passo que o aspecto não 

o é (FLEISHMAN, 1982; TRAVAGLIA, 1985). Para Comrie (1981, p. 3), “os aspectos 

são os diferentes modos de ver a constituição temporal interna de uma situação”. Como 

argumenta Coseriu (1980, p. 23), o aspecto “é um conjunto de categorias aparentadas 

por sua relação com a ação verbal tomada em si mesma”. A expressão “em si mesma” 

significa que esta categoria caracteriza o processo sem referência ao contexto 

enunciativo, do que decorre que não é uma categoria dêitica. A categoria de tempo, por 

sua vez, caracteriza o evento, a partir de referências ao processo de textualização, de 

certa forma, relacionando-se (mas não correspondendo) à noção de tempo cronológico, 

submetido, dentro da abordagem que elegemos, à dimensão dos tipos de discurso. Eis o 

valor dêitico da categoria de tempo. 

 Ainda segundo Coseriu (1980, p.15), nas diferentes línguas, tempo e aspecto 

podem se relacionar de duas maneiras. Uma diz respeito à possibilidade ou de o tempo 

prevalecer sobre o aspecto, ou de o aspecto prevalecer sobre o tempo, de forma que uma 

pode ser somente um efeito secundário da outra. Por exemplo, nas línguas românicas, 

nas formas verbais simples, os valores temporais seriam primários e os valores 

aspectuais seriam decorrentes destes. A outra maneira está na possibilidade de o aspecto 

se apresentar antes do tempo, como nas línguas eslavas, com o tempo, como no grego 

antigo, ou depois do tempo, como nas línguas românicas, em que o aspecto, vem como 

efeito secundário da categoria de tempo. Entretanto, como lembra Soares (1987, p. 179), 

que faz uso em seu estudo das proposições de Coseriu, essa afirmação não tem validade 

para formas perifrásticas com valores aspectuais constantes. Nestas, o tempo é que 

parece ser coadjuvante em face da expressão de matizes aspectuais. 

Em linhas gerais, nas formas de futuridade, em si, os valores aspectuais não se 

apresentam marcados. Segundo Travaglia (1985, p. 172): 

 
O presente do indicativo normalmente expressa aspecto 

imperfectivo, mas se usado com valor de futuro não atualiza nenhum aspecto. 
O futuro do presente em si não marca qualquer aspecto, ali há 

apenas referência à situação sem atualização da categoria do aspecto. O 
aspecto no futuro com verbos simples só parece ser possível com verbos 
estáticos ou com auxílio de adjuntos adverbiais. 

As razões pelas quais estes dois tempos flexionais, em si, não 
indicam aspecto parecem vir de duas fontes diferentes: 

a) em primeiro lugar eles marcam tempo futuro que atribui à 
situação uma realização virtual, até certo ponto abstrata, que enfraquece as 
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noções aspectuais que estão sendo atualizadas, dificultando a percepção das 
mesmas, ou as anulando; 

b) em segundo lugar estes tempos têm um valor modal, 
proveniente de seu valor de futuro, que restringe a expressão do aspecto. 

 
No entanto, em perífrases como estar + gerúndio, de valor marcadamente 

aspectual, constituídas com o auxiliar em uma forma de futuridade, estas restrições 

parecem não ter efeito. Como argumenta Tafner (2004, p.58), “quando há a utilização 

de perífrases, estas garantem a expressão do aspecto e parecem ser o único recurso de 

expressão do aspecto capaz de anular o efeito da modalidade”. Em nossa perspectiva, 

nesse caso, o valor aspectual se instaura na perífrase como um todo. A futuridade está 

expressa no auxiliar e é apenas coadjuvante na constituição da significação da forma 

verbal. Como explicaremos mais adiante, adotamos o ponto de vista de que construções 

perifrásticas como estar + gerúndio cumprem uma função primordialmente aspectual, 

sendo que o auxiliar pode se apresentar com formas de qualquer tempo, incluindo as de 

futuridade. Esse ponto de vista está expresso, por exemplo, em Camara Jr. (1985, p. 

169) e em Costa (1990, p. 56). Como esclareceremos, tais construções e outras ainda, 

como as perífrase com auxiliares modais, serão consideradas como contextos de 

ocorrência de formas de futuridade e nos interessarão, nelas, as formas de futuridade do 

auxiliar. Nessa perspectiva, portanto, tais perífrases não estão alinhadas como variantes 

no mesmo nível das formas simples e mesmo da perífrase ir + infinitivo, que pode 

veicular valores aspectuais, resíduos do verbo ir pleno ainda não completamente 

gramaticalizado, mas diferentes do expresso pelas perífrases tipicamente aspectuais. 

Tafner (2004, p. 18-19), no entanto, afirma que perífrases de estar + gerúndio 

podem ser usadas não para a marcação de aspecto, pois podem estar perdendo os 

valores aspectuais e passando a concorrer com as formas de futuridade na expressão do 

tempo. Nesses casos, ainda parecem causar “estranheza”, talvez um dos motivos pelos 

quais os usos conhecidos como gerundismos, cada vez mais frequentes, sejam tão 

rejeitados. Longo e Campos (2002, p. 464) referem-se a dados de perífrase estar + 

gerúndio indicando futuro. Ressaltam, todavia, que tal interpretação foi decorrente do 

contexto, caso contrário a interpretação seria prioritariamente aspectual. De qualquer 

forma, vêem aí o início de um processo de gramaticalização. Por isso, optamos por não 

as alinhar ainda às formas de expressão de futuridade. 

Há algo ainda a destacar sobre possíveis noções aspectuais ligadas às formas de 

futuridade. As formas de futuridade remetem sempre a eventos não-começados 
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(CORÔA, 1985, p. 59). Especialmente nos tipos de discurso da ordem do narrar, essa 

característica é um fator importante na distinção entre o uso do futuro do pretérito e o do 

perfeito/imperfeito no encadeamento do processo narrativo.  Observemos o exemplo 

seguinte: 

 
(8)  a. João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia seguinte, faria o trabalho. 

 b. João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia seguinte, fez o trabalho. 
 c. João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia seguinte, fazia o trabalho,   
quando foi surpreendido pela polícia. 

 

A forma de futuro do pretérito destacada em (8)a expressa posterioridade de 

realização da ação verbal em relação a um ponto de referência, que é o momento de 

chegada de João a São Paulo. O momento de realização posterior ainda é especificado 

pela expressão adverbial no dia seguinte. Repare-se que, em substituição ao futuro do 

pretérito, poderia ter sido usada uma forma de pretérito perfeito com em (8)b. No 

desenvolvimento do processo narrativo, a ação expressa pelo verbo continuaria sendo 

identificada como posterior ao ponto de referência, agora, especialmente, com a ajuda 

da expressão adverbial especificadora. Com a forma de perfeito, entretanto, o que 

parece ganhar relevo não é a expressão de posterioridade temporal de uma ação ainda 

não-começada, mas o fato de a ação ter sido concluída. A posterioridade passa a ser um 

mero efeito do encadeamento dos fatos da narrativa. Com o futuro do pretérito, além de 

se marcar a posterioridade temporal de realização da ação verbal em relação ao 

momento de referência, expressa-se também a ação com ainda não-começada, o que a 

destaca em relação às outras que compõem o encadeamento da narrativa31. 

Repare-se ainda que, caso fosse usada uma forma de imperfeito (fazia), como 

em (8)c, a ação expressa pelo verbo estaria em segundo plano em relação a outra que 

seria colocada em primeiro plano, em uma oração vizinha. Conforme Soares (1987, 

p.68), apoiada na teoria de Coseriu (1980), o imperfeito, nessas condições, exige uma 

continuação, pois funciona como “o presente do plano inatual” e tal plano “expressa 

ações atenuadas na sua efetividade, o que se traduz frequentemente na expressão de um 

segundo plano para a ação que o falante coloca em primeiro plano”. Essa seria inclusive 

uma diferença entre o imperfeito do português e o do russo, que é usado para expressar 

                                                
31 O destaque de uma determinada ação em relação às demais no encadeamento do processo narrativo 
deve decorrer de algum objetivo discursivo-pragmático, como, por exemplo, no caso acima, marcar certa 
tensão ou importância da realização da ação do verbo no contexto da história narrada como um todo. Essa 
questão merece ser investigada em um estudo à parte.  
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ações em primeiro plano. Complementamos ainda que, caso não houvesse a 

continuação, uma interpretação de futuridade para o imperfeito, em variação com o 

futuro do pretérito, seria a mais plausível. 

Quanto à categoria de modalidade, Givón (1993, p. 169) a define como a 

atitude do falante relativamente à proposição, sendo que essa atitude se traduz em dois 

tipos de julgamento básicos: epistêmicos, de verdade, probabilidade, certeza ou 

evidência; e avaliativos, de desejo, preferência, intenção, habilidade, obrigação ou 

manipulação. Para Fleishman (1982), a modalidade diz respeito a como o falante 

qualifica o comprometimento com a verdade do conteúdo proposicional. Estão 

abrigadas nela os matizes semânticos de ordem, desejo, intenção, necessidade, 

possibilidade, etc. A modalidade diferencia-se do modo verbal, que é uma categoria 

gramatical do verbo e tem a ver com a oposição entre indicativo, subjuntivo e 

imperativo, de acordo com a língua. Ou seja, os modos verbais são uma forma de 

expressão da modalidade, que também pode vir indicada lexicalmente ou sintaticamente 

(cf. ALVES, 2002). 

Particularmente em relação à modalidade nas formas de futuridade, destaca-se 

o fato, a que já aludimos, de que qualquer uso do tempo futuro carrega, em si, elementos 

modais ligados a expectativas de quem enuncia face ao evento expresso na forma 

verbal, posto que esta sempre se refere, nesses usos, a processos não-acontecidos. 

Camara Jr. (1956, p. 22) argumenta que uma forma verbal que exprime futuro traz 

sempre um matiz de predição, possibilidade, expectativa, etc., parecer semelhante ao de 

Fleishman (1982, p. 24) para quem, universalmente, o uso estritamente temporal do 

futuro é muito raro, estando sempre permeado de predição ou modalização. Mateus et 

al. (1989, p. 119) afirmam que “o futuro lingüístico assume sempre, associadamente a 

um valor temporal, um valor de não factualidade” e dedicam uma seção de seu 

trabalho à demonstração de valores modais que acompanham a futuridade. 

Alguns autores como Lyons (1977, p. 677), inclusive, defendem que, em 

algumas línguas como o inglês, a futuridade é mais uma questão de modo do que de 

tempo. Segundo o autor, a “futuridade nunca é um conceito puramente temporal; 

necessariamente inclui um elemento de predição ou alguma noção modal relativa”32. 

Llorach (1997, p. 115), descrevendo o sistema verbal do espanhol, chega a apresentar o 

futuro do presente e o futuro do pretérito compondo um modo à parte, o potencial.  
                                                
32 “Futurity is never a purely temporal concept; it necessarily includes an element of prediction or some 
related modal notion.” 
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Apesar dessa relação intrínseca entre futuro e valores modais, talvez seja 

possível, pelo menos em português, tratar a futuridade mais como tempo do que como 

modo. Partimos da consideração de que a futuridade, na maioria das vezes, parece estar 

em contraste com outros valores temporais para compor os sistemas usados seja nos 

tipos de discurso do expor, seja nos do narrar, e não com valores modais. As formas que 

expressam futuro, mais ou menos carregadas de valores modais, situam o processo 

como posterior ao processo de textualização e não como anterior ou concomitante a ele. 

Os valores modais surgem ou são ressaltados a depender do contexto. 

É nesse sentido que Soares (1987, p. 47) se opõe à proposta de Barros (1981) 

de considerar o futuro em português não como tempo (nem como modo), mas como 

aspecto, o potencial (curiosamente o mesmo nome com o qual Llorach propõe o futuro 

como modo). Segundo Soares, o futuro em português é uma dimensão temporal dêitica, 

o que não impede que tenha valores secundários, embora não aspectuais como sugere 

Barros, e sim modais. Comrie (1985, p. 43) também define o futuro como tempo, aquele 

que assinala um evento como localizado à direita do presente na linha temporal, mas 

também reconhece a estreita relação entre futuro e modalidade. 

Na verdade, as categorias do complexo TAM podem contribuir com diferentes 

pesos na significação das formas verbais. Aqui subjaz o princípio funcionalista de que 

as categorias não são discretas, têm uma natureza escalar (cf. GIVÓN 1995, 2001). 

Fleishman (1982) postula um equilíbrio entre tempo e modalidade na significação das 

formas verbais, de maneira que quanto mais temporal for a forma, menos modal será, e 

quanto menos temporal, mais caráter modal terá. 

No que diz respeito ao tempo futuro, a existência de uma futuridade com valor 

mais temporal e de outra com valor mais modal é afirmada, por exemplo, em Camara Jr. 

(1994, p. 101), ao tratar do futuro do pretérito, para o qual reconhece um emprego mais 

temporal, na expressão de fatos futuros considerados a partir de um ponto do passado, e 

outro mais modal, chamado comumente de “condicional” (termo que o autor rejeita), 

para a expressão de irrealidade.  

Do nosso ponto de vista, essa distinção de Camara Jr. reside no fato de a forma 

de futuridade perder algo de sua força dêitica pela interveniência de um eixo de 

referência local constituído de um processo não-acontecido ou ainda não-acontecido. As 

futuridades com valor temporal reduzido abrem mais espaço para a manifestação de 

significados modais: 
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(9)   João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia seguinte, faria o trabalho. 
(10) João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia seguinte, se estivesse bem, 

faria o trabalho. 
(11) João chegou a São Paulo em 20 de outubro. No dia seguinte, quando estivesse bem, 

faria o trabalho. 
 

Em (9), a forma verbal de futuridade expressa, sobretudo, a posterioridade do 

processo em relação à fase atual do processo narrativo. A indicação temporal não divide 

tanto espaço com valores modais, a não ser os inerentes ao próprio futuro, como divide 

em (10) e (11), em que a forma verbal remete a um processo futuro dependente de outro 

processo não-acontecido ou ainda não-acontecido.  

Consideramos, ainda, que tipo de futuridade “condicional” semelhante à que 

alude o autor nas formas do futuro do pretérito, pode ser veiculado igualmente pelas 

formas do futuro do presente: 

 
(12) Amanhã, João fará o trabalho. 
(13) Amanhã, se estiver bem, João fará o trabalho. 
(14) Amanhã, quando estiver bem, João fará o trabalho. 

 

A diferença entre (12) de um lado e (13), (14) de outro, é semelhante à entre 

(9) e (10), (11): é como se o processo limitador, não-acontecido ou ainda não-

acontecido, adicionasse à característica de “apenas possível” do processo que expressa 

futuridade, intrínseca a qualquer uso do futuro, outra carga de “apenas possível”, já que 

este, agora, além de ser um processo futuro, depende ainda de outro processo, ainda não 

ocorrido (menos provável em (10) e (13), ou mais provável em (11) e (14)). A 

consideração de formas de futuridade mais e menos modais está na base de um dos 

grupos de fatores (tipo de futuridade quanto à limitação) que analisamos em nossa 

pesquisa. 

Valores modais e aspectuais específicos também são constantemente 

associados às formas particulares de expressão de futuridade. Por exemplo, o presente e 

o imperfeito indicando futuridade são frequentemente associados, tanto em obras de 

gramática tradicional como em pesquisas linguísticas, à proximidade da realização do 

evento futuro e à certeza do falante frente a ele, como em Cunha e Cintra (1985), Garcia 

(1998), Oliveira (2006), Malvar (2003), relativamente ao presente, e em Cunha e Cintra 

(1985), Bechara (1999), Dias (2007) e Silva (1998), em referência ao imperfeito.  
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A perífrase ir + infinitivo, como mostram os trabalhos de Oliveira (2006) e 

Malvar (2003), também é favorecida em contextos de mais proximidade temporal e 

certeza. Oliveira (2006), Gibbon (2000) e Costa (1990) mostram que a gramaticalização 

do verbo ir como auxiliar de futuridade ainda não está completa, de forma que ainda 

retém nessas perífrases valores oriundos do verbo pleno, principalmente, propósito, 

intencionalidade, prospecção e indicação do curso de fatos a partir de um ponto 

locativo/temporal. Por outro lado, as formas de futuro do presente e futuro do pretérito 

são mais associadas à maior distância temporal e a menos certeza, como em Cunha e 

Cintra (1985), Cegalla (1979) e também em Oliveira (2006), Gibbon (2000), 

relativamente às formas de futuro do presente, e Dias (2007) e Silva (1998), no que diz 

respeito às formas de futuro do pretérito.  

As formas de haver de + infinitivo, muito usadas na expressão do futuro até o 

século XIX, mas de produtividade muito baixa no português a partir do século XX, 

conforme constatam Oliveira (2006) e Malvar (2003), parecem veicular um forte traço 

modal, injuntivo, de obrigação, e estar se especializando nessa função, o que suplanta o 

valor temporal de futuro e pode explicar a perda de espaço para a perífrase ir + 

infinitivo.  

Do nosso ponto de vista, tais valores podem estar associados a uma escala de 

expressão de futuridade das formas verbais investigadas. Ao que nos parece, quanto 

mais gramatical é a forma de futuridade, no sentido de marcação morfológica, mais 

ressaltada é a qualidade de tempo futuro e, por conseguinte, o caráter modal de “apenas 

possibilidade” intrínseco a ele. Os valores modais (certeza, intenção), e matizes 

aspectuais (prospecção) são expressos com mais espaço pelas formas sem marca 

morfológica ou com marca morfológica ainda em processo de estabilização, que é o 

caso das perífrases de ir + infinitivo.  

As formas sem marca (presente e imperfeito) e as perifrásticas parecem se 

aproximar mais da realidade do enunciador, indicando “+ presente” ou “- futuro”, e, em 

conseqüência, “+ certeza” ou “- incerteza”. Conforme Oliveira (2006, p. 85), “a forma 

inovadora [perífrase ir + infinitivo] vem adquirindo espaço na língua assinalando com 

mais ênfase a modalidade no tempo futuro, mas encaminhando-se para marcar de fato o 

tempo, papel até então reservado ao futuro do presente”. Ou seja, o verbo ir na perífrase 

está se tornando cada vez mais gramatical e se cristalizando como auxiliar de futuro. Os 

traços modais e aspectuais ligados ao verbo ir pleno, embora ainda presentes na 
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perífrase, estão enfraquecendo em favor da expressão da futuridade. Interessante que, ao 

mesmo tempo em que as formas perifrásticas avançam em direção à expressão de mais 

futuridade, as formas sintéticas parecem também expressar modalidade (LONGO e 

CAMPOS, 2002, p. 470; TAFNER, 2004, p. 21), não na de certeza ou intenção como a 

perífrase, mas a de “apenas possível”. 

  

 

3.4 O domínio funcional de expressão de futuridade e seus subdomínios 
 

 

A função de expressão de futuridade das formas verbais é a função temporal 

que marca um processo (P) como posterior à fase atual do processo de textualização 

(FA), que compõe permanentemente ou está compondo momentaneamente o centro do 

eixo de referência temporal global (ERG) de um tipo de discurso, conforme 

representado no diagrama: 

 

 
 

O domínio funcional de expressão da futuridade das formas verbais é 

constituído de subdomínios funcionais a partir da dimensão dos mundos discursivos. A 

futuridade do expor interativo é uma função temporal que marca um processo como 

posterior à fase atual do processo de textualização constituída pela duração associada ao 

ato de produção e tomada como centro de um eixo de referência global não-baseado em 

uma origem espaço-temporal, como na frase, ‘amanhã, farei (vou fazer, faço, hei de 

fazer) o concurso’, própria de um texto de discurso interativo, representada abaixo: 

ERG 

FA  
(duração do ato de 
produção ou um 
processo) 

P 

Figura 3 – Domínio funcional de expressão de futuridade das formas 
verbais 
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A futuridade do expor teórico é uma função temporal que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização constituída por um outro 

processo e tomada momentaneamente como centro de um eixo de referência global não-

baseado em uma origem espaço-temporal, como no trecho ‘A pessoa falsa têm 

facilidade de ganhar a confiança de uma pessoa ingênua, mas a trairá no momento 

seguinte’, próprio do discurso teórico, representada a seguir: 

 

 
 

A futuridade do relato interativo é a função temporal que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização, constituída por um outro 

processo e tomada momentaneamente como centro de um eixo de referência global 

baseado em uma origem espaço-temporal, mas calculável a partir da duração associada 

ao ato de produção, como no trecho ‘Eu cheguei em São Paulo em 20 de outubro do ano 

passado. No dia seguinte, faria (ia fazer, fazia, haveria de fazer) o concurso’, próprio de 

um relato interativo, representado a seguir: 

 

ERG 

ganhar 
   FAE  

    P 
trairá 

Figura 5 – Futuridade do expor teórico na linha temporal 

ERL 
no momento seguinte 

ERG 

FAE  
(duração do ato 
de produção) 

P 
farei 

Figura 4 – Futuridade do expor interativo na linha temporal 

ERL 
amanhã 
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A futuridade da narração é a função temporal que marca um processo como 

posterior à fase atual do processo de textualização, constituída por um outro processo  e 

tomada momentaneamente como centro de um eixo de referência global baseado em 

uma origem espaço-temporal e autônomo em relação à duração associada ao ato de 

produção, como no trecho ‘João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012. No dia 

seguinte, faria (ia fazer, fazia, haveria de fazer) o trabalho’, próprio de um texto 

narrativo, representado a seguir: 

 

 
 

3.5 As formas verbais de expressão de futuridade 
 

 

Como vimos no capítulo 3, as formas de futuro do presente e de futuro do 

pretérito são consideradas as formas canônicas de expressão de futuridade. Originárias 

da gramaticalização da perífrase habere + infinitivo, iniciada ainda no latim vulgar, e de 

cunho primeiramente modal, foram se especializando na expressão do tempo futuro. 

Durante muito tempo usadas como a forma principal de expressão de futuridade, 

precisaram enfrentar disputa com outras formas alternativas também usadas para 

FAN 
chegou  
 

P 
faria 

Figura 7 – Futuridade da narração na linha temporal 

ERL 
no dia seguinte 

ERG 
ERL 

   20 de outubro 
       de 2012 

       ERG 
 

        ERL  
20 de outubro 
do ano passado 

FAN  
cheguei 

P 
faria 

Figura 6 – Futuridade do relato interativo na linha temporal 

  ERL 
no dia seguinte 
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codificar tempo futuro e, como demonstram vários estudos, atualmente, perdem espaço 

para a perífrase ir + infinitivo, que avança sobre sua área de atuação, especialmente na 

linguagem falada, que, segundo Camara Jr. (1985), costuma dar preferência, nessa 

função, a formas mais carregadas de valores modais. A linguagem escrita parece ser um 

reduto de resistência do futuro do presente e do futuro do pretérito, mesmo assim a 

implementação da perífrase também se faz sentir nesta modalidade.  

Depreendemos dos vários estudo a que tivemos acesso, que as formas sintéticas 

de expressão de futuro apresentam algumas características gerais: a) são de cunho mais 

formal; b) parecem exprimir um futuro temporal mais puro, quer dizer, mais livres de 

valores modais e aspectuais; e c) parecem ser mais neutras quanto à expressão de mais 

ou menos certeza em relação ao que se enuncia, já que, como ressaltam vários autores, 

como Lyons (1977), Mateus et al. (1989) e Camara Jr. (1985), qualquer que seja o uso 

do futuro, há sempre um caráter de não-factualidade transmitido. 

As formas de presente do indicativo e imperfeito do indicativo são 

reconhecidas comumente, mesmo nos compêndios gramaticais, como formas que 

podem exprimir tempo futuro, apesar de lhes serem atribuído o significado específico de 

indicar eventos cuja realização é próxima e certa. O uso dessas formas não-marcadas 

morfologicamente na expressão da futuridade parece não ser recente e tender a ocorrer 

em contextos específicos, como os contextos em que a futuridade já esteja estabelecida 

por algum elemento linguístico como advérbios ou expressões adverbiais. Além disso, a 

ocorrência do presente e imperfeito exprimindo futuro é um fenômeno mais notado na 

linguagem falada. 

Dessa maneira, também podemos chegar a uma caracterização geral das formas 

não-marcadas usadas para exprimir tempo futuro: a) tem caráter mais informal; b) a 

expressão do tempo divide nelas muito espaço com valores modais e aspectuais; c) 

parecem exprimir um futuro carregado de certeza quanto à realização do evento 

enunciado. 

A perífrase ir + infinitivo tem sido apontada como a principal concorrente das 

formas de futuro sintético, tanto de futuro do presente, como de futuro do pretérito. 

Vários estudos linguísticos, especialmente alguns de cunho variacionista citados no 

capítulo 3, reconhecem e demonstram um processo de mudança envolvendo o domínio 

funcional de expressão da futuridade, em que ir + infinitivo tende a substituir as formas 

sintéticas.  
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Esta perífrase está passando, em português, por um processo de 

gramaticalização, muito semelhante ao que passou a expressão be going to, no inglês, 

descrito em Hopper e Traugott (1993), o que vai ao encontro da hipótese de Bybee et al. 

(1991) e Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) de que o futuro, nas mais variadas línguas, 

tem origem de uma limitada fonte lexical e que as expressões que vêm a codificá-lo 

atravessam um percurso parecido. É a polissemia característica do verbo ir, que pode 

indicar movimento, intenção e tempo, que oriunda a mudança semântica e o torna um 

excelente candidato a se gramaticalizar como auxiliar de futuridade. De acordo com 

Oliveira (2006, p. 81): 

 
 O verbo ir parte de um sentido associado a espaço físico, 

passando pelos sentidos de desejo e modalidade, em direção a um sentido 
associado a espaço temporal. O esmaecimento do traço de modalidade 
(intenção ou propósito de fazer algo) permite, então, a sua gramaticalização 
como auxiliar de futuro. 

 

O verbo ir da perífrase estaria, assim, perdendo os traços semânticos de verbo 

pleno e se tornando auxiliar de codificação de futuridade. Embora o processo de 

gramaticalização envolvendo o verbo ir esteja avançado33, ainda não está completo, de 

maneira que o auxiliar ainda guarda certos traços modais e aspectuais do verbo ir pleno. 

Esse fato faz com que a perífrase, apesar de estar caminhando para tal, não veicule 

unicamente tempo futuro, mas carregue nuances aspectuais e modais como o traço de 

deslocamento a partir de um ponto e a expressão de intenção de realização de um ato e 

de mais certeza em relação ao que está sendo enunciado. 

Os estudos variacionista mostram também que a expansão da perífrase é mais 

favorecida na língua falada, apesar de já contar com muito espaço também na língua 

escrita. 

Chegamos também a alguns traços gerais que podem ser atribuídos a forma 

perifrástica ir + infinitivo: a) não é tão formal quanto a forma sintética, mas parece ser 

mais formal do que as formas não-marcadas, presente e imperfeito; b) apesar de estar 

caminhando para a expressão de um tempo futuro mais puro, a gramaticalização de ir 

como auxiliar de futuridade ainda não está completa, o que faz com que o tempo 

veiculado divida espaço com traços aspectuais e modais; c) tende a ser usada na 

                                                
33 Para uma descrição mais profunda do processo de gramaticalização do verbo ir, consulte-se, por 
exemplo, Gibbon (2000) e Oliveira (2006). 
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expressão de um futuro agregado a mais certeza, o que pode estar relacionado à 

manutenção de traços modais no auxiliar ir. 

A perífrase haver de + infinitivo também é mencionada como forma de 

expressão de tempo futuro. Até aproximadamente o século XIII era a principal 

concorrente das formas sintéticas, mas a partir, sobretudo, do século XIX, perdeu muito 

espaço para a perífrase ir + infinitivo, que começava a se expandir com força na função 

de expressão da futuridade (cf. OLIVEIRA, p. 2006). Como mostram alguns estudos, 

praticamente não é mais usada com esta função no português brasileiro atual, apesar de 

se conservar na expressão da modalidade deôntica, com o traço de mais obrigação. 

Esses quatro tipos de formas – formas sintéticas de futuro, formas de futuro 

não-marcadas morfologicamente, formas de ir + infinitivo e formas de haver de + 

infinitivo – parecem ser os principais meios verbais veiculadores de futuridade e, por 

isso, constituem o principal alvo de nossa pesquisa. 

 

 

3.6 Outras formas verbais de expressão de futuridade 
 

 

3.6.1 Os tempos compostos: auxiliação e sobreauxiliação 
 

 

Não estamos considerando, de forma específica, em nossa classificação das 

subfunções de futuridade, a expressa nos chamados tempos compostos, futuro do 

presente composto do indicativo (terei feito) e futuro do pretérito composto do 

indicativo (teria feito). Para nós, o tipo de futuridade expresso nas formas desses 

tempos, em si, não difere dos tipos básicos que arrolamos acima. A oposição entre 

formas verbais simples e compostas de ter + particípio é fundamentalmente de natureza 

aspectual: as formas simples expressam a ação como não-conclusa e as formas 

compostas expressam a ação como conclusa. Como explica Llorach (1997, p. 78), essa 

oposição é de aspecto sintagmático, que está veiculado em todas as formas de cada 

verbo (diferentemente do aspecto flexional, veiculado nas formas de pretérito perfeito e 

imperfeito).  

Conforme Almeida (2006, p. 24), nesse tipo de construção, o auxiliar expressa 

as categorias número-pessoal e modo-temporal, sendo que a noção aspectual que opõe 
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as formas verbais simples às compostas é expressa na associação entre o auxiliar e o 

particípio. Dessa maneira, a futuridade expressa nos tempos de futuro composto, soma-

se, por meio do auxiliar, a outros valores veiculados na construção como um todo, mas 

continua fazendo parte de uma das quatro categorias de futuridade que definimos.  

As formas compostas de ter + particípio, segundo Benveniste (1995, p. 273), 

têm ainda outra função: indicam anterioridade. Essa anterioridade é uma relação 

intralinguística que é definida em relação a uma forma simples correspondente e que 

“mantém o processo dentro do mesmo tempo”. Por isso, ainda de acordo com o autor, 

devem ser evitadas expressões como “passado do passado” ou “passado do futuro”, 

muitas vezes usadas (por exemplo, Mateus et al. (1989, p. 85-86) e Gibbon (2000, p. 

49) usam expressão como estas: “futuro do futuro”). 

Também não destacamos as formas compostas ter + particípio em relação a 

outras formas, que, embora geralmente não sejam colocadas ao lado das formas simples 

como constituintes do paradigma verbal (cf., por exemplo, Bechara (1999, p. 230), 

dentre os gramáticos, e Llorach (1997, p. 84), dentre os linguistas), também podem ser 

consideradas como compostas, a exemplo das formas de estar + gerúndio e auxiliares 

modais + infinitivo34.  

Todas essas formas compostas e outras ainda, como as formas compostas de 

voz passiva, serão consideradas em nossa pesquisa como contextos de ocorrência de 

formas de futuridade, constituindo, inclusive, um dos grupos de fatores que 

analisaremos. Consideraremos que nessas construções houve, conforme Benveniste 

(1989), auxiliação ou sobreauxiliação de temporalidade. O autor propõe um estudo da 

estrutura das relações de auxiliaridade. Define o fenômeno da auxiliação como a 

“junção sintagmática de uma forma auxiliante e uma forma auxiliada” (BENVENISTE, 

1989, p. 183). Mas o auxiliante dentro da estrutura pode, ele próprio, se desdobrar, 

produzindo uma “auxiliação de segundo grau”, ou seja, uma sobreauxiliação 

(BENVENISTE, 1989, p. 189). Por exemplo, em terei feito e estarei fazendo temos 

auxiliação (auxiliante terei/estarei + auxiliado feito/fazendo), e em vou ter feito e vou 

estar fazendo, temos sobreauxiliação (sobreauxiliante (auxiliante vou + auxiliado 

ter/estar) + auxiliado feito/fazendo). Nosso interesse recai, portanto, sobre a forma de 

futuridade do (sobre)auxiliante nessas composições. 

                                                
34 Para uma discussão detalhada sobre a questão dos verbos auxiliares e das perífrases, consulte-se, por 
exemplo, Pontes (1973) e Sousa (1998). 
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Assim, desse ponto de vista, estão consideradas as formas de futuro seguidas 

de gerúndio muito usadas pelos operadores de tele-marketing, por isso chamadas de 

“dialeto 0-800” (WACHOWICZ, 2003, p.1), classificadas de gerundismo. Menon 

(2004), questionando a explicação desse fenômeno como um decalque do inglês, 

justifica-o a partir do uso cada vez maior das formas ir + infinitivo, substituindo as 

formas de futuro simples do indicativo na linguagem oral, inclusive, nesse contexto, 

seguidas de gerúndio.  

Torres (2009) também define, dentre as formas com gerúndio, as formas de 

gerundismo e as alinha as outras formas de expressão de futuro investigadas nesta tese. 

O recorte da pesquisa do autor compreende a expressão do tempo futuro por meio de 

perífrases gerundivas que codificam tempo futuro e aspecto durativo, considerando 

diferentes nuances dessa noção aspectual. Em nosso estudo, investigamos, 

particularmente, as formas de expressão de futuridade que entram na composição dessas 

perífrases, consideradas no todo como contextos de ocorrência de futuridade, à 

semelhança de outras construções verbais. 

 

 

3.6.2 O futuro do subjuntivo 
 

 

É necessário também explicitarmos nosso ponto de vista em relação às formas 

do futuro do subjuntivo. Partimos da consideração de que, em geral, as formas do 

subjuntivo, dentre elas as do futuro, não veiculam primordialmente tempo, como as do 

indicativo, embora possam fazê-lo. São formas em que a expressão de valores modais 

parece se sobrepor a de valores temporais. A função precípua das formas do subjuntivo 

seria a de situar um dado evento em um plano hipotético, irreal, de probabilidade e 

possibilidade. Conforme Givón (1993, p. 274): 

 
O subjuntivo é uma categoria gramatical que aparece em muitas 

línguas, mas é normalmente ignorada em inglês. Nas línguas em que ocorre, 
o subjuntivo tende a surgir no espaço modal do irrealis, no espaço contínuo 
entre fraca certeza epistêmica e fraca manipulação.35 

 

                                                
35 “The subjunctive is a grammatical category that appears in many languages, but is normally ignored 
in English. In languages where it does occur, the subjunctive tends to crop up within the modal space of 
irrealis, in the continuum space between weak epistemic certainty and weak manipulation.” 
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Um pouco abaixo, na mesma página, a relação entre o subjuntivo e a expressão 

de valores modais é ainda mais estreitada pelo autor ao associar o subjuntivo aos modais 

do inglês: 

 
A conexão entre o subjuntivo e os modais do inglês não é 

acidental. Os modais do inglês – especialmente as históricas formas de 
passado – de fato codificam o mesmo campo modal que em outras línguas 
são codificadas pelas formas do subjuntivo.36 

   

O subjuntivo também guarda estreita relação com a futuridade. Macambira 

(1998, p. 101) lembra que há línguas indo-europeias que nunca tiveram tempo futuro: o 

subjuntivo era o responsável em grande parte por exprimir a ideia de futuro. Vemos que 

não só as formas do futuro do subjuntivo, mas todas as formas do subjuntivo podem 

igualmente ser associadas à futuridade: 

  
(15) Amanhã, talvez ele venha. 
(16) Amanhã, se ele vier, farei o churrasco.  
(17) Amanhã, caso ele venha, farei o churrasco.  
(18) João chegou a São Paulo em 20 de outubro de 2012 e, no dia seguinte, se tivesse forças, 

faria o concurso. 
  

Todas as formas destacadas referem-se a um processo posterior à fase atual do 

processo de textualização. Repare-se que isso vale mesmo para o imperfeito do 

subjuntivo, já que o processo ter, em (18), situa-se em um momento posterior (no dia 

seguinte) à fase atual do processo narrativo, tal como a forma de futuridade faria37. 

Contudo, para nós, esse valor de projeção futura está, na verdade, associado aos valores 

modais de irrealidade, possibilidade e probabilidade próprios das formas do subjuntivo, 

já que se referem a fatos não-acontecidos, e é reforçado pela presença de elementos 

contextuais como advérbios ou formas verbais de expressão de futuridade do indicativo. 

Reparemos que se se colocassem os três primeiros exemplos em contextos do 

mundo do narrar, no lugar das formas subjuntivas seria usada uma única forma, do 

imperfeito do subjuntivo: 

 

                                                
36 “The connection between subjunctive and English modals is not accidental. English modals – 
especially their historical past-tense forms – in fact code the very same modal ranges that in other 
languages are coded by subjunctive forms.” 
37 Givón (1993, p. 275) mostra que, embora uma das formas do subjuntivo em inglês seja uma forma de 
pretérito (Would you mind if i did it tomorrow), os valores expressos são de projeção futura e outros 
modos de irrealis. 
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(19) No dia seguinte, talvez ele viesse. 
(20) No dia seguinte, se ele viesse, faria o churrasco. 
(21) No dia seguinte, caso ele viesse, faria o churrasco. 

 

Tal fato, de um lado, talvez sirva para demonstrar que não há oposição 

temporal entre venha, em (15) e (17), e vier, em (16), e de outro, que a forma do 

imperfeito do subjuntivo, nos mundos do narrar, tem o mesmo valor que as do presente 

e futuro do subjuntivo têm nos mundos do expor. Nesse outro exemplo, não se pode 

sequer localizar o evento destacado (parar) como posterior ao momento da enunciação: 

 
(22) Saíram ontem de manhã de São Paulo, mas, se pararem (caso parem) para comer, 

chegarão tarde. 
 

Vemos que o processo de chegar está claramente situado como posterior à 

duração de produção, mas não se pode dizer o mesmo do processo de parar, que pode 

ter se dado no espaço de tempo entre o momento do processo de sair e a duração de 

produção, bem como no espaço de tempo entre a duração de produção e o momento do 

processo de chegar, ainda não-acontecido.  

A diferença entre as formas subjuntivas do presente e do futuro, de um lado, e 

do imperfeito, de outro, é cumprir, respectivamente, a função modal própria do 

subjuntivo nos mundos do expor e nos mundos do narrar. A diferença entre presente e 

futuro do subjuntivo parece responder a meras exigências formais de concordância com 

termos subordinantes, como as conjunções talvez, se, caso, nos exemplos (15), (16) e 

(17), respectivamente. É tanto que, no espanhol, por exemplo, a oposição das formas do 

subjuntivo foi reduzida para somente dois tempos: o presente, que assumiu os contextos 

do futuro, e o imperfeito (cf. LLORACH, 1997, p. 143-144). O motivo para isso, 

segundo o autor (LLORACH, 1997, p. 68, 144), é uma certa redundância que há nas 

formas de futuro do subjuntivo, que só por serem subjuntivas já carregam traços de 

virtualidade e futuridade. Assim, os valores que veiculam não seriam suficientes para 

diferenciá-las das outras formas subjuntivas. 

No português, segundo Camara Jr. (1994, p. 101-102), a divisão tricotômica 

dos tempos do subjuntivo não é fiel à realidade linguística, em que, na verdade, há duas 

divisões dicotômicas: 

 
De um lado, temos uma oposição entre presente e pretérito, em que 

o pretérito é a forma marcada. Indica diretamente o passado nas orações 
independentes precedidas do advérbio talvez, ou, em orações subordinadas, 
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se relaciona com um indicativo pretérito da oração principal; ex.: talvez fosse 
verdade; supus que fosse verdade. Comparem-se no presente: talvez seja 
verdade; suponho que seja verdade. De outro lado, temos uma oposição entre 
pretérito e futuro nas orações subordinadas que estabelecem uma condição 
prévia do que se vai comunicar; ex.: se fosse verdade, eu partiria (ou – 
partia) sem demora; se for verdade, eu partirei (ou – parto) sem demora. 
Note-se que nesta oposição o pretérito indica a irregularidade (sic) 
[irrealidade?], enquanto o futuro é indiferente a esse modo de encarar a 
comunicação: se for verdade sugere que pode ser verdade ou não. 

 

Entendemos que essas considerações de Camara Jr. vão ao encontro de nosso 

posicionamento. Em primeiro lugar, vemos que o autor não faz nenhuma oposição 

temporal entre futuro e presente. Faz uma oposição temporal entre presente e pretérito, 

mas a partir da perspectiva canônica de opor todos os tempos em uma única linha 

temporal. Na verdade, essa oposição não é exatamente temporal e corresponde à divisão 

entre os mundos do expor e do narrar, a mesma que embasa, por exemplo, a oposição 

entre o presente e o imperfeito do indicativo, conforme nossa fundamentação teórica. 

Em segundo lugar, a oposição que Camara Jr. estabelece entre pretérito e futuro nem 

mesmo é colocada no plano temporal: o imperfeito indicaria um valor modal e o futuro 

seria indiferente a esse valor.  

Portanto, é certo que não se pode negar um valor de posterioridade nas formas 

de futuro do subjuntivo (como também em outras formas do subjuntivo), mas a 

expressão desses valores parece não ser a função primordial dessas formas: vem 

associada aos valores modais que veiculam e em segundo plano em relação a eles. 

Ressaltemos que o que estamos argumentando em relação às formas do 

subjuntivo é que estas não têm como função primordial a expressão do tempo, embora 

possam fazê-lo, e sim a expressão de valores modais. Com isso, não estamos nos 

alinhando ao posicionamento corrente na gramática tradicional de que a distinção entre 

os modos indicativo e subjuntivo reside na expressão de certeza/realidade e 

incerteza/irrealidade, respectivamente. Perini (1995, p. 257) argumenta que a oposição 

entre indicativo e subjuntivo nesses termos é rara na língua. Estudos como o de Pimpão 

(1999) e Domingos (2004) demonstram que tal oposição é inconsistente com os fatos 

linguísticos. Formas do indicativo, cada vez mais avançam sobre os contextos que 

seriam próprios de formas subjuntivas e são constantemente flagradas em contexto de 

expressão de incerteza/irrealidade, como nos seguintes exemplos, citados nos estudos 

acima: 
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(23) É porque a gente já falou, né? se for mulher eu escolho, se for homem ele escolhe. Espero 
que  ele escolhe um nome bonito, né? pra depois o filho não reclamar quando crescer. 
(PIMPÃO, 1999, p.15) 

(24) Eu achava que a Próspera era uma loteria... (DOMINGOS, 2004, p. 13) 
 

Reparemos que esses exemplos mostram somente que formas do indicativo 

podem ser usadas em contextos de irrealidade e isso não contesta nosso ponto de vista. 

O que estamos postulando é que as formas do subjuntivo, em linhas gerais, expressam 

primordialmente valores modais em relação aos valores temporais e, por extensão, que 

as formas do indicativo, também em linhas gerais, expressam primordialmente valores 

temporais em relação aos modais. Em outras palavras, as formas subjuntivas tendem a 

ser mais modais que temporais, ao passo que as indicativas tendem a ser mais temporais 

que modais. Nesse ponto, evocamos um critério de Jakobson pelo qual se pode analisar 

a oposição entre categorias: 

 
Quando um pesquisador examina duas categorias morfológicas 

opostas entre si, ele parte muitas vezes do pressuposto de que as duas 
categorias estão em pé de igualdade e cada uma possui a sua própria 
significação positiva: a categoria I designa a, a categoria II designa b, ou pelo 
menos: I designa a, II designa a inexistência, a negação de a. Na realidade, as 
significações gerais das categorias correlativas se dividem de outra maneira: 
quando a categoria I designa a presença de a, a categoria II não indica essa 
presença, isto é, não afirma se a está ou não está presente. A significação 
geral da categoria II, em cotejo com a categoria I, limita-se a uma falta de 
assinalização de a. (JAKOBSON, 1932, apud CAMARA JR., 1994, p. 99) 

 

Camara Jr. (1994, p. 99) lança mão desse critério para opor os modos verbais 

em português: subjuntivo e imperativo possuem assinalização de uma tomada de 

posição subjetiva do falante diante do que enuncia. Esses dois modos se oporiam, 

entretanto, pela assinalização, por parte do subjuntivo, de dependência sintática em 

relação a outros elementos linguísticos. O imperativo não a possui. No indicativo, nem a 

tomada de posição subjetiva, nem a dependência sintática são assinaladas, mas, pelo 

critério de Jakobson, não se afirma sua inexistência. Camara Jr. (1967, p. 98) reconhece 

que em português é possível se fazer um uso modal dos tempos, apontando, por 

exemplo, que o futuro do pretérito é uma forma indicativa usada na expressão de 

valores modais. Essa oposição modal é muito semelhante a que postula LLorach (1997, 

p. 61-62) para o espanhol, em que existiriam as formas que indicam irrealidade, as 

subjuntivas, e formas que não indicam irrealidade, as indicativas. 

Pautados nessa forma de oposição, vemos a possibilidade de argumentar que 

indicativo e subjuntivo se opõem não só quanto à assinalização de modo, diferenciam-se 



105 
 

 

também quanto à assinalização de tempo: no indicativo há a assinalização de tempo, no 

subjuntivo não, embora também não se afirme sua inexistência. 

O peso de uma e de outra categoria no significado de determinada forma verbal 

poderia ser interpretado, então, como uma questão de grau e não de exclusão. Fica 

pressuposta a possibilidade de formas do indicativo serem usadas na expressão de 

valores mais modais, como nos últimos exemplos acima, e de as formas do subjuntivo 

serem usadas na expressão de valores mais temporais. É o que ocorre, por exemplo, 

quando formas subjuntivas são usadas somente assinalando subordinação a um 

determinado elemento linguístico, que não aceita uma forma indicativa como termo 

subordinado, como em:  

 
(25) Embora chova (esteja chovendo), ele saiu. 

 

A forma subjuntiva, nesse exemplo, é exigida pela conjunção embora, que não 

aceitaria a forma indicativa chove. Não há aí indicação de irrealidade, o valor é mais 

temporal, correspondente ao valor de presente se a frase fosse “Chove (está chovendo), 

mas ele saiu”. Nesses casos, seriam formas atuando sob pressão de algum fator formal, 

cognitivo, discursivo e/ou social. 

Em nosso trabalho queremos focar em formas de futuridade em que a 

expressão do valor temporal esteja em primeiro plano, portanto, as formas de futuro do 

subjuntivo não serão objeto de nossa investigação. Pela complexidade que envolve não 

só as formas de futuro do subjuntivo, mas todas as formas subjuntivas, entendemos que 

elas merecem um estudo à parte.  

 

 

3.7 As formas de futuridade deslocadas 
 

 

As formas de futuridade também podem veicular valores mais pragmáticos. É o 

que ocorre quando uma forma de futuridade é deslocada do mundo discursivo de que é 

própria, para outro. Trata-se, portanto, a) de formas de futuro do presente e 

correspondentes sendo usadas em mundos do narrar, ou seja, tendo como base uma 

origem espaço-temporal e sendo localizadas em relação não a duração do ato de 

produção, mas em relação a um processo, e b) de formas do futuro do pretérito e 
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correspondentes sendo usadas em mundos do expor, ou seja, não tendo como base uma 

origem espaço-temporal e sendo localizadas em relação à duração do ato de produção.  

Weinrich (1974, p. 139) explica o uso de formas verbais próprias de um mundo 

em outro a partir da noção de metáfora temporal: por causa do deslocamento, a forma 

verbal adquire valores metafóricos que são decorrentes da tensão entre seu valor 

original e o valor que passa a ter no novo contexto e que têm em comum ou o matiz de 

validez limitada (quando formas verbais dos tipos de discurso do narrar são usadas nos 

do expor), ou o de ampliação de validez (quando formas verbais dos tipos de discurso 

do expor são usadas nos do narrar) da informação que veicula.  

Um exemplo é o deslocamento de formas de futuridades do narrar, para 

contextos de mundos do expor, como no chamado uso de modéstia ou cortesia com 

formas de futuro do pretérito em trechos de discurso interativo (“Você poderia me 

passar o guardanapo?”). Nesse caso, o significado de tempo futuro é quase totalmente 

subjugado pela expressão do valor de “obrigação limitada” (WEINRICH, 1974, p. 146), 

que o agente-produtor quer passar ao ouvinte ao fazer o pedido.  

É o que ocorre também no uso de formas de futuro do pretérito no chamado 

condicional da informação hipotética (IMBS, 1960, apud WEINRICH, 1974, p. 144), 

próprio do discurso jornalístico, como em “O traficante teria sido morto por policiais”, 

ou de contextos de discurso teórico, como em “Segundo a autora, em contextos mais 

formais o mais-que-perfeito simples seria preferido”. A perspectiva temporal da forma 

cede espaço à perspectiva de afastamento própria do mundo narrado que, no novo 

contexto, limita a validez da informação veiculada na forma de futuridade, cumprindo o 

papel importante de destacar o afastamento do agente-produtor das informações que 

quer enunciar como verdades autônomas ou pelas quais não quer assumir 

responsabilidade.  

Há também casos em que formas de futuridade do expor são deslocadas para 

contextos do mundo do narrar, para marcar processos como posteriores a eventos 

expressos com formas do presente, no uso comumente chamado de presente histórico. 

Nesse caso, o significado temporal é mantido. O uso de formas do presente do 

indicativo como o tempo de perspectiva de presente em um texto do mundo do narrar (e 

dos outros tempos, pretérito perfeito e futuro do presente, como os tempos de 

perspectiva de passado e futuro, respectivamente) teria o intuito de trazer, para o texto 

do narrar, a característica dos textos do expor de maior envolvimento com os eventos 
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enunciados, ou seja, amplia a validez da informação veiculada. Isso produz, no 

interlocutor, o efeito da hipotipose (BRONCKART, 2003, p. 200), a sensação de que os 

fatos se desenrolam diante de si, embora tenham se dado em outro “mundo” (cf. as 

futuridades no exemplo (3) deste trabalho). Com o uso das formas do presente e dos 

outros tempos do mundo do expor, o narrador pode causar no interlocutor o efeito de 

perder de vista que o centro do eixo de referência temporal é um processo e de passar a 

acreditar que seja a própria duração do ato de produção do narrador, que estaria junto 

dele, presenciando os fatos, talvez os dotando de maior realidade e credibilidade. Os 

eventos narrados tornam-se então mais dramáticos e vividos (cf. WOLFSON, 1979; 

SILVA-CORVALÁN, 1983).  

As formas de futuridade usadas como metáfora temporal serão chamadas, em 

nosso estudo, de formas de futuridade deslocadas e terão um tratamento à parte, já que 

não mantêm o mesmo significado referencial das formas congêneres: não pertencem 

completamente nem ao mundo de origem nem ao mundo alvo do deslocamento; 

pertencem aos dois ao mesmo tempo. Ademais, alguns dos tipos de metáfora temporal 

implicam numa redução significativa ou mesmo na quase extinção dos valores 

temporais das formas de futuridade, a exemplo dos usos de modéstia ou cortesia, 

enquanto que há outros em que o valor de posterioridade se mantém quase intacto, 

como no das formas de futuridade definidas em relação a um presente histórico. No 

capítulo concernente à metodologia da pesquisa, há maiores detalhes sobre a forma de 

como serão consideradas. 

 

 

3.8 Considerações finais deste capítulo 
 

 

Aos se analisar qualquer função temporal, como o futuro em nossa pesquisa, 

envereda-se, necessariamente, no campo da modalidade e do aspecto, categorias 

interconectadas à categoria de tempo e indissociáveis dela. Essa interrelação parece ser 

ainda mais evidente nas formas de expressão do tempo futuro, em que, em muitos 

contextos, a expressão do tempo divide espaço com a de outros valores, especialmente, 

com valores modais, ao ponto de se discutir, inclusive, o status de tempo do futuro. 

A partir da perspectiva dos tipos de discurso, dentro do domínio funcional 

temporal da expressão de futuridade é possível distinguir quatro subdomínios: 
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futuridade do expor interativo, futuridade do expor teórico, futuridade do relato 

interativo e futuridade da narração. Dentro de cada subdomínio, então, pode-se estudar 

a variação entre diferentes formas que codifiquem tempo futuro. 

São várias as formas citadas na literatura pertinente como formas de expressão 

de futuridade. Quatro tipos parecem ser os principais: formas sintéticas de futuro, 

formas de futuro não-marcadas morfologicamente, formas de ir + infinitivo e formas de 

haver de + infinitivo. Esta última, entretanto, como apontam alguns estudos sobre o 

tema, quase não é mais usada nessa função. 

Os outros três tipos de formas parecem estar em franca disputa por espaços na 

expressão de tempo futuro. É possível, inclusive, considerando-se o que se afirma sobre 

elas nas obras e pesquisas que tratam do assunto, depreender algumas características 

gerais de cada uma, relativamente ao grau de formalidade, à qualidade da futuridade que 

expressam e ao grau de certeza que veiculam sobre a realização do que é enunciado. 

Consideramos que a veiculação desses valores nas diferentes formas não é uma questão 

de tudo ou nada: é de natureza escalar. Procuramos, então, resumir, no esquema abaixo, 

essas características da seguinte forma: 

 

 

 
 

 

As construções verbais mais complexas em que podem aparecer formas de 

futuridade, como as perífrases gerundivas e de voz passiva, não serão consideradas 

como formas de futuridade em si, mas como contextos de ocorrência de formas de 

futuridade, cujos valores se juntam com os dos outros itens composicionais para 

configurar o significado geral da construção.  

Certeza 

Figura 8 – Escala de caracterização das formas de futuridade quanto ao grau 
de formalidade, à qualidade de futuridade e ao grau de certeza 

Qualidade de futuridade Formalidade 

+ 

- 

Formas sintéticas 

Perífrase ir + inf. 

Formas não-marcadas 
- 

Formas sintéticas 

Perífrase ir + inf. 

Formas não-marcadas 
- 

Formas sintéticas 

Perífrase ir + inf. 

Formas não-marcadas 
+ + 
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Já nas formas de futuro do subjuntivo, assim como em todas as outras formas 

subjuntivas, a veiculação de tempo é secundária em relação à de modalidade, 

diferentemente do que ocorre nas formas do indicativo. Não serão alvo de nossa 

investigação, merecendo um estudo à parte.  

Nas formas de futuridade deslocadas, ocorre algo parecido: o deslocamento 

acrescenta às formas de futuridade, em detrimento do valor temporal, outros valores, 

modais e pragmáticos, de forma que tais formas não serão alvo central desta pesquisa. 

Apesar disso, faremos alusão a elas, submetendo-as a análises mais qualitativas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Os corpora da pesquisa 
 

 

Foram utilizados em nossa pesquisa três corpora, compostos de gêneros 

originalmente orais e originalmente escritos com o fim de contemplar todos os tipos de 

discurso e assim favorecer a ocorrência de todos os tipos de futuridade que postulamos.  

O primeiro corpus provém do Projeto ELOC – Estudo da Língua Oral do 

Cariri, inserido no Projeto Profala, coordenado pela Profa. Maria Elias Soares. Os dados 

do projeto abrangem informantes de diferentes sub-regiões do Ceará. A amostragem é 

constituída ao todo de 190 entrevistas, entre informante e documentador, com cerca de 

85 horas de gravação, realizadas com informantes de diferentes sub-regiões, faixas 

etárias, sexo, escolaridade e zona de habitação. Os inquéritos estão distribuídos 

conforme: a) sexo: 82 mulheres, 108 homens; b) faixa etária: faixa I (15-25 anos), faixa 

II (26-49 anos), faixa III (50 anos em diante); c) escolarização: grupo I (analfabetos), 

grupo II (1 a 4 anos), grupo III (5 a 8 anos), grupo IV (9 a 11 anos), grupo V (acima de 

11 anos); d) localidades: cidades da região do Cariri, Barbalha, Nova Olinda, Juazeiro, 

Várzea Alegre, Altaneira, Crato, Caririaçu e Mauriti; e) zonas: urbana (Crato (Pimenta, 

Alto da Penha, Batateira, P. Madeira, Vilalta), Barbalha, Nova Olinda, Juazeiro, Várzea 

Alegre, Altaneira e Mauriti), e rural (Distritos de Crato e Juazeiro (Santa Fé, Dom 

Quintino, Sítio Romualdo, Vila Arajara, São Vicente, São Miguel, Buritizinho, Vila 

Três Marias, Sítio Cajazeiras e São Gonçalo)).  

Das 190 entrevistas que compõem o projeto ELOC, selecionamos, para compor 

nosso corpus, 54 inquéritos (cf. Apêndice A), 27 de informantes do sexo masculino e 27 

do sexo feminino, divididos igualmente em três faixas etárias (faixa 1, 25 a 35 anos, 

faixa 2, 36 a 49 anos, e faixa 3, 50 anos acima), com 18 informantes de cada uma, e em 

três níveis de escolaridade (grupo A, até 4 anos, grupo B, de 5 a 8 anos, e grupo C, 

acima de 8 anos), também com 18 informantes de cada um. O critério de seleção foi a 

duração das entrevistas: procuramos escolher os inquéritos cujas entrevistas durassem o 

mais próximo possível de 30 minutos. Embora nesse corpus seja favorecido 

especialmente o discurso interativo, pois os inquéritos pertencem ao gênero entrevista, 
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há muitas inserções de discurso teórico e de relato interativo e, em menor proporção, de 

narração. Como parece ter sido padrão nas abordagens dos documentadores, na maioria 

dos inquéritos analisados, os entrevistados são levados diretamente a contar fatos 

marcantes ocorridos em suas vidas, o que favorece o relato interativo, e a expor suas 

opiniões sobre temas como saúde, segurança pública e o contexto sócio-econômico do 

País, o que abre espaço para o discurso teórico. 

O segundo corpus, de língua escrita, por nós organizado, é composto por 80 

contos de autores e autoras cearenses (cf. Apêndice B), de antologias e obras publicadas 

entre 1990 e 2005. São 20 escritores do sexo masculino e 20 do sexo feminino. Este 

corpus foi incluído principalmente para favorecer a ocorrência do tipo de discurso 

narração como tipo de discurso primário. Resolvemos escolher o gênero contos, em vez 

de, por exemplo, romances, porque os contos são, em geral, narrativas curtas, de 

maneira que poderíamos privilegiar uma maior variedade de autores, e, 

consequentemente, linguística. Além da narração como tipo de discurso principal, no 

corpus Contos são esperados bastantes trechos de discurso interativo. Relato interativo e 

discurso teórico devem ter uma ocorrência mínima, pelas próprias injunções espaciais 

do gênero contos.  

O terceiro corpus, de língua escrita, também organizado por nós, é composto 

de 12 dissertações de mestrado produzidas por alunos cearenses (cf. Apêndice C), no 

Programa de Pós-graduação em Linguística, da Universidade Federal do Ceará, entre 

1990 e 2005. Com esta restrição, fizemos com que todos os dados analisados 

pertencessem à linguagem do mesmo período de tempo, já que os outros dois corpora 

estão nesse interstício. As dissertações pertencem a 6 autores do sexo masculino e 6 do 

sexo feminino. Além disso, os 6 autores de cada sexo estão divididos em duas faixas 

etárias: até 34 anos e de 35 acima. No corpus Dissertações está privilegiada a 

ocorrência do discurso teórico, com trechos de discurso interativo e mais dificilmente de 

trechos de relato interativo e narração. 

 

 

4.2 O método de abordagem e o instrumento de análise quantitativa 
 

 

Givón (1995, p. 18-22) postula um método em que abdução, indução e 

dedução são usados em diferentes etapas da investigação científica. A abdução, por 
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exemplo, integra a pesquisa no momento em que as hipóteses são formadas ou decisões 

pré-empíricas são tomadas sobre a relevância de determinados fatos. A indução é usada 

na pesquisa quando se recorre a dados empíricos, à quantificação e aos testes 

estatísticos. A dedução entra em jogo quando se analisam as implicações das hipóteses e 

como os resultados empíricos com elas se relacionam. Na verdade, segundo o autor, o 

trânsito entre o método indutivo e o método dedutivo é teoricamente infinito. Lançamos 

mão desse método postulado por Givón, chamado de método indutivo-dedutivo.  

Dessa maneira, hipóteses sobre o domínio funcional de expressão de futuridade 

foram formuladas, relacionadas a fatores linguístico-discursivos e sociais e testadas, por 

indução, nos corpora de língua fala e escrita do português cearense acima apresentados, 

a partir de quantificação e testes estatísticos. As hipóteses foram, então, retomadas, por 

meio da dedução, e analisadas relativamente aos resultados empíricos, cujas implicações 

foram consideradas como explicadas ou não. Nesse momento, houve a necessidade de 

formulação de novas hipóteses, que melhor explicassem os resultados empíricos. 

Para proceder à analise quantitativa dos dados obtidos, utilizamos o pacote 

computacional VARBRUL, o qual permite que a variação linguística seja estudada 

estatisticamente. Foi introduzido por Rousseau e Sankoff em 1978 (cf. PINTZUK, 

1988) para permitir a observação, em termos numéricos, da correlação entre fenômeno 

linguístico e fenômeno social. As variáveis podem ser ordenadas em termos do peso 

com que contribuem para a aplicação de uma regra variável. O peso relativo se refere, 

assim, à probabilidade de aplicação da regra variável. É interpretado como favorável à 

aplicação se for superiores a .50, como inibidor se for inferior a .50, e como neutro se 

for igual a .50 (cf. NARO, 2003). 

 

 

4.3 Os procedimentos e restrições para a análise e o tratamento dos dados 
 

 

4.3.1 Seleção das formas 
 

 

Coletamos todas as ocorrências de formas de expressão de futuridade de 

acordo com cada subdomínio definido anteriormente: a) futuridade do expor interativo: 

futuro do presente (farei), ir(presente/futuro do presente) + infinitivo (vou/irei fazer), 
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presente do indicativo (faço), haver(presente/futuro do presente) de + infinitivo 

(hei/haverei de fazer); b) futuridade do expor teórico: futuro do presente (farei), 

ir(presente/futuro do presente) + infinitivo (vou/irei fazer), presente do indicativo 

(faço), haver(presente/futuro do presente) de + infinitivo (hei/haverei de fazer); c) 

futuridade do relato interativo: futuro do pretérito (faria), ir(pretérito imperfeito/futuro 

do pretérito) + infinitivo (ia/iria fazer), pretérito imperfeito do indicativo (fazia), 

haver(pretérito imperfeito/futuro do pretérito) de + infinitivo (havia/haveria de fazer); 

d) futuridade da narração: futuro do pretérito (faria), ir(pretérito imperfeito/futuro do 

pretérito) + infinitivo(ia/iria fazer), pretérito imperfeito do indicativo(fazia), 

haver(pretérito imperfeito/futuro do pretérito) de + infinitivo (havia/haveria de fazer) 38. 

Lembremos que a forma perifrástica ir + infinitivo pode aparecer com o 

auxiliar ir no presente ou no futuro, mas como afirma Gibbon (2000, p. 59), embora o 

auxiliar ir na forma perifrástica possa aparecer no futuro, é no presente que ela ocorre 

caracteristicamente. Santos (1997) aponta que a forma perifrástica com ir no futuro 

ocorre apenas como atenuadora de informalidade. Por isso consideramos, na análise 

quantitativa dos dados, a forma perifrástica com ir no futuro como conjunta à perífrase 

com ir no presente ou no imperfeito. Já as formas de haver de + infinito, outrora 

inovadoras em relação às formas de futuro simples, perderam espaço para as variantes 

de ir + infinitivo e agora são praticamente restritas a usos muito específicos 

veiculadores de modalidade deôntica. As formas com haver de no futuro + infinitivo, a 

exemplo de ir no futuro + infinitivo, também foram consideradas conjuntamente às 

formas com auxiliar no presente ou imperfeito.  

Somente foram consideradas como dados de nossa pesquisa as formas que 

pudessem se substituir umas às outras na expressão de futuridade, mantendo o mesmo 

significado referencial.  

Separamos as variantes dentro de cada um dos quatro subdomínios tal como 

especificado mais acima. Agrupamos e contabilizamos as formas de expressão de 

futuridade de acordo com cada um deles, ou seja, a relação entre variantes e grupos de 

                                                
38 Estudos como o de Santos (1997) apontam que a forma perifrástica ir + infinitivo e formas do presente 
do indicativo são variantes inovadoras que tendem a substituir as formas do futuro simples do indicativo 
na expressão de tempo futuro. Oliveira (2006) aponta que a forma perifrástica e o presente do indicativo 
parecem não concorrer entre si, opondo-se cada uma, em determinados contextos, ao futuro simples. Já as 
formas de haver de + infinito, outrora inovadoras em relação às formas de futuro simples, perderam 
espaço para as variantes de ir + infinitivo e agora são praticamente restritas a usos muito específicos 
veiculadores de modalidade deôntica (a respeito das modalidades, cf., por exemplo, CERVONI, 1986, e 
PARRET, 1988). 
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fatores foi estabelecida em rodadas estatísticas próprias para cada subdomínio. As 

formas de futuridade do expor interativo, do expor teórico, do relato interativo e da 

narração foram analisadas, portanto, em separado, mas foram relacionadas aos mesmos 

grupos de fatores.  

A consideração das formas de futuridade a partir de cada tipo de discurso 

poderia revelar relações entre tipos de discurso e a escolha das formas de expressão de 

futuridade em variação. Poderíamos verificar se, além de os tipos de discurso serem 

fundamentais na definição da função temporal de expressão de futuridade (ou de 

qualquer outra função temporal), a própria escolha de determinada forma de futuridade 

é mais ou menos efetuada em certos tipos de discurso, bem como se os grupos de 

fatores atuariam uniformemente neles. Como comentamos, Bronckart (2003) caracteriza 

certos tipos de discurso, o discurso interativo e o relato interativo, como predominantes 

em gêneros tipicamente orais, e os outros, o discurso teórico e a narração, como 

predominantes em gêneros tipicamente escritos. Portanto, como estes últimos tipos de 

discurso são mais característicos de contexto que tendem mais à formalidade do que 

aqueles, poderíamos esperar que determinadas formas ocorressem mais em uns do que 

nos outros.  

Haveria, inclusive, a possibilidade de levantarmos uma hipótese geral sobre a 

relação entre tipos de discurso e seleção de variantes: o discurso interativo e o relato 

interativo deveriam ser mais propícios a formas não-padrão e inovadoras, ao passo que, 

o discurso teórico e a narração deveriam ser mais resistentes a elas e favorecer as 

formas padrão e conservadoras. Em outras palavras, o discurso interativo e o relato 

interativo deveriam favorecer mais a perífrase ir + infinitivo e também as formas não-

marcadas do que o discurso teórico e a narração. Em sentido inverso, estes últimos 

deveriam ser mais favoráveis às formas sintéticas e a haver de + infinitivo do que 

aqueles. 

  

 

4.3.2 As restrições na consideração dos dados coletados 
 

 

Uma primeira restrição à consideração de dados nas rodadas estatísticas diz 

respeito às formas de futuridade deslocadas, que não puderam ser contabilizadas 

juntamente com as formas não-deslocadas. Essa impossibilidade decorre de uma 
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ambiguidade que as caracteriza: não poderiam ser computadas em conjunto com as 

outras formas de seu mundo originário porque se encontram agora em outro mundo e 

são localizadas com base nos pontos de referência deste, o que as torna diferentes 

quanto ao significado referencial; não poderiam, porém, ser computadas com as outras 

formas do mundo para o qual foram deslocadas porque, apesar de serem localizadas 

com base nos pontos de referência deste, carregam traços de significado oriundos do 

mundo de que são próprias. Como Weinrich (1974, p. 140) comenta, não é que, nas 

metáforas temporais, as formas verbais emigrem totalmente esquecidas de sua pátria a 

um país estranho; na verdade, levam consigo seu próprio mundo, o que também as 

diferencia quanto ao significado referencial. As formas de futuridade deslocadas, 

portanto, foram objeto de uma análise à parte, mais qualitativa. Apresentamos o número 

total de ocorrência de formas deslocadas em cada corpus, o percentual de cada variante 

e procuramos reconhecer alguns tipos de nuances de significado dentre os citados por 

Weinrich (1974), comentando alguns exemplos.  

Há ainda outras restrições. Não foram computadas ocorrências como a do 

exemplo (26), em que nitidamente a forma de futuro do presente simples dirá não 

possui valor temporal e faz parte de uma estrutura cristalizada com valor putativo. 

Também não fizeram parte dos dados ocorrências como as do exemplo (27), vai ficar, 

vai abrir, e vão brincar, em que as formas de ir seguida de infinitivo não constituem, na 

verdade, perífrases indicadoras de futuridade e tem valor de imperativo. Da mesma 

forma, não serão contabilizadas formas de ir seguidas de infinitivo, como as dos 

exemplos (28a), ia deixar, e (28b), vou assistir, que veiculam os traços de intenção, 

movimento e deslocamento do verbo pleno ir: 

 
(26) INF: eu eu vejo que é certo (+) porque sou um caro que fumo’ fumo um cigarro de 

maço, mas chega uma pessoa’ cum cum cum cigarro brabo’ eu num me sinto bem’ 
((barulho de carro)) eu fumo (+) que dirá a pessoa que nunca fumou [...]39 

(27) INF: assim/ porque os meus filho’ eles foram criado assim/ eles eram uns minino bem 
tranquilos/ e eles e/ quando eu dava uma ordem’ passava assim uma ordem pra 
eles/(+)comparação’ eu saía de casa’ deixava eles/ eu trabalhava né” e aquele mais 
velho’ eu deixava ele em casa cum os menore e eu saía de casa e dizia’ bem’ você vai 
ficá em casa’ cuide bem dos seus irmão e você não vai abrí a porta pra criança de 
ninguém entrá’ porque vocês são muitos e vocês brinque sozinho’ portanto vocês não 
vão brincá com as crianças dos outros’ pelo menos enquanto eu tô fora’ e ali eles 
ficavam em casa sozinhos’[...]40 

                                                
39 ELOC, inq 084, p. 16. 
40 ELOC, inq 096, p. 4. 
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(28) a) INF: não, só assim/ às vezes eu ia deixá o almoço e catava um pouco de feijão’ às 
vezes quebrava o milho se precisasse quebrá  mas o dia todo nunca, [...]41 

           b) INF: gos:to, mas: só que num tem rádio, tem um’ mas tá:: (+) no prego, aí eu não 
assisto porque não tem rádio, eu num vô assisti nas casa, [...]42 

 

Uma restrição muito importante diz respeito à consideração de formas sem 

marcas morfológicas (presente e imperfeito do indicativo) como variantes que 

expressam futuridade. Autores como Tafner (2004), Santos (2000) e Santos (1997) 

ponderam que para o presente expressar futuro é necessário o apoio de algum índice 

contextual de futuridade (o que também pode ser dito relativamente ao imperfeito). 

Caso contrário, outros valores que são mais próprios da forma do presente poderiam 

trazer ambiguidade ao enunciado. O presente (e o imperfeito por extensão) “não é uma 

variante completa de futuro” (SANTOS, 1997, p. 67). Dessa maneira, só se pode ter um 

envelope de variação que inclua formas sem marca morfológica de futuridade em 

contextos em que haja outro índice de futuridade além da forma verbal.  

Disso decorre que deveria ser feita necessariamente uma escolha sobre formas 

de futuridade que teriam de ser desconsideradas como dados na análise quantitativa: se 

se decidisse por incluir as formas sem marca morfológicas no envelope de variação, ter-

se-ia que restringir os dados às ocorrências de formas de futuridade em contextos com 

outro índice de futuridade além da forma verbal. Ficariam excluídos dados de variantes 

desinenciais e perifrásticas que expressassem futuridade ocorrentes em contextos em 

que não houvesse outro índice de futuridade, já que, nesses contextos, não se poderia 

garantir que as formas sem marcas morfológicas as pudessem substituir na expressão da 

futuridade, mantendo o mesmo significado referencial. Caso se decidisse por considerar 

dados de qualquer contexto de ocorrência, quer houvesse, quer não outro índice de 

futuridade, os dados referentes às formas sem marca morfológica deveriam ser 

excluídos. Assim, evitar-se-ia ter em certos contextos um número de variantes 

intercambiáveis e em outros um número de variantes diferente. Tafner (2004) e Santos 

(2000), por exemplo, seguiram a primeira possibilidade; Santos (1997), a segunda. 

Em nossa pesquisa, decidimos pela inclusão das formas sem marca 

morfológica no envelope de variação, de sorte que foram consideradas como 

veiculadoras de futuridade as formas de presente e de pretérito imperfeito do indicativo 

em contextos discursivos em que fosse nítida a projeção da ocorrência do processo 

                                                
41 ELOC, inq 031, p. 4. 
42 ELOC, inq 044, p. 9. 
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verbal para um ponto mais à frente na linha temporal em relação a um ponto de 

referência, ou seja, em que estivesse assegurada a futuridade, fosse por advérbios, 

expressões ou orações adverbiais, fosse por outro evento indicativo de futuridade 

relacionado ao evento expresso pela forma analisada, ou ainda em que a futuridade 

fosse simplesmente definível pelo contexto. Vejamos as formas de futuridade 

destacadas a seguir: 

 
(29) a) INF.: sim, (+) eu num ligo não/ digo você saindo de casa/ dexano eu dibaixo de meu 

nim de/ de minha casa/ meus/ num carregando nem um filho’ pode fazê o que quisé,43 
          b) INF: não, não eu já era/ quando eu fui eu já: já era eu já era formada eu voltei 

somente pra eu não perdê meu contrato” se eu num pude levá’ pelejei e num consegui a 
transferência’ e tirei a licença de interesse’ e a licença não foi concedida daí eu tive que 
voltá correndo pra reassumí senão eu perdia ((sussurros)),44 

 

No exemplo (29a), o auxiliar modal poder na construção pode fazer é 

interpretado como forma de futuridade, em substituição a poderá ou vai poder. Veja-se 

que o processo de ‘poder’ é previsto para um momento após a consumação somente 

possível dos eventos ‘sair de casa’, ‘deixar debaixo do teto’ e ‘não carregar nenhum 

filho’, logo necessariamente posterior ao momento da fala. No exemplo (29b), a forma 

pedia também é interpretada como forma de futuridade, equivalendo a perderia ou ia 

perder. Repare-se que não há índices, como advérbios ou expressões adverbiais 

indicando futuridade, mas o próprio contexto permite a interpretação temporal de evento 

a acontecer posteriormente a determinado ponto de referência: o evento “perder” 

consumar-se-ia após a “não volta”. 

Ficaram excluídas as ocorrências de formas desinenciais e perifrásticas de 

futuridade em contextos em que tais formas fossem os únicos índices de futuridade e 

não permitissem a substituição pelo presente sem que se perdesse a noção de futuridade, 

como no exemplo: 

 
(30)  INF: sô pai e mãe ao mesmo tempo, (+) poquê ele num qué assumí  (+) e:h' o papel dele, 

eu   vô assumí os dois, ((ri)) 
 

Notemos que, ao substituir a forma de futuridade vou assumir pela forma de 

presente assumo, a noção de futuridade se desfaz: assumo teria uma interpretação 

temporal primeira de evento que acontece em concomitância ao momento da fala. 

                                                
43 ELOC, inq 073, p. 9, ocorrência 3. 
44 ELOC, inq100, p. 6, ocorrência 1. 
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Seguindo essa restrição, asseguramo-nos de que estamos seguindo os princípios 

metodológicos da análise variacionista. 

 

 

4.3.3 O tratamento dos dados 
 

 

Indicamos o corpus, a entrevista, o inquérito ou dissertação ou conto (que serão 

numerados), além da página e da ordem na página das ocorrências das referidas 

expressões. Em seguida, as ocorrências foram categorizadas e analisadas, segundo os 

grupos de fatores enumerados anteriormente e as nossas hipóteses sobre a influência de 

cada um deles, da maneira como se segue. 

 

 

4.3.3.1 Paradigma verbal 

 

 

Os fatores deste grupo são: i) futuridade do expor interativo em verbos 

regulares X futuridade do expor interativo em verbos irregulares, ii) futuridade do expor 

teórico em verbos regulares X futuridade do expor teórico em verbos irregulares, iii) 

futuridade do relato interativo em verbos regulares X futuridade do relato interativo em 

verbos irregulares, iv) futuridade da narração em verbos regulares X futuridade da 

narração em verbos irregulares. Seguem exemplos de futuridades dos dois fatores nas 

ordens do expor e do narrar: 

 
(31)  Futuridade do expor – verbo regular: INF: [...] tô doida pá vê esse minino’ tô doida que 

esse minino já nasça que eu vô ganhá um afilhado45  
(32)  Futuridade do expor – verbo irregular: INF: [...] eu num acho proveitoso não’ mas ele é 

cabeça dura’ ele acha que / que um dia vai dá dinhêro esse produto de mel,46 
(33)  Futuridade do narrar – verbo regular: INF: (+) mesmo assim eu aceitei’ fiquei 

namorando cum ele’ ele foi na casa do meus pais’ começaram a conversá eu’ ele’ e meus 
pais’ ele falô pra eles que ia voltá’47 

(34)  Futuridade do narrar – verbo irregular: INF:  é: as pessoas que: estavam envolvida 
nesse ca:so, e ele contô::' e  eu  fui  nas  ca:sas'  falei  com  os  PA:is'  p’eles  tomarem (+) 

                                                
45 ELOC, inq 172, p. 10, ocorrência 6. 
46 ELOC, inq 172, p. 2, ocorrência 1. 
47 ELOC, inq165, p. 8, ocorrência 2. 
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providência, porque (+)  caso contrá:rio' aí ia sê diferente eu ia ter que: partí pra justiça, 
pro: juizado de menó, num é"48 

 

O grupo paradigma verbal foi testado em outros trabalhos de cunho 

variacionista como os de Oliveira (2006) e Coan (1997). De acordo com essa última 

autora, que analisou a variação entre o pretérito mais-que-perfeito composto e o 

pretérito perfeito na expressão de anterioridade a um ponto de referência passado, os 

verbos irregulares poderiam favorecer a forma perifrástica, posto que o uso desta 

simplifica as possibilidades de conjugação: é mais simples lembrar e processar as 

desinências do verbo auxiliar da perífrase do que as irregularidades do verbo principal. 

Os dados da pesquisa, no entanto, não confirmaram a hipótese49. Já Oliveira (2006), que 

estuda a variação entre formas de expressão do futuro, postula que o uso da perífrase 

pode avançar mais rápido nos verbos regulares e mais lentamente nos irregulares, pois, 

de acordo com o princípio da retenção de Bybee (2003), como esses verbos são de uso 

muito frequente (cf. MARQUES, 1996), podem ser estocados como itens únicos e 

serem mais resistentes à implementação de mudanças, como, no presente caso, à 

expansão de uma nova forma de expressão de futuridade, a perífrase ir+infinitivo. Os 

resultados da autora confirmaram a hipótese.  

Intentamos observar se, relativamente às variantes que investigamos, o 

princípio da retenção prevalecerá, como aparenta, sobre a facilidade de processamento 

decorrente da simplificação da conjugação com o uso da perífrase. A hipótese geral é a 

de que os verbos regulares serão mais propensos às formas perifrásticas, tanto nos tipos 

de discurso do expor como nos do narrar, do que os irregulares, que devem se 

configurar como redutos de resistência das formas sintéticas, inclusive, relativamente às 

formas sem marca morfológica, pois, apesar de estas também poderem ser estocadas 

como itens únicos, aquelas o seriam com prioridade funcional de expressão do tempo 

futuro. As formas sem marca morfológica parecem ter um espaço mais estável e da 

mesma forma devem resistir mais ao avanço da perífrase no contexto dos verbos 

irregulares, pois também são estocadas como itens únicos e a perífrase ainda está 

adquirindo a prioridade funcional de tempo futuro. 

 

                                                
48 ELOC, inq081, p. 4, ocorrências 2,3. 
49 Como explica a autora (COAN, 1997, p. 146), isso talvez tenha se dado pela influência de 
diferenciação entre ação e estado, pois os verbos de estado, que são em sua maioria irregulares, 
favoreceram o pretérito perfeito e podem ter um peso maior na escolha das variantes. 
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4.3.3.2 Tipo de marcação contextual da futuridade  

 

 

Os fatores deste grupo são: i) futuridade do expor interativo em contexto com 

marcação próxima X futuridade do expor interativo em contexto sem marcação 

próxima, ii) futuridade do expor teórico em contexto com marcação próxima X 

futuridade do expor teórico em contexto sem marcação próxima, iii) futuridade do relato 

interativo em contexto com marcação próxima X futuridade do relato interativo em 

contexto sem marcação próxima, iv) futuridade da narração em contexto com marcação 

próxima X futuridade da narração em contexto sem marcação próxima. Vejamos, 

abaixo, exemplos com futuridades dos dois tipos gerais de fatores: 

 
(35)  Futuridade do expor com marcação próxima: INF: [...] Deus sempre istá ao nosso lado’ 

e com FÉ ne:le’ um dia eu chego lá,50  
(36)  Futuridade do expor sem marcação próxima: INF: pretendo em’ em mais um tempo’ não 

sei’ quando terminá os meus istudos também’ tê um outo filho’ não sei se vô tê a mesma’ 
oportunidade,[...]51 

(37)  Futuridade do narrar com marcação próxima: INF:  não’ (incompreensível) dipois que 
eu me operei ele falô que depois de noventa dias eu pudia dirigi,52 

(38)  Futuridade do narrar sem marcação próxima: INF: não’ não porque quando eu era 
menino’ eu tinha mais ou menos oito ou a nove anos eu já ouvia falá que o mundo ia se 
acabá’[...]53 

 

Santos (1997), Poplack e Turpin (1999), Gibbon (2000) e Tafner (2004) 

controlaram grupos de fatores que levavam em consideração a presença de algum índice 

contextual de futuridade. Em nossa pesquisa, optamos por investigar uma possível 

influência do tipo de marcação quanto à sua distância no texto relativamente à forma de 

futuridade. Em contextos de ocorrência de formas de futuridade em que a futuridade já 

esteja indicada por um elemento linguístico, como advérbios ou expressões adverbiais 

(um dia, no exemplo (35), e depois de noventa dias, no exemplo (37)), exterior e 

próximo à forma, quer dizer, na mesma oração, de maneira que seu escopo a recubra 

imediatamente, é possível que as formas sem marca morfológica de futuridade sejam 

mais selecionadas do que em contextos em que o índice de marcação, advérbios, 

                                                
50 ELOC, inq 168, p. 4, ocorrência 8. 
51 ELOC, inq 165, p. 9, ocorrência 5. 
52 ELOC, inq 023, p. 12, ocorrência 1. 
53 ELOC, inq 138, p. 9, ocorrência 2. 
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expressões adverbiais ou ainda outra forma verbal de futuridade (quando terminar os 

meus estudos, no exemplo (36)), esteja distante (fora da oração da forma) ou em 

contextos em que a marcação esteja diluída, ou seja, definível pelo contexto discursivo e 

não por um elemento específico (como no exemplo (38)). Nesses últimos casos, uma 

forma verbal de futuridade com marca morfológica pode ser mais necessária para 

manter ou reforçar a qualidade de futuridade. Estamos partindo do pressuposto de que 

uma informação que já está ativada por outros meios não necessitaria de uma maior 

codificação54.  

Dessa maneira, hipotetizamos que, em contexto com marcação próxima, as 

formas de presente do indicativo, nos tipos de discurso do expor, e de pretérito 

imperfeito do indicativo, nos tipos de discurso do narrar, devem ser mais favorecidas do 

que em contexto sem marcação próxima, o qual deve preferir formas com marcação 

própria (perifrásticas ou sintéticas). Entre essas duas, as formas sintéticas devem ter 

maior tendência de uso em contexto sem marcação próxima pela maior qualidade de 

futuridade em relação às perifrásticas. 

 

 

4.3.3.3 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

As variáveis independentes deste grupo são: i) futuridade do expor interativo 

limitada X futuridade do expor interativo não-limitada, ii) futuridade do expor teórico 

limitada X futuridade do expor teórico não-limitada, iii) futuridade do relato interativo 

limitada X futuridade do relato interativo não-limitada, iv) futuridade da narração 

limitada X futuridade da narração não-limitada. Abaixo, seguem exemplos dos fatores 

no expor e no narrar: 

 
                                                
54 Esse pressuposto é inspirado em um dos quatro princípios funcionalistas da organização icônica da 
gramática, o das regras de quantidade: a) informações previsíveis ou já ativadas não são expressas, e b) 
informações irrelevantes não são expressas (GIVÓN, 2001, p. 34-35). Nesse grupo, baseando-nos nas 
regras de quantidade, postulamos que a perspectiva de futuridade já ativada tenda a inibir as formas com 
marcas morfológicas de futuridade, portanto, com mais qualidade de futuridade. Como já explicitamos, 
estamos considerando que as formas de expressão de futuridade, vistas a partir de suas características 
formais, diferenciam-se quanto à qualidade da futuridade que veiculam: as formas com marcas 
morfológicas de futuridade já cristalizadas têm mais ressaltada a qualidade de futuridade do que as formas 
sem marcas morfológicas ou com marcas ainda em via de gramaticalização, em que a futuridade divide 
mais espaço com outros valores, modais ou aspectuais, o que pode ser mais produtivo em certos contextos 
do que em outros. 
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(39)  Futuridade do expor limitada: INF: eu penso em fazê mais não logo após o termino do 
curso porque eu quero me dedicá  a sê mamãe’ a sê dona de casa’ já que trabalho dois 
horários e:: se fô fazê essa habilitação a noite ô num final de semana vai ficá muito 
puxado e eu quero ser mãe,55 

(40) Futuridade do expor não-limitada: INF: [...] mais eu sempri:: (+) falo pra eles’ que a 
gente’ ho::je a gente num sente falta’ mais um dia eles vão se arrependê de num tê: (+) 
concluído os istudo deles,56 

(41) Futuridade do narrar limitada: INF: eu gostava muito desse trabalho’ então’ eu (+) num 
tinha aquela vontade de í pá iscola’ purque pra mim se eu fosse pá isco:la’ eu nu::m / (++) 
eu num ia consegui assi:m (+) ficá: longe do trabalho’ pra mim ia perdê: o trabalho’57 

(42) Futuridade do narrar não-limitada: INF: os pais me garantiram (+) ((barulho de crianças 
correndo)) que nunca mais ia se repetí, (++)  entã:o (+) e:h' ele:s (+) mantiveram a 
palavra,[...]58 

 

Como já comentamos, não são raras as referências ao fato de que as formas do 

futuro do pretérito apresentam dois usos principais bastantes diferentes (cf. CAMARA 

JR. 1994, p. 101): um mais temporal, na expressão de fatos futuros considerados a partir 

de um ponto do passado, e outro mais modal, chamado comumente de “condicional”, 

para a expressão de irrealidade. Do nosso ponto de vista, essa diferenciação entre um 

futuro mais temporal e um mais modal deve-se ao fato de entrar em jogo, nesse segundo 

caso, um segundo eixo de referência, ao lado do eixo de referência global, constituído 

de um processo ainda não-acontecido (for fazer, em (39), e fosse, em (41)), que já traz 

em si valores modais (irrealidade, possibilidade, probabilidade) e agrega tais valores à 

futuridade da forma verbal localizada em relação a ele, limitando a temporalidade dessa 

forma e tornando-a mais modal. Ademais, essa diferenciação não se limita ao futuro do 

pretérito, mas se constata também nas formas do futuro do presente.  

A consideração das variantes a partir desse grupo de fatores possibilitará 

verificar em que termos a presença de um segundo eixo de referência, que limita a 

temporalidade e já traz em si elementos de futuridade, pode interferir na escolha delas. 

Ainda estamos nos baseando no pressuposto de que uma informação já ativada por 

outros meios não necessitaria de uma maior codificação. Assim, hipotetizamos, de 

forma geral, que, em futuridade limitada, as formas de presente do indicativo, nos tipos 

de discurso do expor, e de pretérito imperfeito do indicativo, nos tipos de discurso do 

narrar, devem ser mais favorecidas do que em futuridade não-limitada, ao passo que ir 

+ infinitivo e as formas sintéticas devem ser mais usadas em futuridade não-limitada do 

que em futuridade limitada. Entre essas últimas, as formas sintéticas devem ter maior 

                                                
55 ELOC, inq030, p. 6, ocorrência 1. 
56 ELOC, inq168, p. 4, ocorrência 7. 
57 ELOC, inq168, p. 4, ocorrências 1,2. 
58 ELOC, inq081, p. 4, ocorrência 4. 
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tendência de uso em futuridade não-limitada pela maior qualidade de futuridade em 

relação às perifrásticas. 

   

 

4.3.3.4 Projeção da futuridade 

 

 

Os fatores deste grupo são: i) futuridade do expor interativo definida X 

futuridade do expor interativo indefinida, ii) futuridade do expor teórico definida X 

futuridade do expor teórico indefinida, iii) futuridade do relato interativo definida X 

futuridade do relato interativo indefinida, iv) futuridade da narração definida X 

futuridade da narração indefinida. Exemplos de futuridades desses fatores estão 

destacados nos trechos a seguir: 

 
(43) Futuridade do expor definida: INF: [...] istou cusando o: (+) o telecuso dois mi:l’ este 

ano’ se Deus quisé’ vô: / tô cusano a sétima e a oitava séri’ vô terminá o primêro grau 
esse a:no’[...]59 

(44) Futuridade do expor indefinida:INF: [...] e se Deus quisé:’ eu vô: / eu vô mostrá meus 
pa:is’ e vô (+) conseguí (+) realizá um dos sonhos deles’ que é: um di:a’ mim vê formada, 
[...]60 

(45) Futuridade do narrar definida: INF: [...] no tempo que eu ensinava’ num era assim não’ a 
matéria que o aluno vi::a no primeiro de março’ que era justamente quando começava as 
aulas’ no final do ano’ tinha que passá um visto’ pa caí na prova’  daqueles matérias 
todinha vista durante o ano’61 

(46) Futuridade do narrar indefinida: INF: [...] hoje a gente fala desmata' né" mais época era 
bro:ca, (+) a derrubada de/ da/ das árvores' pra:: (+) eh:: naquele local onde ia sê 
preparada pra:: fazê a roça' né"62 

 

A expressão da futuridade é analisada em muitos trabalhos, como os de 

Oliveira (2006), Tafner (2004), Malvar (2003), Gibbon (2000) e Poplack e Turpin 

(1999), em relação à distância temporal de realização do evento futuro do momento de 

referência a partir do qual é contemplado o evento. O uso das variantes acabaria 

refletindo o grau de certeza associado à essa distância: quanto mais próximo o evento, 

maior a certeza de que ocorrerá e maior o uso de certas formas de expressão de 

futuridade, como o presente do indicativo e as formas de ir + infinitivo63. 

                                                
59 ELOC, inq168, p. 4, ocorrência 5. 
60 ELOC, inq168, p. 2, ocorrência 1. 
61 ELOC, inq107, p. 5, ocorrência 1. 
62 ELOC, inq 121, p. 7, ocorrência 3. 
63 Os resultados da análise de Gibbon (2000, p. 93) mostram que o tempo próximo parece ser o contexto 
mais apropriado para o uso da perífrase, talvez por maior comprometimento em termos de intenção e 
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Acrescentamos que talvez, nesses contextos, não houvesse necessidade de se destacar o 

evento como futuro, ou seja, de uma maior afirmação da qualidade de futuridade. Como 

o evento é próximo e certo, pode ser de interesse que seja visto mais como “presente” 

do que como “futuro”.  

Organizamos nosso grupo de fatores algo diferente de outros trabalhos, como 

os dos autores acima. Postulamos uma oposição binária (projeção definida X projeção 

indefinida) que não leva em conta distâncias temporais específicas para a realização de 

um evento, pois, de uma maneira ou de outra, a determinação de pontos fixos 

representando o que é próximo ou distante acaba sendo arbitrária e pode não refletir o 

ponto de vista do agente produtor64. O que queremos verificar, de forma mais ampla, é 

se o fato de um evento ter uma projeção definida poderia afetar a escolha de uma 

variante em oposição a um evento com uma projeção indefinida.  

É possível hipotetizar que, quando a realização do evento futuro tem uma 

projeção definida, poderia haver um maior grau de certeza em relação a ele. Nesse caso, 

talvez não houvesse uma maior necessidade de ressaltar a qualidade de futuridade. Em 

consequência, poderiam ser mais privilegiadas as formas sem marcas morfológicas de 

futuridade ou com marcas ainda em via de gramaticalização, geralmente vinculadas à 

expressão de mais certeza. Assim, as formas do presente do indicativo, nos tipos de 

discurso do expor, e do pretérito imperfeito do indicativo, nos tipos de discurso do 

narrar, podem ser mais favorecidas em contextos de futuridade definida do que em 

contextos de futuridade indefinida, o que também deve ocorrer com as formas 

perifrásticas de ir + infinitivo, especialmente em relação às formas sintéticas, pois o 

verbo ir ainda está se gramaticalizando e veicula significados modais e aspectuais do 

verbo ir pleno, como intenção (OLIVEIRA, 2006, p. 84) e indicação do “curso de fatos 

a partir de um ponto locativo/temporal qualquer” (COSTA, 1990, p. 75), 

respectivamente. Já em contextos de futuridade indefinida, sem referência ao ponto de 

                                                                                                                                          
certeza. O uso do presente ficou com percentual bastante próximo. Malvar (2003, p. 151) mostra também 
que o uso da forma perifrástica e do presente é favorecido por futuridade próxima. O mesmo foi apontado 
pelos resultados de Oliveira (2006, p. 124, 178), em que tanto as formas do presente quanto as formas de 
ir + infinitivo também foram favorecidas em relação à forma de futuro do presente simples quando o 
futuro é mais próximo. 
64 Em um estudo prévio que fizemos para testar alguns elementos desta tese, chegamos à conclusão de 
que o próximo ou o distante não dependem somente do tempo em relação a um ponto de referência, mas 
também da própria natureza do evento em foco. Para certos eventos, a entrega de uma encomenda postal, 
por exemplo, algumas semanas podem ser tomadas como muito distantes. Para outros, como o término de 
um curso universitário, alguns anos podem ser tomados como próximos. 
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realização do evento, as formas de futuro sintético devem ser mais favorecidas, 

reforçando a noção de tempo futuro sem veicular certeza. 

 

 

4.3.3.5 Ocorrência da forma verbal de futuridade em construção verbal maior 

 

 

Os fatores deste grupo são: i) forma de futuridade do expor interativo ocorrente 

X forma de futuridade do expor interativo não-ocorrente, ii) forma de futuridade do 

expor teórico ocorrente X forma de futuridade do expor teórico não-ocorrente, iii) forma 

de futuridade do relato interativo ocorrente X forma de futuridade do relato interativo 

não-ocorrente, iv) forma de futuridade da narração ocorrente X forma de futuridade da 

narração não-ocorrente. Vejamos exemplos de futuridades segundo os fatores desse 

grupo: 

 
(47) Futuridade do expor como forma ocorrente: INF: [...] problemas a gente sempre tem’ 

mais não vão surgi de maneira nẽiuma’ pra que esse ano eu possa terminá’ concluí ((galo 
cantando)) a oitava séri’ e: se Deus quisé no próximo ano’ deu fazê o telecurso’ pra dá 
continuidade’ e terminá meus istudos’ e ai sim eu posso fazê cursos 
profissionalizantes’[...]65 

(48) Futuridade do expor como forma não-ocorrente: INF: [...] agora eu e ela voltamo à 
iscola’ e se Deus quisé nós vamos dá continuidade ao nossos estudo, [...]66 

(49) Futuridade do narrar como forma ocorrente: INF: [...] meus ôtos irmão também 
disistiram dos istudo’ ma:is (+) eu parei bem ((a própria informante mexe no gravador)) 
penSE:I (+) e VI: (+) que isso que eu istava fazendo não era ce:rto’ que eu tinha’ que um 
dia’ conseguí algo na vi:da’ não poderia tá diretamente isperando por meus pais'67 

(50) Futuridade do narrar como forma não-ocorrente: INF: não, não eu já era/ quando eu fui 
eu já: já era eu já era formada eu voltei somente pra eu não perdê meu contrato” se eu 
num pude levá’ pelejei e num consegui a transferência’ e tirei a licença de interesse’ e a 
licença não foi concedida daí eu tive que voltá correndo pra reassumí senão eu perdia 
((sussurros)),68 

 

Este grupo de fatores foi incluído a partir da consideração de que o uso de uma 

perífrase com função temporal na composição de outra perífrase maior com outras 

funções (aspectuais, modais, de voz) pode ser restringido por aumentar mais ainda a 

extensão do núcleo do sintagma verbal e por acrescentar, além do tempo, outros 

                                                
65 ELOC, inq165, p. 6, ocorrência 4. 
66 ELOC, inq165, p. 6, ocorrência 8. 
67 ELOC, inq168, p. 3, ocorrências 1, 2. 
68 ELOC, inq100, p. 6, ocorrência 1. 
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significados talvez não-relevantes à construção verbal maior69.  Assim, aventamos a 

hipótese de que as formas do futuro do presente do indicativo e do presente do 

indicativo, nos tipos de discurso do expor, e do futuro do pretérito do indicativo e do 

pretérito imperfeito do indicativo, nos tipos de discurso do narrar, são mais favorecidas 

em futuridade ocorrente em construção verbal maior, do que as formas perifrásticas, 

que, em futuridade não-ocorrente, devem ser mais favorecidas. E, no primeiro contexto, 

as formas sintéticas, por se caracterizarem por um valor temporal mais puro, devem ter 

uma maior tendência de uso do que as formas sem marca morfológica. Serão 

consideradas, nesse grupo, as formas de futuridade dos auxiliares e semi-auxiliares 

modais70 (poder, ter de, dever, precisar, querer, saber, parecer, crer + infinitivo), de 

voz passiva (ser + particípio), e aspectuais seguidos de particípio (ter + particípio) e 

gerúndio (estar + gerúndio). 

 

 

4.3.3.6  Tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento 

 

 

As variáveis independentes deste grupo são: i) futuridades do expor interativo 

em: verbos detentores dos traços movimento e deslocamento X verbos não-detentores 

dos traços movimento e deslocamento, ii) futuridades do expor teórico em: verbos 

detentores dos traços movimento e deslocamento X verbos não-detentores dos traços 

movimento e deslocamento, iii) futuridades do relato interativo em: verbos detentores 

dos traços movimento e deslocamento X verbos não-detentores dos traços movimento e 

deslocamento, iv) futuridades da narração em: verbos detentores dos traços movimento 

e deslocamento X verbos não-detentores dos traços movimento e deslocamento. 

Seguem, abaixo, exemplos de futuridades dos fatores desse grupo: 

 

                                                
69 Talvez possamos remeter, nessa postulação, à regra b) do princípio das regras de quantidade, 
mencionada em nota anterior, segundo a qual informações irrelevantes não são expressas. Como a forma 
perifrástica é detentora, além do valor de futuridade, de valores modais e aspectuais remanescentes de 
estágios anteriores do verbo ir (cf. OLIVEIRA, 2006, p. 103), ainda em via de gramaticalização, pode ser 
inibida por causa desses valores adicionais, que podem ser irrelevantes em relação aos que a construção 
verbal maior veiculará. 
70 Estamos adotando a proposta de Cervoni (1986). 
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(51) Futuridade do expor com verbo detentor: INF: [...] tenho um irmão que foi pá São 
Paulo(+) / esse manda poucas nutícia’mas (+) arranjô uma mulhé pur lá(+) e disse que 
daqui uns dia vem (+) pra aqui’71 

(52) Futuridade do expor com verbo não-detentor: INF: a falta de moradia’ (+) eh: as 
autoridades elas (+) privile/ elas buscam eh o seu bem-está, como qualqué  outra também, 
mas eh:: eu acho que isso nunca vai tê um fim por:que: (+) as pessoas elas não se 
preocupam muito com isso [...]72 

(53) Futuridade do narrar com verbo detentor: INF: [...] eu eu só dêxei os istudo’ purque eu 
inventei de casá / e eu sabia que eu num ía saí daqui pra í terminá meus istudo’ tê uma 
profissão muito boa’ aí inventei logo de casá’ mas eu eu queri::a tê uma profissão pra 
mim trabalhá’ eu num queria ficá só im casa não,73 

(54) Futuridade do narrar com verbo não-detentor: INF: é: que ele achou que ele tinha aquele 
podê: era poderoso’ né”e podia fazê e ficava por isso mesmo’  e:: ninguém ia achá ruim 
(+)   mais ele se enganou completamente’ né”74 

 

O verbo ir, como atestam estudos como o de Gibbon (2000) e Oliveira (2006), 

está ainda em via de gramaticalização como verbo auxiliar de futuridade na perífrase ir 

+ infinitivo, o que quer dizer que ainda pode conservar nela certos valores semânticos 

do verbo pleno, como resquícios dos traços movimento e deslocamento75. Isso implica a 

hipótese de que verbos que contenham os traços de movimento e deslocamento (a 

exemplo de ir, voltar, vir, viajar, etc.) tendam a inibir a ocorrência da perífrase, 

evitando-se repetição de informação. É para isso que apontam os resultados de Tafner 

(2004) e Gibbon (2000), que analisam grupos de fatores que levam em conta a presença 

dos traços semânticos movimento e deslocamento.  

Dessa maneira, a hipótese é a de que devem ser mais favorecidas pelos verbos 

detentores dos traços movimento e deslocamento, em relação às formas perifrásticas de 

ir + infinitivo, as variantes do futuro do presente do indicativo e presente do indicativo, 

nas futuridades do mundo do expor, e futuro do pretérito do indicativo e pretérito 

imperfeito do indicativo, nas futuridades do mundo do narrar, do que pelos verbos não-

detentores dos traços movimento e deslocamento. Entre as formas sem marca 

morfológica e as de futuro sintético, aquelas devem prevalecer em contexto de verbos 

detentores, como os mencionados acima.  

                                                
71 ELOC, inq 172, p. 10 ocorrência 7. 
72 ELOC, inq 029, p. 8 ocorrência 1. 
73 ELOC, inq 172, p. 4 ocorrência 8. 
74 ELOC, inq 082, p. 9 ocorrências 4, 5, 6. 
75 Essa característica remete ao princípio da persistência, um dos cinco princípios de gramaticalização, 
juntamente com os da estratificação, divergência, especialização e descategorização, propostos por 
Hopper (1991). O princípio da persistência relaciona o significado e a função de uma forma gramatical 
com sua história como um morfema lexical. Esta relação é frequentemente opaca no estágio de 
morfologização, mas, durante estágios intermediários, é bem possível que a forma seja polissêmica e que 
um ou mais de seus significados reflitam um significado dominante anterior (HOPPER, 1991, p. 28). 
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Como já mencionamos anteriormente os verbos de movimento são uma fonte 

lexical de formas candidatas a se tornarem formas de expressão de futuridade (BYBEE 

et al, 1991). O deslocamento no espaço acaba passando a deslocamento no tempo. E 

talvez o traço aspectual de indicação do “curso de fatos a partir de um ponto 

locativo/temporal qualquer” (COSTA, 1990, p. 75), que parece trazer em si elementos 

de futuridade, possa ser expansível aos verbos indicadores de movimento e 

deslocamento de forma geral, tornado-os menos aptos a ocorrer com formas já marcadas 

de futuridade.  Esse traço semântico pode fazer com que uma forma de presente ou 

imperfeito nos seus respectivos tipos de discurso já seja suficiente para a expressão de 

futuridade. 

 

 

4.3.3.7 Paralelismo formal 

 

 

 As variáveis independentes deste grupo são: i) futuridades de expor interativo 

como: ocorrência única X 1ª ocorrência de uma série X ocorrência posterior à forma 

idêntica X ocorrência posterior à forma diferente, ii) futuridade do expor teórico como: 

ocorrência única X 1ª ocorrência de uma série X ocorrência posterior à forma idêntica X 

ocorrência posterior à forma diferente, iii) futuridade do relato interativo como: 

ocorrência única X 1ª ocorrência de uma série X ocorrência posterior à forma idêntica X 

ocorrência posterior à forma diferente, iv) futuridade da narração como: ocorrência 

única X 1ª ocorrência de uma série X ocorrência posterior à forma idêntica X ocorrência 

posterior à forma diferente. Vejamos exemplo com futuridades segundo os fatores desse 

grupo: 

 
(55) Futuridade do expor como ocorrência única: INF: eu nunca tive vontade de fazê 

vestibulá né” e tambéim na época quando eu terminei já faiz uns dezenove anos’ eu num 
tinha muita influência’ agora é que tô me despertando e se Deus quisé no próximo ano eu 
farei vestibulá’76 

(56) Futuridade do expor como primeira ocorrência: INF: [...] Deus vai mim dá muita foça’ 
muita corage’ que problemas não vão surgi’ graves’ purque problemas a gente sempre 
tem’ mais não vão surgi de maneira nẽiuma’ pra que esse ano eu possa terminá’ concluí 
((galo cantando)) a oitava séri’[...]77 

                                                
76 ELOC, inq 139, p. 2, ocorrência 1. 
77 ELOC, inq 165, p. 6, ocorrência 1. 
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(57) Futuridade do expor como ocorrência posterior à forma idêntica: INF: (...) eu tive essa 
dificuldade mais não foi das mais graves e hoje eu voltei’ e se Deus quisé vô continuá (+) 
indo e vô terminá os meus istudos cum a’ cum a força de Deus [...]78 

(58) Futuridade do expor como ocorrência posterior à forma diferente: INF: [...] agora já 
tomô o Zentel dez dias’ aí agora já na próxima semana vai fazê ôto exame pa vê se mato o 
vírus se num::  caso num tive morto’ teim que toma ôta dosage [...]79 

(59) Futuridade do narrar como ocorrência única: INF: [...] todo mundo era sabia na rua’ e 
onde ele chegava’ ele dizia que ia me matá (+) e ele vivia direto amolano uma faca’(+) 
direto’80 

(60) Futuridade do narrar como primeira ocorrência: INF: [...] ao descobrí que tinha o vírus’ 
ela já se achô incapaiz, já se achô uma pessoa que não teria mais (+) futuro, a sua vida ia 
acabá ali [...]81 

(61) Futuridade do narrar como ocorrência posterior à forma idêntica: INF: [...] a mulher 
tava contando o dinheiro’ da/da lojinha/ é uma loja de revista,/ o ladrão chegou’ pá no 
dinheiro, correu’ quer dizer’ correu mais de vinte pessoas atrás dele iam pegar’ pra quê” 
pra matar, o que é que ele ia fazer com trezentos reais” Ia perder a vida,[...]82 

(62)  Futuridade do narrar como ocorrência posterior à forma diferente: INF: [...] ao descobrí 
que tinha o vírus’ ela já se achô incapaiz, já se achô uma pessoa que não teria mais (+) 
futuro, a sua vida ia acabá ali [...]83 

 
O paralelismo formal tem sido um grupo de fatores bastante estudado em 

pesquisa variacionistas (SCHERRE, 1988; 1998) e tem se demonstrado influente na 

seleção de variantes verbais (OLIVEIRA, 2006; GIBBON, 2000; COAN, 1997; 

SANTOS, 1997).  Segundo Poplack (1979), formas com marcas morfológicas tendem a 

condicionar outras formas com marcas morfológicas numa sequência. Da mesma 

maneira, formas sem marcas favorecem a ocorrência de outras formas sem marcas. 

Baseando-nos nesse princípio e considerando que haverá oposição entre diferentes 

formas com marca morfológica, hipotetizamos de forma mais específica que o uso de 

uma das formas investigadas tenda a favorecer formas idênticas numa sequência. Nos 

casos de ocorrência única ou de primeira ocorrência de uma série, as formas com marca 

morfológica ou com marca ainda em gramaticalização devem ser privilegiadas, por 

serem mais explícitas relativamente ao valor de futuridade a ser expresso. Entre estas, as 

formas sintéticas devem ser ainda mais privilegiadas, pela maior qualidade de 

futuridade. 

 

 

 

                                                
78 ELOC, inq 165, p. 7, ocorrência 5. 
79 ELOC, inq 151, p. 4, ocorrência 2. 
80 ELOC, inq 082, p. 7, ocorrência 1. 
81 ELOC, inq 030, p. 7, ocorrência 2. 
82 ELOC, inq 117, p. 13 ocorrência 12, 13. 
83 ELOC, inq 030, p. 7 ocorrência 2. 
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4.3.3.8 Idade  

 

 

Os fatores do grupo idade são: i) futuridades do expor interativo em: faixa 

etária 1 (25 a 35 anos) X faixa etária 2 (36 a 49 anos) X faixa etária 3 (50 anos acima), 

ii) futuridades do expor teórico em: faixa etária 1 (25 a 35 anos) X faixa etária 2 (36 a 

49 anos) X faixa etária 3 (50 anos acima), iii) futuridades do relato interativo em: faixa 

etária 1 (25 a 35 anos) X faixa etária 2 (36 a 49 anos) X faixa etária 3(50 anos acima), 

iv) futuridades da narração em: faixa etária 1 (25 a 35 anos) X faixa etária 2 (36 a 49 

anos) X faixa etária 3 (50 anos acima). Para exemplificar, faremos remissão a exemplos 

anteriores, pois a diferença etária é somente de controle de corpus e não exige análises 

linguísticas (procederemos da mesma forma com os grupos de fatores posteriores). Os 

exemplos (52), (58), (60) são de informantes da faixa 1. Os exemplos (53), (56) são de 

informantes da faixa 2. Já os exemplos (40) e (45) são de informantes da faixa 3. 

A inclusão do grupo de fatores idade se deve ao fato de permitir referências 

não só à variação, mas também à mudança envolvendo as formas de expressão de 

futuridade. Habilita algumas incursões em terreno diacrônico e referências mais 

fundamentadas a resultados de estudos com viés diacrônico envolvendo as variantes 

investigadas. Oliveira (2006) analisa o grupo de fatores idade e constata a pertinência 

dele na variação das formas do futuro do presente. Embora somente de uma perspectiva 

de tempo aparente, em nossa pesquisa, se as variantes inovadoras forem preponderantes 

na faixa etária mais jovem, será possível apontar para a mudança em progresso nas 

formas de futuridade atestada em outros estudos, também no linguajar cearense.  

A hipótese é a de que, na faixa 1 (25 a 35 anos), tanto nas futuridades do expor 

como nas do narrar, em detrimento das formas mais conservadoras de futuridade, futuro 

do presente simples, futuro do pretérito e haver de + infinitivo, haverá um maior 

favorecimento das formas de ir + infinitivo do que na faixa 2 (36 a 49 anos), em que, 

por sua vez, haverá um maior favorecimento dessas mesmas formas do que na faixa 3 

(50 anos acima). As formas sem marca morfológica parecem já ter um uso mais estável 

ao longo do tempo, concorrendo com a forma canônica em contextos específicos, de 

forma que estudos como o de Oliveira (2006) não as colocam como formas inovadoras. 

Por isso, postulamos que não devem apresentar um padrão decrescente como o das 

formas perifrásticas. Na oposição com a forma padrão, esperamos que se apresente um 
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padrão de variação estável. Já a oposição entre as formas sem marca morfológica e a 

perífrase ir + infinitivo deve apresentar resultado parecido ao da oposição entre 

perífrase e formas sintéticas. O grupo de fatores será considerado na análise das 

ocorrências de futuridade no corpus ELOC e no corpus Dissertações. Não será 

controlado no corpus Contos, pois não foi possível obter os dados necessários de todos 

os autores. No corpus Dissertações, diferentemente do ELOC, o grupo será binário: 

faixa A, até 34 anos X Faixa B, 35 acima. 

  

 
 

4.3.3.9  Grau de escolaridade  

 

 

As variáveis independentes do grupo grau de escolaridade são: i) futuridades 

do expor interativo em: grupo A (até 4 anos de escolaridade) X grupo B (de 5 a 8 anos 

de escolaridade) X grupo C (acima de 8 anos de escolaridade), ii) futuridades do expor 

teórico em: grupo A (até 4 anos de escolaridade) X grupo B (de 5 a 8 anos de 

escolaridade) X grupo C (acima de 8 anos de escolaridade), iii) futuridades do relato 

interativo em: grupo A (até 4 anos de escolaridade) X grupo B (de 5 a 8 anos de 

escolaridade) X grupo C (acima de 8 anos de escolaridade), iv) futuridades da narração 

em: grupo A (até 4 anos de escolaridade) X grupo B (de 5 a 8 anos de escolaridade) X 

grupo C (acima de 8 anos de escolaridade). Como no grupo anterior, faremos remissão a 

exemplos anteriores. Os exemplos (56) e (58) são de informantes do grupo A. Os 

exemplos (44) e (46) são de informantes do grupo B. Os exemplos (47) e (55) são de 

informantes do grupo C. 

A inclusão desse grupo de fatores parte da hipótese de que indivíduos com 

maior escolaridade tendem a atualizar com mais frequência as formas mais canônicas, 

geralmente, objeto de ensino formal e normativo, que gozam de maior prestígio. Gryner 

(2003), analisando estruturas condicionais, constatou que o futuro do presente tende a 

ser favorecido pelo maior grau de escolaridade do falante. Costa (2003) constata que 

esse grupo de fatores é relevante na descrição da variação das formas do futuro do 

pretérito. Será possível verificar se as formas apontadas como inovadoras serão mais 

favorecidas nos grupos com menos escolaridade do que nos grupos com mais 

escolaridade também no linguajar cearense. Dessa forma, hipotetizamos que, no grupo 
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A, em detrimento das formas mais conservadoras de futuridade, futuro do presente, 

futuro do pretérito e haver de + infinitivo, haverá um maior favorecimento, nas 

futuridades do mundo do expor, da forma inovadora ir + infinitivo e também das de 

presente do indicativo, e, nas futuridades do mundo do narrar, das formas de ir + 

infinitivo e das de pretérito imperfeito do indicativo, do que no grupo B, em que, por sua 

vez, haverá um maior favorecimento dessas mesmas formas do que no grupo C. Entre ir 

+ infinitivo e as formas sem marca morfológica, deve haver um uso crescente das 

primeiras conforme aumente a escolarização, pois, como relatado em outros estudos, as 

formas perifrásticas parecem ser mais propícias a ocorrer em ambientes mais formais do 

que as formas sem marca morfológica, o que pode colocá-las em primeiro lugar como 

opção de substituição das formas padrão. Esse grupo de fatores será considerado 

somente na análise das ocorrências de futuridade do corpus de língua falada ELOC, o 

qual contém variação e dados sobre os informantes que permitem o controle das 

variáveis acima, o que não acontece com os corpora de língua escrita. 

 

 

4.3.3.10 Sexo  

 

 

As variáveis independentes deste grupo são: i) futuridades do expor interativo 

de informante: masculino X feminino, ii) futuridades do expor teórico de informante: 

masculino X feminino, iii) futuridades do relato interativo de informante: masculino X 

feminino, iv) futuridades da narração de informante: masculino X feminino. Os 

exemplos (53) e (56) são de informantes do sexo masculino. Os exemplos (44) e (46) 

são de informantes do sexo feminino. 

Como já comentamos, uma vez que homens e mulheres ocupam papeis 

diferenciados histórica e socialmente, o gênero pode ser um fator importante na seleção 

de formas variantes, apesar da cautela que se deve ter em razão das reconhecidas 

transformações que têm resultado na ampliação da participação social feminina. Embora 

tenha havido, nas últimas décadas, uma notória modificação nos papeis sociais 

exercidos por homens e mulheres no sentido de uma maior participação das mulheres 

em áreas importantes antes dominadas exclusivamente pelos homens, na sociedade 

brasileira, de forma geral, e, mais especificamente, na sociedade cearense, talvez essas 
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transformações ainda não tenham atingido o nível para anular possíveis estratégias 

linguísticas dos gêneros, usadas para assegurar ou reafirmar posições sociais. De acordo 

com Paiva (2003), estudos variacionistas sobre o português revelam que as mulheres 

parecem ter mais consciência do que é eleito como padrão linguístico e adotam uma 

atitude mais conservadora em relação ao uso de formas não-padrão. Relativamente à 

mudança, entra em jogo o fato de a variante inovadora ser prestigiada ou não. Os 

homens tendem a estar à frente da mudança quanto a forma inovadora não goza de 

prestígio, mas, quando a forma inovadora é prestigiada, as mulheres tendem a liderar a 

mudança.  

Analisamos o grupo de fatores sexo nos três corpora utilizados nesta tese, e, 

partindo das considerações acima, hipotetizamos que, também no caso da expressão da 

futuridade, as mulheres tendam a assumir a liderança na atualização das variantes de ir 

+ infinitivo, especialmente nos tipos de discurso do corpus de linguagem falada, pois 

podemos depreender, dos resultados dos estudos sobre a variação das formas de 

futuridade já citados em nosso trabalho, que a implementação da perífrase já está 

avançada nessa modalidade de linguagem e que o uso dessa forma na expressão da 

futuridade parece não sofrer estigma.  

É verdade que são poucas as gramáticas normativas que trazem a forma 

perifrástica como forma de expressão do tempo futuro, mas também não há nelas 

recomendações no sentido de se evitar o seu uso. Nos tipos de discurso dos corpora de 

linguagem escrita, entretanto, é bem possível que as mulheres privilegiem as formas 

mais conservadoras, que são as formas sintéticas. Também podemos depreender das 

pesquisas variacionistas sobre o tempo futuro, que, na modalidade escrita, de forma 

geral a implementação da perífrase não tem o mesmo vigor que na linguagem falada, o 

que pode indicar que aí as formas padrão ainda tem um prestígio mais acentuado. Entre 

as formas não-padrão, as de ir + infinitivo, que parecem gozar de mais prestígio e não 

sofrer estigma, devem ser preferidas em relação às sem marca morfológica, cujo uso, 

como também apontam os estudos sobre a futuridade, quase se restringe à linguagem 

falada informal. 
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4.4 Considerações finais deste capítulo 
 

 

Os grupos de fatores, as variáveis, as variantes consideradas em cada grupo, os 

significados referenciais que permitem computá-las juntas e os corpora utilizados estão 

resumidos no quadro seguinte: 
 
Quadro 2 – Resumo dos grupos de fatores, variáveis, variantes, significado referencial considerado 

e corpora de aplicação 
 

Grupo 
de 
Fatores 

Variáveis Variantes Significado referencial Corpo-
ra de 

aplica-
ção 

a) para-
digma 
verbal 
 
 
 

a.1- i) futuridade do expor 
interativo em verbos regulares 

X 
ii) futuridade do expor interativo 
em verbos irregulares 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

-Os três 
corpo-
ra 

a.2- i) futuridade do expor 
teórico em verbos regulares  

X 
 ii) futuridade do expor teórico 
em verbos irregulares 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

-Os três 
corpo-
ra 

a.3- i) futuridade do relato 
interativo em verbos regulares 

X 
ii) futuridade do relato interativo 
em verbos irregulares 
 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 
 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção 

-Os três 
corpo-
ra 

a.4- i) futuridade da narração em 
verbos regulares  

X 
ii) futuridade da narração em 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 

-Os três 
corpo-
ra 
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verbos irregulares 
 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 
 

processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção 

b) tipo de 
marcação 
contextu-
al da 
futurida-
de 

b.1- i) futuridade do expor 
interativo em contexto com 
marcação próxima 

X 
ii) futuridade do expor interativo 
em contexto sem marcação 
próxima 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpor
a 

b.2- i) futuridade do expor 
teórico em contexto com 
marcação próxima 

X 
ii) futuridade do expor teórico 
em contexto sem marcação 
próxima 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

b.3 i) futuridade do relato 
interativo em contexto com 
marcação próxima 

X 
ii) futuridade do relato interativo 
em contexto sem marcação 
próxima 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção 

- Os 
três 
corpo-
ra 

b.4- i) futuridade da narração em 
contexto com marcação próxima 

X 
ii) futuridade da narração em 
contexto sem marcação próxima 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

c) tipo de 
futurida-

c.1- i) futuridade do expor 
interativo limitada 

i) Formas de futuro do presente 
X 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 

- Os 
três 
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de 
quanto à 
limitação 

X 
ii) futuridade do expor interativo 
não-limitada 

 
 
 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

corpo-
ra 

c.2- i) futuridade do expor 
teórico limitada 

X 
ii) futuridade do expor teórico 
não-limitada 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

c.3- i) futuridade do relato 
interativo limitada 

X 
ii) futuridade do relato interativo 
não-limitada 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

c.4- i) futuridade da narração 
limitada 

X 
ii) futuridade da narração não-
limitada 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

d) proje-
ção da 
futurida-
de 
 
 
 

d.1- i) futuridade do expor 
interativo definida  

X 
ii) futuridade do expor interativo 
indefinida  

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

d.2- i) futuridade do expor i) Formas de futuro do presente - Expressão de posterioridade - Os 
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teórico definida  
X 

ii) futuridade do expor teórico 
indefinida  

X 
ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

três 
corpor
a 

d.3- i) futuridade do relato 
interativo definida 

X 
ii) futuridade do relato interativo 
indefinida  
 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpor
a 

d.4- i) futuridade da narração 
definida  

X 
ii) futuridade da narração 
indefinida 
 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

-Os três 
corpo-
ra 

e) ocor-
rência da 
forma 
verbal de 
futurida-
de em 
constru-
ção 
verbal 
maior 

e.1- i) forma de futuridade do 
expor interativo ocorrente 

X 
ii) forma de futuridade do expor 
interativo não-ocorrente 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

e.2- i) forma de futuridade do 
expor teórico ocorrente  

X 
ii) forma de futuridade do expor 
teórico não-ocorrente 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 
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e.3- i) forma de futuridade do 
relato interativo ocorrente 

X 
ii) forma de futuridade do relato 
interativo não-ocorrente 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

e.4- i) forma de futuridade da 
narração ocorrente  

X 
ii) forma de futuridade da 
narração não-ocorrente 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

-Os três 
corpo-
ra 

f) tipo de 
verbo 
quanto à 
presença 
dos 
traços de 
movimen
-to e 
desloca-
mento 
 

f.1- futuridades do expor 
interativo em:  
i) verbos detentores dos traços 
movimento e deslocamento  

X  
ii) verbos não-detentores dos 
traços movimento e 
deslocamento 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

-Os três 
corpo-
ra 

f.2- futuridades do expor teórico 
em:  
i) verbos detentores dos traços 
movimento e deslocamento  

X 
ii) verbos não-detentores dos 
traços movimento e 
deslocamento 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

f.3- futuridades do relato 
interativo em:  
i) verbos detentores dos traços 
movimento e deslocamento 

X 
ii) verbos não-detentores dos 
traços movimento e 
deslocamento 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 
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f.4- futuridades da narração em:  
i) verbos detentores dos traços 
movimento e deslocamento 

X 
ii) verbos não-detentores dos 
traços movimento e 
deslocamento 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

-Os três 
corpo-
ra 

g) 
paralelis-
mo 
formal 
 

g.1- futuridades do expor 
interativo em: 
i) ocorrência única  

X 
ii) 1ª ocorrência de uma série 

X 
iii) ocorrência posterior à forma 
idêntica  

X 
iv) ocorrência posterior à forma 
diferente 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

-Os três 
corpo-
ra 

g.2- futuridades do expor teórico 
em: 
i) ocorrência única  

X 
ii) 1ª ocorrência de uma série 

X 
iii) ocorrência posterior à forma 
idêntica  

X 
iv) ocorrência posterior à forma 
diferente 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

g.3- futuridades do relato 
interativo em: 
i) ocorrência única  

X 
ii) 1ª ocorrência de uma série 

X 
iii) ocorrência posterior à forma 
idêntica  

X 
iv) ocorrência posterior à forma 
diferente 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

g.4- futuridades da narração 
em: 
i) ocorrência única  

X 
ii) 1ª ocorrência de uma série 

X 
iii) ocorrência posterior à forma 
idêntica  

X 
iv) ocorrência posterior à forma 
diferente 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 
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h) idade h.1- futuridades do expor 
interativo em:  
i) faixa etária 1 (25 a 35 anos)  

X 
ii) faixa etária 2 (36 a 49 anos)  

X 
iii) faixa etária 3 (50 anos 
acima) 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente)  + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Cor-
pora 
ELOC 
e DIS-
SER-
TA-
ÇÕES 

h.2- futuridades do expor teórico 
em:  
i) faixa etária 1 (25 a 35 anos)  

X 
ii) faixa etária 2 (36 a 49 anos)  

X 
iii) faixa etária 3 (50 anos 
acima) 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Cor-
pora 
ELOC 
e DIS-
SER-
TA-
ÇÕES 

h.3- futuridades do relato 
interativo em:  
i) faixa etária 1 (25 a 35 anos)  

X 
ii) faixa etária 2 (36 a 49 anos)  

X 
iii) faixa etária 3 (50 anos 
acima) 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Cor-
pora 
ELOC 
e DIS-
SER-
TA-
ÇÕES 

h.4- futuridades da narração 
em:  
i) faixa etária 1 (25 a 35 anos)  

X 
ii) faixa etária 2 (36 a 49 anos)  

X 
iii) faixa etária 3 (50 anos 
acima) 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- Cor-
pora 
ELOC 
e DIS-
SER-
TA-
ÇÕES 

i) grau de 
escolari-
dade 

i.1- futuridades do expor 
interativo em:  
i) grupo A (até 4 anos de 
escolaridade)  

X 
ii) grupo B (de 5 a 8 anos de 
escolaridade)  

X 
iii) grupo C (acima de 8 anos de 
escolaridade) 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente)  + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- 
Corpus 
ELOC 
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i.2- futuridades do expor teórico 
em:  
i) grupo A (até 4 anos de 
escolaridade)  

X 
ii) grupo B (de 5 a 8 anos de 
escolaridade)  

X 
iii) grupo C (acima de 8 anos de 
escolaridade) 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- 
Corpus 
ELOC 

i.3- futuridades do relato 
interativo em:  
i) grupo A (até 4 anos de 
escolaridade)  

X 
ii) grupo B (de 5 a 8 anos de 
escolaridade)  
X  
iii) grupo C (acima de 8 anos de 
escolaridade) 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- 
Corpus 
ELOC 

i.4- futuridades da narração em:  
i) grupo A (até 4 anos de 
escolaridade)  

X 
ii) grupo B (de 5 a 8 anos de 
escolaridade)  

X 
iii) grupo C (acima de 8 anos de 
escolaridade) 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- 
Corpus 
ELOC 

j) sexo j.1- futuridades do expor 
interativo de informante:  
i) masculino 

X 
ii) feminino 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de 
ir(presente/futuro do presente) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente)  + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída pela duração do ato 
de produção e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

j.2- futuridades do expor teórico 
de informante:  
i) masculino 

X 
ii) feminino 
 

i) Formas de futuro do presente 
X 

ii) Formas de presente do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(presente/futuro do presente) + 
infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que 
não é baseado em uma origem 
espaço-temporal. 

- Os 
três 
corpo-
ra 
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j.3- futuridades do relato 
interativo de informante:  
i) masculino 

X 
ii) feminino 
 
 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e que mantém 
uma relação calculável com a 
duração do ato de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

j.4- futuridades da narração de 
informante:  
i) masculino 

X 
ii) feminino 
 

i) Formas de futuro do pretérito 
X 

ii) Formas de imperfeito do 
indicativo 

X 
iii) Formas de ir 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

X 
iv) Formas de haver de 
(imperfeito/futuro do pretérito) 
+ infinitivo 

- Expressão de posterioridade 
em relação à fase atual do 
processo de textualização, 
constituída por um outro 
processo e definida em um 
eixo de referência global que é 
baseado em uma origem 
espaço-temporal e totalmente 
autônomo em relação à 
duração de produção. 

- Os 
três 
corpo-
ra 

 

Após a categorização, os dados serão tabulados através do pacote 

computacional VARBRUL, que nos fornecerá as estatísticas sobre as formas em 

variação. Em seguida, faremos uma análise qualitativa, em que avaliaremos a relevância 

dos fatores e estabeleceremos relação entre os resultados e as hipóteses levantadas. 
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5 A ANÁLISE DOS DADOS DO CORPUS ELOC  

 

 

Foram selecionados e analisados ao todo 54 inquéritos do corpus ELOC, 27 de 

informantes do sexo masculino e 27 do sexo feminino, divididos igualmente nas três 

faixas etárias (18 informantes de cada uma) e nos três níveis de escolaridade (18 

informantes de cada um), que descrevemos anteriormente.  

Obtivemos nesses inquéritos um total de 1543 ocorrências das formas de 

expressão de futuridade arroladas nas hipóteses e metodologia. Dessas 1543 

ocorrências, entretanto, além das 307 formas de futuridade deslocadas, que serão objeto 

de uma análise mais qualitativa, 254 foram excluídas dos dados efetivamente 

computados nas rodadas do VARBRUL: as únicas 3 formas de haver de + infinitivo, 65 

ocorrências de ir + infinitivo ou futuro sintético que não permitiam substituição pela 

forma do presente sem que se alterasse o significado referencial, e 80 formas de 

futuridade do verbo auxiliar modal dever, 21 do verbo querer e 85 do verbo ir pleno, 

com os quais não ocorre a variação entre todas as formas de futuridade84.  

As 3 formas de haver de + infinitivo foram excluídas por inviabilizar as 

rodadas estatísticas do VARBRUL. Essa tão baixa ocorrência indica que a expressão de 

futuridade por essas formas, pelo menos na linguagem oral cearense, está praticamente 

extinta. Apresentamos abaixo as três ocorrências, as duas primeiras em discurso 

interativo e a última em discurso teórico: 

 
(63)  INF: te:nho’ tenho esperança no país que as pessoas/ quando a conscientização’ 

quando fô investido na educaçã:o’ em saÚde’ o pessoal (+) se tornará:/ (+) o po:vo: há de 
entenDÊ (+) que temos que escolhê outras pessoas (+) com dignidade’ viu” esse país é 
viável, (...)85 

(64)  INF: aí minha (filha') o quê que há de fazer" (+) na:da, (+) aí' a a/ o menino aí a/ é é 
OTÁvio' (+) tinha/ (incompreensível) uns bichinhos que estuda, todos dois, tem dois 
meninos' né" (que estuda também,) mas um é pequeninho ai::nda, (+) estuda aqui nessa 
escola daqui, a outra estuda no Crato [...]86 

(65) DOC: Na sua opinião, M., o que leva as pessoas a usar drogas? 

                                                
84 Conforme Scherre e Naro (2003, p. 152), não podemos esquecer que “[...] também faz parte de nosso 
trabalho a identificação de contextos categóricos, ou seja, de contextos que provocam o uso de uma ou de 
outra variante de forma não variável. O instrumental quantitativo que produz pesos relativos é apropriado 
exclusivamente para fenômenos lingüísticos variáveis. Assim, dados que estão sujeitos a reais efeitos 
categóricos têm de ser retirados da análise quantitativa”. 
85 ELOC, inq 115, p. 17, ocorrência 3 
86 ELOC, inq 057, p. 3, ocorrência 2. 
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        INF: acho que é a falta de imprego, que as pessoas ficam sem sabê o que fazê’ fica rua a   
riba’ rua a baixo, aí alguma coisa há de:: inventá né”87 

 

Notemos que a qualidade de futuridade, associada a uma atitude de certeza, é 

mais forte no primeiro exemplo, que se refere, com um tom quase “profético”, a um 

evento a realizar-se em tempo distante e indeterminado. Nos dois últimos exemplos, a 

expressão da futuridade cede espaço a um traço modal de obrigação, oscilando entre o 

dever e o ter de. Conforme Oliveira (2006), esse parece ser o significado em que haver 

de + infinitivo está se especializando. 

Também foram excluídas 65 ocorrências de ir + infinitivo (64 formas) e futuro 

sintético (1 forma) em que a substituição pela forma do presente ou imperfeito não era 

possível sem que inviabilizasse uma interpretação preferencial de futuridade. O uso da 

forma verbal sem marca morfológica de futuro autorizaria primeiramente ou uma 

interpretação temporal de evento que se desenrolaria concomitantemente à fase atual do 

processo de textualização, ou seja, de “presente”, ou uma interpretação de 

acontecimento com valor atemporal, esta última especialmente no discurso teórico. No 

primeiro exemplo abaixo, de discurso interativo, se as formas verbais destacadas fossem 

substituídas pelo presente do indicativo, a interpretação seria a de evento “presente” 

(está fazendo), e, no segundo exemplo, de discurso teórico, a de evento com valor 

atemporal: 

 
(66) DOC: Eles estudam, Evaneide? 
        INF: estu:dam, 
        DOC: Em que série? 
         INF: a menina fez a/ vai fazê a qua:rta’ e o menino: (+) faz a se/ fez a segu:nda’ vai fazê 

a/ fez a primeira vai fazê a segunda, incluSI:ve eu tô muito feliz porque ela (+) ganhô o 
troféu da esco:la’ como a melhó ALU:na’ tirô o primeiro lugá:’ e o menino também me 
surpreendeu que tirô: o tercero lugá,88 

(67)  INF: sim’ a a felicidade é:: vê seu filho obtendo um um bom progresso né” crescendo’ 
estudando’ e:: sempre tirando primêro lugá isso é bom e deixa a mãe muito feliz (+) e 
triste é quando o filho é:: fica disimpregado’ vai concorrê com ôtros alunos e não está 
preparado’ e dêxa isso’ dêxa os pais é:: triste né” porque ele não está muito preparado 
para concorrê com:: ôtros alunos’ com ôtros colegas,89 

 

As formas de futuridade dos verbos dever, querer e ir foram excluídas por não 

permitirem o envelope de variação completo. Como são verbos altamente recorrentes, 

poderia haver distorções nos resultados. Com o verbo modal dever, a perífrase ir + 

                                                
87 ELOC, inq 044, p.11, ocorrência 1. 
88 ELOC, inq 116, p. 3, ocorrências 1,2,3. 
89 ELOC, inq 07, p. 4, ocorrência 2. 
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infinitivo não ocorre: a substituição das formas de futuro sintético (deverá/deveria), ou 

de presente ou imperfeito (deve/devia), como no exemplo (31), por uma forma 

perifrástica (*vai/ia dever), parece pouco natural. Isso talvez se deva pelo caráter 

extremamente modal do verbo, especialmente quando usado como forma deslocada no 

futuro do pretérito ou imperfeito para expressão da irrealidade de um evento cuja 

realização é esperada ou desejada, mas que muito dificilmente ocorrerá. Nesses casos, 

mesmo com a forma canônica de futuro do pretérito, a perspectiva temporal é bastante 

reduzida, pois o que parece importar mesmo é a limitação da validez do evento expresso 

pela forma verbal. Essas formas podem estar se cristalizando nessa função e assim não 

incorporam as mudanças que atingem o paradigma da classe. O interessante é que o 

verbo dever no sentido pleno de “ter de pagar”, embora não tenha ocorrido nenhuma 

vez, parece ser aceitável na forma perifrástica: “Se não pagar essa conta hoje, vou dever 

para o resto da vida”/ “Se não pagasse essa conta naquele dia, ia dever para o resto da 

vida”. 

Todas as formas do modal dever aconteceram no futuro do pretérito (37) ou no 

pretérito imperfeito (43), em sua maior parte deslocadas para discurso interativo ou 

discurso teórico. Vejamos que o número de formas no futuro do pretérito é muito 

próximo ao de formas no imperfeito. Como não há entrada da perífrase nesse contexto, 

a forma canônica mantém-se forte talvez por ser a única alternativa a ser usada em 

contextos em que a informalidade da forma do imperfeito não seja bem vinda.  Seguem-

se exemplos de formas de dever desconsideradas: 

 
(68)  INF: eu acho que todo pobre diviria tê direito a/a educaçã:o’ a material iscolá’ (+) e 

também diviria ter um preparo’ (+) tipo o exército’ (+) mininos de rua divia sê todos 
colocado em colégios interno, tê uma pessoa que (incompreensível) fosse proibido 
menino ban / bandaile:iro nas rua (+) assim ajudaria mais, 90 

 

Com o verbo querer, são as formas de futuro sintético (do presente, quererei 

ou do pretérito, quereria) que muito dificilmente ocorrem, mesmo em contextos de mais 

formalidade. Talvez essas formas sejam evitadas por um fator fonético: duas sílabas 

seguidas constituídas por uma vibrante simples.  O presente e imperfeito de um lado e a 

perífrase de outro se oferecem como alternativas, como nos exemplos abaixo: 

 
(69)  DOC: Que outros projetos você tem para sua vida? 

                                                
90 ELOC, inq 179, p. 7, ocorrências 1,2,3. 
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         INF: talvez quando eu terminá a faculdade’ eu que:ro (+) me especializá,91  
(70)  INF.: eu digo/ eu num/ eu num li/ eu num ligo pra isso não porque eu já sabia qual é a/ a 

vidinha dela,  eu digo essa daí/ ela num vai querê frequentá a vida queu levo/ essa daí ela 
qué uma/ ela/ ela/ nessa época/ (+) é por causo quele fica dizeno/ é/ dizeno que um carro/ 
um carro tem muita vantage um/ um homem/ um homem cum carro ou uma moto (latido 
de cachorro) um motor/ aí/ as/ as mulheres/ chove de mulhé em cima/ os plano dele num 
(sorrir),92 

 

As ocorrências de futuridade do verbo ir pleno foram excluídas porque com ele 

a forma perifrástica ainda é de muito difícil ocorrência. Na verdade, como já 

comentado, isso é um indício de que a gramaticalização desse verbo como auxiliar de 

futuro ainda não está completa. Com ir pleno, é a forma do presente ou imperfeito que 

mais acontece. Em nossos dados, não ocorreu nenhuma forma sintética: das 85, 84 estão 

entre as formas de presente ou imperfeito nos seus respectivos tipos de discurso, e, para 

nossa surpresa, houve uma ocorrência de forma perifrástica. Seguem exemplos de 

futuridades do verbo ir não contabilizadas: 

 
(71) INF: eu disse/ falei pra uma tia mĩa (+) eu/ ela morava bem pertĩo (+) da da casa da mĩa 

vó(+) aí eu disse oh: oh tia eu vô vô fugí com o J./ ela disse mulhé não faz isso não’ teu 
pai endoidece(+) ele: ele fica doido(+) ele vai atrás de tu onde tu tivé(+) aí eu fui imaginá 
naquilo’ fui pensá naquilo’ naquele momento/93 

(72) INF: aqui só basta (o povo se junta-se com) os prefeitos’ se uni:rem’ e fazê um/ (+) uma 
irrigação’ porque água nós temos, fazendo umas irrigações aqui:’ nós temos aqui 
verdu:ra’ com abunDÂNcia’  (quando da fé: os caba da peste) (+) vai í buscá (nas) 
capitais [...]94 

 

Conforme descrito na metodologia, as rodadas estatísticas no pacote 

computacional VARBRUL foram feitas com os dados de cada mundo discursivo em 

separado: rodadas com as formas de futuridade do discurso interativo (629 ocorrências), 

rodadas com as formas de futuridade do discurso teórico (190 ocorrências), rodadas 

com as formas de futuridades do relato interativo (137 ocorrências), rodadas com as 

formas de futuridade da narração (26 ocorrências).  

Todas as rodadas foram binárias. Conforme vimos anteriormente, a perífrase ir 

+ infinitivo é considerada como variante inovadora que concorre com o futuro simples 

na expressão da futuridade. O presente do indicativo com valor de futuro parece ter 

contextos mais específicos de ocorrência. A relação entre as variantes, portanto, 

configura-se complexa. Entendemos que o melhor seria avaliar o comportamento de 

                                                
91 ELOC, inq 029, p. 12, ocorrências 1. 
92 ELOC, inq 073, p. 9, ocorrências 1. 
93 ELOC, inq 033, p. 11, ocorrências 1. 
94 ELOC, inq. 060, p. 10, ocorrência 2. 
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cada variante individualmente diante da outra, levando em conta os mesmos grupos de 

fatores. Assim, a percepção da relação entre elas seria mais refinada. Escolhemos 

sempre a variante perifrástica considerada inovadora como regra de aplicação. Quando 

esta variante não está na oposição, o presente assume esse lugar, por ser a outra forma 

alternativa à forma canônica. Em resumo, nosso objetivo mais amplo é vislumbrar em 

que medida as formas alternativas de expressão de futuridade ganham espaço em 

relação à forma canônica, e entre essas duas, como a forma perifrástica considerada 

inovadora disputa espaço com o presente. O procedimento que acabamos de descrever, 

será adotado em todas as rodadas de nossa pesquisa, não importando o tipo de discurso 

ou o corpus em questão. Opusemos primeiro ir + infinitivo X futuro do presente 

(oposição 1), depois presente X futuro do presente (oposição 2) e por último ir + 

infinitivo X presente (oposição3). Nas oposições 1 e 3, ir + infinitivo foi a regra de 

aplicação e, na oposição 2, o presente assumiu esse posto95. 

Apresentamos, a seguir, os resultados de cada oposição obtidos para cada 

grupo de fatores nas rodadas do VARBRUL, correspondendo aos 4 tipos de discurso, e 

também dados gerais sobre as formas de futuridade deslocadas. 

 

 

5.1 As formas de futuridade no discurso interativo 
 

 

No discurso interativo, tipo de discurso preponderante no gênero entrevista, 

foram contabilizadas 629 formas de expressão de futuridade, das quais 21 (3%) foram 

de formas de futuro do presente, 220 (35%) de formas de presente do indicativo e 388 

(62%) de formas de ir + infinitivo, conforme exemplificado em itálico, respectivamente, 

abaixo: 

 
(73) INF [...] talvez se eu tivesse tido a chance que eles têm hoje’ (+) eu já tivesse terminado 

os meus istudos mais infelizmente não foi possível’ purque: era muito difícil pra mim’ 
mais hoje se Deus quizé eu vô consegui’ e sendo assim se tornará mais fácil pra que eu 
possa arrumá um imprego’[...]96 

(74) INF: sim os home são casado todo os ôtu são casado’ agora’ ixiste a duar mulhé que não’ 
até ao presente momento não casaro purque não deu certo’ maisi quem sabe pra frente 

                                                
95 Nos tipos de discurso da ordem do narrar, o que dissemos para o presente vale para o imperfeito do 
indicativo. 
96 ELOC, inq. 165, p. 5, ocorrência 2. 
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pode sê qui:: resolva (+) ô dum jeito ô de ôtu casá (baixa o tom de voz) se quisé ((ri)) se 
num quisé: também num vai tê problema [...]97 

(75) INF: olha um a pri / a missa an-a atual é sempre mais na IGREJA’ agora a-a término da 
IGREJA’ vai sê na-na capela de São Francisco [...]98 

 

Vejamos os resultados dos grupos selecionados em cada oposição. Faremos 

menção também aos percentuais dos grupos não selecionados. Conforme Guy e Zilles 

(2007), os grupos sem significância também devem ser relatados na pesquisa, já que 

também compõem a resposta aos problemas investigados. 

 

 

5.1.1 Oposição 1 no discurso interativo: ir + infinitivo X futuro do presente 
 

 

Na oposição 1, com o total de 409 dados, 388 (95%) de ir + infinitivo e 21 

(5%) de futuro do presente, foram selecionados pelo VARBRUL, 5 grupos, nessa 

ordem: 1º paradigma verbal, 2º grau de escolaridade, 3º tipo de futuridade quanto à 

limitação, 4º projeção da futuridade, 5º idade. Apresentaremos as estatísticas 

respeitando a ordem de seleção do programa. 

 

 

5.1.1.1 Paradigma Verbal 

 

 

O grupo de fatores Paradigma verbal foi composto de duas variáveis: verbos 

regulares e verbos irregulares. Intentamos observar se, no uso das variantes que são foco 

de nosso estudo, o princípio da retenção (BYBEE, 2003) – segundo o qual itens muito 

frequentes, como os verbos irregulares, tendem a ser estocados como únicos e 

dificultam a implementação de mudanças – prevaleceria sobre a facilidade de 

memorização, de forma que os verbos irregulares não seriam favoráveis ao uso da 

perífrase como os regulares. Os resultados foram os seguintes: 

 

 

 
                                                
97 ELOC, inq. 010, p. 10, ocorrência 1. 
98 ELOC, inq. 010, p. 5, ocorrência 2. 
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Tabela 1 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente - Paradigma verbal 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos regulares 218/221 99% .78 
Verbos irregulares 170/188 90% .18 
Total 388/409 95%  

 

Os números mostram que os verbos irregulares inibem fortemente a perífrase, 

com o peso relativo de .18, contra o bastante favorável de .78 nos verbos regulares. Os 

verbos irregulares parecem constituir um reduto da forma sintética. Os números, 

portanto, apontam para influência do princípio da retenção no uso das formas de 

expressão de futuridade, tal como também aconteceu no estudo de Oliveira (2006). 

 

 

5.1.1.2 Grau de escolaridade 

 

 

Foram considerados para a obtenção das formas de futuridade informantes de 

três diferentes graus de escolaridade: grupo A (até 4 anos de escolaridade), grupo B (de 

4 a 8 anos), grupo C (acima de 8 anos). A hipótese era a de que indivíduos com maior 

escolaridade tendessem a atualizar com mais frequência as formas mais canônicas, 

geralmente, objeto de ensino formal e normativo e por isso teriam maior possibilidade 

de atualizar formas de futuro sintético do que indivíduos com menor grau de instrução, 

talvez mais propensos à forma inovadora ir + infinitivo. Na primeira rodada que 

fizemos, houve knockout: não ocorreu nenhuma forma de futuro do presente no grupo A 

(até 4 anos de escolaridade). Decidimos, então, amalgamá-lo com o grupo B (de 4 a 8 

anos), deixando uma oposição binária (grupoAB, até 8 anos de escolaridade X grupo C, 

acima de 8 anos). Os resultados seguem abaixo: 

 
Tabela 2 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Grau de escolaridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Grupo AB (até 8 anos) 163/277 59% .66 
Grupo C (mais de 8 anos) 113/188 60% .19 
Total 388/409 95%  

 

Os dados confirmam a hipótese formulada. O peso relativo para a aplicação da 

regra ir + infinitivo é bem maior e favorável no grupo menos escolarizado. O futuro do 

presente, ao contrário, é bastante favorecido no grupo com mais escolaridade. A maior 

exposição dos informantes desse grupo à forma considerada padrão parece ainda ter 
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peso na seleção das variantes e os tornar os usuários com maior tendência de uso da 

forma sintética. 

 

 

5.1.1.3 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

Quisemos verificar, nesse grupo, se a entrada em cena de um eixo de referência 

local constituído de um evento ainda não acontecido, que é condição, para o 

acontecimento do processo a ser expresso no futuro, interfere na escolha da forma de 

futuridade. Chamamos de limitadas as futuridades de contextos em que há esse tipo de 

eixo e as opusemos às que aparecem em contexto não-limitado. Baseando-nos no 

princípio de que uma informação já ativada não necessita de uma maior codificação, 

supomos que os processos que constituem os eixos de referência limitadores, não-

acontecidos, de certa forma, já trazem em si, elementos de futuridade, o que, de maneira 

geral, favoreceria mais a ocorrência de formas verbais sem marca morfológica de 

futuridade (morfema ou verbo auxiliar). Entre as formas com marca, partindo da escala 

de qualidade de futuridade que estabelecemos, esperávamos que a perífrase tivesse uma 

maior tendência de ocorrer em futuridade limitada do que a forma sintética, já que ir 

ainda está se gramaticalizando como marca de futuridade. Eis os resultados: 

 
Tabela 3 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente - Tipo de futuridade quanto à limitação 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Limitada 76/84 90% .17 
Não-limitada 312/325 96% .60 
Total 388/409 95%  

 

Os números não confirmam a hipótese aventada. Quando há eixo limitador, a 

forma perifrástica é fortemente inibida, como peso de .17.  A forma sintética, 

justamente a que teria maior qualidade de futuridade dentro de nossa escala, tem maior 

tendência a ser atualizada. Uma possível explicação para esses números é que, nesse 

caso, o caráter mais modal da perífrase, de indicar mais certeza ou intenção, pode estar 

falando mais alto contra a seleção dessa forma do que a maior qualidade de futuridade 

fala contra a seleção da forma sintética. O eixo limitador, por natureza, impõe uma 

condição para a realização do evento futuro a ele, o que aumenta o valor de incerteza. 
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Como a forma perifrástica exprime mais certeza de realização do fato futuro, pode ser 

menos apropriada que a forma sintética em um contexto em que a incerteza se encontra 

reforçada. Destaquemos que Gibbon (2000) identifica o modo subjuntivo, 

especialmente no caso das orações condicionais, como um contexto que restringe a 

forma perifrástica. Então, apesar de exprimir mais futuro, a forma sintética exprime 

menos certeza, o que pode pesar mais e torná-la mais compatível com o contexto de 

limitação, mas isso em relação à forma perifrástica, que também possui marca 

morfológica. Entre uma forma com marca e outra sem marca os resultados podem ser 

diferentes. 

 

 

5.1.1.4 Projeção da futuridade 

 

 

Opusemos, nesse grupo, formas de futuridade com projeção definida a formas 

de futuridade com projeção indefinida. A hipótese geral foi a de que o uso de formas 

não-marcadas morfologicamente seria maior em contextos de futuridade definida, em 

que se expressaria mais certeza e também não se necessitaria de uma maior afirmação 

da qualidade de futuridade, do que em futuridades indefinidas. O mesmo deveria ocorrer 

com ir + infinitivo, já que também pode veicular mais certeza. Por outro lado, o 

contrário ocorreria com a forma sintética, que deveria ser mais preferida em contextos 

de futuridade indefinida, por não expressar certeza e por ressaltar mais a qualidade de 

futuridade. Entre a forma perifrástica e a sintética, esperávamos que a perifrástica 

tivesse maior uso em futuridade definida por expressar mais certeza e ter menos 

qualidade de futuridade que a sintética. Os dados foram os seguintes: 

 
Tabela 4 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Projeção da futuridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. Definida 97/99 98% .85 
Fut. Indefinida 291/310 94% .37 
Total 388/409 95%  

 

Os números confirmam a hipótese levantada. A futuridade definida tende a ser 

um contexto de maior certeza e talvez de menos necessidade de qualidade de futuridade, 

o que pode resultar na maior tendência ao uso da perífrase, conforme aponta o peso 
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relativo muito favorecedor de .85. A expressão de futuridade sem a vinculação de 

certeza pode estar sendo exercida, ainda, mais claramente pela forma sintética, o que 

pode explicar tal variante ser a favorecida no contexto de futuridade indefinida. Quando 

a gramaticalização do verbo ir estiver completa, é bem possível que a perífrase 

abandone a expressão da futuridade associada à certeza, campo do presente do 

indicativo, e se volte particularmente para a expressão do valor temporal de futuro. 

Esse, pelo menos, parece ter sido o caminho seguido pela forma sintética. 

 

 

5.1.1.5 Idade 

 

 

Foram considerados para a obtenção das formas de futuridade informantes de 

três faixas distintas: 25 a 35 anos, 36 a 49 anos, acima de 50 anos. O grupo de fator 

idade acrescenta, ainda que somente em tempo aparente, uma dimensão diacrônica à 

pesquisa. Outras pesquisas, como a de Oliveira (2006), apoiada inclusive em dados de 

tempo real, demonstram que as formas de ir + infinitivo encontram-se em franca 

expansão na substituição das formas de futuro do presente na expressão da futuridade, 

ou seja, pode-se identificar aí uma mudança em curso. É o que queríamos verificar em 

nossa pesquisa: se a variante inovadora fosse preponderante na faixa etária mais jovem 

e decrescesse conforme a idade aumentasse, seria possível apontar para mudança em 

progresso também no linguajar cearense. A hipótese era a de que, na faixa 1 (25 a 35 

anos), em detrimento das formas mais conservadoras de futuridade, haveria um maior 

favorecimento das formas de ir + infinitivo do que na faixa 2 (36 a 49 anos), em que, 

por sua vez, haveria um maior favorecimento dessas mesmas formas do que na faixa 3 

(50 anos acima). Os resultados seguem abaixo: 

 
Tabela 5 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Faixa 1 (25 a 35 anos) 153/160 96% .51 
Faixa 2 (36 a 49 anos) 120/124 97% .70 
Faixa 3 (acima de 50) 115/125 92% .28 
Total 388/409 95%  

 

Os dados da tabela acima confirmam só parcialmente a hipótese: é a faixa 

intermediária a que mais favorece a forma inovadora, como mostra o peso relativo .70. 
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A faixa mais jovem não é a que mais favorece, mesmo assim não é inibidora da regra, 

com peso de .51, e a mais velha inibe fortemente a perífrase, sendo a única que favorece 

a forma conservadora.  

Os números mostram que realmente o reduto da forma conservadora é a faixa 

mais velha. Ao mesmo tempo, sugerem que a implementação da forma inovadora pode 

se encontrar em vias de estabilização, como aponta a trajetória quase curvilínea dos 

pesos relativos, com a tendência maior de uso da forma inovadora na faixa 

intermediária, conforme a literatura pertinente. 

 

 

5.1.1.6  Grupos de fatores não selecionados na oposição 1 do discurso interativo 

 

 

Os grupos de fatores paralelismo formal, tipo de marcação contextual da 

futuridade, sexo, ocorrência da forma em construção verbal maior e tipo de verbo 

quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento não foram considerados 

relevantes pelo VARBRUL. Não poderemos fazer considerações mesmo que 

conjecturais sobre esses grupos, visto que não obtivemos pesos relativos com 

significância e os percentuais de ocorrência da perífrase são próximos. Mesmo assim 

informaremos os números obtidos (sempre retratando a ocorrência da perífrase). No 

grupo paralelismo formal, os números foram: 132/137 (96%), como ocorrência única, 

84/86 – 98%, como primeira ocorrência de uma série, 134/142 (94%), como ocorrência 

posterior à forma idêntica, e 38/44 (86%), como ocorrência posterior à forma diferente. 

No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, 345/364 (95%) das formas 

perifrásticas ocorreram em contexto sem marcação próxima, e 43/45 (96%), em 

contexto com marcação próxima. 

No grupo de fatores sexo, os homens usaram a perífrase 169/180 (94%) e as 

mulheres 219/229 (96%). No grupo ocorrência da forma verbal em construção verbal 

maior, a forma perifrástica teve uma ocorrência igual de 95% em futuridade ocorrente 

(19/20) e em futuridade não-ocorrente (369/389). No grupo tipo de verbo quanto à 

presença dos traços movimento e deslocamento, a perífrase foi atualizada em 95% dos 

casos tanto de verbos detentores (18/19), como de verbos não-detentores (370/390). 
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5.1.2 Oposição 2 no discurso interativo: presente x futuro do presente 
 

 

Na oposição 2, em que foram analisadas 241 ocorrências, 220 (91%) de formas 

do presente do indicativo e 21 (9%) de formas do futuro do presente, foram 

selecionados 5 grupos: 1º grau de escolaridade, 2º idade, 3º paradigma verbal, 4º 

ocorrência da forma em construção verbal maior, 5º projeção da futuridade. Sempre 

respeitando a ordem de seleção do programa, vejamos os resultados. 

 

 

5.1.2.1 Grau de escolaridade  

 

 

A hipótese para esse grupo era a de que haveria um uso decrescente do 

presente conforme aumentasse o grau de escolaridade. Das três variantes, supomos que 

o presente seja a de menor prestígio e o seu uso pode estar relacionado à expressão de 

certeza sobre fatos futuros, especialmente em contextos de baixa formalidade. Uma vez 

que houve knockout no uso do futuro do presente no grupo A, adotamos o mesmo 

procedimento explicitado na oposição anterior. Vejamos os números: 

  
Tabela 6 – Presente do indicativo em oposição ao futuro do presente – Grau de escolaridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Grupo AB (até 8 anos) 158/166 95% .63 
Grupo C (mais de 8 anos) 62/75 83% .23 
Total 220/241 91%  

 

Os números confirmam novamente a hipótese para esse grupo de fatores. A 

classe menos escolarizada tende mais a usar a forma não-padrão, como mostra o peso de 

.63. A classe mais escolarizada, novamente, demonstrou ser o reduto das formas de 

futuro sintético. 
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5.1.2.2 Idade 

 

 

A hipótese para o presente como regra de aplicação, em oposição à forma 

sintética, foi a de que aquela não iria apresentar um comportamento de variante 

inovadora, sendo decrescente conforme a idade aumentasse como já sugeriram outros 

estudos. Deveria apresentar um padrão de variação estável. Os números comprovam a 

hipótese: 

 
Tabela 7 – Presente do indicativo em oposição ao futuro do presente – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Faixa 1 (25 a 35 anos) 62/69 90% .31 
Faixa 2 (36 a 49 anos) 91/95 96% .78 
Faixa 3 (acima de 50) 67/77 87% .30 
Total 220/241 91%  

   

Vemos que os pesos relativos apresentam um padrão quase perfeitamente 

curvilíneo em que a maior tendência de aplicação da regra se dá na faixa intermediária e 

os extremos (faixa mais jovem e mais velha) apresentam comportamento quase idêntico. 

Esse padrão indica que as duas variantes se encontram em uma variação estável. 

 

 

5.1.2.3 Paradigma verbal 

 

 

 A hipótese para esse grupo foi a de que, prevalecendo o princípio da retenção, 

como esperamos, a forma de futuridade sintética tenha, nos verbos irregulares, um 

reduto de resistência não só às formas perifrásticas, o que foi confirmado na oposição 1, 

como também às formas do presente, pois embora estas também possam ser estocadas 

como itens únicos, as formas de futuro do presente o seriam com prioridade funcional 

de expressão do tempo futuro. As estatísticas seguem abaixo: 

 
Tabela 8 – Presente do indicativo em oposição ao futuro do presente - Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos regulares 81/84 96% .80 
Verbos irregulares 139/157 89% .33 
Total 220/241 91%  
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Mais uma vez os números confirmam que os verbos irregulares inibem a 

perífrase, como mostra o peso de .33, e são reduto da forma sintética. Como se 

esperava, o presente tende a ocorrer mais nos verbos regulares, com o peso de .80, 

espaço que disputará com a forma perifrástica. 

 

 

5.1.2.4 Ocorrência da forma em construção verbal maior 

 

 

Nesse grupo, as formas foram observadas relativamente ao fato de comporem 

ou não uma construção verbal maior. Assim, consideramos as formas de futuridade dos 

auxiliares e semi-auxiliares modais (poder, ter de, precisar, saber, parecer, crer + 

infinitivo), de voz passiva (ser + particípio), e aspectuais seguidos de particípio (ter + 

particípio) e gerúndio (estar + gerúndio). Como já se comentou, além do valor 

temporal, as formas de futuridade de ir + infinitivo veiculam valores modais e 

aspectuais ligados ao significado do verbo ir pleno. A hipótese geral era a de que a 

perífrase não tivesse tanto espaço em construções verbais maiores, pois tais valores 

podem não ser relevantes nessas construções, já detentoras de seus próprios valores 

modais e aspectuais. Além do mais, uma perífrase pode aumentar sobremaneira, em 

termos de extensão, o núcleo do predicado verbal. O espaço para a expressão da 

futuridade em construções maiores ficaria para o presente e para a forma sintética, 

sendo que esta, por ter menos valores modais e aspectuais agregados, deveria ter maior 

tendência de uso nesse contexto. Os dados seguem abaixo: 

 
Tabela 9 – Presente do indicativo em oposição ao futuro do presente – Ocorrência da forma verbal 

em construção verbal maior 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Ocorrente 39/40 97% .86 
Não-ocorrente 181/201 90% .41 
Total 220/241 91%  

 

As estatísticas não confirmam a hipótese postulada. O peso relativo favorável à 

aplicação da regra de .86 ocorreu justamente no contexto das formas verbais ocorrentes, 

que se revela altamente restritivo à forma de futuro do presente. Os números podem ter 

se dado pela baixa ocorrência de formas de futuro no geral, que pode ter sido acentuada 

nesse contexto, também raro de ocorrer. Ou mesmo, podem ter se dado pelo fato de a 
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expressão de uma futuridade mais pura não ser tão pertinente nesse contexto como 

suspeitávamos, de maneira que, as formas do presente, por não terem tanta extensão 

fonológica quanto a perífrase, podem estar ocupando o espaço que lhe seria destinado 

na atualização da futuridade em construções verbais maiores. Além do mais, em muitas 

dessas construções, já está veiculado no auxiliar modal ou aspectual certo valor de 

futuridade, o que também pode ser favorável a formas com menos qualidade de 

futuridade.  

 

 

5.1.2.5 Projeção da futuridade 

 

 

O grupo projeção da futuridade foi novamente considerado significante no uso 

de formas verbais de futuridade. O comportamento do presente diante da forma sintética 

foi muito semelhante ao de ir + infinitivo: 

 
Tabela 10 – Presente do indicativo em oposição ao futuro do presente – Projeção da futuridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. Definida 53/55 96% .78 
Fut. Indefinida 167/186 90% .41 
Total 220/241 91%  

 

A hipótese levanta foi confirmada: no contexto de futuridade definida a forma 

que exprime mais valor de certeza tende a ser mais usada, como mostra o peso de .78 

obtido pelo presente. O valor temporal mais puro da forma sintética, por sua vez, é mais 

favorecido em futuridade indefinida, em que o presente obteve peso inibidor de .41. 

 

 

5.1.2.6 Grupos de fatores não selecionados na oposição 2 do discurso interativo 

 

 

Na oposição 2, paralelismo formal, tipo de verbo quanto à presença dos traços 

de movimento e deslocamento, sexo, tipo de futuridade quanto à limitação e tipo de 

marcação contextual da futuridade não obtiveram significância estatística. Como na 

oposição anterior a falta dos pesos relativos e os percentuais de ocorrência da perífrase 
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muito próximos não permitem avaliações. Mesmo assim informaremos os percentuais 

obtidos, com foco na forma do presente do indicativo.  

No grupo paralelismo formal, os números foram: 54/59 (92%), como 

ocorrência única, 43/45 (96%), como primeira ocorrência de uma série, 77/85 (91%), 

como ocorrência posterior à forma idêntica, e 46/52 (88%), como ocorrência posterior à 

forma diferente. No grupo tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e 

deslocamento, o presente foi atualizado em 95% dos casos de verbos detentores (19/20) 

e 91% nos casos de verbos não-detentores (201/221). No grupo de fatores sexo, os 

homens usaram o presente 119/130 (92%) e as mulheres 101/111 (91%). No grupo tipo 

de futuridade quanto à limitação, o presente teve uma ocorrência de 92% (96/104) em 

futuridade limitada e de 91% (124/137) em futuridade não-limitada. No grupo tipo de 

marcação contextual da futuridade, 183/202 (91%) das formas de presente ocorreram 

em contexto sem marcação próxima, e 37/39 (95%), com marcação próxima. 

Chamemos atenção para o importante fato de que as tendências reveladas na 

oposição anterior entre perífrase e futuro do presente se mantiveram praticamente 

inalteradas na oposição entre presente e futuro do presente. Em primeiro lugar, os 

grupos de fatores selecionados foram praticamente os mesmos, à exceção de tipo de 

futuridade quanto à limitação, que foi selecionado na primeira oposição, mas não foi na 

segunda, e de ocorrência da forma verbal em construção maior, que foi selecionado na 

segunda oposição e não foi na primeira. Em segundo lugar, em linhas gerais, o 

comportamento da forma perifrástica e o do presente diante da forma sintética foram 

muito semelhantes apresentando quase as mesmas tendências. A diferença significante 

fica por conta do grupo idade, que revelou uma variação estável entre o presente e o 

futuro do presente.  

Essas semelhanças apontam que uma das três variantes, o futuro do presente 

perdeu muito espaço na expressão da futuridade. Uma outra, o presente, tem parte desse 

espaço conquistado e mais ou menos estabilizado, mas em alguns contextos, como o dos 

verbos regulares, deve entrar em embate com a terceira variante, a forma inovadora ir + 

infinitivo, que cada vez mais se expande na expressão da futuridade. Vejamos, então, as 

estatísticas da oposição entre perífrase e presente do indicativo. 
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5.1.3 Oposição 3 no discurso interativo: ir + infinitivo x presente do indicativo 
 

 

Na oposição 3, em que foram analisados 608 dados, 388 (64%) de formas 

perifrásticas e 220 (36%) de formas do presente do indicativo, mostraram-se 

significantes 8 grupos, na seguinte ordem: 1º tipo de futuridade quanto à limitação, 2º 

paradigma verbal, 3º ocorrência da forma em construção verbal maior, 4º paralelismo 

formal, 5º grau de escolaridade, 6º tipo de marcação contextual da futuridade, 7º tipo 

de verbo quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento e 8º idade. Os 

resultados serão apresentados na sequência da seleção. 

 

 

5.1.3.1 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

A hipótese foi a de que a perífrase tenderia a ser mais usada em futuridade não-

limitada, por uma maior qualidade de futuridade em relação à forma do presente, que, 

por sua vez, deveria ser preferida em futuridade limitada, em que a noção de tempo 

futuro já está estabelecida no evento limitador. Os números obtidos são: 

 
Tabela 11 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo - Tipo de futuridade quanto à 

limitação 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Limitada 76/172 44% .25 
Não-limitada 312/436 72% .61 
Total 388/608 64%  
 

Os dados confirmam o esperado. A perífrase mais uma vez é favorecida em 

futuridade não-limitada, com peso de .61, enquanto que tem menor tendência de uso em 

futuridade limitada, com o peso de .25. Esses números ao lado dos obtidos na oposição 

1 sugerem, então, que entre as duas formas com marca morfológica de futuridade a 

diferença de qualidade de futuridade parece não surtir efeito no contexto de limitação, 

em que deve atuar mais fortemente a expressão de mais certeza; entretanto, quando se 

trata da oposição entre a perífrase e o presente, forma sem marca morfológica, a 

diferença de qualidade de futuridade parece ter um efeito mais forte. Já que ambas 

tendem a expressar mais certeza, em futuridade limitada se prefere o presente que 
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carrega menos valor de futuro. Veremos a partir de mais resultados se essa hipótese 

pode ser reforçada. 

 

 

5.1.3.2 Paradigma verbal 

 

 

Pela terceira vez o grupo paradigma verbal foi selecionado. A hipótese é a de 

que o presente assuma o lugar do futuro do presente em maior tendência de uso que a 

perífrase nos verbos irregulares. Os números são: 

 
Tabela 12 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo - Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos regulares 218/299 72% .62 
Verbos irregulares 170/309 55% .38 
Total 388/608 64%  

 

Os resultados corroboram a hipótese aventada. O contexto mais favorável ao 

uso da perífrase é o dos verbos regulares, como já tinha acontecido na oposição 1. Já o 

presente tem peso relativo favorecedor idêntico de .62 nos verbos irregulares. Como o 

princípio da retenção parece prevalecer no caso das variantes de futuridade, as formas 

de presente devem ser estocadas como itens únicos à semelhança das formas de futuro 

sintético e por isso tenderem a resistir mais ao avanço da perífrase no contexto dos 

verbos irregulares. 

 

 

5.1.3.3 Ocorrência da forma em construção verbal maior 

 

 

 O esperado era que as construções verbais maiores inibissem a perífrase pelos 

valores modais e aspectuais que ainda veicula e a maior extensão fonológica, que 

poderia deixar mais pesado o núcleo do sintagma verbal já constituído por uma 

perífrase. As estatísticas seguem abaixo: 
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Tabela 13 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Ocorrência da forma verbal em 

construção verbal maior 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Ocorrente 19/58 33% .25 
Não-ocorrente 369/550 67% .53 
Total 388/608 64%  

 

Conforme postulamos, o contexto mais favorável ao uso da perífrase é o de 

forma não-ocorrente em construção verbal maior. O contexto forma ocorrente em 

construção verbal maior se demonstrou altamente inibidor da perífrase como mostra o 

peso de .25. O presente tende a assumir nele a expressão da futuridade, 

semelhantemente ao que ocorreu na oposição 2. 

 

 

5.1.3.4 Paralelismo formal 

 

 

O paralelismo formal tem sido um grupo de fatores bastante estudado em 

pesquisa variacionistas, mas só agora, na terceira rodada, foi apontado como 

significante para a seleção das formas de futuridade em nossa pesquisa. Segundo 

Poplack (1979), numa sequência, formas com marcas morfológicas tendem a 

condicionar outras formas com marcas morfológicas e formas sem marcas favorecem a 

ocorrência de outras formas sem marcas. Baseando-se nesse princípio, mas de forma 

mais específica, a nossa hipótese foi a de que o uso de uma das formas investigadas 

tenda a favorecer formas idênticas numa sequência, considerando que há mais de uma 

forma com marca morfológica. Complementamos ainda a hipótese, esperando que, nos 

casos de ocorrência única ou de primeira ocorrência de uma série, as formas com marca 

morfológica ou com marca ainda em gramaticalização deveriam ser privilegiadas, por 

serem mais explícitas relativamente ao valor de futuridade a ser expresso. Vejamos os 

números: 

 
Tabela 14 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Paralelismo formal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Ocorrência única 132/186 71% .58 
Primeira ocorrência 84/127 66% .55 
Oco. posterior à forma idêntica 134/211 64% .49 
Oco. posterior à forma diferente 38/84 45% .27 
Total 388/608 64%  
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Os números confirmam a hipótese de que como ocorrência única ou como 

primeira ocorrência, a forma perifrástica tem uma maior tendência de uso e também de 

que a menor tendência de uso da perífrase é seguindo uma forma do presente. Notemos, 

entretanto, que a perífrase obteve um peso relativo levemente desfavorecedor, tendendo 

a neutralidade, no contexto ocorrência posterior à forma idêntica e que o contexto mais 

favorecedor do presente é justamente o contexto ocorrência posterior à forma diferente. 

Dessa maneira, formas sem marca morfológica não tendem a levar a outras formas sem 

marca morfológica, o que não confirma parte da hipótese. 

Por estes últimos fatos, podemos aventar a possibilidade de haver forças 

antagônicas atuando nesse grupo de fatores, no caso da oposição entre uma forma com 

marca e outra sem marca morfológica: o paralelismo agiria até certo ponto, fazendo com 

que formas idênticas ocorram após formas idênticas, mas cede espaço para o princípio 

de que informações já dadas não precisam de uma maior codificação. Isso explicaria 

porque o contexto posterior à forma idêntica seja somente um pouco desfavorável à 

atualização da perífrase (tendendo à neutralidade) e, principalmente, porque o contexto 

posterior à forma diferente é o que mais a inibe e, contrariamente, é o que mais 

favorece o presente, que tenderia a ocorrer mais depois de formas já marcadas quanto à 

futuridade. 

 

 

5.1.3.5 Grau de escolaridade 

 

 

A hipótese para esse grupo de fatores foi a de que, em relação à forma do 

presente, a forma perifrástica teria maior prestígio e seria preferida nas camadas mais 

escolarizadas em sentido crescente. Vejamos os números: 

 
Tabela 15 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Grau de escolaridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Grupo A (até 4 anos) 163/277 59% .42 
Grupo B (4 a 8 anos) 112/156 72% .61 
Grupo C (mais de 8 anos) 113/175 65% .53 
Total 388/608 64%  
 

Os números estão parcialmente de acordo com o esperado. A camada que 

menos favorece a perífrase é a menos escolarizada, embora o peso de .42, não seja tão 
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inibidor. As camadas que mais favorecem a perífrase são sim as mais escolarizadas, mas 

não em ordem crescente: o grupo intermediário é o que mais tende a aplicar a regra. O 

grupo mais escolarizado a favorece, mas não com um peso relativo muito alto. Esses 

números podem indicar que as formas perifrásticas são mais prestigiadas do que as do 

presente, mas estas últimas também não parecem ser estigmatizadas. O presente do 

indicativo na expressão da futuridade parece ter de fato um espaço estável, mesmo se 

considerando as camadas mais escolarizadas. 

 

 

5.1.3.6 Tipo de marcação contextual da futuridade 

 

 

Esta foi a primeira rodada em que esse grupo de fatores foi selecionado. 

Opusemos nele o tipo de marcação contextual de futuridade que fosse identificável em 

um elemento linguístico (advérbios, expressões adverbiais) próximo à forma, de 

maneira que seu escopo a recobrisse imediatamente, à marcação que estivesse em um 

elemento distante da forma ou diluída no contexto mais amplo e que não pudesse ser 

identificada em um constituinte linguístico específico. Já que informação já ativada por 

outros meios não necessitaria de uma maior codificação, hipotetizamos que, em 

contexto com marcação próxima, as formas sem marca morfológica deveriam ser mais 

favorecidas do que em contexto sem marcação próxima, em que as formas marcadas 

poderiam obter melhores índices. A estatística está resumida na tabela seguinte: 

 
Tabela 16 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Tipo de marcação contextual da 

futuridade 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Com marcação próxima 43/80 52% .32 
Sem marcação próxima 345/528 65% .53 
 388/608 64%  

 

Os resultados estão em conformidade com o que esperávamos: a perífrase 

obteve peso relativo favorável de .53, quando a marcação está distante da forma, ao 

passo que é inibida quando a marcação está próxima, com o peso relativo de .32. O 

princípio de que informação já ativada não necessita de uma maior codificação 

demonstrou-se influente no uso das formas de futuridade em questão. As formas 

perifrásticas têm mais espaço onde a noção de futuridade é contextualmente mais fraca 



164 
 

 

e reforçam a noção temporal. Por outro lado, onde a noção já está bem estabelecida, o 

presente tem uma tendência de uso acentuada. Ressaltemos que os resultados deste 

grupo de fatores vão ao encontro dos resultados dos grupos de fatores futuridade quanto 

à limitação e paralelismo formal, que também têm relação com o princípio que o 

fundamenta. 

 

 

5.1.3.7 Tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento 

 

 

Também foi a primeira vez que esse grupo foi selecionado pelo VARBRUL. 

Nele, dividimos as ocorrências entre as formas de verbos que detivessem os traços de 

movimento e deslocamento (como vir, sair, partir, etc.) e as de verbos que não os 

detivessem. Como o verbo ir está ainda em via de gramaticalização como verbo auxiliar 

de futuridade na perífrase ir + infinitivo, o que quer dizer que ainda pode conservar nela 

certos valores semânticos do verbo pleno, como resquícios dos traços movimento e 

deslocamento, hipotetizamos que os verbos que contivessem os traços de movimento e 

deslocamento tendessem a inibir a ocorrência da perífrase, evitando redundância. A 

variante sem marca morfológica deveria, então, ser mais favorecida pelos verbos 

detentores desses traços. Nos verbos não-detentores, a perífrase avançaria com mais 

força. Os resultados estão na tabela abaixo: 

 
Tabela 17 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo - Tipo de verbo quanto à presença 

dos traços movimento e deslocamento 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Detentores 18/37 49% .30 
Não-detentores 370/571 65% .51 
Total 388/608 64%  

 

A hipótese de que as formas de ir +infinitivo não fossem muito produtivas com 

verbos detentores dos traços de movimento e deslocamento se confirmou. O peso 

relativo de aplicação da regra foi apenas de .30, nos verbos detentores, indicando um 

contexto inibidor da perífrase, e de .51, nos verbos não-detentores, contexto que se 

apresentou favorável à regra, embora tendendo para neutralidade. Esse resultado pode 

apontar para o fato de que a gramaticalização do verbo ir como auxiliar de futuro 

realmente ainda não está completa ou tão avançada como em outras línguas a exemplo 
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do francês. Nessa língua, como comenta Oliveira (2006), o auxiliar da perífrase 

correspondente já é usado com o próprio verbo ir. Lembremos que, em nosso caso, 

sentimos necessidade de excluir as formas do verbo ir pleno, que apenas de maneira 

muitíssimo rara ocorre na forma perifrástica.  

Caso tivéssemos incluído os dados desse verbo (85 ocorrências), o peso 

relativo e os percentuais seriam ainda mais favoráveis ao presente e muito menos 

favoráveis à perífrase que só ocorreu uma vez, como comentamos acima. Mesmo assim, 

o estado avançado da gramaticalização é incontestável, como demonstram ocorrências, 

ainda que muito raras, do auxiliar ir com o próprio verbo ir pleno, como a que 

registramos em nossos dados e às que Gibbon (2000, p. 62) se refere em dados do 

VARSUL de Porto Alegre. A autora encontra 5 dados em 24 informantes dessa cidade. 

  

 

5.1.3.8 Idade 

 

 

Mais uma vez o grupo de fatores idade demonstrou significância estatística na 

seleção das formas de futuridade. A hipótese foi a de que, como forma inovadora, a 

perífrase devesse ter a tendência de uso diminuída à medida que a idade fosse 

aumentando. O presente, em linhas gerais, deveria ter uma tendência de uso mais 

semelhante nas diversas faixas, pois parece ter um espaço de ocorrência relativamente 

estável. Entretanto, face à variante inovadora, que apresentaria uma tendência de uso 

decrescente, deve ser menos usado nas camadas mais jovens, cedendo lugar à nova 

forma. A tabela abaixo traz os resultados: 

 
Tabela 18 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Faixa 1 (25 a 35 anos) 153/215 71% .59 
Faixa 2 (36 a 49 anos) 120/211 57% .46 
Faixa 3 (acima de 50) 115/182 63% .43 
Total 388/608 64%  

 

Como esperado, a tendência de uso da perífrase se demonstrou decrescente à 

medida que aumenta a faixa etária, embora os pesos relativos não sejam tão distante, 

especialmente os da faixa intermediária e da mais velha, que a inibem. A luta com o 
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presente do indicativo demonstra-se, então, mais dura nelas. Os números continuam 

sugerindo uma expansão em curso da perífrase, mas já avançada. 

 

 

5.1.3.9  Grupo de fatores não selecionados na oposição 3 do discurso interativo 

 

 

Projeção da futuridade e Sexo foram os dois únicos fatores não selecionados 

nessa terceira rodada estatística. No primeiro, os percentuais de uso da perífrase ficaram 

muito próximos: 64% (291/458), em futuridade indefinida, e 65% (97/150), em 

futuridade definida. No grupo sexo, todavia, a percentagem de uso tem uma diferença de 

9%: os homens usaram a perífrase em 59% (169/288) dos casos, e as mulheres, em 68% 

(219/320) deles. Embora o grupo não tenha sido selecionado, em termos de percentuais 

vemos que as mulheres usaram quase 10% a mais perífrase do que os homens. Labov 

(1990) aponta dois princípios relativos à variante sexo: os homens atualizam mais 

formas não-padrão que as mulheres numa variação linguística estável e as mulheres 

usam mais as variantes inovadoras do que os homens numa mudança linguística em 

progresso. Os números percentuais sinalizam para esse último caso. Oliveira e Silva e 

Paiva (1996) afirmam que as mulheres, de forma geral, tendem mais a atualizar formas 

conservadoras do que os homens, especialmente quando a forma conservadora ainda é a 

de maior prestígio. Contudo quando as formas inovadoras são prestigiadas, é o sexo 

feminino que assume sua implementação (PAIVA, 2003). Os números, portanto, 

corroboram a hipótese de que há uma mudança em andamento e que a perífrase não é 

uma forma estigmatizada e gozam de certo prestígio. 

De maneira geral, foram satisfatórios os resultados obtidos na oposição 3, 

aquela que envolveu o maior número de dados, estabelecendo o embate entre as duas 

formas mais usadas na expressão de futuridade no discurso interativo. Os números 

sugerem, como comentamos no fim da seção da oposição 2, tratar-se da oposição entre 

uma forma que pode ser considerada ainda inovadora e uma outra forma alternativa à 

forma padrão que parece ter um campo de uso mais ou menos estável na expressão de 

futuridade. No discurso interativo, a perífrase avança mais lentamente em contextos 

como verbos irregulares, futuridade com marcação próxima e ocorrência em 

construção verbal maior. 
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5.2 As formas de futuridades no discurso teórico 
 

 

Nos trechos de discurso teórico foram contabilizadas 190 formas de expressão 

de futuridade, das quais 4 (2%) foram de formas de futuro do presente, 110 (58%) de 

formas de presente do indicativo e 76 (40%) de formas de ir + infinitivo, conforme 

exemplificado em itálico, respectivamente, abaixo: 

 
(76) INF: [...] a gente compra em conta’ e nesse caso’ a pessoa tem que:: niguciá purque: 

quanto mais a pessoa comprá barato’ mais terá um troco um troquim melhó pra: sustentá 
a família,99 

(77) INF: porque ele é mais difícil, ele tem botá a a farĩa e mexé rapidamente’ naquele 
intervalo que a água tá ferveno’ vê se se  custá qualqué coisa (+) é / fi:ca imbola:do’ todo 
caroçudo,100 

(78)  INF: eu acho que(+) inquanto num tivé consciência’ uma política consciente é::/ é (+) na 
ca:beça dos brasilêros’ eu acho que / que num tem jeito, eu digo assim’ porque muita 
gente se vende por um pá de chinela’ um saco de cimento’ele num tá sabeno que aquela 
chinela ‘ aquele saco de cimento vai custá muito caro,101 

 
Não foi possível obtermos pesos relativos nas oposições 1 e 2, de que fazem 

parte as formas de futuro do presente. Devido aos pouquíssimos, dados houve 6 

knockouts, o que impediu as rodadas completas no VARBRUL. Dessa maneira, nas 

duas primeiras oposições, somente informaremos os percentuais de ocorrência. A única 

rodada proveitosa no discurso teórico foi a da oposição 3, entre perífrase e presente. 

Foram selecionados 4 grupos de fatores, nessa ordem: 1º paradigma verbal, 2º idade, 3º 

tipo de futuridade quanto à limitação e 4º sexo. 

 

 

5.2.1 Oposição 1 no discurso teórico: ir + infinitivo + futuro do presente 
 

 

Na oposição 1 do discurso teórico, apesar de os dados totais obtidos terem sido 

poucos, no total de 80 ocorrências, 76 (95%) de formas perifrásticas e apenas 4 (5%) de 

futuro do presente, resolvemos obter percentuais. Dos 10 grupos de fatores que 

                                                
99 ELOC, inq. 010, p. 12, ocorrência 1. 
100 ELOC, inq. 033, p. 7, ocorrências 4. 
101 ELOC, inq. 035, p. 9, ocorrência 2. 
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analisamos, houve knockout em 5: tipo de marcação contextual da futuridade, em que 

as 4 formas de futuro do presente (4/72 – 6%) ocorreram em futuridade distante; 

projeção da futuridade, em que as 4 formas (4/74 – 5%) foram atualizadas em projeção 

indefinida; tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento, em 

que todas as 4 formas (4/74 – 5%) ocorreram em verbos não-detentores dos traços de 

movimento e deslocamento; paralelismo formal, em que 3 formas de futuro do presente 

(3/22 – 14%) ocorreram como única ocorrência e 1 (1/13 – 8%), como ocorrência 

posterior à forma diferente; e idade, em que 2/31 (6%) ocorreram na faixa mais jovem e 

2/34 (6%), na faixa intermediária. 

Há algo a destacar sobre os resultados de dois dos grupos de fatores acima. Os 

números dos grupos tipo de marcação contextual da futuridade e projeção da 

futuridade podem estar relacionados a uma característica do discurso teórico: o 

enfraquecimento dos valores temporais dêiticos das formas verbais, que acabam 

assumindo um valor mais genérico. Em consequência, referências temporais específicas 

por meio de advérbios ou expressões adverbiais, que são a base dos dois grupos acima, 

acabam se tornando escassas. 

No grupo paradigma verbal, as formas de futuro do presente ocorreram 3/31 

(10%), em verbos irregulares, e 1/49 (2%) em verbos regulares. No grupo tipo de 

futuridade quanto à limitação, o futuro do presente teve uma ocorrência de 7% (2/30) 

em futuridade limitada e de 4% (2/50) em futuridade não-limitada. No grupo ocorrência 

da forma em construção verbal maior, o futuro sintético foi atualizado 3/75 (4%) em 

futuridade não-ocorrente e 1/5 (20%) em futuridade ocorrente. No grupo de fatores grau 

de escolaridade, 1 forma de futuro do presente (1/20 – 5%) foi atualizada na camada 

com menos escolaridade, 2 (2/21 – 10%), na camada intermediária, e 1 (1/39 – 3%), na 

camada mais escolarizada. No grupo de fatores sexo, os homens usaram o futuro do 

presente 2/32 (6%) e as mulheres 2/48 (4%). Com tão poucos dados, não é possível 

fazer considerações. 

 

 

5.2.2 Oposição 2 no discurso teórico: presente X futuro do presente 
 

 

Situação semelhante à da oposição 1 aconteceu na oposição 2. As formas do 

presente contaram com um pouco mais de dados do que a perifrástica na oposição 1, 
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110 (96%), mas os poucos dados das formas de futuro do presente inviabilizaram 

novamente a rodada. Como apresentamos acima, houve knockouts em 5 grupos de 

fatores: tipo de marcação contextual da futuridade, em que as 4 formas de futuro do 

presente (4/102 – 4%) ocorreram em futuridade distante; projeção da futuridade, em 

que as 4 formas (4/104 – 4%) foram atualizadas em projeção indefinida; tipo de verbo 

quanto à presença dos traços movimento e deslocamento, em que todas as 4 formas 

(4/111 – 4%) ocorreram em verbos não-detentores dos traços de movimento e 

deslocamento; paralelismo formal, em que 3 formas de futuro do presente (3/28 – 11%) 

foram atualizadas como ocorrência única e 1 (1/15 – 7%), como ocorrência posterior à 

forma diferente; e idade, em que 2/41 (5%) ocorreram na faixa mais jovem e 2/29 (7%), 

na faixa intermediária.  

No grupo paradigma verbal, as formas de futuro do presente ocorreram 3/70 

(4%), em verbos irregulares, e 1/44 (2%) em verbos regulares. No grupo tipo de 

futuridade quanto à limitação, o futuro do presente teve uma ocorrência de 3% (2/63), 

em futuridade limitada, e de 4% (2/51), em futuridade não-limitada. No grupo 

ocorrência da forma em construção verbal maior, o futuro sintético foi atualizado 3/95 

(3%) em futuridade não-ocorrente e 1/19 (5%) em futuridade ocorrente. No grupo de 

fatores grau de escolaridade, 1 forma de futuro do presente (1/55 – 2%) foi atualizada 

na camada com menos escolaridade, 2 (2/19 – 11%), na camada intermediária, e 1 (1/40 

– 2%), na camada mais escolarizada. No grupo de fatores sexo, os homens usaram o 

futuro do presente 2/67 (3%) e as mulheres 2/47 (4%). Passemos, então, para a única 

oposição proveitosa do discurso teórico. 

 

 

5.2.3 Oposição 3 no discurso teórico: ir + infinitivo X presente 
 
 

Na oposição 3, foi analisado o total de 186 dados, 76 (41%) de formas 

perifrásticas e 110 (59%) de formas de presente do indicativo e foram selecionados 4 

grupos de fatores: 1º paradigma verbal, 2º idade, 3º tipo de futuridade quanto à 

limitação e 4º sexo. Vejamos as estatísticas, a seguir, respeitando a ordem se seleção do 

programa. 
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5.2.3.1  Paradigma verbal 

 

 

No discurso teórico, à semelhança do que aconteceu em todas as oposições do 

discurso interativo, este grupo foi um dos selecionados pelo VARBRUL. Mais uma vez, 

a regra de aplicação ir + infinitivo teve maior peso relativo no contexto verbos 

regulares, confirmando a hipótese aventada, conforme mostram os dados abaixo: 

 
Tabela 19 – Ir + inf. em oposição ao presente do indicativo – Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos regulares 48/91 53% .63 
Verbos irregulares 28/95 29% .38 
Total 76/186 41%  

 

Os pesos relativos da perífrase na tabela acima são praticamente iguais aos 

obtidos na oposição 3 do discurso interativo, e, da mesma forma, revelam que os verbos 

irregulares são um contexto inibidor de ir + infinitivo e um dos principais contextos de 

uso do presente. 

 

  

5.2.3.2 Idade 

 

 

O grupo de fator idade foi outro grupo considerado significante no discurso 

teórico como o foi em todas as oposições do discurso interativo. Vejamos os dados na 

tabela abaixo: 

 
Tabela 20 – Ir + inf. em oposição ao presente do indicativo – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Faixa 1 (25 a 35 anos) 29/68 43% .52 
Faixa 2 (36 a 49 anos) 32/59 54% .67 
Faixa 3 (mais de 50 anos) 15/59 25% .31 
Total 76/186 41%  

 

Confirmando parcialmente a hipótese postulada, o menor peso relativo para a 

aplicação da regra, como esperado, aconteceu na faixa etária mais velha, mas o maior 

peso relativo foi o da faixa etária intermediária e não o da mais jovem, que também se 

demonstrou favorável à regra, embora com peso próximo à zona de neutralidade. O 
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resultado é muito parecido ao da oposição 1, entre perífrase e futuro do presente, no 

discurso interativo. Os números mostram que o uso da perífrase tem um padrão muito 

semelhante diante do presente e do futuro do presente: tem a tendência de ser maior na 

faixa intermediária e, a seguir, na mais jovem, o que pode reforçar a idéia de que a 

implementação da forma inovadora está em vias de estabilização, como aponta a 

trajetória curvilínea dos pesos relativos. 

 

 

5.2.3.3 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

Esse grupo mostrou-se mais uma vez significante na seleção da perífrase e do 

presente como na mesma oposição do discurso interativo. Os números relativos à regra 

de aplicação ir+infinitivo confirmaram novamente a hipótese: 

 
Tabela 21 – Ir + inf. em oposição ao presente do indicativo – Tipo de futuridade quanto à limitação 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. limitada 28/89 31% .40 
Fut. não-limitada 48/97 49% .59 
Total 76/186 41%  

 

A presença de um eixo limitador, que serve de condição para o acontecimento 

do evento futuro e já traz em si elementos de futuridade, restringe a perífrase como 

mostra o peso de .40. Na ausência de eixo, por seu turno, a perífrase obteve um peso 

relativo favorecedor de .59. A menor qualidade de futuridade dessa forma, que evitaria 

repetição de informação já dada, deve estar atuando em favor dela. 

 

 

5.2.3.4 Sexo 

 
 

O grupo de fatores sexo foi selecionado pela primeira vez pelo programa, mas 

somente em step up, sendo excluído em step down, o que, desde já, nos impõe olhar os 

pesos relativos obtidos com reserva. Apesar de não termos tido pesos relativos na 

oposição 3 do discurso interativo, os percentuais obtidos nela apontam na mesma 
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direção dos números obtidos nesta oposição do discurso teórico. Vejamos a tabela 

abaixo: 

 
Tabela 22 – Ir + infinitivo em oposição ao presente do indicativo – Sexo 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Masculino 30/95 32% .43 
Feminino 46/91 51% .57 
Total 76/186 41%  

 

Como já comentamos, Labov (1990) aponta que os homens atualizam mais 

formas não-padrão que as mulheres numa variação linguística estável e que as mulheres 

usam mais as variantes inovadoras do que os homens numa mudança linguística em 

progresso.  A maior tendência de uso da forma inovadora, como esperado, está no sexo 

feminino. Os pesos relativos apontam para a hipótese de haver uma mudança linguística 

em progresso no sentido de implementação de uma forma inovadora, a perífrase, que 

não sofre estigma. Preferimos, no entanto, um posicionamento cuidadoso, pois, como já 

destacamos, o grupo foi excluído em step down. Ressaltamos ainda o fato de o peso 

relativo não ser muito favorecedor da perífrase, no sexo feminino, nem muito 

desfavorecedor, no sexo masculino. 

 

 

5.2.3.5  Grupos de fatores não selecionados na oposição 3 do discurso teórico 

 

 

Os grupos de fatores ocorrência da forma em construção verbal maior, tipo de 

verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento, tipo de marcação 

contextual da futuridade, projeção da futuridade e paralelismo formal não foram 

selecionados na oposição 3 do discurso teórico.  

Apesar de o grupo ocorrência da forma em construção verbal maior não ter 

sido selecionado, houve uma diferença considerável nos percentuais de uso da perífrase, 

que foi atualizada 72/164 (44%) como futuridade não-ocorrente, e 4/22 (18%), como 

futuridade ocorrente, números que apontam para o esperado à semelhança dos da 

oposição 3, no discurso interativo. No grupo tipo de verbo quanto à presença dos traços 

de movimento e deslocamento, os percentuais de uso da perífrase também se 

diferenciaram nos dois contextos: ir + infinitivo foi usada em 70/177 (40%) dos verbos 
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não-detentores, e em 6/9 (67%) dos verbos detentores, o que sinaliza em sentido 

contrário ao hipotetizado. Repare-se, todavia, no muito baixo número de ocorrência de 

formas de futuridade nesse contexto. 

No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, o uso da perífrase teve 

percentuais bastante próximos: 41% (68/166), em futuridade sem marcação próxima, e 

40% (8/20), em futuridade com marcação próxima. No grupo projeção da futuridade, os 

percentuais também foram próximos: 41% (70/170), em futuridade indefinida, e 38% 

(6/16), em futuridade definida. No grupo de fatores paralelismo formal os percentuais 

de ocorrência da perífrase também foram próximos, exceto no fator ocorrência posterior 

à forma idêntica, que se distanciou dos outros: 43% (19/44), como ocorrência única, 

48%, como primeira ocorrência de uma série, 34% (25/74), como ocorrência posterior à 

forma idêntica, se distanciando um pouco do esperado, e 46% (12/26), como ocorrência 

posterior à forma diferente. 

Como vimos, no discurso teórico, não foi possível obter pesos relativos em 

todas as oposições, dado a baixa atualização das formas de futuro do presente (apenas 

4), que ocasionou vários knockouts. Na oposição 3, entretanto, as estatísticas obtidas 

mantiveram tendências semelhantes às apreciadas no discurso interativo, especialmente 

nos grupos de fatores selecionados como relevantes pelo programa.  

Chamemos atenção, todavia, para um dado geral importante: o percentual 

maior de ocorrência das formas do presente do indicativo em relação ao das formas 

perifrásticas. Esse fato talvez possa ter explicação em uma característica peculiar do 

discurso teórico que o diferencia sobremaneira do discurso interativo: os tempos verbais 

têm, no discurso teórico, a força dêitica enfraquecida, talvez por não terem o centro do 

eixo de referência global fixo, como no discurso interativo. Como o eixo de referência, 

também não tem um ponto de início especificado, os eventos ganham uma dimensão 

atemporal, com validade indeterminada, e isso enfraquece possíveis referências a fatos 

passados ou futuros.  

Na verdade, quando há eventos assim referenciados no discurso teórico, muitas 

vezes, a noção temporal denotada com formas de futuridade parece ceder espaço para a 

expressão de consequência a determinado processo verbal anterior (o centro 

momentâneo do eixo de referência).  A qualidade temporal de futuro é enfraquecida, 

causando até dúvida em relação a uma possível interpretação da forma como 

expressando fato habitual, especialmente com as formas do presente. Na grande maioria 
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dos casos, a interpretação temporal de futuro só é permitida em função da presença de 

um eixo limitador constituído de um fato ainda não-acontecido, cuja realização é 

condição para a ocorrência do processo indicado pela forma de futuridade, o que 

instaura a futuridade no contexto. E, na presença do eixo limitador, como hipotetizamos 

e temos comprovado, o presente é a forma preferida. A grande quantidade de 

futuridades em contextos limitados, portanto, pode explicar a preferência pelo 

presente102.  

Além disso, muitas formas perifrásticas foram excluídas justamente por não ter 

sido ser possível uma interpretação temporal de futuro quando eram substituídas pela 

forma de presente. Nesses casos, a interpretação de evento atemporal prevalecia para a 

forma de presente, como no exemplo (69) (p. 145), acima. Notemos que podemos ter 

chegado a uma diferença capital entre o comportamento das formas de futuridade no 

discurso interativo e no discurso teórico: neste, além de ser mais difícil assegurar o 

valor de futuridade a formas de presente, quando formas perifrásticas ou sintéticas de 

futuro não podem ser substituídas por formas de presente sem que se altere o significado 

do enunciado, a interpretação da forma de presente tende a ser de evento com valor 

atemporal; naquele, a interpretação das formas de presente tende a ser a de evento que 

ocorre concomitantemente à fase atual do processo de textualização, como nos 

exemplos (67) e (68) (p. 144 e 145). Esta constatação serve, inclusive, para ressaltar a 

grande importância de, em uma análise, distinguirem-se as formas de futuridade do 

discurso interativo e do discurso teórico. 

 

 

5.3 As formas de futuridade no relato interativo 
 

 

Nos trechos de relato interativo, foram contabilizadas somente 137 formas de 

expressão de futuridade, das quais 12 (9%) foram de formas de futuro do pretérito, 64 

(47%) de formas de imperfeito do indicativo e 61 (45%) de formas de ir + infinitivo, 

conforme exemplificado em itálico, respectivamente, abaixo: 

 
(79)  INF [...] eu como era muito nova na época’ disse que não’ que não aceitava que ficasse 

isperano’ se ele quisesse alguma coisa cumigo’ um dia que ele voltasse a gente voltaria se 

                                                
102 Os resultados de Gibbon (2000) mostram que as orações condicionais são um contexto bastante 
favorecedor do presente em relação à forma perifrástica. 
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pur acaso ele estivesse sozinho e eu também (+) mesmo assim ele voltou (+) passô um 
ano’ um ano e meio mais ou menos’ e ele veio’[...]103 

(80)  INF [...] e ele veio’ e quando vei nós já nos casamos, (+) as pessoas ficaram admirada 
cumo é que em tão pôco tempo’ a gente se casô’ achavam ((barulho não identificado)) 
que nós não íamos vivê’ que ele era uma pessoa que bebia na época’ [...]104 

(81)  INF: não, (+) ((incompreensível)) depois que que meu marido morreu’ eu eu recebo/ 
fiquei recebeno a pensão(+) aí eu (+) fiz uma uma finan/ finan/ financiamento no no na 
CAIXA/ aí pra vê  se se eu construía a mĩa casa,[...]105 

 

A situação relativamente a pouca quantidade de dados da forma sintética no 

relato interativo foi semelhante à do discurso teórico. No relato interativo, o futuro do 

pretérito teve mais ocorrências do que o futuro do presente no discurso teórico, mesmo 

assim a baixa quantidade de dados não permitiu a obtenção de pesos relativos nas 

oposições 1 (ir + infinitivo X futuro do pretérito) e 2 (imperfeito X futuro do pretérito). 

Na primeira tentativa de fazermos a rodada, houve um knockout no grupo tipo de verbo 

quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento, e solução para 

continuarmos tentando obter uma rodada pertinente foi excluí-lo. Na oposição 1, 

entretanto, nenhum grupo foi selecionado, e na oposição 2, apenas 2 grupos foram 

selecionados, idade e grau de escolaridade, de forma que analisaremos com reserva os 

resultados. A única rodada realmente eficiente foi a da oposição 3 (ir + infinitivo X 

imperfeito). Dos 10 grupos de fatores, foram selecionados 6, nessa ordem: 1° tipo de 

futuridade quanto à limitação, 2° ocorrência da forma em construção verbal maior, 3° 

idade, 4° sexo, 5° grau de escolaridade, 6° paradigma verbal. Vejamos, a seguir, um 

resumo de cada oposição. 

 

 

5.3.1 Oposição 1 do relato interativo: ir + infinitivo X futuro do pretérito 
 

 

Como comentamos, não obtivemos pesos relativos na rodada estatística, devido 

aos pouco dados de futuro do pretérito. Mesmo assim, informaremos os percentuais em 

cada grupo de fatores. 

No grupo paradigma verbal, as formas de futuro do pretérito ocorreram 8/33 

(24%), em verbos irregulares, e 4/40 (10%) em verbos regulares. Apesar de os dados de 

futuro do pretérito serem poucos, vemos que os números sinalizam na direção esperada. 

                                                
103 ELOC, inq. 165, p. 8, ocorrência 4. 
104 ELOC, inq. 165, p. 8, ocorrência 5. 
105 ELOC, inq. 033, p. 8, ocorrência 1. 
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No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, o futuro do pretérito ocorreu 

10/70 (14%) em futuridade sem marcação próxima e 2/3 (67%), em futuridade com 

marcação próxima, contexto com poucos dados, mesmo para considerações gerais com 

base nos percentuais. No grupo tipo de futuridade quanto à limitação, o futuro do 

pretérito teve uma ocorrência de 45% (5/11), em futuridade limitada, e de 11% (7/62), 

em futuridade não-limitada, o que não aponta para a hipótese inicialmente formulada. 

No grupo projeção da futuridade, o futuro do pretérito ocorreu 11/69 (16%), em 

futuridade indefinida, e 1/4 (25%), em futuridade definida, contexto com poucos dados. 

No grupo ocorrência da forma em construção verbal maior, o futuro sintético foi 

atualizado 5/63 (5%), em futuridade não-ocorrente, e 7/10 (70%), em futuridade 

ocorrente, mas os dados nesse contexto foram muito poucos.  

No grupo tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento, em que houve knockout, todas as formas de futuro do pretérito ocorreram 

em verbos não-detentores. No grupo paralelismo formal, o futuro do pretérito teve 

ocorrência de 6/29 (21%) como ocorrência única, de 1/16 (6%) como primeira 

ocorrência, de 2/23 (9%) como ocorrência posterior à forma idêntica e de 3/5 (60%) 

como ocorrência posterior à forma diferente. No grupo de fatores idade, o futuro 

sintético ocorreu 9/28 (32%), na faixa mais jovem, 2/22 (9%), na faixa intermediária, e 

1/23 (4%), na faixa mais velha, apontando em sentido contrário ao esperado. No grupo 

de fatores grau de escolaridade, o futuro sintético foi atualizado 1/26 (4%), na camada 

com menos escolaridade, 6/26 (23%), na camada intermediária, e 5/21 (24%), na 

camada mais escolarizada, o que se aproxima do esperado já que o menor percentual foi 

na camada mais jovem e o maior na mais velha. No grupo sexo, o futuro do pretérito 

ocorreu 9/60 (15%), no sexo feminino, e 3/13 (23%), no masculino, contexto com baixa 

ocorrência de formas de futuridade. 

 

 

5.3.2 Oposição 2 no relato interativo: imperfeito X futuro do pretérito 
 

 

Depois de excluirmos o grupo de fatores tipo de verbo quanto à presença dos 

traços de movimento e deslocamento, dois grupos de fatores foram selecionados: idade 

e grau de escolaridade. Apesar disso, a baixa ocorrência de formas de futuro do 

pretérito já relatada faz-nos ver os números com ressalva. Como veremos, os números 
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do grupo de fatores idade não condizem com o frequentemente encontrado na literatura 

pertinente sobre o assunto, nem com observações prévias e estudos pilotos que fizemos 

antes de empreendermos esta pesquisa. 

 

 

5.3.2.1 Idade 

 

 

A hipótese para esse grupo é semelhante ao da oposição entre presente do 

indicativo e futuro do presente nos tipos de discurso anteriores. Não esperávamos um 

comportamento de forma inovadora do imperfeito, com um padrão de uso decrescente. 

A variação deveria tender a estabilidade. Os números seguem abaixo: 

  
Tabela 23 – Imperfeito do indicativo em oposição ao futuro do pretérito – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Faixa 1 (25 a 35 anos) 12/21 57% .04 
Faixa 2 (36 a 49 anos) 11/13 85% .23 
Faixa 3 (mais de 50 anos) 41/42 98% .88 
Total 64/76 84%  

 

Como vemos, os números não condizem com a hipótese. O imperfeito é 

absolutamente inibido na faixa mais jovem e o futuro do pretérito é extremamente 

favorecido nela e o contrário acontece na faixa mais velha, o que indicaria tendência ao 

desaparecimento da forma não-marcada na função de expressão de futuridade. Como 

mostram outros estudos, esse não parece ser o caso. É possível que os resultados 

estejam sofrendo influência do baixo número de ocorrências do futuro do pretérito. 

 

 

5.3.2.2 Grau de escolaridade 

 

 

A hipótese para esse grupo é que a variante padrão, futuro do pretérito, tivesse 

um uso crescente à medida que aumentasse o grau de escolaridade. A forma alternativa 

não-padrão de imperfeito teria uma tendência de uso contrária. Vejamos os números: 
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Tabela 24 – imperfeito do indicativo em oposição ao futuro do pretérito – Grau de escolaridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Grupo A (até 4 anos) 38/39 97% .91 
Grupo B (4 a 8 anos) 8/14 57% .18 
Grupo C (mais de 8 anos) 18/23 78% .05 
Total 64/76 84%  

 

Apesar de os números confirmarem o esperado, com uma escala decrescente de 

uso do imperfeito do indicativo à medida que aumenta o grau de escolaridade e, no 

sentido contrário, com a tendência de uso do futuro do pretérito crescente, relativizamos 

o valor do resultado. Insistimos em vermos tanto os números referentes a este grupo de 

fatores, como ao anterior, com certa reserva. Os poucos dados de futuro do pretérito 

podem ter comprometido as estatísticas. 

 

 

5.3.2.3 Grupos de fatores não selecionados na oposição 2 do relato interativo 

 

 

Não foram selecionados na oposição 2 os grupos de fatores paradigma verbal, 

tipo de marcação contextual da futuridade, tipo de futuridade quanto à limitação, 

projeção da futuridade, ocorrência da forma em construção verbal maior, tipo de verbo 

quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento, paralelismo formal e sexo. 

No grupo paradigma verbal, as formas de futuro do pretérito ocorreram 8/50 

(16%), em verbos irregulares, e 4/26 (15%) em verbos regulares, com percentuais 

bastante próximos. No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, o futuro do 

pretérito ocorreu 10/69 (14%) em futuridade sem marcação próxima e 2/7 (29%), em 

futuridade com marcação próxima. No grupo tipo de futuridade quanto à limitação, o 

futuro do pretérito teve uma ocorrência de 14% (5/36), em futuridade limitada, e de 

17% (7/40), em futuridade não-limitada, na direção do esperado. No grupo projeção da 

futuridade, o futuro do pretérito ocorreu 11/66 (17%) em futuridade indefinida e 1/10 

(10%), em futuridade definida, contexto com poucos dados. No grupo ocorrência da 

forma em construção verbal maior, o futuro sintético foi atualizado 5/51 (10%), em 

futuridade não-ocorrente, e 7/25 (28%) em futuridade ocorrente. No grupo tipo de verbo 

quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento, em que houve knockout, 

todas as formas de futuro do pretérito ocorreram em verbos não-detentores. No grupo 
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paralelismo formal, o futuro do pretérito teve ocorrência de 6/29 (21%), como 

ocorrência única, de 1/15 (7%), como primeira ocorrência, de 2/25 (8%), como 

ocorrência posterior à forma idêntica, e de 3/7 (43%), como ocorrência posterior à 

forma diferente. No grupo sexo, o futuro do pretérito ocorreu 9/51 (18%), no sexo 

feminino, e 3/25 (12%), no masculino. 

Os números da oposição 2, assim como os da oposição 1, constam mais como 

descrição de um passo da pesquisa do que propriamente como dados pertinentes para 

análises mais profundas. A baixa ocorrência de formas de futuro do pretérito e a pouca 

ocorrência de formas de futuridade em alguns contextos não permitem apreciações mais 

fundamentadas. 

 

 

5.3.3 Oposição 3 no relato interativo: ir + infinitivo X imperfeito do indicativo 
 

 

Na oposição 3, em que foram analisadas 125 ocorrências, 61 de formas 

perifrásticas e 64 de formas do imperfeito, foram selecionados 6 grupo de fatores, nessa 

ordem: 1° tipo de futuridade quanto à limitação, 2° ocorrência da forma em construção 

verbal maior, 3° idade, 4° sexo, 5° grau de escolaridade, 6° paradigma verbal. 

 

 

5.3.3.1  Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

Esse grupo de fatores, mais uma vez, se mostrou relevante para a escolha das 

formas de futuridade, sendo selecionado em primeiro lugar. Os números são: 

 
Tabela 25 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Tipo de futuridade quanto à 

limitação 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. limitada 6/37 16% .14 
Fut. não-limitada 55/88 63% .68 
Total 61/125 49%  

 

É bastante expressiva a diferença do peso relativo de aplicação da regra de um 

para o outro fator. A futuridade limitada restringe fortemente a ocorrência da perífrase, 
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ao passo que o fator futuridade não-limitada se demonstra favorável à expansão dessa 

forma, conforme a hipótese formulada e os resultados obtidos nas oposições em que 

esse grupo também foi selecionado. 

 

 

5.3.3.2  Ocorrência da forma em construção verbal maior 

 

 

Esse grupo de fatores volta a ser selecionado pelo VARBRUL, dessa vez em 

segunda posição. As estatísticas foram: 

 
Tabela 26 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Ocorrência da forma verbal em 

construção verbal maior 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Forma ocorrente 3/21 14% .19 
Forma não-ocorrente 58/104 56% .57 
Total 61/125 49%  

 

A diferença de peso relativo é significativa e confirma o esperado para este 

grupo de fatores. A ocorrência em construção verbal maior é um fator que tende a 

reprimir fortemente as formas de ir+infinitivo, como já tinha acontecido nos tipos de 

discurso da ordem do expor. O imperfeito está cumprindo nesse tipo de discurso o papel 

que o presente cumpre nos tipos de discurso da ordem do expor. 

 

 

5.3.3.3 Idade 

 

 

O grupo de fator idade demonstrou-se significante novamente. Os resultados 

estão próximos do esperado: 

 
Tabela 27 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Idade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
faixa 1 (25 a 35anos) 19/31 61% .73 
faixa 2 (36 a 55anos) 20/31 65% .78 
faixa 3 (+ de 55 anos) 22/63 35% .25 
Total 61/125 49%  
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Nesse tipo de discurso, as maiores tendências de uso da perífrase são vistas na 

faixa intermediária e na mais jovem, e a menor na faixa mais velha, seguindo o mesmo 

padrão que prevaleceu nos tipos de discurso da ordem do expor. A faixa mais jovem é 

favorável à perífrase, embora um pouco menos do que a intermediária, e a mais velha a 

inibe. Como já comentamos, isso pode mostrar uma mudança em andamento, mas já em 

vias de estabilização. 

  

 

5.3.3.4 Sexo 

 

 

O grupo sexo foi selecionado assim como na única oposição pertinente do 

discurso teórico. Os dados mais uma vez colocam as mulheres na liderança da 

implementação da perífrase: 

 
Tabela 28 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Sexo 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Masculino 10/32 31% .30 
Feminino 51/93 55% .57 
Total 61/125 49%  

 

O sexo masculino tende a inibir o uso da perífrase diante do imperfeito e o 

feminino, ao contrário, é favoráveis a esse uso. Os números são muito semelhantes aos 

do discurso teórico, sinalizando que a perífrase já tem certo prestígio, uma vez que as 

mulheres não têm restrição ao seu uso e lideram o processo de implementação. 

 

 

5.3.3.5  Paradigma verbal 

 

 

O grupo paradigma verbal, que se demonstrou muito importante nos tipos de 

discurso anteriores, mais uma vez foi considerado estatisticamente significante na 

seleção das formas de futuridade. Os números foram: 
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Tabela 29 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos regulares 36/58 62% .64 
Verbos irregulares 25/67 37% .38 
Total 61/125 49%  

 

A forma perifrástica é inibida nos contextos dos verbos irregulares, 

confirmando as tendências de uso verificadas em oposições anteriores e a hipótese 

aventada. Reparemos que o peso relativo inibidor de .38 é exatamente o mesmo das 

últimas duas oposições em que esse grupo de fatores foi selecionado. Nos verbos 

regulares a perífrase também confirma a maior tendência de uso diante do imperfeito, o 

que mostra que este é um contexto em que ela se expande com força. 

 

 

5.3.3.6 Grupos de fatores não selecionados na oposição 3 do relato interativo 

 

 

Os 4 grupos de fatores não selecionados na oposição 3 do relato interativo 

foram: tipo de marcação contextual da futuridade, projeção da futuridade, paralelismo 

formal e tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento. No 

grupo tipo de marcação contextual da futuridade, a forma perifrástica ocorreu 60/119 

(50%), nos contextos sem marcação próxima, e 1/6 (17%), nos contextos com marcação 

próxima. A quantidade de ocorrências de formas de futuridade nesse último contexto, 

no entanto, foi muito baixa. No grupo projeção da futuridade, a perífrase ocorreu 

58/113 (51%), em futuridade indefinida, e 3/12 (25%), em futuridade definida, contexto 

também com poucas ocorrências de formas de futuridade. No grupo paralelismo formal, 

os percentuais de ocorrência da perífrase são muito próximos nos três primeiros fatores 

e mais baixo no último deles, como ocorreu em quase todas as oposições pertinentes 

realizadas até o momento. A exceção fica por conta da oposição 3 do discurso teórico, 

em que o menor percentual de uso da perífrase foi como ocorrência posterior à forma 

idêntica. Mesmo em termos de percentuais, esses resultados semelhantes podem 

reforçar a idéia de que ocorrência posterior à forma diferente é o contexto de mais baixa 

tendência de uso da perífrase, e, por outro lado, de maior tendência de uso das formas 

sem marca morfológica, como o imperfeito. Como comentamos, o paralelismo formal e 
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o princípio de que informação já ativada não necessita de mais codificação podem estar 

atuando antagonicamente na seleção da perífrase e das formas sem marca morfológica. 

No grupo de fatores tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e 

deslocamento, os percentuais de ocorrência da perífrase foram de 50% (55/110), em 

verbos não-detentores, e de 40%, em verbos detentores, apontando para o esperado.  

De forma geral, observamos que, no relato interativo, a oposição 3, a única 

realmente pertinente, apresentou resultados que retrataram tendências semelhantes a já 

verificadas, nos diversos grupos de fatores, mesmo em alguns, não considerados 

estatisticamente relevantes pelo programa, somente em termos de percentuais. Por um 

lado, isso confirma a importância e estabilidade dos fatores investigados na seleção das 

formas de futuridade, e, por outro, sugere algo relevante: no gênero entrevista, que 

compõe o corpus que está sendo analisado, as formas de futuridade dos tipos de 

discurso da ordem do narrar mantêm aproximadamente o mesmo comportamento das 

formas de futuridade dos tipos de discurso da ordem do expor. 

 

 

5.4 As formas de futuridade na narração 
 

 

Nos trechos de narração, muito pouco recorrentes no gênero analisado, foram 

contabilizadas somente 26 formas de expressão de futuridade, das quais 7 (28%) foram 

de formas de futuro do pretérito, 11 (42%) de formas de ir + infinitivo e 8 (31%) de 

formas de imperfeito do indicativo, conforme exemplificado em itálico, 

respectivamente, abaixo: 

 
(82) [...] Ela contraiu o vírus’ (+) e foi aquele disispero, (+) primeiro hôve a exclusão da 

família, aliás eu acho que até primêro hôve a exclusão dela mesma, purque ao descobrí 
que tinha o vírus’ ela já se achô incapaiz, já se achô uma pessoa que na teria mais (+) 
futuro, a sua vida ia acabá ali, e ao falá pra sua família hôve também a sua exclusão’ e a / 
perdeu o emprego porque era possuía o vírus do HIV’ a qualqué momento podia morrê ou 
podia transmití isso pra ôtras pessoas’ [...]106 

 

Com tão pouco dados, rodadas estatísticas completas foram inviáveis. Não 

conseguimos, portanto, avaliação dos grupos de fatores em termos de peso relativo. 

Mesmo assim, apresentaremos, em termos de percentuais, os dados obtidos de cada 

                                                
106 ELOC, inq. 030, p. 7, ocorrências 1,2,3,4. 
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grupo de fatores nas oposições 1 (perífrase X futuro do pretérito), 2 (imperfeito X futuro 

do pretérito) e 3 (perífrase X imperfeito). Como não houve seleção de nenhum grupo 

em nenhuma oposição, apresentaremos os números das três oposições ao mesmo tempo 

em cada grupo. A sequência de apresentação dos grupos de fatores é a da introdução 

deles no próprio programa, sem nenhuma significação. 

No grupo de fatores paradigma verbal, na oposição 1, a forma perifrástica 

ocorreu 6/10 (60%) nos verbos regulares, e 5/8 (63%), nos irregulares; na oposição 3, 

6/7 (86%), nos regulares e 5/12 (42%), nos irregulares. Na oposição 2, o imperfeito 

ocorreu 1/5 (20%), nos regulares, e 7/10 (70%), nos irregulares. 

No grupo de fatores tipo de marcação contextual da futuridade, na oposição 1, 

as formas de ir + infinitivo tiveram o percentual de 59% (10/17), em contexto sem 

marcação próxima, e de 100% (1/1), em com contexto marcação próxima (knockout); na 

oposição 3, tiveram o percentual de 56% (10/18), em contexto sem marcação próxima, e 

de 100% (1/1), em contexto com marcação próxima (knockout). Na oposição 2, só 

ocorreram formas de futuridade em contexto sem marcação próxima e o imperfeito 

ocorreu 8/15 (53%). 

No grupo de fatores tipo de futuridade quanto à limitação, na oposição 1, a 

perífrase ocorreu 11/16 (69%) em futuridade não-limitada, e não ocorreu (0/2) em 

futuridade limitada (knockout). Na oposição 3, ocorreu 11/16 (69%) em futuridade não-

limitada e não ocorreu (0/3) em futuridade limitada (knockout). Na oposição 2, o 

imperfeito ocorreu 5/10 (50%), em futuridade não-limitada, e 3/5 (60%) em futuridade 

limitada.  

No grupo de fatores projeção da futuridade, na oposição1, a perífrase ocorreu 

60% (9/15), em futuridade indefinida, e 67% (2/3), em futuridade definida; na oposição 

3, ocorreu 56% (9/16), em futuridade indefinida, e 67% (2/3), em futuridade definida. 

Na oposição 2, o imperfeito ocorreu 54% (7/13), em futuridade indefinida, e 50% (1/2), 

em futuridade definida. 

No grupo de fatores ocorrência da forma em construção verbal maior, na 

oposição 1, a perífrase foi atualizada 11/17 (65%), como forma não-ocorrente, e 0/1 

(knockout), como forma ocorrente; na oposição 3, foi atualizada 11/16 (69%), como 

forma não-ocorrente, e 0/3 (knockout), como forma ocorrente. Na oposição 2, o 

imperfeito ocorreu 5/11 (45%), como forma não-ocorrente, e 3/4 (75%), como forma 

ocorrente. 



185 
 

 

No grupo tipo de verbo quanto aos traços de movimento e deslocamento, na 

oposição 1, a forma perifrástica ocorreu 10/17 (59%), com verbos não-detentores, e 1/1 

(knockout), com verbos detentores; na oposição 3, ocorreu 10/18 (56%), com verbos 

não-detentores, e 1/1 (knockout), com verbos detentores. Na oposição 2, o imperfeito foi 

atualizado 8/15, com verbos não-detentores. Nenhuma forma de futuridade ocorreu com 

verbos detentores. 

No grupo paralelismo formal, na oposição 1, a perífrase foi atualizada 1/2 

(50%), como ocorrência única, 2/5 (40%), como primeira ocorrência, 4/6 (67%), como 

ocorrência posterior à forma idêntica, e 4/5 (80%), como ocorrência posterior à forma 

diferente. Na oposição 3, a perífrase foi atualizada 1/2 (50%), como ocorrência única, 

2/4 (50%), como primeira ocorrência, 4/7 (57%), como ocorrência posterior à forma 

idêntica, e 4/6 (67%), como ocorrência posterior à forma diferente. Na oposição 2, o 

imperfeito ocorreu 1/2 (50%), como ocorrência única, 2/5 (40%), como primeira 

ocorrência, 3/5 (60%), como ocorrência posterior à forma idêntica, e 2/3 (67%), como 

ocorrência posterior à forma diferente. 

No grupo de fatores idade, na oposição 1, a forma perifrástica foi atualizada 

4/7 (57%), na faixa mais jovem, 6/10 (60%), na faixa intermediária, e 1/1 (knockout), na 

faixa mais velha; na oposição 3, ocorreu 4/7 (57%), na faixa mais jovem, 6/9 (67%), na 

faixa intermediária, e 1/3 (33%), na faixa mais velha. Na oposição 2, o imperfeito 

ocorreu 3/6 (50%), na faixa mais jovem, 3/7 (43%), na faixa intermediária, e 2/2 

(knockout), na faixa mais velha. 

No grupo grau de escolaridade, na oposição 1, a forma perifrástica foi 

atualizada 6/6 (knockout), na camada menos escolarizada, 1/1 (knockout), na camada 

intermediária, e 4/11 (36%), na camada mais escolarizada; na oposição 3, ocorreu 6/11 

(55%), na camada menos escolarizada, 1/1 (knockout), na camada intermediária, e 4/7 

(57%), na camada mais escolarizada. Na oposição 2, o imperfeito ocorreu 5/5 

(knockout), na camada menos escolarizada, 3/7 (30%), na camada mais escolarizada, e 

não ocorreu nenhuma forma de futuridade na camada intermediária. 

No grupo de fatores sexo, na oposição 1, a perífrase foi atualizada 6/8 (75%) 

pelo sexo feminino e 5/10 (50%) pelo sexo masculino; na oposição 3, 6/13 (46%) pelo 

sexo feminino e 5/6 (83%) pelo sexo masculino. Na oposição 2, o imperfeito foi 

atualizado 7/9 (78%) pelo sexo feminino e 1/6 (17%) pelo sexo masculino. 
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Os poucos dados de futuridade na narração não nos surpreendem, pois não 

esperávamos muitos trechos desse tipo de discurso no gênero que compõe nosso corpus. 

Os percentuais que obtivemos com essa pequena quantidade de dados pouco podem 

revelar. Por isso, apresentamo-los somente como detalhamento dos passos de nossa 

pesquisa e não como índices fundamentadores de análises. Entretanto, chamamos 

atenção para um dado interessante: na narração, o uso da forma sintética atingiu o maior 

percentual e a forma perifrástica o menor, quando comparamos com os outros tipos de 

discurso. Esse dado já era esperado. Acreditamos que a perífrase ainda não tenha se 

expandido tanto nos tipos de discurso da ordem do narrar, especialmente na narração, 

como se expandiu nos da ordem do expor e que, naquela ordem, as formas sintéticas 

tenham mais espaço do que nesta. Posteriormente, com números mais significativos da 

análise de outros corpora, veremos se podemos reforçar essa constatação inicial. 

  

 

5.5 As formas de futuridade deslocadas 
 

 

Como mencionamos anteriormente, as formas de futuridade deslocadas serão 

objeto de uma análise mais qualitativa. Decidimos não fazermos rodadas estatísticas por 

dois motivos: o primeiro é que, em alguns casos, essas formas acabam não sendo formas 

temporais de futuridade. Em outros, é verdade, um valor temporal se mantém e é 

notado, mas na maior parte deles se encontra muito enfraquecido, ou mesmo quase 

inexiste, em função da expressão dos matizes de validez limitada da informação. O 

segundo motivo são as variadas nuances que as formas podem adquirir a depender do 

contexto, o que não permite simplesmente colocá-las como pertencente a um só 

conjunto. Mesmo assim, vejamos alguns números. 

Ocorreram ao todo 307 formas de futuridade deslocadas. As formas deslocadas 

do narrar para o expor são maioria absoluta: 302 formas das 307. Apenas 5 foram de 

formas deslocadas do expor para o narrar. Dividimos essas ocorrências em 4 grupos 

diferentes, conforme a nuance de significado que expressam com o deslocamento: a) 

270 formas deslocadas do narrar para o expor com a nuance de expressão de 

afastamento do processo verbal por dificuldade ou impossibilidade de realização do 

fato; b) 27 formas deslocadas do narrar para o expor com o matiz de 

descomprometimento em relação à informação dada; c) 5 formas de futuridade 
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deslocada do narrar para o expor com o matiz de modéstia ou cortesia; e d) 5 formas de 

futuridade deslocadas do expor para o narrar com efeito da hipotipose. A seguir 

exemplificamos cada grupo: 

 
(83) INF: (silêncio) olha (+) porque’ como (+) eu já falei’ é o curso que eu/ é o segundo curso 

que eu gostaria de faZÊ’ e:: (+) a gente (+) tem que (+) se atualizá cada vez mais’107 
(84) INF: (...) eu sei que os pais da gente não nasce para simente’ mais era tão bom (+) que 

eles ficasse se:mpre (cur)  nosso la:do (...)108 
(85) INF: (...) a senhora vê a pessoa tá tri::ste’ maginando/ cansado’ na hora que pega o 

danado do dinheiro’ fica logo furioso, aí o dinheiro/ eu acho que seria quase a perdição’ 
(+) de muitas pessoa (...)109 

(86) INF: não’ a minha experiência (pela minha) experiência’ eu acho que: é: um/ como eu 
nasci no catolici:smo’ e como eu (+) li um pouco sobre o catolicismo’ eu acho que (+) pra 
MIM é o ideal, seria o ideal, eu não tenho concepção de outra religião,110 

(87) INF: bom’ eu diria para meus ouvintes que: como a gente está a: à beira do ano dois mil 
né” eu diria a eles que procurasse mais a Igreja né” que rezasse mais’ que tivesse fé no 
Senhor’ porque PRÁ MIM’ Deus é o único’ é o Onipotente e só nele a gente deve confiá 
(...)111 

(88) INF: purque veja só, digamos que eu queria / eu tenha dicidido pra minha vida (+) sê uma 
pisicóloga, (+) é: eu tenho condições financêras de fazê esse curso de pisiculugia” porque 
a cidade mais próxima não me oferece, eu não tenho condições, então essa dicisão de sê 
pisicóloga na minha vida ela vai tê que sê mudada, (+) pela pura questão social’ por uma 
financêra’ vai tê que sê mudada,112 

 

No exemplo (83), com o uso da forma de futuridade gostaria, o falante parece 

se afastar do fato descrito pelo processo verbal, demonstrando que considera difícil que 

ele aconteça. Diferente seria se tivesse usado a forma gostarei ou vou gostar que 

poderia apontar para o fato com um certo grau de certeza de que ocorreria. Algo 

semelhante acontece no exemplo (84): o imperfeito era, variando com seria ou ia ser, 

indica um afastamento do fato pela impossibilidade de que ocorra. 

No exemplo (85), com a forma seria, o falante limita a validez do que acaba de 

informar. Essa limitação, aliás, vem também expressa pela formal verbal acho. O 

falante não se compromete tanto com a informação como se tivesse usado a forma no 

presente é. Ocorre praticamente o mesmo no exemplo (86): com muito mais reserva 

sobre a afirmação que faz, além de usar o verbo achar, o falante reforça a limitação com 

a expressão pra mim e a seguir, como se corrigisse a forma de presente que acabara de 

usar, com a qual assumiria mais incisivamente sua opinião, repete o predicado usando, 

dessa vez, a forma seria e ameniza a força da afirmação que faz. 
                                                
107 ELOC, inq 029, p. 13, ocorrência 1. 
108 ELOC, inq 168, p. 9, ocorrência 2. 
109 ELOC, inq 117, p. 13, ocorrência 6. 
110 ELOC, inq 115, p. 9, ocorrência 1. 
111 ELOC, inq 141, p. 15, ocorrências 2, 3, 4. 
112 ELOC, inq 030, p. 8, ocorrência 1, 2. 
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As duas formas diria do exemplo (87) têm nuance diferente das dos exemplos 

acima. Há também limitação da validez da informação: o falante se coloca numa 

posição modesta, afastando-se da posição superior geralmente assumida por aquele que 

aconselha e, em consequência, afastando a informação da categoria de verdade a ser 

obrigatoriamente seguida. Materializa-se, assim, um simples conselho proveniente de 

alguém que se coloca na posição de “se me fosse permitido dizer”. 

No exemplo (88), diferentemente de todos os outros, não há matiz de limitação 

da validez do enunciado, mas sim o de ampliação da validez do enunciado. O falante 

cria uma situação hipotética com o fim de explicar seu ponto de vista e inicia um 

pequeno relato. Entretanto, não utiliza os tempos básicos desse tipo de discurso, que 

seriam o imperfeito e o perfeito com valor de “presente” e o tempo prospectivo, futuro 

do pretérito (e variantes). Os eventos são encadeados usando-se tempos da ordem do 

expor, presente, como “presente” e duas perífrases como tempo prospectivo com valor 

de futuro do presente. Como já comentamos anteriormente, esse deslocamento tem o 

efeito de fazer parecer que os fatos estão se desenrolando mesmo no momento da 

enunciação, a hipotipose. Os fatos relatados ganham, então, em veracidade, e amplia-se 

a validez da informação. 

Quanto à variação entre as formas de futuridade deslocadas, os números são: 

nos descolamentos do narrar para o expor, a forma perifrástica ocorreu 47/302 (16%), o 

imperfeito ocorreu 103/302 (34%), e o futuro do pretérito, 152/302 (50%). Nos poucos 

deslocamentos do expor para o narrar, a forma perifrástica ocorreu 4/5 (80%) e o futuro 

do presente 1/5 (20%).  

Ressaltemos desde já o domínio absoluto da forma padrão nas formas 

deslocadas, o que vai em sentido contrário ao que tinha ocorrido anteriormente, com 

exceção do que aconteceu na narração. Uma das possíveis explicações para isso é o 

fato de que a maior parte dos verbos das futuridades deslocadas (166) é de verbos 

irregulares (especialmente o verbo ser), que como temos visto são um reduto de 

resistência da forma canônica. Some-se a isto a possibilidade de que, como temos 

conjecturado, a forma perifrástica avance mais moderadamente nos tipos de discurso do 

narrar. Além do mais, como o contexto de deslocamento é um contexto especial, 

marcado, a forma de futuridade deslocada pode tender a variantes mais conservadoras, 

justamente para ressaltar o deslocamento e favorecer a identificação dos valores 

especiais que veiculam. 
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5.6 Considerações finais deste capítulo 
 

 

Apresentamos, a seguir, uma tabela que resume os resultados de todas as 

rodadas deste capítulo e indica quais os grupos de fatores mais selecionados (X) e se 

houve confirmação da hipótese (C), se a confirmação foi só parcialmente (CP), ou se os 

números não a confirmaram (NC): 

 
Quadro 3 – Resumo do número de seleções dos grupos de fatores no corpus ELOC 

 

Vemos que os grupos que mais se mostraram relevantes na seleção das 

variantes de futuridade foram idade, paradigma verbal, tipo de futuridade quanto à 

Grupos de 
fatores 

Discurso interativo Discurso teórico Relato interativo Narração Total 
de 
sele-
ções 

op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 

1- Paradigma 
verbal 
 

x 
C 

x 
C 

x 
C 

  x 
C 

  x 
C 

   5 

2- Tipo de 
marcação 
contextual da 
futuridade 

  x 
C 

         1 

3- Tipo de 
futuridade 
quanto à 
limitação 

x 
NC 

 x 
C 

  x 
C 

  x 
C 

   4 

4- Projeção da 
futuridade 
 

x 
C 

x 
C 

          2 

5- Ocorrência 
da forma em 
construção 
verbal maior 

 x 
NC 

x 
C 

     x 
C 

   3 

6- Verbo 
quanto à 
presença dos 
traços de mov. 
e desl. 

  x 
C 

         1 

7- Paralelismo 
formal 
 

  x 
CP 

         1 

8- Idade 
 

x 
CP 

x 
C 

x 
C 

  x 
CP 

 x 
NC 

x 
CP 

   6 

9- Grau  
de 
escolaridade 

x 
C 

x 
C 

x 
CP 

    
 

x 
C 

    4 

10- Sexo 
 

     x 
C 

  x 
C 

   2 
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limitação e grau de escolaridade. Os grupos ocorrência da forma em construção verbal 

maior, projeção da futuridade e sexo tiveram uma significância razoável. Já os grupos 

tipo de marcação contextual da futuridade, tipo de verbo quanto à presença dos traços 

de movimento e deslocamento e paralelismo formal foram os menos significantes. 

Notamos que, na grande maioria das seleções, os números ou confirmaram totalmente a 

hipótese ou chegaram próximo disso. 

Nos casos de confirmação do esperado, destacamos os grupos paradigma 

verbal e tipo de futuridade quanto à limitação. Os resultados obtidos com o primeiro 

desses grupos mostraram que o princípio da retenção (BYBEE, 2003) – segundo o qual 

formas de uso muito frequente, como em nosso caso, as de verbos irregulares, podem 

ser estocados como itens únicos e serem mais resistentes à implementação de mudanças 

– pode está atuando na variação das formas de futuridade. De fato, os verbos irregulares 

se demonstraram um contexto inibidor da perífrase e um importante reduto de uso das 

formas padrão.  

Já os números do segundo grupo serviram para apoiar a hipótese de que pode 

haver uma escala de qualidade de futuridade entre as formas em variação, como 

postulamos, e que a regra do princípio da quantidade segundo a qual informação já dada 

não necessita de uma maior codificação também pode ser fortemente influente no uso 

das formas de futuridade. Os resultados obtidos com o grupo de fatores tipo de 

marcação contextual da futuridade também podem reforçar essa hipótese, já que por 

eles também se pôde observar que os contextos com futuridade já estabelecida 

privilegiam formas com menos qualidade de futuridade. Já as estatísticas obtidas no 

grupo projeção da futuridade apoiam a postulação de que o contexto de futuridade com 

projeção definida, que tende à expressão de maior certeza, favorece a forma de presente 

e também a perifrástica em relação à forma sintética. 

No grupo sexo, os resultados foram estáveis apontando no sentido do esperado, 

inclusive, na oposição 3 do discurso interativo em que o grupo não foi selecionado. Os 

números mostraram que as mulheres lideram o uso da perífrase, o que aponta para a 

mudança em progresso, corroborando os resultados do grupo idade. Segundo Labov 

(1990), as mulheres costumam usar mais a forma padrão em uma variação linguística 

estável, uma espécie de arma de defesa social diante do papel secundário a que são 

submetidas ao longo dos séculos. Mas quando há uma mudança em implementação são 

as mulheres que tendem a usar mais a forma inovadora, especialmente se for uma forma 
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já de prestígio, como argumenta Paiva (2003). É justamente o que parece acontecer com 

as formas de futuridade. 

Nos casos de confirmação parcial das hipóteses, destacamos o grupo de fatores 

idade. Os resultados apontam para o fato de a forma perifrástica ser inovadora, já que as 

faixas mais jovens são um contexto favorável ao seu uso. Mas sugerem também que a 

implementação da forma inovadora já está avançada e em vias de estabilização, pois foi 

a faixa intermediária que se demonstrou mais favorável ao uso de ir + infinitivo. Os 

resultados envolvendo formas sem marca morfológica apontaram, no geral, para o 

esperado: elas parecem não poder ser consideradas inovadoras, como argumenta 

Oliveira (2006). Já as formas de futuro sintético têm mesmo como contexto mais 

favorável a camada mais velha, o que sugere uma tendência a desaparecer. 

Dos casos de não confirmação das hipóteses, os resultados do grupo tipo de 

futuridade quanto à limitação, na oposição 1 do discurso interativo, talvez possam ser 

explicados pela maior importância da expressão de menos certeza em relação a de mais 

qualidade de futuridade na forma sintética, o que a tornaria preferida nos contextos de 

limitação a ir + infinitivo, que tende a expressar mais certeza. Já os números do grupo 

grupo idade, na oposição 2 do relato interativo, e os do grupo ocorrência da forma em 

construção verbal maior, na oposição 2 do discurso interativo, podem estar 

relacionados a pouca quantidade de dados das variantes sintéticas de futuro, pois 

apresentaram resultados muito estáveis nas outras oposições em que foram 

selecionados. No caso deste último grupo, há também a possibilidade de a expressão de 

uma futuridade mais pura não ser tão pertinente nesse contexto como suspeitávamos e 

de, em muitas dessas construções, já estar veiculado, no auxiliar modal ou aspectual, 

certo valor de futuridade, o que poderia privilegiar formas não-marcadas 

morfologicamente. 
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6 A ANÁLISE DOS DADOS DO CORPUS CONTOS 
 

 

Foram selecionados e analisados ao todo 80 contos de autores e autoras 

cearenses, de antologias e obras publicadas entre 1990 e 2005. São 20 escritores do sexo 

masculino e 20 do sexo feminino. Obtivemos nesses contos um total de 877 ocorrências 

das formas de expressão de futuridade arroladas nas hipóteses e metodologia. Das 877 

ocorrências, não fizeram parte das rodadas do VARBRUL, além das 61 formas de 

futuridade deslocadas, outras 57: 8 formas de haver de + infinitivo, 5 ocorrências de 

imperfeito, 5 ocorrências de ir + infinitivo ou futuro sintético que não permitiam 

substituição pela forma do presente sem que se alterasse o significado referencial, e 26 

formas de futuridade do verbo auxiliar modal dever, 2 do verbo querer e 12 do verbo ir 

pleno, com os quais não ocorre a variação entre todas as formas de futuridade.  

As 8 formas de haver de + infinitivo (5 na narração e 3 no discurso interativo), 

assim como as 5 de imperfeito (4 na narração e 1 no relato interativo), foram excluídas 

por inviabilizar as rodadas estatísticas do VARBRUL. Um maior grau de formalidade 

do gênero desse corpus pode explicar a tão baixa ocorrência das formas de imperfeito na 

expressão de futuridade. Mantendo o observado no corpus anterior, as formas de haver 

de + infinitivo também tiveram no corpus Contos uma ocorrência muito baixa, apesar 

de um pouco maior do que no corpus ELOC. Também ao maior grau de formalidade 

pode ser atribuído esse aumento. Apresentamos abaixo as 5 ocorrências de imperfeito e 

duas de haver de + infinitivo, uma na narração e uma no discurso interativo: 

 
(89) [...] Não deve demorar muito na casa; a menina sendo devolvida naquele dia, ele e Luca 

ficavam ainda uma noite, para despistar. Uma parte do dinheiro seria enterrada sob o 
fogareiro, na cozinha.113 

(90) [...] Tudo parecia fácil – a menina, filha de um empresário rico, ficava desaparecida quase 
uma semana, sem que eles dessem notícia. Depois, logo no primeiro telefonema, a família 
aceitaria o valor, de puro desespero.114 

(91) A menina seria amordaçada e presa a uma árvore, por trás de uns arbustos. Luca seguiria, 
para receber o resgate. Se algo lhe acontecesse, se houvesse uma cilada, André podia 
descarregar o revólver no pequeno corpo junto à árvore, antes de fugir de carro.115 

(92) Grande tolice embalar-se numa rede, quando havia um mundo inteiro em correrias. 
Àquela hora seria enorme o burburinho nas ruas. Podia estar em qualquer uma delas, indo 

                                                
113 CONTOS, com F36, p.37, ocorrência 2. 
114 CONTOS, com F36, p.37, ocorrência 4. 
115 CONTOS, com F36, p.40, ocorrência 6. 
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e vindo, à toa. Uma ou outra mulher sorririam (sic) para ele. Daí quem sabe, nasceria um 
novo amor. E adeus embalos na rede sozinho.116 

(93)  – Eu tinha certeza que não adiantava brigar com o Nenê. Sabia também que não 
adiantaria também tentar explicar alguma coisa a ela lá no quarto, no estado em que ela se 
encontrava. Por isso pedi a ela na maior doçura que ela fosse para casa com o Nenê, 
depois nós dois conversaríamos...117  

(94) [...] Sua proprietária, minha vizinha e professora, já me batera com a palmatória que 
repousava permanentemente naquela maldita estante. Eu haveria de encontrar um jeito de 
destruí-la [...]118 

(95) [...] Seis meses ou mais de gaiola, estava manso e, no entanto, não abria o bico a não ser 
para comer. – Solta esse bicho, homem! – peiticava a Maria. Tu não estás vendo que ele 
não canta, que só serve para comer e dar trabalho? Contudo, Mestre Pedro não perdia a 
esperança. Um dia ele haverá de cantar, respondia para a mulher [...]119  

 

Como nos exemplos de haver de + infinitivo do corpus anterior, a qualidade de 

futuridade, associada a uma atitude de certeza, é mais forte no exemplo (95). No 

exemplo (94), a expressão da futuridade com haver de + infinitivo é conjunta a um traço 

modal de obrigação. 

Também foram excluídas, 5 ocorrências de ir + infinitivo de discurso 

interativo, como as do exemplo abaixo, em que a substituição pela forma do presente 

acarretaria a perda da prioridade de interpretação de futuro. O uso do presente 

autorizaria uma interpretação temporal de evento concomitante à fase atual do processo 

de textualização: 

 
(96) [...] - Amigos correligionários, esta luta exige tudo de nós. Tudíssimo. É hora de 

provar à pátria o afeto que se encerra em nosso peito varonil. A campanha eleitoral vai 
feder a chifre queimado. Nossos adversários têm dinheiro como folha de pau! Vão 
comprar os eleitores de cabeça fraca, prender alguns, para amedrontar os outros [...] 120 

 

As formas de futuridade dos verbos dever, querer e ir foram excluídas, como já 

argumentamos, por não permitirem o envelope de variação completo, de forma que, 

como são verbos recorrentes, poderia haver distorções nos resultados. Seguem-se 

exemplos de formas de futuridade de cada um desses verbos que foram 

desconsideradas: 

 
(97)  No entanto, o fracasso estava na própria guarnição, os soldados não mais suportavam o 

castigo da seca... Se a escolta militar se refugiava naquele fortim, a secura, por sua vez, 

                                                
116 CONTOS, conM36, p. 131, ocorrência 2. 
117 CONTOS, conF17, p. 23, ocorrência 2. 
118 CONTOS, conF21, p. 49, ocorrência 1. 
119 CONTOS, conM10, p. 38, ocorrência 1. 
120 CONTOS, conM33, p. 47, ocorrências 1 e 2. 
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abrigava-se na capitania, mas ali deveriam permanecer, porque o castigo pela deserção 
era pior que a morte em virtude do flagelo [...]121 

(98)  [...] Ele escapulia, cheio de culpa, fugindo dos olhos que o olhavam. Equilibrou-se, voltou 
à mesa. Suava, arfava. Iria embora, para a rua, a praia, os matos longínquos? Não, 
restava-lhe ver e sentir [...] 122 

(99) [...] Achei por bem mandá-lo entrar. Alguém poderia vê-lo e ele não ia querer terminar 
seus dias num circo, num laboratório, ou encerrado numa cela no Vaticano [...]123 

 

Como apontamos na metodologia, as rodadas estatísticas no pacote 

computacional VARBRUL seriam feitas com os dados de cada mundo discursivo. 

Entretanto, só foi possível concluir as rodadas estatísticas com as formas de futuridade 

da narração e do discurso interativo. Não houve dados suficientes no discurso teórico e 

no relato interativo que as viabilizassem, o que de certa forma já era esperado: como os 

contos são normalmente narrativas curtas, razão pela qual escolhemos esse gênero, pois 

poderíamos observar uma variedade maior de autores, era natural que não houvesse 

muito espaço para relatos pessoais ao longo dos diálogos, em geral também curtos, 

muito menos para investidas teóricas sobre algum tema.  

As rodadas também foram binárias. Destacamos o fato de que, com os dados 

da narração, só fizemos uma rodada binária, em que opusemos a perífrase ir + 

infinitivo, considerada regra de aplicação, e o futuro do pretérito. Conforme 

mencionado, só ocorreram 4 formas de imperfeito e 8 de haver de + infinitivo, o que 

forçou a exclusão dessas variantes. Com os dados do discurso interativo, procedemos de 

forma semelhante à que procedemos com os dados desse tipo de discurso no corpus 

anterior, deixando de lado somente as formas de haver de + infinitivo (3 ocorrências). 

Foram feitas 3 oposições: ir + infinito X futuro do presente (oposição 1), presente X 

futuro do presente (oposição 2) e por último ir + infinitivo X presente (oposição3). Nas 

oposições 1 e 3, ir + infinitivo foi a regra de aplicação e, na oposição 2, o presente. 

Passemos, então, à análise dos números obtidos. 

 

 
6.1 As formas de futuridade na narração 

 

 

No tipo de discurso narração, principal no gênero conto, foram contabilizadas 

na rodada única do VARBRUL 556 formas de futuridade: 509 (92%) de formas de 
                                                
121 CONTOS, conM7, p.129, ocorrência 1. 
122 ELOC, inq 029, p. 12, ocorrências 1. 
123 CONTOS, conF8, p. 167, ocorrência 2. 
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futuro do pretérito e 47 (8%) de formas de ir + infinitivo. Como comentamos acima, as 

formas de imperfeito (4) e as formas de haver de + infinitivo (5) tiveram uma baixa 

ocorrência e não fizeram parte da rodada estatística. Vejamos exemplos das formas 

contabilizadas: 

 
(100) A aldeia admirava os ditos de Pero Coelho, supunham ter alcançado a finalidade da 

corajosa aventura com a fundação da nova capitania, com o Fortim de Santiago. O festejo 
movido a cantigas improvisadas da Lusíada distante, tinha ao centro um fogueirão que 
vingaria noite adentro. Pela manhã, o açoriano partiria com a família e mais alguns 
soldados, por isso conversava com Simão, orientando-o no sentido de bem executar as 
tarefas da capitania enquanto estivesse em viagem [...]124 

(101) [...] A ajuda que ele lhe havia prestado carregando as caixas, habilitara-o a participar da 
festa “restrita” que ia se realizar pelas ruas do centro, regada ao som de violões e 
generosas doses de cumbe [...]125 

 

Dos 8 grupos de fatores investigados, já que idade e escolaridade não puderam 

ser controlados, 3 foram selecionados na rodada única do tipo de discurso narração, 

nessa ordem: 1º paralelismo formal, 2º paradigma verbal e 3º ocorrência da forma em 

construção verbal maior. 

 

 

6.1.1 Oposição única na narração: ir + infinitivo X futuro do pretérito 
 

 

6.1.1.1  Paralelismo formal 

 

 

De todas as rodadas realizadas até o momento, essa foi a segunda em que este 

grupo de fatores foi selecionado. Vejamos os números: 

 

 
 Tabela 30 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do pretérito – Paralelismo formal  
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Ocorrência única 22/175 13% .70 
Primeira ocorrência 11/114 10% .62 
Oco. posterior à forma idêntica 6/244 2%  .27 
Oco. posterior à forma diferente 8/23 35%  .87 
Total 47/556 8%  

 

                                                
124 CONTOS, conM7, p.127, ocorrências 6 e 7. 
125 CONTOS, conM4, p. 83, ocorrência 4. 
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As estatísticas mostram que o contexto mais favorecedor da perífrase é o de 

ocorrência posterior à forma diferente, e o que a inibe é justamente o de ocorrência 

posterior à forma idêntica, contrariando o esperado. Esse fato, assim como os pesos 

favoráveis à perífrase como ocorrência única ou primeira ocorrência podem sugerir que, 

no presente corpus, a escolha dessa forma entre as duas com marcas morfológicas deve 

estar relacionada à expressão de algum matiz (como o de maior certeza) não realçado 

pelo futuro do pretérito que supera a pressão do paralelismo formal. Por outro lado, os 

resultados podem sugerir uma proximidade no que tange à qualidade de futuridade entre 

as formas perifrásticas e as formas sintéticas, o que também contribuiria para a anulação 

do paralelismo mais específico que consideramos e não feriria o princípio mais geral de 

que marcas levam a marcas. 

 

 

6.1.1.2  Paradigma verbal 

 

 

Este grupo mais uma vez foi selecionado, mantendo-se como um dos que mais 

tem se demonstrado relevantes na escolha das variantes. Vejamos os resultados: 

 
Tabela 31 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do pretérito – Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbo regular 34/270 13% .61 
Verbo irregular 13/286 5% .40 
Total 47/556 8%  

 

Os números confirmam a tendência observada em todas as outras seleções de 

que a perífrase ter um maior uso com verbos regulares. Os verbos irregulares a inibem e 

constituem um contexto favorável ao uso das formas de futuro do pretérito. Mais uma 

vez, o princípio da retenção se demonstra relevante na escolha das formas de futuridade. 

 

 
6.1.1.3  Ocorrência da forma em construção verbal maior  

 

 

Este grupo foi selecionado pela quarta vez e também tem se demonstrado 

importante na determinação do uso da forma perifrástica. As estatísticas foram: 
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Tabela 32 – Ir + infinitivo em oposição ao imperfeito do indicativo – Ocorrência da forma verbal em 

construção verbal maior 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Forma ocorrente 1/80 1% .17 
Forma não-ocorrente 46/475 10% .57 
Total    

 

O contexto de forma ocorrente em construção verbal maior demonstrou-se 

altamente inibidor da perífrase, confirmando a hipótese aventada. Os matizes de 

significado diferenciados da perífrase bem como o fato de aumentar ainda mais o núcleo 

do sintagma verbal podem estar na base dessa inibição. O contexto mais favorável a 

expansão da perífrase é realmente o de forma não-ocorrente em construção verbal 

maior. 

 

 

6.1.1.4   Grupos de fatores não selecionados na oposição única da narração 

 

 

 Foram 5 os grupos de fatores não selecionados na oposição única da narração: 

tipo de marcação contextual da futuridade, tipo de futuridade quanto à limitação, 

projeção da futuridade, tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento e sexo. No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, a forma 

perifrástica ocorreu 40/509 (8%), nos contextos sem marcação próxima, e 7/47 (15%), 

nos contextos com marcação próxima, no sentido do esperado. No grupo tipo de 

futuridade quanto à limitação, os percentuais foram próximos, mas a perífrase atingiu 

9% (44/502) em futuridade não-limitada e 6% (3/54) em futuridade não-limitada, 

distanciando-se do esperado. Vejamos que os números apontam no mesmo sentido da 

oposição 1 do discurso interativo no corpus anterior, em que esse grupo foi selecionado. 

Como explicamos, o valor de mais certeza da perífrase pode torná-la menos compatível 

com o contexto de limitação, por natureza, tradutor de menos certeza.  

No grupo projeção da futuridade, a perífrase ocorreu 38/512 (7%) em 

futuridade indefinida e 9/20 (20%) em futuridade definida, aproximando-se do 

postulado. Apesar de esse grupo não ter sido selecionado, os números sugerem que o 

uso da perífrase deve estar mesmo ligado a contextos de expressão de mais certeza. No 

grupo de fatores tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento, 
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os percentuais de ocorrência da perífrase foram bastante próximos nos dois fatores: 9% 

(4/46), em verbos detentores, e de 8% (43/510), em verbos não-detentores. O mesmo 

aconteceu com o grupo de fatores sexo, em que o sexo masculino foi responsável por 

9% (24/269) de uso da perífrase e o feminino por 8% (23/287). 

Vemos, então, que, à exceção dos resultados do grupo de fatores paralelismo 

formal, os números no geral continuam sinalizando para a confirmação das principais 

hipóteses levantadas, inclusive os percentuais da maior parte dos grupos não 

selecionados. Destes, os do grupo tipo de futuridade quanto à limitação não sugerem a 

confirmação do esperado, mas apresentam um resultado que corrobora outra hipótese 

considerada no trabalho, apesar de não ter sido eleita a principal para o grupo em 

questão. 

Há ainda um dado a destacar muito importante para nossas hipóteses mais 

gerais ligadas aos tipos de discurso: vemos que, na narração, como tipo de discurso 

principal, houve uma inversão total nos percentuais de uso das formas perifrásticas e do 

futuro do pretérito: estas que tinham os menores percentuais até então, tiveram os 

maiores, e aquelas tiveram um uso bastante reduzido, muito semelhante ao do futuro do 

pretérito nas estatísticas obtidas no corpus anterior. Ressaltemos que essa tendência, que 

fora hipotetizada, já se configurava nos dados da narração no corpus anterior, que 

apesar de poucos, mostraram um elevado uso de futuro do pretérito se comparado ao 

uso dessas formas nos outros tipos de discurso, fato para o qual chamamos atenção na 

ocasião. O elevado uso de formas de futuro do pretérito no tipo de discurso narração, 

secundário no corpus ELOC, constituído do gênero entrevista, pode ser um reflexo da 

expansão ainda incipiente da perífrase no tipo de discurso narração, de forma geral, 

quando primário.  

Claro que o maior grau de formalidade do gênero conto no geral contribui para 

uma menor expansão da perífrase e um consequente maior uso da forma canônica, 

contudo, como esse gênero (e outros com nível de formalidade semelhante) é composto 

primordialmente pelo tipo de discurso narração, a menor ocorrência de formas 

perifrásticas pode passar a caracterizá-lo e se refletir mesmo quanto for um tipo de 

discurso secundário e estiver sofrendo pressão do grau de formalidade do tipo de 

discurso e do gênero em que esteja encaixado. 
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6.2 As formas de futuridade no relato interativo 
 

 

No corpus Contos, foram contabilizadas apenas 21 ocorrências no relato 

interativo. O gênero que compõe o corpus não é muito favorável a esse tipo de discurso, 

pois, no caso do conto, o relato interativo aparece geralmente em trechos de 

conversação encaixados no tipo de discurso principal que é a narração. Como esses 

trechos são quase sempre curtos, relatos são raros e formas de futuridade neles, mais 

raras ainda. Das formas encontradas, 9 (45%) foram de formas perifrásticas, 1(1%) de 

formas de imperfeito e 11(54%) de formas de futuro do pretérito. Seguem abaixo 

exemplos de cada uma delas: 

 
(102) – e aí Tony? O que você fez para sair dessa? Perguntei. 
          – Eu? Falei para ela deixar disso. Que eu ia levá-la para casa, que ia ter uma conversa 

séria com o Nenê. Expliquei que ela não podia jogar tudo para o alto. A vida não estava 
fácil. Falei que eu era um duro e que não queria vê-la sofrendo, que gostava muito dela 
para fazê-la infeliz [...]126 

(103) [...] – Eu tinha certeza que não adiantava brigar com o Nenê. Sabia também que não 
adiantaria também tentar explicar alguma coisa a ela lá no quarto, no estado em que ela 
se encontrava. Por isso pedi a ela na maior doçura que ela fosse para casa com o Nenê, 
depois nós dois conversaríamos...127 

 

Os dados foram muito poucos para levar a rodada única do VARBRUL (entre 

perífrase e futuro do pretérito) até o final, mesmo assim apresentaremos os números 

obtidos. A sequência de apresentação dos grupos de fatores é a da introdução deles no 

próprio programa, sem nenhuma significação. 

No grupo de fatores paradigma verbal, a forma perifrástica ocorreu 6/12 (50%) 

nos verbos regulares, e 3/8 (38%), nos irregulares. No grupo de fatores tipo de 

marcação contextual da futuridade, as formas de ir + infinitivo tiveram o percentual de 

41% (7/17), em contexto sem marcação próxima, e de 67% (2/3), em contexto com 

marcação próxima. No grupo de fatores tipo de futuridade quanto à limitação, a 

perífrase ocorreu 8/15 (53%), em futuridade não-limitada, e 1/5 (20%), em futuridade 

limitada. 

No grupo de fatores projeção da futuridade, a perífrase ocorreu 45% (9/20), 

em futuridade indefinida. Não houve nenhuma forma de futuridade no outro fator. No 

                                                
126 CONTOS, conF17, p. 22, ocorrências 2 e 3. 
127 CONTOS, conF17, p. 23, ocorrência 2, 3 e 4. 
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grupo de fatores ocorrência da forma em construção verbal maior, a perífrase foi 

atualizada 9/19 (47%), como forma não-ocorrente, e 0/1 (knockout), como forma 

ocorrente. 

No grupo tipo de verbo quanto aos traços de movimento e deslocamento, a 

forma perifrástica ocorreu 6/16 (38%), com verbos não-detentores, e 3/4 (75%), com 

verbos detentores. No grupo paralelismo formal, a perífrase foi atualizada 7/13 (54%), 

como ocorrência única, 1/3 (33%), como primeira ocorrência, e 1/4 (25%), como 

ocorrência posterior à forma idêntica. Não houve formas de futuridade no contexto 

ocorrência posterior à forma diferente. No grupo de fatores sexo, a perífrase foi 

atualizada 1/1 (100%, knockout) pelo sexo masculino e 8/19 (42%) pelo sexo feminino. 

Esses percentuais obtidos com a pequena quantidade de dados não podem 

revelar muito. Por isso, apresentamo-los somente como detalhamento dos passos de 

nossa pesquisa e não como índices fundamentadores de análises. Chamamos atenção, 

todavia, para o fato de a forma perifrástica ter atingido um percentual bem maior no 

relato interativo se comparado à narração. Esse dado reforça ainda mais as hipóteses 

levantadas relativamente ao uso das formas de futuridade nos diferentes tipos de 

discurso. Apesar de ocorrer como secundário em um gênero que tende à formalidade, o 

relato interativo se demonstrou propício ao uso da perífrase.  

No mesmo sentido do que argumentamos um pouco acima quanto ao tipo de 

discurso narração, uma possível explicação para isso é que, enquanto tipo de discurso 

primário em gêneros que tendem menos à formalidade, como a conversação e a 

entrevista, o relato interativo pode absorver a característica de favorecer a expansão de 

formas inovadoras, como a perífrase ir + infinitivo na expressão de futuridade.  

 

 

6.3 As formas de futuridade no discurso interativo 
 

 

No discurso interativo do corpus Contos foram contabilizadas 174 formas de 

futuridade. Destas, 94 (54%) foram formas de ir + infinitivo, 38 (22%) de presente do 

indicativo e 42 (24%) de formas de futuro do presente. Seguem exemplos de cada uma 

delas abaixo: 
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(104) – Queiram me desculpar. Mas para onde os senhores estão levando tantas coisas? Pela 
quantidade, a festa vai ser grande não?!128 

(105) – Quer dizer que não chove, Zezé Magro? 
          – A chuva que cair este ano eu bebo...129 
(106) – Sérgio, ganhamos a concorrência pública do Departamento de Estradas. Já determinei 

uma revisão das máquinas que devem ser entregues. O diretor conversará com você sobre 
os implementos que pretende adquirir, para que os tratores sejam utilizados, 
simultaneamente, em construções de estradas e de represas marginais, onde a topografia o 
permitir. Acertei que vocês jantarão juntos, esta noite, em local que ele dirá pelo 
telefone.130 

 

Os dados foram suficientes para procedermos às três oposições: oposição1, ir + 

infinitivo X futuro do presente; oposição 2, presente X futuro do presente; e oposição 3, 

ir + infinitivo X presente. Os resultados para cada oposição são apresentados na 

sequência. 

 

 

6.3.1 Oposição 1 do discurso interativo: ir + infinitivo X futuro do presente  
 

 

Na oposição 1, com o total de 136 dados, 94 (69%) de ir + infinitivo e 42 

(31%) de futuro do presente, foram selecionados pelo VARBRUL, 3 grupos, nessa 

ordem: 1º projeção da futuridade, 2º paradigma verbal, 3º tipo de futuridade quanto à 

limitação. 

 

 

6.3.1.1 Projeção da futuridade 

 

 

Assim como na oposição 1 do relato interativo no corpus ELOC, o grupo 

projeção da futuridade foi selecionado, mas dessa vez em primeiro lugar. Os números 

foram: 

 
Tabela 33 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Projeção da futuridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. definida 3/11 27% .11 
Fut. indefinida 91/125 73% .55 
Total 94/136 69%  
                                                
128 CONTOS, conM4, p. 82, ocorrência 2. 
129 CONTOS, conM31, p. 28, ocorrências 1 e 2. 
130 CONTOS, conM30, p.15, ocorrências 1, 2 e 3. 
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Vemos que o contexto que mais favorece a perífrase é o de futuridade 

indefinida, com o peso de .55, e que o de futuridade definida a inibe, com o peso 

relativo de .11, contrariando a hipótese formulada. Pode haver, entretanto, uma 

explicação para esses números relacionada a uma causa mais geral que talvez possamos 

postular. O uso da perífrase em oposição ao futuro do presente no discurso interativo 

como tipo de discurso secundário, em nosso corpus, parece traduzir de forma geral a 

oposição menos formal X mais formal, respectivamente. O uso da perífrase pode ter 

sido generalizado, na substituição do futuro do presente, para marcar o contexto de 

menos formalidade próprio da conversação, de maneira que possíveis diferenças 

discursivas, como a expressão de mais ou menos certeza, que estas variantes tenham 

numa situação de conversação real são anuladas. 

 

 

6.3.1.2 Paradigma verbal 

 

 

O grupo paradigma verbal continua sendo um dos mais constantes nas rodadas 

do VARBRUL e outra vez foi selecionado. Vejamos os resultados: 

 
Tabela 34 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbo regular 67/87 77% .59 
verbo irregular 27/49 55% .35 
Total 94/136 69%  

 

Mais uma vez, os verbos irregulares se mostram inibidores da perífrase, com o 

peso relativo de .35, e, consequentemente, favorecedores das formas de futuro do 

presente. Os verbos regulares continuam sendo o contexto mais favorável à expansão de 

ir + infinitivo, com o peso de . 59. Dessa forma, além de constante nas seleções do 

programa, o grupo paradigma verbal é bastante estável nos resultados. As tendências de 

uso que têm se configurado devem ter sido mantidas, mesmo nessa situação de uma 

oposição geral entre uma forma menos formal (perífrases) e outra mais formal (futuro 

do presente), que parece se estabelecer no discurso interativo no corpus Contos, pelo 
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fato de esse grupo ter um caráter formal e não discursivo, como o anterior, o que 

tornaria o uso mais automático. 

 

 

6.3.1.3 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

Esse grupo de fatores, que nas oposições do corpus ELOC, tinha sido um dos 

mais relevantes, volta a ser selecionado. As estatísticas se seguem: 

 
Tabela 35 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente - Tipo de futuridade quanto à limitação 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Limitada 9/10 90% .87 
Não-limitada 85/126 67% .46 
Total 94/136 69%  

 

Os números confirmam a hipótese inicialmente formulada de que a futuridade 

limitada inibiria o futuro do presente e favoreceria a perífrase, ao passo que a futuridade 

não-limitada tenderia a um uso maior da forma canônica, por uma maior qualidade de 

futuridade. Entretanto, não podemos desconsiderar que vão contra a maioria dos 

resultados obtidos até o momento. Em uma das oposições entre a forma perifrástica e a 

sintética, em que esse grupo foi selecionado, e em todas as oposições equivalentes em 

que não foi selecionado, mesmo somente em termos de percentuais, podemos ver que os 

números têm refutado essa hipótese. Têm sugerido que, pelo menos na oposição entre 

essas duas formas, a expressão de mais certeza que caracterizaria a forma perifrástica 

diante do futuro do presente parece ter mais força do que a menor qualidade de 

futuridade e faz com que as formas de ir + infinitivo não sejam as preferidas no 

contexto de limitação, inerentemente tradutor de incerteza. 

Tal fato reforça ainda mais a argumentação tecida anteriormente de que 

diferenças discursivas observáveis em contextos de interação real podem estar sendo 

anuladas nesses trechos de discurso interativo secundário em virtude de uma 

generalização do uso da perífrase face ao futuro do presente para marcar a 

informalidade da conversação. 
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6.3.1.4 Grupos de fatores não selecionados na oposição1 do discurso interativo 

 

 

Os grupos de fatores que não foram selecionados pelo VARBRUL nessa 

rodada foram: tipo de marcação contextual da futuridade, ocorrência da forma em 

construção verbal maior, tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e 

deslocamento, paralelismo formal e sexo. No grupo tipo de marcação contextual da 

futuridade, os percentuais de ocorrência da perífrase foram de 72% (87/121), em 

contexto sem marcação próxima, e 47% (7/15), em contexto com marcação próxima, 

distanciando-se do previsto. No grupo ocorrência da forma em construção verbal 

maior, a perífrase foi escolhida 92/128 (72%) como não-ocorrente em construção verbal 

maior e 2/8 (25%), como ocorrente, no sentido do esperado.  

No grupo tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento, ir + infinitivo obteve percentuais bastante próximos: 67% (4/6) dos casos 

de verbos detentores e 69% (90/130) dos verbos não-detentores. No grupo paralelismo 

formal, a atualização da forma perifrástica foi de 66% (35/53) como ocorrência única, 

70% (19/27), como primeira ocorrência, 74% (31/42), como ocorrência posterior à 

forma idêntica, e de 64% (9/14), como posterior à forma diferente, percentuais também 

não muito distantes. No grupo sexo, ocorreu algo semelhante, sendo que a perífrase foi 

escolhida 63% (37/59) pelo sexo masculino e 74% (57/77) pelo sexo feminino. 

Nessa oposição 1 do discurso interativo, entre as duas formas com marca 

morfológica, portanto, os grupos de fatores selecionados, à exceção do grupo de fatores 

de caráter formal paradigma verbal, apresentaram resultados estranhos em relação às 

tendências que vinham sendo registradas. Dos grupos de fatores não selecionados, 

pouco se pode dizer, mas o grupo tipo de marcação da futuridade também apresentou 

números que apontam em sentido oposto ao que era esperado e ao que vinha sendo 

verificado. Já o grupo ocorrência da forma de futuridade em construção verbal maior, 

de caráter formal como o grupo paradigma verbal, apresentou números no sentido do 

previsto. Uma explicação possível é o uso generalizado de uma forma com marca 

morfológica, a perífrase ir + infinitivo, em oposição à forma canônica de futuro do 

presente, também marcada, para denotar informalidade e caracterizar os trechos de 

conversação. Vejamos, agora, se, na oposição 2, entre uma forma alternativa, mas sem 

marca morfológica, e a forma padrão, esses resultados se mantêm. 
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6.3.2 Oposição 2 do discurso interativo: presente x futuro do presente 
 

 

Na oposição 2, foram contabilizados 80 dados, 38 (47%) de formas do presente 

e 42 (52%) de futuro do presente. Apesar dos poucos dados, não houve nenhum 

knockout na rodada e foram considerados relevantes pelo VARBRUL 3 grupos, nessa 

ordem: 1º tipo de futuridade quanto à limitação, 2º paradigma verbal e 3º tipo de verbo 

quanto à presença dos traços movimento e deslocamento. Vejamos os resultados. 

 

 

6.3.2.1 Tipo de futuridade quanto à limitação 

 

 

Selecionado mais uma vez e em primeiro lugar, este grupo apresentou as 

seguintes estatísticas: 

 
Tabela 36 – Presente em oposição ao futuro do presente - Tipo de futuridade quanto à limitação 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Limitada 9/10 90% .91 
Não-limitada 29/70 41% .42 
Total 38/80 47%  

 

 O peso relativo altamente favorável, de .91, à aplicação do presente no 

contexto de futuridade limitada e o peso inibidor de .42 em futuridade não-limitada, em 

que o futuro do presente tende a ser usado, confirmam a hipótese formulada. 

Novamente, entre uma forma com marca morfológica, o futuro do presente neste caso, e 

outra sem marca, o critério qualidade de futuridade parece preponderar sobre a 

expressão de mais ou menos certeza. 
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6.3.2.2 Paradigma verbal 

 

 

A relevância deste grupo de fatores na seleção das formas de futuridade mais 

uma vez é comprovada. Os números obtidos são: 

 
Tabela 37 – Presente em oposição ao futuro do presente – Paradigma verbal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbo regular 30/50 60% .63 
Verbo irregular 8/30 27% .29 
Total 38/80 47%  

 

A hipótese formulada para a oposição entre essas duas variantes mais uma vez 

se confirma. Os verbos irregulares tem se afirmado como um contexto favorável ao uso 

de formas sintéticas, que parecem ser mesmo estocadas como itens únicos e com a 

prioridade funcional de expressão da futuridade. Nesse campo, o presente e a perífrase 

parecem disputar o mesmo espaço. 

 

 

6.3.2.3 Tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento 

 

 

Este grupo foi selecionado pela primeira vez na oposição entre presente e 

futuro do presente. Tinha sido selecionado já uma vez, mas na oposição entre perífrase e 

presente do discurso interativo do corpus ELOC. Os resultados obtidos foram: 

 
Tabela 38 – Presente em oposição ao futuro do presente – Tipo de verbo quanto à presença dos 

traços movimento e deslocamento 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos detentores 10/12 83% .76 
Verbos não-detentores 28/68 41% .45 
Total 38/80 47%  

 

Os números confirmaram a hipótese. As formas do presente são inibidas no 

contexto de verbos não-detentores dos traços de movimento e deslocamento, com o 

peso de .45. Inversamente têm peso relativo bastante favorável de .76 no contexto de 

verbos detentores. Segundo o que argumentamos, pode ser o traço semântico de 

indicação do curso de fatos a partir de um ponto locativo/temporal, que já pode servir 
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também como indicação de futuridade, o responsável pela maior tendência ao uso do 

presente em oposição ao futuro do presente no contexto dos verbos detentores dos 

traços de movimento e deslocamento. Uma forma de presente desses verbos pode ser 

suficiente para expressão da futuridade. 

 

 

6.3.2.4 Grupos de fatores não selecionados na oposição 2 do discurso interativo 

 

 

Os grupos de fatores que não foram selecionados pelo VARBRUL na rodada 2 

do discurso interativo foram: tipo de marcação contextual da futuridade, projeção da 

futuridade, ocorrência da forma em construção verbal maior, paralelismo formal e 

sexo. No grupo tipo de marcação contextual da futuridade, os percentuais de ocorrência 

do presente foram muito próximos nos dois fatores: de 47% (30/64), em contexto sem 

marcação próxima, e 50% (8/16), em contexto com marcação próxima. No grupo 

projeção da futuridade, o presente foi escolhido 28/62 (45%) em futuridade indefinida e 

10/18 (56%), em futuridade definida, no sentido do esperado. 

No grupo ocorrência da forma em construção verbal maior, o presente obteve 

percentuais de 14% (1/7) dos casos de formas ocorrentes e 51% (37/73) dos casos de 

formas não-ocorrentes, sinalizando para a confirmação do hipotetizado. No grupo 

paralelismo formal, a atualização do presente foi de 33% (9/27) como ocorrência única, 

58% (11/19), como primeira ocorrência, 56% (14/25), como ocorrência posterior à 

forma idêntica, e de 44% (4/9), como posterior à forma diferente. No grupo sexo, o 

presente teve percentuais muito próximos: foi escolhido 48% (20/42) pelo sexo 

masculino e 47% (38/80), pelo sexo feminino. 

Na oposição 2 do discurso interativo no corpus Contos, entre uma forma 

marcada morfologicamente e outra não-marcada, portanto, os resultados dos três grupos 

selecionados pelo VARBRUL confirmaram as hipóteses e mantiveram tendências que já 

tinham sido verificadas. Dentre os grupos de fatores não selecionados, chamamos 

atenção para os grupos projeção da futuridade e ocorrência da forma em construção 

verbal maior que, apesar de não terem sido selecionados, apresentaram dados que 

apontam para o esperado. No grupo paralelismo formal, o menor percentual do 

presente, como esperado, deu-se no contexto de ocorrência única, embora o maior tenha 
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se dado no contexto de primeira ocorrência, afastando-se do hipotetizado e sugerindo 

novamente instabilidade do grupo. Nos demais grupos, a diferença dos números não é 

suficiente para se tecer comentários mesmo que somente em termos de percentuais. 

 

 

6.3.3 Oposição 3 do discurso interativo: ir + infinitivo X presente 
 

 

Nesta oposição 3 do discurso interativo, foram contabilizadas 132 formas de 

futuridade, 94 (71%) de perífrase ir + infinitivo e 38 (29%) de presente. Também foram 

selecionados 3 grupos de fatores, nessa ordem: 1° projeção da futuridade, 2° tipo de 

verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento e 3° tipo de futuridade 

quanto à limitação. 

 

 

6.3.3.1 Projeção da futuridade 

 

 

Como na oposição 1 do discurso interativo, o grupo projeção da futuridade foi 

selecionado e também em primeiro lugar. Vejamos as estatísticas: 

 
Tabela 39 – Ir + infinitivo em oposição ao presente – Projeção da futuridade 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Fut. definida 3/13 23% .02 
Fut. indefinida 91/119 76% .61 
Total 94/132 71%  

 

Dessa vez os números confirmam a hipótese postulada. A forma perifrástica, 

em oposição à do presente, é fortemente inibida em futuridade definida, com peso 

relativo de .02. Ao contrário, em futuridade indefinida, obteve peso relativo favorável 

de .61. Diferentemente do que ocorreu na oposição 1, os números apoiam a hipótese de 

que o contexto que tende à expressão de maior certeza e menos qualidade de futuridade 

favorece a forma de presente, mesmo em relação à forma perifrástica que também é 

associada à expressão de certeza.  

Os números, portanto, sugerem realmente existir uma gradação na expressão de 

certeza pelas formas de futuridade, que vai de menos certeza, com as formas de futuro 
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do presente, passando por um nível intermediário, com as formas de ir + infinitivo, a 

mais certeza, com as formas do presente. No discurso interativo do presente corpus, a 

diferença entre o nível intermediário e de menos certeza parecem se anular em virtude 

de uma possível polarização estabelecida entre uma forma de mais formalidade, o futuro 

do presente, e outra de menos formalidade, a perífrase, que teria sido usada, de forma 

geral, para marcar a informalidade própria da conversação. A forma de presente, 

caracterizada também como variante de menos formalidade, estaria em oposição à 

perifrástica na expressão de mais certeza. 

 

 

6.3.3.2 Tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento 

 

 

Novamente selecionado nas rodadas do discurso interativo do corpus Contos, 

este grupo apresentou os seguintes resultados: 

 
Tabela 40 – Ir + infinitivo em oposição ao presente – Tipo de verbo quanto à presença dos traços 

movimento e deslocamento 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Verbos detentores 4/14 29% .15 
Verbos não-detentores 90/118 76% .55 
Total 94/132 71%  

 

Mais uma vez os números deste grupo de fatores confirmam a hipótese 

postulada. Os verbos detentores dos traços de movimento e deslocamento 

demonstraram-se um contexto fortemente inibidor da perífrase com o peso de .15. Os 

verbos não-detentores a favorecem com o peso de .55. O fato de a gramaticalização do 

auxiliar ir da perífrase ainda não estar completa, de maneira que este verbo ainda 

carrega traços do verbo ir pleno, pode explicar a inibição da perífrase, que traria traços 

redundantes ao contexto de verbos detentores dos traços de movimento e deslocamento. 
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6.3.3.3 Tipo de verbo quanto à limitação 

 

 

O grupo de fator tipo de futuridade quanto à limitação foi o único selecionado 

em todas as oposições do discurso interativo. As estatísticas foram: 

 
Tabela 41 – Ir + infinitivo em oposição ao presente - Tipo de futuridade quanto à limitação 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Limitada 9/18 50% .24 
Não-limitada 85/114 75% .55 
Total 94/132 71%  

 

Como esperado, a perífrase em oposição ao presente é inibida em futuridade 

limitada, com peso de .24. Já em futuridade não-limitada obteve o peso relativo 

favorável de .55. Portanto, diante da outra forma com marca morfológica, o presente 

mantém a tendência de ser preferido em contexto de limitação, o que deve estar sendo 

determinado pela menor qualidade de futuridade, que, como argumentamos, parece 

prevalecer sobre o fator expressão de mais certeza na oposição entre uma forma com 

marca morfológica e outra sem. 

 

 

6.3.3.4 Grupos de fatores não selecionados na oposição 3 do discurso interativo 

 

 

Na rodada 3 do discurso interativo, os grupos de fatores que não foram 

selecionados pelo VARBRUL foram: paradigma verbal, tipo de marcação contextual 

da futuridade, ocorrência da forma em construção verbal maior, paralelismo formal e 

sexo.  No grupo paradigma verbal, os percentuais de ocorrência da perífrase foram de 

77% (27/35), nos verbos irregulares e de 69% (67/97), nos verbos regulares, e, embora 

não tenham sido tão distantes, apontam em sentido contrário ao esperado. No grupo tipo 

de marcação contextual da futuridade, os percentuais de ocorrência da perífrase foram 

de 74% (87/117), em contexto sem marcação próxima, e de 47% (7/15), em contexto 

com marcação próxima, no sentido do esperado. 

No grupo ocorrência da forma em construção verbal maior, a perífrase obteve 

percentuais de 71% (92/129) dos casos de forma não-ocorrente e 67% (2/3) dos casos de 
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forma ocorrente, que, embora próximos, sinalizam para a confirmação do hipotetizado. 

No grupo paralelismo formal, a atualização da perífrase foi de 80% (35/44) como 

ocorrência única, 63% (19/30), como primeira ocorrência, 69% (31/45), como 

ocorrência posterior à forma idêntica, e de 69% (9/13), como posterior à forma 

diferente, números que não permitem avaliações. No grupo sexo, a perífrase foi 

escolhida em 65% (37/57) dos casos pelo sexo masculino e 76% (57/75), pelo sexo 

feminino, números que podem sinalizar para um maior prestígio de ir + infinitivo em 

relação ao presente. 

Na oposição 3 do discurso interativo no corpus Contos, novamente entre uma 

forma marcada morfologicamente e outra não-marcada, os resultados dos três grupos 

selecionados pelo VARBRUL também confirmaram as hipóteses e mantiveram as 

tendências já observadas. A manutenção dessas tendências reforça a argumentação que 

tecemos anteriormente para explicar os resultados enviesados obtidos na oposição 1. 

Dentre os grupos de fatores não selecionados, apenas o grupo paradigma verbal não 

apresentou percentuais favoráveis às hipóteses, mas a diferença pequena dos números 

não permite asserções mais fortes. 

Em linhas gerais, do uso das formas de expressão de futuridade no discurso 

interativo como tipo de discurso secundário no gênero que compõem o corpus Contos, 

podemos dizer que reafirma as hipóteses referentes aos tipos de discurso. Vimos que, 

mesmo estando inseridos como secundários em um tipo de discurso em que se 

privilegiam as formas sintéticas, os trechos de discurso interativo mantiveram a 

característica de serem mais propícios à expansão da perífrase e também ao uso das 

formas de presente. Ressaltemos ainda a grande ocorrência de formas de futuro sintético 

que serve para diferenciar o discurso interativo, enquanto tipo de discurso primário, do 

discurso interativo como tipo de discurso secundário, que sofre influência do tipo de 

discurso principal. 

 

 

6.4 As formas de futuridade no discurso teórico 
 

 

Como era esperado, registramos pouquíssimos trechos de discurso teórico no 

corpus Contos e menos ainda formas de futuridade. Ao todo, contabilizamos apenas 8 

ocorrências, e todas de formas de futuro sintético. Apresentamos abaixo algumas delas: 
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(107) Mentalizou um desejo e arremessou um cobre. O dinheiro deu três ou quatro voltas no ar 

antes de aquietar-se mansamente na borda de tijolo nu. Respirou fundo. Reza a tradição 
que se a moeda não mergulhar na água, o pedido não se realizará. Sabedor disso, 
resolveu descer até o local [...][grifo nosso]131 

(108) [...] Dirá alguém que o último e mais perfeito refúgio é a Poesia, o ato poético, que erige 
em redor do momentâneo poeta a solidão absoluta, o seu doentio deleite. Mas até desse 
encontro solidário de alguém com sua alma nos supostos confins do individual há um 
testemunho, e este é vivo e eterno: a tinta no papel. Não faltará quem leia o poema, e não 
tarda a desfazer-se o muro da simulada solitude [...][itálico do autor]132 

(109) Como se pôde verificar, segundo Patrick, o indivíduo só estará plenamente livre para se 
desenvolver e obter o que idealiza – e somente assim poderá ser chamado de indivíduo –, 
ao guardar para si todo o seu ideário particular [...]133 

 
Como os dados são muito poucos e não houve sequer variação não é possível 

apresentar percentuais ou fazer consideração ainda que conjecturais sobre o uso das 

formas de futuridade no discurso teórico do corpus Contos. 

 

 

6.5 As formas de futuridade deslocadas 
 

 

No corpus Contos, ocorreram ao todo 61 formas de futuridade deslocadas. As 

formas deslocadas do narrar para o expor, como também aconteceu no corpus anterior,  

foram maioria: 36 formas das 61. Agora, entretanto, houve uma grande ocorrência de 

formas de futuridade do expor para o narrar: 25 das 61. Também de maneira semelhante 

ao que ocorreu no corpus anterior, houve formas de futuridade deslocadas com as quatro 

nuances de significado arroladas: a) formas deslocadas do narrar para o expor com a 

nuance de expressão de afastamento do processo verbal por dificuldade ou 

impossibilidade de realização do fato; b) formas deslocadas do narrar para o expor com 

o matiz de descomprometimento em relação à informação dada; c) formas de futuridade 

deslocada do narrar para o expor com o matiz de modéstia ou cortesia; e d) formas de 

futuridade deslocadas do expor para o narrar com efeito da hipotipose. A seguir, 

exemplificamos cada nuance: 

 
(110) – Que é isso, Zeca Barreto? Você deve cair, mas é ajoelhado aos pés do Mundola. O que 

você fez a esse homem, se fosse comigo, já estaria mesmo era na cidade-dos-pés-
juntos.134  

                                                
131 CONTOS, conM4, p. 80, ocorrência 1. 
132 CONTOS, conM15, p. 1, ocorrências 1 e 2. 
133 CONTOS, conM15, p. 2, ocorrências 1 e 2. 
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(111) Aproveitando-se das idéias de Seixas, alguém de nome Setembrino ousava dizer: tal 
amor não seria tão platônico assim. O velho se despia e punha-se a desfilar diante dos 
olhares concupiscentes dos cães, que gemiam e babavam. (...)135 

(112) – Você é filha do Sr. Ludwig? 
          – Sou, sim. 
          – Você poderia vir comigo? Há uma senhora que gostaria de lhe falar. 136 
(113) Houve um momento de breve descanso. Uma forma feminina se aproximou. Ele não 

pôde saber onde estava; o lugar nem parecia ter descrição. Eram paredes, somente 
paredes. A mulher deu-lhe algo para beber; algo insípido, sem cor e sem cheiro. Algo sem 
forma e sem existência sequer. Nunca saberá o que era. Jamais verá aquela mulher. 
Talvez fossem lágrimas, talvez...137 

 

As formas destacadas nos três primeiros exemplos são deslocamentos do narrar 

para o expor e, embora em cada uma haja a expressão de um matiz diferente, em todas 

há limitação da validez da informação. No exemplo (110), a forma estaria indica um 

evento que o agente produtor julga impossível de acontecer, já contextualizado num 

plano irreal pela oração condicional. Em (111), o matiz expresso por seria é outro: 

diminui a validez do ponto de vista do enunciador, indicando que se trata mais de uma 

hipótese do que uma verdadeira asserção, o que o isenta do compromisso com a 

confirmação de sua veracidade. Já em (112), o agente produtor, através das formas 

poderia e gostaria, limita a validez da informação deslocando-a da categoria de ordem 

para a categoria de pedido e tornando a obrigação do ouvinte também limitada. 

Em (113), em que há um deslocamento do expor para o narrar, não há matiz de 

validez limitada da informação. Há, na verdade, o matiz de ampliação da validez. O 

contexto é tipicamente narrativo com a utilização de tempos próprios desse tipo de 

discurso. Mas, no final do trecho, a autora resolve usar duas formas de futuro do 

presente, saberá e verá, próprias do expor, para expressar um evento posterior à fase 

atual do processo de textualização. Agora, além de expressar a futuridade, que também 

seria veiculada por saberia e veria, as formas usadas destacam os eventos nelas 

indicados, tentado trazer o receptor para o momento em que são enunciados para que 

fique mais próximo das sensações e sentimentos do personagem. Cria-se o efeito da 

hipotipose. 

No que diz respeito à variação entre as formas de futuridade deslocadas, os 

números são: nos descolamentos do narrar para o expor, a forma perifrástica ocorreu 

1/36 (3%), o imperfeito ocorreu 6/36 (17%), e o futuro do pretérito, 29/36 (80%). Nos 

                                                                                                                                          
134 CONTOS, conF24, p.117, ocorrência 1. 
135 CONTOS, conM38, p. 121, ocorrência 1. 
136 CONTOS, conF12, p. 143, ocorrências 7 e 8. 
137 CONTOS, conF31, p.109, ocorrências  3 e 4. 
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deslocamentos do expor para o narrar, a forma perifrástica ocorreu 5/25 (20%), o 

presente ocorreu 3/25 (12%) e o futuro do presente 17/25 (68%). 

Vemos que nos deslocamentos do narrar para o expor a forma sintética foi 

maioria absoluta, mantendo a tendência verificada no corpus anterior. Dessa vez, com 

mais dados nos deslocamentos do expor para o narrar, a forma sintética também 

prevaleceu. A forma perifrástica teve uma baixa ocorrência nos deslocamentos do narrar 

para o expor e o imperfeito bem mais alta, ocupando o segundo lugar. Isso pode ter 

explicação no fato de que as formas ocorrentes em construção verbal maior tiveram uma 

alta frequência (18/36 –  50% dos casos) e, como hipotetizamos e os números têm 

confirmado, são um contexto inibidor da perífrase. Já nos deslocamentos do expor para 

o narrar, a situação se inverte: a perífrase ocupa o segundo lugar e o presente o último 

em percentual de ocorrência. Vejamos que a frequência das formas ocorrentes foi 

expressivamente menor (2/25 – 8% dos casos), o que reforça a explicação dada acima. 

 

 

6.6 Considerações finais deste capítulo 
 

 

Chamamos atenção, inicialmente, nas estatísticas do corpus Contos, para a 

constatação de que, na narração, como tipo de discurso principal, configurou-se uma 

inversão nos percentuais de uso das formas perifrásticas e do futuro do pretérito. Dessa 

vez, a forma sintética foi atualizada na maioria absoluta dos casos. A forma perifrástica 

ocorreu mais timidamente e as de imperfeito tiveram uma ocorrência inexpressiva, se 

comparada à verificada no corpus anterior. As formas de haver de + infinitivo, embora 

mais usadas, mantiveram a tendência de pouco uso observada no corpus ELOC. O 

maior uso do futuro do pretérito no corpus Contos era esperado de acordo com nossas 

hipóteses e corroboram a idéia de que o elevado uso de formas de futuro do pretérito no 

tipo de discurso narração, secundário no corpus ELOC, deve ser um reflexo da 

expansão ainda incipiente da perífrase no tipo de discurso narração quando tipo de 

discurso primário.  

Como procedemos no final do capítulo anterior, apresentamos uma tabela que 

resume os resultados de todas as rodadas deste capítulo e indica quais os grupos de 

fatores mais selecionados (X) e se houve confirmação da hipótese (C), se a confirmação 

foi somente parcialmente (CP), ou se os números não a confirmaram (NC): 
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Quadro 4 – Resumo do número de seleções dos grupos de fatores no corpus Contos 

 

Os grupos que mais se mostraram relevantes na seleção das variantes de 

futuridade no corpus Contos foram paradigma verbal e tipo de futuridade quanto à 

limitação, que também foram dois dos mais selecionados no corpus anterior. Os grupos 

projeção da futuridade e tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento vêm logo a seguir com uma seleção a menos. Os grupos paralelismo 

formal e ocorrência da forma em construção verbal maior foram selecionados apenas 

uma vez. Mais uma vez, na maioria das seleções, os números confirmaram as hipóteses. 

Nos casos de confirmação das hipóteses, destacamos novamente os grupos 

paradigma verbal, tipo de futuridade quanto à limitação e tipo de verbo quanto à 

presença dos traços de movimento e deslocamento. Os resultados obtidos com o grupo 

paradigma verbal continuam mostrando que o princípio da retenção (BYBEE, 2003) 

pode estar influindo na atualização das formas de futuridade: as formas dos verbos 

irregulares, muito frequentes e por isso possivelmente estocadas como únicas, têm se 

demonstrado um contexto inibidor da perífrase e um contexto de preferência pelas 

formas padrão.  

Os resultados do grupo tipo de verbo quanto à limitação também confirmaram 

o inicialmente postulado e continuam apoiando a hipótese de que deve haver uma escala 

de qualidade de futuridade entre as formas em variação e que essa escala prevalece, 

Grupos de fatores Discurso interativo Discurso teórico Relato interativo Narração Total 
de 
sele-
ções 

op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 

1- Paradigma verbal 
 

X 
C 

X 
C 

       X 
C 

  3 

2- Tipo de marcação 
contextual da futuridade 

             

3- Tipo de futuridade 
quanto à limitação 

X 
C 

X 
C 

X 
C 

         3 

4- Projeção da 
futuridade 
 

X 
NC 

 X 
C 

         2 

5- Ocorrência da forma 
em construção verbal 
maior 

         X 
C 

  1 

6- Verbo quanto à 
presença dos traços de 
mov. e desl. 

 X 
C 

X 
C 

         2 

7- Paralelismo formal 
 

         X 
NC 

  1 

8- Sexo 
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sobretudo, quando se opõe uma forma marcada morfologicamente a outra não marcada, 

como nas oposições 2 e 3. A regra do princípio da quantidade, segundo a qual 

informação já dada não necessita de uma maior codificação, está se demonstrando 

influente no uso das formas de futuridade. Convém comentar, entretanto, os resultados 

obtidos na primeira oposição do discurso interativo.  

A confirmação da hipótese formulada vai contra o verificado na oposição 1, 

entre a perífrase e o futuro do presente, do discurso interativo no corpus ELOC, em que 

esse grupo foi selecionado: postulamos, para explicar a dominância da forma sintética 

no contexto de limitação, que a expressão de mais certeza que caracterizaria a forma 

perifrástica diante do futuro do presente poderia ter mais força que a menor qualidade 

de futuridade e faria com que as formas de ir + infinitivo fossem inibidas no contexto de 

limitação, inerentemente tradutor de incerteza. Todos os resultados percentuais nas 

oposições equivalentes em que esse grupo não foi selecionado também apontam nesse 

sentido.  

Como argumentamos, os números obtidos no presente caso, contrários ao que 

se tem constatado, podem ter se dado em virtude de uma possível polarização 

estabelecida entre uma forma de mais formalidade, o futuro do presente, e outra de 

menos formalidade, a perífrase, que teria sido usada, de forma geral, para marcar a 

informalidade própria da conversação. Em virtude disso, podem-se ter anulado 

diferentes nuances discursivas dessas duas formas. 

As estatísticas do grupo tipo de verbo quanto à presença dos traços de 

movimento e deslocamento vão ao encontro do esperado. Outra vez foi confirmada a 

hipótese de que os verbos detentores dos traços de movimento e deslocamento são um 

contexto inibidor da perífrase, em que o auxiliar ir, cuja gramaticalização ainda não está 

completa, pode veicular os mesmos traços e trazer redundância ao contexto. Este grupo 

foi pela primeira vez selecionado na oposição entre o presente e o futuro do presente e 

os números confirmaram a hipótese de que o presente deve ser preferido em relação à 

forma sintética no contexto de verbos detentores dos traços de movimento e 

deslocamento. Como comentamos anteriormente, a característica dos verbos detentores 

dos traços de movimento e deslocamento de veicularem o traço aspectual de indicação 

do curso de fatos a partir de um ponto locativo ou temporal, e com ele já alguma 

futuridade, deve ser responsável pela tendência de escolha do presente em lugar da 
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forma sintética. Uma forma de presente desses verbos pode ser suficiente para 

expressão da futuridade. 

O grupo de fatores projeção da futuridade foi selecionado duas vezes nas 

rodadas do discurso interativo: na oposição 3 os resultados confirmaram a hipótese, 

mas, na oposição 1, foram contrários ao esperado. Uma possível explicação para o 

resultado contrário é a mesma referente ao do grupo tipo de futuridade quanto à 

limitação acima: pode ter havido uma polarização de nível de formalidade entre as duas 

formas da oposição, de forma que a perifrástica foi usada genericamente para marcar a 

informalidade nos contextos de discurso interativo. Por isso, também podemos dizer que 

os resultados desse grupo reforçam a hipótese de que o contexto que tende à expressão 

de maior certeza e menos qualidade de futuridade favorece a forma de presente, mesmo 

em relação à forma perifrástica que também é associada à expressão de certeza. Vai se 

configurando a existência de uma gradação na expressão de certeza pelas formas de 

futuridade, de menos certeza, com as formas de futuro do presente, passando por um 

nível intermediário, com as formas de ir + infinitivo, a mais certeza, com as formas do 

presente. 

O grupo ocorrência da forma em construção verbal maior foi selecionado 

apenas uma vez, na oposição 1 da narração, e confirmou o esperado. A forma 

perifrástica tende a ser menos usada no contexto de formas ocorrentes em construção 

verbal maior. Já o grupo paralelismo formal, que também foi selecionado uma única 

vez, na oposição 1 da narração, apresentou um resultado bastante diferente do esperado. 

O contexto mais favorecedor da perífrase foi o de ocorrência posterior à forma 

diferente, e o que a inibiu foi o de ocorrência posterior à forma idêntica. A hipótese 

formulada reza o contrário. Esses resultados, assim como os favoráveis à perífrase como 

ocorrência única ou primeira ocorrência, podem sugerir que a escolha dessa forma, no 

corpus Contos, deve estar relacionada à expressão de algum matiz, como o de maior 

certeza, que o futuro do pretérito não detém e que anula a influência do paralelismo 

formal. Os resultados também podem apontar para uma proximidade relativamente à 

qualidade de futuridade entre as formas perifrásticas e as formas sintéticas, de maneira 

que, embora os números não tenham confirmado a hipótese de que, numa sequência, 

uma forma leva a outra idêntica, não vão contra o princípio geral de que marcas levam a 

marcas. 
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7 ANALISE DOS DADOS DO CORPUS DISSERTAÇÕES 

 

 

Selecionamos e analisamos ao todo 12 dissertações de autores e autoras 

cearenses do Programa de Pós-graduação em Linguística da UFC, defendidas entre 

1990 e 2005. São 6 autores do sexo masculino e 6 do sexo feminino, compondo duas 

faixas etárias: 3 de cada sexo na faixa A, até 35 anos, e 3 de cada sexo na faixa B, acima 

de 35 anos. Foram registradas nessas dissertações 1181 ocorrências das formas de 

expressão de futuridade previstas nas hipóteses e metodologia. Das 1181 ocorrências, 

não fizeram parte das rodadas do VARBRUL, além das 342 formas de futuridade 

deslocadas, 49 formas de futuridade do verbo auxiliar modal dever e 10 formas do 

presente do indicativo (todas no discurso teórico), que, por serem poucas, não 

permitiram rodadas estatísticas completas. Apresentamos, abaixo, exemplos de 

ocorrências excluídas de formas de futuridade do verbo dever e de formas do presente 

(exemplos de formas deslocadas serão dados posteriormente): 

 
(114) a. [...] Tal percepção limitada do fenômeno certamente levará a atividades de correção ou 

reescrita em que o aluno deverá substituir aleatoriamente o sintagma em evidência por 
formas linguísticas semanticamente mais atenuadas perdendo-se, assim, o caráter 
cognitivo, discursivo, funcional das escolhas linguísticas feitas pelo indivíduo. 138 

          b. Neste trabalho, estão, foi investigado como o adulto-aprendiz concebe as normas 
ortográficas, observando se o apoio na oralidade e a falta de exposição contínua a material 
escrito, através da leitura, se apresentariam como os mais frenquentes fatores 
condicionantes das dificuldades ortográficas enfrentadas  por ele, que já passou por um 
processo inicial de alfabetização e que, por isso, já deveria ter superado [...]139 

(115) a. [...] Suas idéias acerca da leitura, na entrevista, pareceram automatizadas, pois 
contrastaram com suas respostas no roteiro de sondagem, o que leva a crer que, se não for 
assim, na verdade ele não segue as boas orientações que afirmou receber de seus 
professores e não revelou o por quê.140 

         b. Se abstrairmos o contexto mais global em que as narrativas ocorrem, fazendo uma 
micro-análise das narrativas, a COMPETÊNCIA NARRATIVA, tal como proposta pelos 
“gramáticos de histórias”, é concebida como um potencial universal cognitivo, 
possivelmente com uma base biológica [...] 141 

 

Como descrevemos na metodologia, as rodadas estatísticas no pacote 

computacional VARBRUL deveriam ser feitas com os dados de cada mundo discursivo. 

Contudo, só pudemos levar ao final rodadas com as formas de futuridade do discurso 

interativo e do discurso teórico. Não houve dados suficientes no relato interativo e na 
                                                
138 DISSERTAÇÕES, disF1, p. 92, ocorrência 2. 
139 DISSERTAÇÕES, disF5, p. 14, ocorrência 2. 
140 DISSERTAÇÕES, disF5, p. 98, ocorrência 3. 
141 DISSERTAÇÕES, disF3, p. 17, ocorrência 1. 



219 
 

 

narração que possibilitassem rodadas completas. Como era de se esperar, no gênero que 

compõe o corpus, trechos narrativos foram muito raros, aparecendo somente em 

algumas das dissertações em que houve a necessidade de se relatar procedimentos 

experimentais, especialmente na descrição metodológica, como no exemplo seguinte: 

 
(116) Na segunda fase, o professor solicitou que as crianças escrevessem a história 

apresentada. Nesse momento, foi dada à criança a instrução de que ela deveria escrever, 
tendo como destinatário uma outra criança que não teria acesso ao livro. Sendo assim, a 
história precisaria ser escrita de forma que o leitor a entendesse sem precisar recorrer ao 
livro.142 

  

As rodadas também foram binárias. Chamamos atenção para o fato de que, 

tanto com os dados do discurso interativo, como com os do discurso teórico, só fizemos 

uma rodada binária, em que opusemos a perífrase ir + infinitivo, considerada regra de 

aplicação, ao futuro do presente. Conforme mencionado, só ocorreram 10 formas de 

presente do indicativo, todas no discurso teórico, o que forçou a exclusão dessas 

variantes. Passemos, então, à análise dos números obtidos. 

 

 

7.1 As formas de futuridade no discurso teórico 
 

 

No discurso teórico, tipo de discurso que, no gênero que compõe o corpus 

Dissertações, é primário, foram contabilizadas 300 formas de expressão de futuridade, 

das quais 257 (86%) foram de formas de futuro do presente, 10 (3%) de formas de 

presente do indicativo e 33 (11%) de formas de ir + infinitivo, conforme exemplificado 

em itálico, respectivamente, abaixo: 

 
(117) Para esta autora, uma linguagem será especializada se diferir da língua geral, que é o 

conjunto de regras que formam parte do conhecimento da maioria dos falantes de uma 
língua, em um dos seguintes aspectos: temática; características específicas dos 
interlocutores, características específicas da situação comunicativa canal de transmissão 
dos dados [...]143 

(118) Se abstrairmos o contexto mais global em que as narrativas ocorrem, fazendo uma micro-
análise das narrativas, a COMPETÊNCIA NARRATIVA, tal como proposta pelos 
“gramáticos de histórias”, é concebida como um potencial universal cognitivo, 
possivelmente com uma base biológica [...] 144 

                                                
142 DISSERTAÇÕES, disF1, p. 69, ocorrências 2, 3 e 4. 
143DISSERTAÇÕES, disF1, p. 17, ocorrência 1. 
144 DISSERTAÇÕES, disF3, p. 17, ocorrência 1. 
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(119) O primeiro critério para a caracterização de uma comunidade discursiva é, segundo 
Swales (1990; 1992), a existência de um conjunto de objetivos públicos comuns entre 
seus membros. De fato, a existência de um ou mais objetivos comuns é que vai reunir 
membros. 145 

 

Como já mencionamos, excluímos as formas de presente das rodadas do 

VARBRUL pela pouquíssima quantidade de dados e, consequentemente, não efetuamos 

as oposições 2 e 3, de que elas fazem parte. Levamos a cabo somente a oposição 1, entre 

futuro do presente e perífrase ir + infinitivo. Na primeira tentativa, houve problemas 

com 3 dos 9 grupos de fatores investigados: dois deles apresentaram knockouts: tipo de 

marcação contextual da futuridade, em que somente foram contabilizadas duas formas 

de futuridade no fator marcação próxima, e ambas de futuro do presente; e tipo de 

verbo quanto à presença dos traços de movimento e deslocamento, em que foram 

registradas apenas 5 formas de futuridade no fator verbo detentor, e todas de formas de 

futuro do presente. O terceiro grupo em que houve problemas foi projeção da 

futuridade, em que nenhuma das 290 formas de futuridade contabilizadas está no fator 

futuridade definida. 

Os resultados dos grupos tipo de marcação contextual da futuridade e projeção 

da futuridade são semelhantes aos observados nas oposições do discurso teórico no 

corpus ELOC e, como comentamos, devem estar relacionados ao fato de, nesse tipo de 

discurso, os valores temporais das formas verbais serem enfraquecidos, cedendo lugar a 

um valor mais genérico, o que dificulta a ocorrência de referências temporais 

específicas, fundamentais para esses dois grupos. No caso do corpus Dissertações, o 

knockout no grupo de fator tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento pode estar relacionado ao próprio conteúdo dos textos que parece não 

favorecer o aparecimento de verbos com os traços de movimento e deslocamento. 

Excluímos, então, esses três grupos e conseguimos finalizar a rodada. Foram 

selecionados 3 grupos de fatores, nessa ordem: 1º sexo, 2º paralelismo formal e 3º 

ocorrência da forma em construção verbal maior. 

 

 

 

 

 

                                                
145 DISSERTAÇÕES, disF1, p.60, ocorrência 1. 
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7.1.1 Oposição única no discurso teórico: ir + infinitivo X futuro do presente 
 

 

7.1.1.1 Sexo 

 

 

O grupo de fatores sexo mais uma vez foi selecionado em uma oposição do 

discurso teórico. Já havia sido na única oposição pertinente do discurso teórico do 

corpus ELOC, em que as mulheres lideraram a implementação da perífrase. Vejamos os 

números relativos a este grupo no presente corpus: 

 
Tabela 42 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Sexo 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Masculino 25/101 25% .77 
Feminino 8/181 4% .35 
Total 33/290 11%  

 

Como vemos, os números revelam uma tendência completamente diferente, 

mas que está conforme o esperado. No discurso teórico, que é tipo de discurso primário 

no corpus Dissertações, o sexo masculino se apresenta como favorecedor da perífrase 

com o peso relativo de .77, ao passo que o sexo feminino demonstra-se inibidor da 

forma inovadora, com peso de .35. Esse é um dado extremamente relevante no contexto 

desta pesquisa. Ao comparamos estes números aos resultados obtidos nas rodadas do 

corpus ELOC, observamos que a implementação da perífrase realmente parece 

caminhar, como hipotetizado, em ritmos diferentes a depender do contexto do tipo de 

discurso observado.  

No contexto em que o discurso teórico era secundário, provavelmente sofrendo 

influência do tipo de discurso primário, o discurso interativo, em que a implementação 

da perífrase se demonstrou avançada, as mulheres estão na liderança da inovação, 

exatamente de acordo com o que teoriza a literatura pertinente. Neste contexto, em que 

o discurso teórico é o tipo de discurso principal e em que os números se invertem, pois o 

uso da perífrase é incipiente, como podemos ver no percentual amplamente maior de 

uso do futuro do presente, são os homens que estão à frente da implementação da forma 

inovadora, o que também está em conformidade com o que se encontra na literatura 

variacionista (cf. LABOV, 1990; PAIVA, 2003). Aqui a perífrase pode ainda não ter 
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atingido um nível satisfatório de prestígio, fazendo com que as mulheres ainda prefiram 

a forma canônica. 

 

 

7.1.1.2 Paralelismo formal 

 

 

O grupo paralelismo formal foi pela terceira vez selecionado em nosso estudo. 

Chamamos atenção para o fato de os números obtidos nesta oposição serem muito 

semelhantes aos da oposição equivalente no tipo de discurso narração no corpus Contos: 

 
Tabela 43 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Paralelismo formal 

Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Ocorrência única 25/105 19% .76 
Primeira ocorrência 4/57 7% .59 
Oco. posterior à forma idêntica 1/96 1%  .12 
Oco. posterior à forma diferente 3/7 43%  .89 
Total 33/290 11%  

 

As estatísticas mostram que o contexto mais favorecedor da perífrase é 

novamente o de ocorrência posterior à forma diferente, e o que a inibe também é o de 

ocorrência posterior à forma idêntica, contrariando o esperado. O comentário que 

fazemos sobre esses números, assim como sobre os pesos favoráveis à perífrase como 

ocorrência única ou primeira ocorrência, também semelhantes aos obtidos na oposição 

equivalente da narração no corpus Contos, vão no mesmo sentido dos que fizemos 

antes: tais estatísticas podem sugerir que a escolha de ir + infinitivo, no corpus 

Dissertação, que, destaque-se, parece apresentar características semelhantes quanto ao 

grau de formalidade às do corpus Contos, inclusive nos percentuais de uso de uma e de 

outra forma de futuridade, deve estar relacionada à expressão de algum matiz (como o 

de maior certeza) que, com o futuro do presente, não ganha tanto destaque e cuja 

importância suplanta a pressão do paralelismo formal. 
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7.1.1.3 Ocorrência da forma em construção verbal maior 

 

 

Selecionado em mais uma oposição, este grupo tem estado entre os mais 

relevantes na determinação da escolha da forma perifrástica. Vejamos os números: 

 
Tabela 44 – Ir + infinitivo em oposição ao futuro do presente – Ocorrência da forma verbal em 

construção verbal maior 
Fatores Nº de dados/total Percentagem Peso Relativo 
Forma ocorrente 2/89 2% .23 
Forma não-ocorrente 31/199 16% .64 
Total 33/290 11%  

 

Novamente, o contexto de forma ocorrente em construção verbal maior revela-

se altamente inibidor da perífrase, com o peso de .23, confirmando o esperado. É o 

contexto de forma não-ocorrente em construção verbal maior o mais favorável a 

expansão da perífrase. 

 

 

7.1.1.4  Grupo de fatores não selecionados na oposição única do discurso teórico 

 

 

Os três grupos desconsiderados pelo programa foram paradigma verbal, tipo 

de futuridade quanto à limitação e idade. No grupo paradigma verbal, a perífrase 

ocorreu em 7% (12/171) dos verbos irregulares e em 18% (21/119) dos verbos 

regulares, números que, embora não tenham sido suficientes para a seleção do grupo, 

apontam para o esperado. No grupo tipo de futuridade quanto à limitação, ir + 

infinitivo ocorreu em 5% (2/42) dos casos de futuridade limitada e em 13% (31/248) dos 

de futuridade não-limitada, novamente não sugerindo a confirmação da hipótese 

inicialmente formulada. No grupo idade, a perífrase foi atualizada 19/89 (21%) na faixa 

mais jovem e apenas 14/201 (7%) na faixa mais velha, sinalizando, embora apenas em 

termos de percentuais, para uma mudança em curso no tipo de discurso em foco. 
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7.2 As formas de futuridade no discurso interativo 
 

 

O discurso interativo é um tipo de discurso secundário no gênero que compõe o 

corpus Dissertações. Contabilizamos 440 formas de futuridade, um número bastante 

alto, considerando que o discurso interativo, nas dissertações, estabelece-se somente em 

certos trechos encaixados nas discussões teóricas que ocupam a maior parte do texto. 

Geralmente, nos trechos desse tipo de discurso interativo, apresenta-se a subdivisão do 

texto ou anuncia-se, de antemão, o que será exposto ou discutido nas etapas seguintes ao 

ponto atual no desenvolvimento do processo expositivo. Há trechos, ainda, que retomam 

o que já foi exposto para que se estabeleçam ligações com o que está sendo tratado ou 

com o que será a seguir. Essas características devem tornar os trechos de discurso 

interativo encaixados no discurso teórico um contexto bastante favorável à ocorrência 

de formas de futuridade. 

Apesar da grande quantidade de ocorrências de formas de futuridade, que 

suplantou mesmo o número de atualizações no discurso teórico, tipo de discurso 

principal (300 ocorrências), a variação foi praticamente inexistente. Das 440 formas 

contabilizadas, 433 foram de formas de futuro do presente e apenas 7 de formas de ir + 

infinitivo. O presente não teve nenhuma ocorrência. Vejamos alguns exemplos abaixo: 

 
(120) Nesta seção, apresentaremos a visão de alguns pesquisadores a respeito da descrição 

espacial para que possamos situar as nossas hipóteses visto que elas estão diretamente 
relacionadas a este tipo de descrição, e para que possamos compreender o contexto geral 
que servirá de referência principal para este trabalho. Além de discutir as concepções 
relacionadas com a descrição espacial, serão também mencionados outros conceitos, tais 
como elementos ou objetos de referência, que serão envolvidos neste trabalho.146 

(121) a. [...] O tema B é o que registra um número de médias mais alto, chegando a registrar 
um valor isolado de 14.89 que eleva a média geral, distorcendo de certa forma o resultado 
final. 

         Vamos apresentar os resultados dos alunos de 2º grau.147 
         b. [...] Os de Estudos Sociais permanecem com média mais alta, como ocorre com a 4ª 

série. 
        Vamos tomar a seguir, os resultados por disciplina.148 
 

Vemos que o discurso interativo configura-se à medida que o autor sente a 

necessidade de sair da exposição teórica para estabelecer contato com seus possíveis 

interlocutores, principalmente para informar-lhe sobre os próximos passos dessa 

                                                
146 DISSERTAÇÕES, disM5, p. 16, ocorrências 5, 6, 7 e 8. 
147 DISSERTAÇÕES, disF6, p. 78, ocorrência1. 
148 DISSERTAÇÕES, disF6, p. 100, ocorrência1. 
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discussão teórica. Assim, assume como centro de um eixo de referência global a fase 

atual em que se encontra o desenvolvimento do texto, mais especificamente, uma 

determinada seção ou subseção. Posiciona-se como se estivesse falando naquele 

momento sobre o que ainda vai apresentar ou discutir. Cria, artificialmente, 

entremeando a exposição teórica, o “momento da fala”, ou uma duração do ato de 

produção. 

Há, nesse tipo de discurso interativo secundário, uma diferença fundamental 

em relação ao discurso interativo primário ou mesmo em relação ao discurso interativo 

secundário encaixado em narração ou relato interativo: nestes últimos o centro do eixo 

de referência é fixo e, a partir dele, localizam-se todos os outros processos verbais do 

texto relativo àquele tipo de discurso. No discurso interativo secundário encaixado em 

discurso teórico isso não acontece. O centro do eixo de referência é apenas 

momentâneo: estabelece-se tomando uma seção ou subseção, mas, dali a pouco, 

constroi-se em outra. O centro do eixo de referência desloca-se à medida em que 

progride a exposição teórica, algo muito semelhante ao que ocorre na narração e no 

relato interativo. 

Outra diferença é que são muito escassas, no discurso interativo encaixado no 

discurso teórico, referências de localização temporal específicas, por meio de advérbios 

ou expressões adverbiais. O potencial temporal dêitico fraco que caracteriza o tipo de 

discurso principal, quer dizer, o discurso teórico, no qual os processos em geral ganham 

dimensão atemporal, uma validade ilimitada, pode afetar os tipos de discurso 

encaixados. A grande maioria das referências específicas diz respeito às partes do texto 

que se seguem ou que ficaram para trás, como “a seguir”, “no capítulo seguinte”, “no 

capítulo anterior”, “abaixo” etc., que respondem mais a onde do que a quando.  

Vemos uma implicação importante nesse fato: como não há apoio de 

especificação temporal, dificilmente se pode flagrar uma forma do presente com valor 

de futuridade. Na verdade, o tempo verbal a ser escolhido para compor um trecho de 

discurso interativo nas dissertações parece ser mais uma questão de estilo. Queremos 

dizer que notamos uma clara divisão entre autores que preferem usar o presente em 

trechos como os dos exemplos acima e não estabelecer qualquer relação temporal e 

outros que querem tornar clara a localização atual de seu ponto de vista e do que seguirá 

a ele, escolhendo o futuro para indicar posterioridade, talvez mais “espacial” do que 
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“temporal”. Repetiremos, abaixo, o exemplo (123), mas substituiremos as formas de 

futuro por formas de presente: 

 
(122) Nesta seção, apresentamos a visão de alguns pesquisadores a respeito da descrição 

espacial para que possamos situar as nossas hipóteses visto que elas estão diretamente 
relacionadas a este tipo de descrição, e para que possamos compreender o contexto geral 
que serve de referência principal para este trabalho. Além de discutir as concepções 
relacionadas com a descrição espacial, são também mencionados outros conceitos, tais 
como elementos ou objetos de referência, que são envolvidos neste trabalho. 

 

Repare-se, inicialmente, que o presente não expressa um tempo específico, 

nem o de concomitância em relação ao momento da enunciação. É um uso neutro, com 

o qual o texto adquire a característica de descrição atemporal. Com o uso do futuro, 

estabelecem-se relações mais dêiticas entre o que se está falando e o que ainda se falará. 

O tom não é de uma descrição neutra: o texto ganha ares de “conversa”. Dessa forma, já 

que não há a expressão de posterioridade com o uso do presente, não vemos a 

possibilidade de considerá-lo como variando com o futuro em tais casos. 

A partir dessas últimas considerações, ressaltamos a importância de se levar em 

conta a distinção entre os tipos de discurso num estudo sobre a variação de formas 

verbais como as que estão em foco neste trabalho. As características dos tipos de 

discurso podem ser decisivas inclusive na possibilidade de entrada ou não de uma forma 

verbal no envelope de variação. 

 

 

7.3 As formas de futuridade no relato interativo 
 

 

Apesar de o gênero que compõe o corpus Dissertações não ser muito favorável 

aos tipos de discurso da ordem do narrar, registramos alguns trechos de relato interativo, 

geralmente em partes do texto onde foi necessária a descrição de procedimentos 

experimentais e o autor colocou-se como o agente que levou a cabo tais procedimentos. 

Nesses trechos de relato interativo, houve algumas ocorrências de formas de futuridade. 

Contabilizamos ao todo 14 formas, mas não houve variação: todas elas foram de futuro 

do pretérito. Vejamos exemplos abaixo:  

 
(123) [...] Houve um caso em que nos encontrávamos na sala de bate-papo da Sociedade numa 

conversação com um participante (Ecthelion) que não pertencia à Sociedade. Um dos 
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membros (Haldir de Lórien) veio alertar-nos para que não continuássemos a conversação 
com Ecthelion, dizendo que mais tarde explicaria os motivos.149 

(124) [...] Escolhemos um total de 3 (três) informantes por tarefa. Julgamos que esse número 
seria suficiente, uma vez que grande parte dos informantes já havia trabalhado em quase 
todas as fases de produção da rede, estando, assim, apta a descrever qualquer etapa do 
processo.150 

(125) [...] Esse fato nos levou a adotar o nickname NAUM, a fim de sermos aceitos pelo grupo. 
Escolhemos tal alcunha em alusão à marca de nasalidade –aum tão frequente nas “falas” 
do grupo. Acreditávamos que um nickname assim seria mais aceito.151  

 

A atualização unânime do futuro do pretérito reforça ainda mais a tendência 

observada no corpus Dissertações de predominância das formas sintéticas. 

  

 

7.4 As formas de futuridade na narração 
 

 

Além de registrarmos alguns trechos de relato interativo, como expusemos 

acima, encontramos também trechos de narração. A circunstância de ocorrência desse 

outro tipo de discurso da ordem do narrar é muito semelhante à do relato interativo: 

aparece quando se faz necessário descrever algum tipo de procedimento experimental. 

A diferença é que o autor não marca sua presença ou ação nos procedimentos narrados, 

ou porque o procedimento é de outrem ou talvez porque prefira dar um caráter mais 

impessoal e autônomo à descrição. Foram contabilizadas 29 ocorrências de formas de 

futuridade. Embora tenha sido maior a quantidade de formas de futuridade, não houve 

também variação: todas as ocorrências foram de formas de futuro do pretérito. Seguem 

alguns exemplos: 

 
(126) Para comprovar essa tese, no caso específico do conhecimento das normas ortográficas, o 

autor incentivou experimentalmente as crianças a transgredir intencionalmente a norma 
ortográfica [...]. Seu intuito era averiguar se haveria uma reflexão consciente sobre o 
conhecimento ortográfico, pois ele acreditava que o aluno precisaria ter um 
conhecimento explícito do que estaria violando para transgredir propositalmente uma 
norma ou regra [...]152 

(127) Na segunda fase, o professor solicitou que as crianças escrevessem a história 
apresentada. Nesse momento, foi dada à criança a instrução de que ela deveria escrever, 
tendo como destinatário uma outra criança que não teria acesso ao livro. Sendo assim a 
história precisaria ser escrita de forma que o leitor a entendesse sem precisar recorrer ao 
livro.153 

                                                
149 DISSERTAÇÕES, disF1, p. 84, ocorrência 1. 
150 DISSERTAÇÕES, disM2, p. 20, ocorrência 2. 
151 DISSETAÇÕES, disM1, p. 85, ocorrência 1. 
152 DISSERTAÇÕES, disF5, p. 41, ocorrências 1, 2 e 3. 
153 DISSERTAÇÕES, disF3, p. 69, ocorrências 1, 2 e 3. 
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(128) Para a segunda atividade, foi aplicado o mesmo ditado usado por Morais (2000, p. 41), 
na sua pesquisa com as crianças [...] Os alunos deveriam limitar-se a escrever as palavras 
que lhes fossem ditadas, da forma como eles concebiam [...] A princípio, estranharam as 
primeiras palavras e se agitaram fazendo muitas indagações. Foi pedido, então, que 
ouvissem bem e não se preocupassem, pois o texto seria ditado pacientemente e repetido 
quando fosse necessário. Explicou-se que seria lida a frase completa, para que eles 
entendessem o sentido e, depois, ela seria repetida com mais vagar.154 

  

A ocorrência de formas de futuridade sem variação também na narração, como 

tipo de discurso secundário encaixado no discurso teórico, ajuda a mostrar que a 

implementação da perífrase caminha devagar no corpus Dissertação. 

 

 

7.5 As formas de futuridade deslocadas 
 

 

O corpus Dissertações demonstrou-se bastante profícuo à ocorrência de formas 

de futuridade deslocadas. Computamos ao todo 342 formas. Quase todas, 341 

ocorrências, são de formas deslocadas do narrar para o expor, e apenas 1, do expor para 

o narrar. Registramos os mesmos 4 matizes encontrados nos corpora anteriores: a) 

formas deslocadas do narrar para o expor com o matiz de expressão de afastamento do 

processo verbal por dificuldade ou impossibilidade de realização do fato; b) formas 

deslocadas do narrar para o expor com o matiz de descomprometimento em relação à 

informação dada; c) formas de futuridade deslocada do narrar para o expor com o matiz 

de modéstia ou cortesia; e d) formas de futuridade deslocadas do expor para o narrar 

com efeito da hipotipose.  

Destaquemos a predominância absoluta do matiz de descomprometimento em 

relação à informação dada. No discurso teórico, é comum a referência à teoria e a 

afirmações de outros autores, que às vezes não são adotadas ou são deixadas em 

suspense para posterior comprovação. O uso de formas de futuridade deslocadas do 

narrar para o expor é um recurso para a marcação dessas posições, o que pode explicar o 

alto índice de formas com o matiz de descomprometimento em relação à informação 

dada. A seguir apresentamos exemplos de formas com cada um dos matizes registrados: 

 
(129) Em um novo trabalho, organizaríamos melhor e de outra forma os alvos pesquisados, 

restringindo-os e atribuindo-lhes hierarquia.155 
                                                
154 DISSERTAÇÕES, disF5, p. 51, ocorrências 1, 2, 3 e 4. 
155 DISSERTAÇÕES, disM6, p. 114, ocorrência 1. 
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(130) A linguagem do Direito existe, segundo Cornu, porque ela não é compreendida, ou seja, 
a incompreensão com a qual nos deparamos ao ler, ouvir a linguagem do Direito lhe 
imprime uma característica própria. A incompreensão patente dos termos do Direito 
estaria, segundo o autor, longe daquilo que caracteriza a incompreensão das palavras.156 

(131) Antes de aplicarmos o modelo de Hamon (op.cit) ao caso específico das descrições 
espaciais, visto que ele propõe um modelo geral para o texto descritivo, gostaríamos de 
esclarecer um tópico importante para que o modelo proposto, quando aplicado às 
descrições espaciais, seja melhor compreendido.157 

(132) No sexto episódio, o menino e o cachorro buscam o sapo num lago onde depois o 
encontrarão.158 

 

No exemplo (129), com o uso da forma de futuridade organizaríamos, o autor 

se afasta do processo indicado na forma verbal: expõe-no como possível de acontecer, 

mas, com o futuro do pretérito, deixa transparecer que é improvável. Caso tivesse usado 

a forma organizaremos ou vamos organizar deixaria como certo o desenvolvimento de 

um novo trabalho com os novos moldes de organização.  

No exemplo (130), com a forma estaria, o autor limita a validez da informação, 

deslocando-a da categoria de verdade absoluta para a de opinião particular, que, por 

sinal, não assume, pelo menos ainda, como sendo a sua. Reparemos que, com o uso do 

futuro do pretérito, a expressão segundo o autor torna-se redundante. 

No exemplo (131), através da forma gostaríamos, o autor se afasta da posição 

de “autor” para, modestamente, pedir licença aos imaginários interlocutores para efetuar 

uma espécie de digressão que quebraria a sequência esperada, mas seria necessária. 

No exemplo (132), não há matiz de limitação da validez do enunciado, mas, ao 

contrário, o de ampliação da validez do enunciado. O breve trecho do exemplo faz parte 

de uma narração de uma história usada em um procedimento experimental. Ao repassar 

a história o autor preferiu usar as formas de presente e futuro do presente em vez de 

pretérito e futuro do pretérito. Esse deslocamento tem o efeito de fazer os fatos relatados 

ganharem mais realismo, ampliando-se a validez da informação. 

Das formas de futuridade deslocadas, resta dizer que não houve variação. 

Todas as 342 ocorrências foram de formas sintéticas, o que reforça ainda mais a 

tendência já observada de as formas deslocadas serem reduto das formas canônicas e 

também a predominância dessas formas no gênero que compõe o corpus Dissertações, 

e, particularmente, no discurso teórico, tipo de discurso principal desse gênero. 

 

                                                
156 DISSERTAÇÕES, disM4, p. 17, ocorrência 1. 
157 DISSERTAÇÕES, disM5, p. 19, ocorrência 3. 
158 DISSERTAÇÕES, disF3, p. 104, ocorrência 1. 
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7.6 Considerações finais deste capítulo 
 

 

No corpus Dissertações, embora tenhamos contabilizado um número bastante 

expressivo de formas de futuridade, considerando as dos 4 tipos de discurso e as formas 

de futuridade deslocadas, houve pouca variação. Foram registradas pouquíssimas 

formas de presente do indicativo e nenhuma forma de imperfeito com valor de 

futuridade. Também não foram registradas formas de haver de + infinitivo. Das formas 

concorrentes com a forma sintética, apenas as de ir + infinitivo tiveram um uso mais 

acentuado, apesar de não ter havido muitas ocorrências. A pouca variação não permitiu, 

assim, muitas rodadas estatísticas. Na verdade, só foi possível completarmos uma 

oposição: a entre a perífrase ir + infinitivo e futuro do presente no discurso teórico, 

mesmo assim com a necessidade de se eliminar 3 dos 9 grupos de fatores. 

Entretanto, a pouca variação, com um domínio quase total das formas sintéticas 

em todos os tipos de discurso e também nas formas de futuridade deslocadas, em si, já 

diz muito. Permite chegarmos a uma conclusão importante: no corpus Dissertações, que 

tem como tipo de discurso principal o discurso teórico, a implementação da perífrase é 

incipiente. Os números de atualização de ir + infinitivo em relação ao das formas 

sintéticas são diametralmente opostos aos verificados no corpus ELOC, que tem como 

tipo de discurso predominante, o discurso interativo. Um uso bem maior das formas 

sintéticas já era previsto, conforme nossas hipóteses, mas esperávamos uma variação 

um pouco maior, em virtude do já bastante avançado estágio de implementação da 

perífrase relatado por outros estudiosos. 

Como fizemos no final dos capítulos anteriores, mesmo com apenas uma 

rodada pertinente, apresentamos uma tabela que resume os resultados, indicando quais 

os grupos de fatores selecionados (X) e se houve confirmação da hipótese (C), se a 

conformação foi somente parcialmente (CP), ou se os números não a confirmaram 

(NC): 

 
Quadro 5 – Resumo do número de seleções dos grupos de fatores no corpus Dissertações 

Grupos de fatores Discurso interativo Discurso teórico Relato interativo Narração Total 
de 
sele-
ções 

op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 op.1 op.2 op.3 
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Os resultados obtidos com o grupo de fatores Sexo, selecionado em primeiro 

lugar pelo VARBRUL, foram muito importantes no contexto de nossa pesquisa: quando 

comparamos os resultados obtidos no corpus Dissertações aos registrados nas rodadas 

do corpus ELOC, percebemos que a implementação da perífrase encontra-se em 

estágios diferenciados a depender do contexto do tipo de discurso observado. Como 

reza a literatura variacionista e como hipotetizamos, as mulheres lideram a inovação 

quando esta se encontra em um estágio mais avançado, como no contexto em que o 

discurso teórico era secundário, provavelmente sofrendo influência do tipo de discurso 

primário, o discurso interativo, no corpus ELOC. Contudo, são os homens, que estão à 

frente da implementação da forma inovadora, quando a mudança ainda é incipiente, 

como no contexto do corpus Dissertações, em que o discurso teórico é o tipo de 

discurso principal. Nele, a perífrase pode ainda não ter atingido um nível alto de 

prestígio, fazendo com que as mulheres ainda prefiram a forma canônica. 

O grupo paralelismo formal apresentou, na oposição única do discurso teórico, 

resultado muito semelhante ao obtido na oposição equivalente, entre perífrase e forma 

sintética, no tipo de discurso narração do corpus Contos. Uma explicação possível é a 

que tecemos na ocasião da oposição do corpus Contos: o uso da perífrase pode estar 

1- Paradigma 
verbal 
 

             

2- Tipo de 
marcação 
contextual da 
futuridade 

             

3- Tipo de 
futuridade quanto 
à limitação 

             

4- Projeção da 
futuridade 
 

             

5- Ocorrência da 
forma em 
construção verbal 
maior 

X 
C 

           1 

6- Verbo quanto 
à presença dos 
traços de mov. e 
desl. 

             

7- Paralelismo 
formal 
 

X 
NC 

           1 

8- Idade              
9- Sexo 
 

X 
C 

           1 
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relacionado à expressão de algum matiz, como o de maior certeza, que o futuro do 

pretérito não detém e que anula a influência do paralelismo formal. Os resultados 

podem ainda sugerir uma proximidade quanto à qualidade de futuridade entre perífrase 

e forma sintética, de forma que, apesar de não terem confirmado a hipótese de que, 

numa sequência, uma forma leva a formas idênticas, acabam não contradizendo o 

princípio de que marcas levam a marcas. 

Os números do grupo ocorrência da forma em construção verbal maior mais 

uma vez confirmaram a hipótese de que a forma perifrástica tende a ser menos usada no 

contexto de formas ocorrentes em construção verbal maior. 

Destacamos, por último, sobre os grupos de fatores, os resultados que forçaram 

a exclusão de dois grupos de fatores, tipo de marcação contextual da futuridade e 

projeção da futuridade. Os números são semelhantes aos observados nas oposições do 

discurso teórico do corpus ELOC e devem estar relacionados ao fato de, nesse tipo de 

discurso, os valores temporais das formas verbais serem enfraquecidos, cedendo lugar a 

um valor mais genérico, o que dificulta a ocorrência de referências temporais 

específicas, que estão na base desses dois grupos.  

O enfraquecimento do potencial temporal dêitico das formas verbais e a 

consequente escassez de referências temporais específicas também estão relacionados a 

pouca quantidade de registros de formas de presente do indicativo com valor de 

futuridade. Essa característica deve, portanto, figurar entre as mais importantes do 

discurso teórico, já que se mostra decisiva, inclusive, na seleção das formas verbais. 
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8 CONCLUSÃO 
 

O tempo futuro era expresso, em latim, por várias formas, dentre as quais se 

encontravam formas sintéticas de expressão de um futuro de valor temporal mais puro, 

que prevaleciam no latim literário, e formas perifrásticas, que veiculavam, além do 

tempo, valores modais. Estas eram preferidas no latim vulgar e paulatinamente 

suplantaram as formas sintéticas. As formas sintéticas portuguesas de futuro do presente 

e de futuro do pretérito do indicativo se originaram de uma forma perifrástica do latim, 

formada pelo infinitivo de um verbo qualquer e o verbo habere conjugado, que, 

inicialmente, ocorria antes ou depois do infinitivo, mas que depois acabou se fixando na 

posição posterior. 

O ciclo de mudança parece acontecer novamente em português. Com as formas 

sintéticas, que se especializaram na expressão de um futuro mais temporal, passaram a 

concorrer formas perifrásticas veiculando um futuro carregado de valores aspectuais e 

modais, como haver de + infinitivo, sobretudo até o século XVIII, e ir + infinitivo, que 

começou a ganhar o espaço da primeira, especialmente a partir do século XIX. O 

presente e o imperfeito do indicativo também disputavam lugar na expressão de tempo 

futuro.  

Os estudos gramaticais e linguísticos, principalmente os últimos, não ficaram 

alheios ao uso dessas variadas formas na expressão da futuridade. Diversas pesquisas 

linguísticas abordaram o assunto a partir da perspectiva da sociolinguística variacionista 

e mostraram que se trata de um fenômeno de variação e mudança. Na expressão do 

tempo futuro, existem diversas formas em luta: a perífrase ir + infinitivo ganha cada vez 

mais espaço na codificação dessa função, especialmente na linguagem falada, e avança 

no sentido de substituir as formas sintéticas de futuro do presente e futuro do pretérito. 

O presente e o imperfeito parecem ter certo espaço na expressão do futuro, sobretudo, 

em contexto de mais certeza e proximidade temporal da realização do evento enunciado. 

Já a perífrase haver de + infinitivo já não é mais quase usada na expressão de 

futuridade, reservando-se a contexto de expressão de modalidade deôntica, denotando 

obrigação.  

Apesar de haver vários estudos sobre a variação na expressão da futuridade, o 

tema ainda não tinha sido tratado de uma perspectiva textual-discursiva mais ampla. 

Como argumentamos durante nosso trabalho, as dimensões discursivas, como a dos 
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tipos de discurso, são fundamentais na definição e na análise das funções temporais. 

Abordagens alternativas como as propostas por Benveniste (1995[1966]), Weinrich 

(1974) e Bronckart (2003) sinalizam a possibilidade e a necessidade de explicar a 

organização dos sistemas temporais também a partir dessa dimensão. Antes de se 

relacionar com o tempo cronológico, os sistemas temporais respondem aos diferentes 

tipos de discurso que traduzem diferentes mundos discursivos. 

Foi possível, relacionando esse pressuposto aos parâmetros de localização dos 

eventos propostos por Reichebach (1947), chegar à definição de um domínio funcional 

particular a que chamamos de futuridade: função temporal que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização(expositivo/narrativo). Nos 

mundos da ordem do expor, a fase atual do processo expositivo, que pode implicar ou 

não a duração de produção, é estabelecida em um eixo de referência temporal global, 

constituído sem apoio de uma origem espaço-temporal. Nos mundos da ordem do 

narrar, a fase atual do processo narrativo, que pode implicar ou não a duração de 

produção, é estabelecida em um eixo de referência temporal global, instaurado a partir 

de uma origem espaço-temporal. 

Propomos, a partir da definição desse domínio, sua divisão em quatro 

subdomínios, correspondentes aos quatro diferentes tipos de discurso definidos por 

Bronckart (2003): a) futuridade do expor interativo, função que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização, constituída pela duração do ato 

de produção e definida em um eixo de referência global que não é baseado em uma 

origem espaço-temporal; b) futuridade do expor teórico, função que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização, constituída por um outro 

processo e definida em um eixo de referência global que não é baseado em uma origem 

espaço-temporal; c) futuridade do relato interativo, função que marca um processo 

como posterior à fase atual do processo de textualização, constituída por um outro 

processo e definida em um eixo de referência global que é baseado em uma origem 

espaço-temporal e que mantém uma relação calculável com a duração do ato de 

produção; d) futuridade da narração, função que marca um processo como posterior à 

fase atual do processo de textualização, constituída por um outro processo e definida em 

um eixo de referência global que é baseado em uma origem espaço-temporal e 

totalmente autônomo em relação à duração de produção. 
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Esses subdomínios funcionais podem ser codificados por diferentes formas 

verbais: os do expor interativo e teórico, por formas do futuro do presente, presente do 

indicativo e por perífrases de ir e haver + infinitivo; os do relato interativo e narração, 

por formas do futuro do pretérito, imperfeito do indicativo e também por perífrases de ir 

e haver + infinitivo. Estudamos, então, a variação entre essas formas no interior de cada 

subdomínio.  

Colhemos dados de três corpora: ELOC, constituído de entrevista entre 

informante e documentador, Contos, composto de 80 contos de 40 autores cearenses, e 

Dissertações, formado por 12 dissertações de mestrado de alunos cearenses do 

Programa de Pós-graduação em Linguística da UFC. Utilizamos a Teoria da variação e 

mudança e os recursos que lhe são próprios, como o pacote computacional VARBRUL, 

para buscar relações entre variantes e alguns grupos de fatores linguísticos-discursivos e 

sociais. Os fatores linguístico-discursivos foram: i) paradigma verbal, ii) tipo de 

marcação contextual da futuridade, iii) tipo de futuridade quanto à limitação, iv) 

projeção da futuridade, v) ocorrência da forma verbal em construção verbal maior, vi) 

tipo de verbo quanto à presença dos traços movimento e deslocamento, vii) paralelismo 

formal. Os fatores sociais foram: i) idade; ii) grau de escolaridade e iii) sexo. Os grupos 

de fatores sociais, idade e grau de escolaridade, não foram considerados em todos os 

corpora. O grupo idade não pôde ser controlado no corpus Contos, por falta de dados de 

alguns autores, e o grupo grau de escolaridade não poderia ser considerado no corpus 

Dissertações, já que não há diferença de escolaridade entre os autores. 

No corpus ELOC, foram obtidas, ao todo, 1543 ocorrências das formas de 

expressão de futuridade arroladas nas hipóteses e metodologia. Dessas 1543 

ocorrências, entretanto, além das 307 formas de futuridade deslocadas, que foram objeto 

de uma análise mais qualitativa, 254 foram excluídas dos dados efetivamente 

computados nas rodadas do VARBRUL: as únicas 3 formas de haver de + infinitivo, 65 

ocorrências de ir + infinitivo ou futuro sintético que não permitiam substituição pela 

forma do presente sem que se alterasse o significado referencial, e 80 formas de 

futuridade do verbo auxiliar modal dever, 21 do verbo querer e 85 do verbo ir pleno, 

com os quais não ocorre a variação entre todas as formas de futuridade. 

As rodadas estatísticas no pacote computacional VARBRUL foram feitas com 

os dados de cada mundo discursivo em separado e todas de oposições binárias: ir + 

infinitivo X futuro do presente (oposição 1), presente X futuro do presente (oposição 2) 
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e ir + infinitivo X presente (oposição3). Esse procedimento foi repetido com os dados 

dos outros dois corpora. 

Não foi possível, entretanto, levar a cabo todas as oposições em todos os tipos 

de discurso, pois nem sempre obtivemos dados suficientes. Isso aconteceu nos três 

corpora. A razão é que, dependendo do gênero que compõe o corpus, determinado tipo 

de discurso é mais ou menos privilegiado, o que define uma ocorrência maior ou menor 

de formas de futuridade. No corpus ELOC, o discurso interativo e o relato interativo são 

os tipos de discursos principais, enquanto o discurso teórico e a narração são 

secundários, embora o discurso teórico tenha sido bastante frequente na amostra, pelo 

tipo de entrevista dos inquéritos, que visava a fazer o falante discorrer sobre diversos 

temas.  No discurso interativo foram contabilizadas 629 ocorrências de formas de 

futuridade, no relato interativo, 137 ocorrências, no discurso teórico, 190 ocorrências, e 

na narração apenas 26 ocorrências. 

Nesse corpus, as formas mais usadas foram as de ir + infinitivo, seguidas pelas 

formas não-marcadas, presente e imperfeito. A ocorrência das formas sintéticas de 

futuro do presente e futuro do pretérito foi muito baixa, confirmando a tendência, 

apontada em outros estudos, de essas formas serem substituídas pelas outras na 

linguagem falada. No discurso interativo, o futuro do presente teve ocorrência de 

somente 3% (21/629), o presente de 35% (220/629), a perífrase ir + infinitivo, de 61% 

(388/629) e haver de + infinitivo de 1% (1/629). No discurso teórico, o futuro do 

presente teve frequência de 2% (4/190), o presente, de 57% (110/190), ir + infinitivo, de 

40% (76/190) e haver de + infinitivo, de 1% (2/190). No relato interativo, o futuro do 

pretérito teve frequência de 9% (12/137), o imperfeito de 47% (64/137) e a perífrase ir 

+ infinitivo de 45% (61/137). Nos poucos dados da narração, o futuro do pretérito teve 

ocorrência de 28% (7/26), o imperfeito de 31% (8/26) e ir + infinitivo de 42% (11/26).  

Do ponto de vista da relação entre tipos de discurso e seleção de variantes, 

conforme esperávamos, a perífrase ir + infinitivo foi dominante no discurso interativo, 

como tipo de discurso principal. Talvez esse tipo de discurso possa mesmo ser 

considerado como favorável a formas inovadoras como ir + infinitivo. Já a perífrase 

haver de + infinitivo praticamente não foi usada na expressão da futuridade. Como já 

comentamos, ela parece mesmo estar se confinando à expressão de modalidade 

deôntica, do traço semântico de obrigação em relação à realização do processo verbal. 

Destacamos a grande ocorrência da forma de presente, inclusive, suplantando a da 
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perífrase, no discurso teórico. Tal predominância pode ser explicada pela alta frequência 

do contexto de futuridade limitada, que se demonstrou em todo o estudo muito 

desfavorável à perífrase e muito favorável às formas não-marcadas.  

Outro fato importante a destacar é que, apesar de ainda menos recorrente do 

que as outras formas, nos tipos de discurso da ordem do narrar, a forma sintética obteve 

percentuais bem acima dos constatados nos tipos de discurso da ordem do expor. 

Analisando tal fato sob a ótica da relação entre os tipos de discurso e a seleção das 

formas de futuridade, podemos interpretá-lo como uma sinalização de que o avanço da 

perífrase, de forma geral, é mais lento na ordem do narrar, especialmente na narração. 

Lembremos que a narração, no corpus em questão, é um tipo de discurso secundário, 

encaixado no discurso interativo, mas, mesmo sob a pressão das características do tipo 

de discurso primário, possibilitou uma alta frequência da forma sintética. Já no relato 

interativo, a ocorrência da forma sintética foi somente um pouco maior, embora, nesse 

corpus, o relato interativo seja um tipo de discurso primário. Essa ocorrência maior da 

forma sintética em relação ao discurso interativo pode ser efeito de analogia com o uso 

das formas na narração. 

Os grupos de fatores que mais se mostraram relevantes na seleção das variantes 

de futuridade no corpus ELOC, considerando-se todas as oposições pertinentes, foram 

idade (6/6, quer dizer, 6 seleções nas 6 oposições pertinentes), paradigma verbal (5/6), 

tipo de futuridade quanto à limitação (4/6) e grau de escolaridade (4/6). Os grupos 

ocorrência da forma em construção verbal maior (3/6), projeção da futuridade (2/6) e 

sexo (2/6) tiveram uma significância razoável. Já os grupos tipo de marcação contextual 

da futuridade (1/6), tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento (1/6) e paralelismo formal (1/6) foram os menos significantes. 

No corpus Contos, obtivemos um total de 877 ocorrências de formas de 

futuridade. Das 877 ocorrências, não fizeram parte das rodadas do VARBRUL, além 

das 61 formas de futuridade deslocadas, outras 57: 8 formas de haver de + infinitivo, 5 

ocorrências de imperfeito, 5 ocorrências de ir + infinitivo ou futuro sintético que não 

permitiam substituição pela forma do presente sem que se alterasse o significado 

referencial, e 26 formas de futuridade do verbo auxiliar modal dever, 2 do verbo querer 

e 12 do verbo ir pleno, com os quais não ocorre a variação entre todas as formas de 

futuridade. 
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Com os dados desse corpus, só foi possível concluir rodadas estatísticas da 

narração (com 556 ocorrências) e do discurso interativo (com 174 ocorrências). Não 

houve dados suficientes no discurso teórico (8 ocorrências) e no relato interativo (21 

ocorrências) que as viabilizassem. Os contos são normalmente narrativas curtas, o que 

faz com que não haja muito espaço para relatos pessoais ao longo dos diálogos, em 

geral também curtos, e muito menos para investidas teóricas diretas sobre algum tema. 

No corpus Contos, em que a narração é o tipo de discurso principal, houve uma 

inversão nos percentuais de uso das variantes. As formas dominantes, correspondendo a 

nossas expectativas, foram as de futuro sintético, seguidas pelas formas de ir + 

infinitivo e por poucas ocorrências de formas não-marcadas. Sobre a perífrase haver de 

+ infinitivo, estendemos às ocorrências desta forma no corpus Contos a mesma 

consideração, feita anteriormente, de que parecem estar se restringindo a contextos de 

expressão de modalidade deôntica. Destaquemos que a dominância das formas 

sintéticas foi muito mais expressiva do que foi a da forma perifrástica no corpus ELOC. 

Na narração, o uso do futuro do pretérito chegou a 91% (509/556), e as de ir + 

infinitivo, a 7% (47/556). O imperfeito teve apenas 4 ocorrências (1%) e haver de + 

infinitivo 5 ocorrências (1%). Nas poucas ocorrências do relato interativo, 45% (9/21) 

foram de formas perifrásticas, 1% (1/21) de formas de imperfeito e 54% (11/21), de 

formas de futuro do pretérito. No discurso interativo, a ocorrência do futuro do presente 

foi de 24% (42/174), da perífrase ir + infinitivo, de 53% (94/174), do presente do 

indicativo, de 21% (38/174), e de haver de + infinitivo, de 2% (3/174). No discurso 

teórico, houve somente 8 ocorrências e todas de futuro do presente. 

O que esperávamos da relação entre tipos de discurso e seleção de variantes se 

confirmou mais uma vez. Na narração, são privilegiadas as formas de futuro sintético e 

a perífrase tem uma entrada ainda incipiente. Vemos também que no relato interativo, 

apesar de o uso do futuro do pretérito ter sido maior, a perífrase ir + infinitivo teve um 

uso bem maior do que na narração. Podemos chegar à conclusão de que, no relato 

interativo, devem estar atuando duas forças antagônicas na seleção das variantes: tipo de 

discurso primário em gêneros que de forma geral tendem menos à formalidade, pode 

favorecer formas não-padrão ou inovadoras, como as de ir + infinitivo, mas, por 

analogia ao outro tipo de discurso da ordem do narrar, a narração, também pode ser 

favorável a formas padrão, como o futuro do pretérito. Enquanto tipo de discurso 

primário, como no corpus ELOC, o relato interativo favoreceu mais a perífrase, embora 
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o futuro do pretérito tenha obtido um bom percentual de uso se comparado ao que foi 

constatado no discurso interativo, no mesmo corpus. Enquanto tipo de discurso 

secundário, encaixado nos trechos de narração, como no corpus Contos, ocorreu o 

inverso: favoreceu mais o futuro do pretérito, embora a perífrase ir + infinitivo tenha 

obtido uma boa frequência de uso, se comparado à da que obteve na narração, no 

mesmo corpus. 

Um fato muito importante a destacar, no quadro das relações entre tipos de 

discurso e seleção de variantes, é o de que, no discurso interativo no corpus Contos, 

mesmo como tipo de discurso secundário, encaixado na narração, a perífrase ir + 

infinitivo obteve um maior percentual de uso. A conclusão a que esse fato nos permite 

chegar é que realmente o discurso interativo é altamente favorável à forma perifrástica 

ir + infinitivo, como forma inovadora. Embora sob a pressão do tipo de discurso 

principal, em um gênero que tende mais à formalidade, a perífrase foi usada como uma 

marca característica do tipo de discurso secundário, como se se reproduzisse com seu 

uso o contexto do discurso interativo enquanto tipo de discurso primário. Apesar disso, 

a pressão do tipo de discurso principal se fez sentir na razoável frequência do uso do 

futuro do presente, se comparada à constatada no discurso interativo do corpus ELOC. 

No discurso teórico, o domínio das formas sintéticas também parece ser o comum, já 

que, apesar das poucas ocorrências, o futuro do presente foi escolhido em 100% dos 

casos. 

Os grupos que mais se mostraram relevantes na seleção das variantes de 

futuridade no corpus Contos foram paradigma verbal (3/4) e tipo de futuridade quanto 

à limitação (3/4), que também foram dois dos mais selecionados no corpus anterior. Os 

grupos projeção da futuridade (2/4) e tipo de verbo quanto à presença dos traços de 

movimento e deslocamento (2/4) vêm logo a seguir. Os grupos paralelismo formal (1/4) 

e ocorrência da forma em construção verbal maior (1/4), também foram selecionados e 

os grupos tipo de marcação contextual da futuridade e sexo, não foram selecionados 

nenhuma vez. 

No corpus Dissertações, foram registradas 1181 ocorrências das formas de 

expressão de futuridade previstas nas hipóteses e metodologia. Das 1181 ocorrências, 

não fizeram parte das rodadas do VARBRUL, além das 342 formas de futuridade 

deslocadas, 49 formas de futuridade do verbo auxiliar modal dever e 10 formas do 
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presente do indicativo (todas no discurso teórico), que, por serem poucas, não 

permitiram rodadas estatísticas completas. 

Só pudemos levar ao final rodadas com as formas de futuridade do discurso 

teórico (300 ocorrências), tipo de discurso principal no gênero que compõe o corpus, e 

do discurso interativo (440 ocorrências). Não houve dados suficientes no relato 

interativo (14 ocorrências) e na narração (29 ocorrências) que possibilitassem rodadas 

completas. Nas dissertações, trechos narrativos foram muito raros, aparecendo somente 

em alguns casos em que houve a necessidade de se relatar procedimentos experimentais, 

especialmente na descrição metodológica. 

Embora tenhamos contabilizado um número bastante expressivo de formas de 

futuridade nesse corpus, considerando as dos 4 tipos de discurso, houve pouca variação. 

Das formas concorrentes com a forma sintética, apenas as de ir + infinitivo tiveram um 

uso mais acentuado, apesar de não ter havido muitas ocorrências. Não houve nenhuma 

forma de haver de + infinitivo indicando futuridade. No discurso teórico, tipo de 

discurso principal no corpus, a frequência das formas de futuro do presente foi de 86% 

(257/300), a das formas perifrásticas ir + infinitivo foi de 11% (33/300) e as de presente 

3% (10/300). No discurso interativo, o futuro do presente teve uma ocorrência de 98% 

(433/440) e ir + infinitivo de 2% (7/440). As outras variantes não ocorreram. Nos 

poucos trechos de relato interativo e de narração, não houve variação: as 14 formas de 

futuridade do primeiro e as 29, do segundo foram de futuro do pretérito. 

Dessa maneira, só foi possível completarmos uma oposição: a entre a perífrase 

ir + infinitivo e o futuro do presente no discurso teórico, mesmo assim com a 

necessidade de se eliminar 3 dos 9 grupos de fatores. Nessa rodada, foram selecionados 

os grupos sexo, paralelismo formal e ocorrência da forma em construção verbal maior. 

De forma geral, a relação entre tipos de discurso e seleção de formas de 

futuridade também respondeu ao que esperávamos no corpus Dissertações. Podemos 

concluir que, no discurso teórico enquanto tipo de discurso primário, as formas 

sintéticas têm um forte reduto de resistência. Neste tipo de discurso, a expansão da 

perífrase é muito incipiente e o uso das outras variantes é praticamente inexistente. 

Mesmo nos trechos encaixados de discurso interativo, vemos que a perífrase teve pouca 

entrada, diferentemente do que ocorreu nos trechos encaixados na narração, no corpus 

Contos.  
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Há, contudo, uma diferença importante entre os dois casos: nos trechos de 

discurso interativo encaixados em narração, há uma reprodução das condições de 

ocorrência do discurso interativo enquanto tipo de discurso primário, o que não ocorre 

nos trechos de discurso interativo encaixados em discurso teórico. Nestes, o discurso 

interativo configura-se à medida que o autor sente a necessidade de sair, 

momentaneamente, da exposição teórica para estabelecer contato com seus possíveis 

interlocutores, principalmente para informar-lhe sobre os próximos passos dessa 

discussão teórica. O autor posiciona-se como se estivesse falando naquele momento 

sobre o que ainda vai apresentar ou discutir. Cria, artificialmente, entremeando a 

exposição teórica, o “momento da fala”, ou uma duração do ato de produção, mas não 

se afasta muito do plano teórico, já que a única função dos trechos de discurso interativo 

é apresentar a escansão do texto. Esse não-afastamento deve amplificar a influência do 

tipo de discurso principal sobre o tipo de discurso encaixado e vetar a manutenção das 

características que são próprias deste, como no caso, o uso da forma perifrástica ir + 

infinitivo. Esse efeito deve ser ainda mais forte na narração e no relato interativo, tipos 

de discurso já mais propícios às formas sintéticas, notadamente o primeiro. 

Dos resultados e das análises dos grupos de fatores nas rodadas estatísticas com 

os dados dos três corpora, é possível extrair conclusões sobre contextos mais e menos 

favoráveis às diferentes formas de futuridade. 

O grupo paradigma verbal foi um dos mais selecionados nas rodadas 

estatísticas e apresentou resultados muito estáveis, sempre confirmando o que 

hipotetizamos: os verbos regulares seriam mais propensos à expansão da perífrase ir + 

infinitivo do que os irregulares, tendo em vista o princípio de que as formas destes 

últimos, pela alta frequência, tendam a ser estocadas como itens únicos e por isso 

possam ser mais resistentes a formas inovadoras. De fato, os verbos irregulares se 

demonstraram um contexto inibidor da perífrase e um importante reduto de uso das 

formas sintéticas padrão, resistentes neles também às formas não-marcadas, que devem 

ser igualmente estocadas como itens únicos, mas com outras prioridades funcionais. 

O grupo tipo de marcação contextual da futuridade foi selecionado somente 1 

vez em todas as rodadas efetivadas na pesquisa. Não se demonstrou, portanto, ao 

contrário do que esperávamos, tão influente na seleção das formas de futuridade. 

Entretanto, na única oposição em que foi selecionado, entre ir + infinitivo e presente, 

confirmou a hipótese de que, em contextos em que há marcação de futuridade próxima 
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ao verbo, as formas com menos qualidade de futuridade deveriam ser mais favorecidas 

do que em contextos em que não há marcação próxima. Uma vez que a informação já 

estaria ativada por outros meios, não necessitaria de uma maior codificação. Pelos 

resultados obtidos, o presente, com menos qualidade de futuridade do que a forma 

perifrástica, que detém um auxiliar quase gramaticalizado na função de expressão de 

futuridade, tende a ser preferido nos contextos com marcação próxima. Embora essa 

única seleção não permita, por si só, uma afirmação mais contundente de que o contexto 

com marcação de futuridade próxima seja de favorecimento às formas não-marcadas, 

ele pode reforçar o resultado obtido em outros grupos, baseados no princípio de que 

informação ativada por outros meios não necessita de uma maior codificação. 

O grupo tipo de futuridade quanto à limitação foi um dos mais selecionados 

nas rodadas do VARBRUL. Apresentou resultados estáveis, especialmente na oposição 

entre formas com marca morfológica de tempo futuro e formas sem marca, confirmando 

que estas últimas são preferidas em contextos de futuridade limitada, que, como 

argumentamos, já trariam em si elementos de futuridade. Podemos concluir que deve 

prevalecer aí o princípio de que informações ativadas não necessitam de maior 

codificação e que o contexto de futuridade limitada é inibidor de formas com marcas 

morfológicas de futuridade.  

Na oposição entre formas marcadas, futuro sintético e ir + infinitivo, em duas 

das três vezes em que este grupo foi selecionado, os números confirmaram que a forma 

com menos qualidade de futuridade era preferida no contexto de futuridade limitada. No 

entanto, na outra oposição, os números apontaram em sentido contrário, o que também 

se constatou, apesar de somente em termos de percentuais, em todos as outras oposições 

em que esse grupo não foi selecionado. Uma possível explicação para esses números é 

que, no caso da oposição entre ir + infinitivo e formas sintéticas, o caráter mais modal 

da perífrase, de indicar mais certeza ou intenção, pode ser mais determinante contra a 

seleção dessa forma do que a maior qualidade de futuridade da forma sintética no 

contexto de futuridade limitada. Como nesse contexto o valor de incerteza é realçado, a 

perífrase pode ser menos conveniente. Não podemos, entretanto, concluir, com mais 

firmeza, que o contexto de futuridade limitada é desfavorecedor da perífrase, já que essa 

tendência geral foi indicada, sobretudo, em termos de percentuais e somente uma vez 

por pesos relativos. 
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O grupo projeção da futuridade, apesar de não ter sido um dos mais 

selecionados, apresentou resultados estáveis. Das 4 vezes em que foi selecionado, em 

três se confirmou a hipótese de que o uso de formas não-marcadas morfologicamente e 

também de ir + infinitivo seria maior em contextos de futuridade definida, que 

expressariam mais certeza e não necessitariam de uma maior afirmação da qualidade de 

futuridade, do que em contextos de futuridade indefinida. O contrário ocorreria com as 

formas com mais qualidade de futuridade, que poderiam ser mais preferidas em 

futuridades indefinidas. Na única vez em que o grupo foi selecionado, mas não houve 

confirmação da hipótese, na oposição 1 do corpus Contos, a explicação para o resultado 

pode não estar no grupo e ter haver com uma causa mais geral: pode ter ocorrido uma 

polarização de nível de formalidade entre as duas formas da oposição, de forma que a 

perifrástica foi usada genericamente para marcar a informalidade nos contextos de 

discurso interativo encaixados.  

Podemos concluir, então, que os resultados desse grupo reforçam a hipótese de 

que o contexto que tende à expressão de maior certeza e de menos qualidade de 

futuridade favorece formas não-marcadas, mesmo em relação às formas perifrásticas 

que também são associadas à expressão de certeza. Os números reforçam a existência de 

uma gradação na expressão de certeza pelas formas de futuridade, de menos certeza, 

com as formas sintéticas, passando por um nível intermediário, com as formas de ir + 

infinitivo, a mais certeza, com as formas não-marcadas. 

O grupo ocorrência da forma em construção verbal maior foi selecionado um 

bom número de vezes nas oposições e mostrou-se relevante na seleção das variantes de 

expressão de tempo futuro. Das cinco seleções que obteve, em quatro se confirmou a 

hipótese de que construções verbais maiores em que entram formas de futuridade seriam 

preferidas as formas não-marcadas e as sintéticas de futuro. Na única vez em que foi 

selecionado na oposição entre forma sintética e não-marcada não confirmou a hipótese 

de que aquelas seriam preferidas em função de expressarem um futuro mais puro, que 

não entraria em choque com outros valores veiculados na construção verbal maior. O 

resultado pode estar relacionados a pouca quantidade de dados das variantes sintéticas 

de futuro, mas há também a possibilidade de a expressão de uma futuridade mais pura 

não ser tão pertinente nesse contexto como hipotetizamos e de, em muitas dessas 

construções, já estar veiculado, no auxiliar modal ou aspectual, certo valor de 

futuridade, o que poderia privilegiar formas não-marcadas morfologicamente. De 
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qualquer forma, os números obtidos com esse grupo de fatores nos permitem chegar à 

conclusão de que construções verbais mais complexas são um contexto altamente 

inibidor da perífrase ir + infinitivo e parecem favorecer formas não-marcadas 

morfologicamente. 

O grupo de fatores tipo de verbo quanto à presença dos traços de movimento e 

deslocamento não está entre os mais selecionados, mas, nas vezes em que foi 

selecionado, os resultados confirmaram as hipóteses levantadas. A principal foi a de 

que, em verbos com os traços de movimento e deslocamento, o uso da perífrase seria 

inibido, em virtude de o verbo ir, que a constitui, ainda não estar totalmente 

gramaticalizado como auxiliar de futuridade e ainda carregar traços do verbo ir pleno. O 

uso do auxiliar com o verbo principal veiculando os mesmos traços poderia implicar em 

redundância e por isso ser evitado. No contexto dos verbos com traços de movimento e 

deslocamento, postulamos ainda que, em detrimento das formas sintéticas, as formas 

sem marcas morfológicas deveriam ser favorecidas, por uma menor qualidade de 

futuridade. O traço aspectual de desenvolvimento de um processo a partir de um ponto 

locativo/temporal, comum a esses verbos, pode já implicar a realização do evento verbal 

em um momento diferente da fase atual de textualização, o que tornaria mais marcas de 

futuridade desnecessárias. Podemos apontar, então, com base nos resultados do grupo, 

que o contexto dos verbos detentores dos traços de movimento e deslocamento é 

realmente bastante inibidor da perífrase e parece favorecer as formas sem marca 

morfológica. 

O grupo paralelismo formal também não foi um dos mais selecionados. Os 

resultados do grupo não foram estáveis e, de maneira geral, não confirmaram a hipótese 

formulada de que, numa sequência, uma forma leva a uma forma idêntica. O grupo 

apresentou comportamento diferente a depender da oposição. Na oposição entre 

perífrase e forma sem marca morfológica, a forma perifrástica foi favorecida como 

ocorrência única e como primeira ocorrência da série e a forma sem marca como 

ocorrência posterior a forma diferente. Os resultados podem apontar para a atuação de 

forças antagônicas. O paralelismo atuaria até certo ponto, mas cederia espaço para o 

princípio de que informação já dada não precisa de uma maior codificação.  

Na oposição entre perífrase, que praticamente já detém marca morfológica, e 

forma sintética, o contexto mais favorecedor de ir + infinitivo foi o de ocorrência 

posterior à forma diferente e o único que a inibiu foi o de ocorrência posterior à forma 
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idêntica. Também foram favoráveis à perífrase o contexto de ocorrência única e o de 

primeira ocorrência. Uma possível explicação é a de que o uso da perífrase pode estar 

relacionado à expressão de algum matiz, como o de maior certeza, que o futuro do 

pretérito não detém e que anula a influência do paralelismo formal. Os resultados 

também podem sugerir uma proximidade no que tange à qualidade de futuridade entre 

as formas perifrásticas e as formas sintéticas, o que também contribuiria para a anulação 

do paralelismo mais específico que consideramos e não feriria o princípio mais geral de 

que marcas levam a marcas. 

O grupo de fatores idade foi um dos mais selecionados nas rodadas estatísticas, 

apesar de não ter sido considerado na análise dos dados do corpus Contos e também de 

não ter sido selecionado no corpus Dissertações. Os resultados, todos provenientes de 

rodadas com dados do corpus ELOC, confirmaram parcialmente o que hipotetizamos. 

Apontaram a perífrase ir + infinitivo como forma inovadora. A tendência de uso dessa 

forma diante das formas sintéticas e das formas sem marca morfológica foi semelhante: 

revelou-se maior na faixa intermediária e, a seguir, na mais jovem, o que pode sugerir 

que a implementação da forma inovadora está avançada e em vias de estabilização. As 

formas não-marcadas morfologicamente, especialmente o presente, sobre o uso do qual 

tivemos mais dados, não foram apontadas como formas inovadoras. A variação dessa 

forma diante das outras parece tender a uma estabilidade, sobretudo, diante das formas 

sintéticas. Já as formas sintéticas têm seu principal reduto de uso nas faixas mais velhas 

como esperado, o que aponta para seu desaparecimento. 

O grupo grau de escolaridade, que só foi testado com os dados do corpus 

ELOC, também foi bastante selecionado e os resultados foram bastante estáveis. A 

hipótese central foi a de que, nas camadas menos escolarizadas, haveria uma maior 

tendência de atualização das formas não-padrão, ao passo que, nas camadas mais 

escolarizadas, essa tendência seria menor e se poderia identificar um reduto de uso das 

formas padrão. Os números mostraram que, nos grupos menos escolarizados, realmente 

o avanço da perífrase e o uso de formas sem marca morfológica é maior. As formas 

sintéticas, por outro lado, apresentam mais resistência nos grupos mais escolarizados. 

O grupo sexo não foi um dos mais selecionados, mas as estatísticas obtidas 

demonstraram-se importantes no contexto de nossa pesquisa: a comparação dos 

resultados obtidos com os dados dos corpora (Dissertações e ELOC) em que o grupo 

foi selecionado permite inferir que a implementação da perífrase encontra-se em 
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estágios diferenciados a depender do contexto do tipo de discurso observado. De acordo 

com a literatura variacionista e como hipotetizamos, as mulheres lideram a inovação 

quando esta se encontra em um estágio mais avançado. Foi o que ocorreu no contexto 

do corpus ELOC. São os homens, entretanto, que estão à frente da implementação da 

forma inovadora, quando a mudança ainda é incipiente, como aconteceu no contexto do 

corpus Dissertações. Neste último, a perífrase pode ainda não ter atingido um nível alto 

de prestígio, fazendo com que as mulheres prefiram a forma canônica. 

Destes resultados e análises é possível chegar também a algumas conclusões 

sobre as características gerais das formas de futuridade, que sintetizamos no capítulo 3 e 

reformular as escalas propostas na ocasião. Vejamos abaixo: 

 

 
 

Quanto ao grau de formalidade, foi possível perceber que parece haver uma 

área de deslocamento da forma perifrástica (o que quisemos indicar com o trecho 

tracejado da reta), que ora tende à mais formalidade, sendo usada como opção à forma 

sintética, no contexto de alguns tipos de discurso, como no discurso teórico e narração 

enquanto primários; ora tende à informalidade, sendo usada em oposição à forma 

sintética, no contexto de alguns tipos de discurso, como no discurso interativo e relato 

interativo enquanto primários, e, especialmente, no discurso interativo secundário. 

Relativamente à qualidade de futuridade, a perífrase parece se deslocar numa 

área de proximidade da forma sintética com a diminuição de valores modais e 

aspectuais e aumento da qualidade temporal. No que diz respeito à expressão de certeza, 

parece também haver um movimento de ir + infinitivo numa área de proximidade da 

forma sintética, que tende a não veicular esse traço. 

Embora o trabalho tenha apresentado resultados satisfatórios, algumas questões 

não puderam ser exploradas com a profundidade necessária em virtude da complexidade 

Certeza 

Figura 9 – Escala de caracterização das formas de futuridade quanto ao grau 
de formalidade, à qualidade de futuridade e ao grau de certeza 
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que visualizamos nelas. Um tratamento mais verticalizado de tais questões extrapolaria 

os limites de nossa pesquisa.  

Uma delas diz respeito às formas de futuridade que chamamos deslocadas. O 

que pudemos constatar em relação a elas é que não poderiam ser consideradas 

conjuntamente a outras formas de futuridade porque apresentavam características dos 

dois mundos discursivos com os quais tinham contato, o mundo do qual eram 

originárias e o mundo para o qual se deslocaram, de forma que apresentavam um 

significado diferenciado e deveriam compor um bloco à parte. Pelos números, pudemos 

constatar também que formas de futuridade deslocadas são bastante comuns, ocorrendo 

com muita frequência, sobretudo, as deslocadas da ordem do narrar para o expor. Por 

último, pudemos ver que, se compõem um bloco à parte, este bloco está longe de ser 

homogêneo. Conseguimos identificar, nas ocorrências de nossos corpora, formas 

veiculando matizes diferentes. E aí surgem limitações. Em primeiro lugar, tais matizes 

precisariam ser melhor definidos. Em segundo lugar, outros matizes talvez pudessem 

ser diferenciados, e, por último, talvez fosse interessante estudar a variação nas formas 

de futuridade deslocadas levando em conta tais matizes. 

Outra questão para a qual não demos um tratamento verticalizado é a das 

formas de futuridade subjuntivas. Foi preciso excluí-las de nossa pesquisa pelos limites 

que nos impusemos, mas a relação entre os valores modais e temporais veiculados nelas 

merece ser melhor explorada. Uma última questão que talvez mereça um estudo à parte 

é a da expressão da futuridade em tipos de discurso híbridos. Os corpora estudados em 

nosso trabalho privilegiaram gêneros compostos de tipos de discurso bem delimitados, 

mas há aqueles, como o das intervenções pedagógicas e políticas, em que os tipos de 

discurso se encontram fundidos. Um estudo das formas de futuridade a partir de corpora 

que privilegiassem tais tipos de discurso também é necessário. 

Apesar das limitações, acreditamos que o trabalho tenha cumprido o objetivo 

principal traçado: foi possível oferecer uma caracterização da variação das formas de 

futuridade a partir dos tipos de discurso. Esperamos que o tratamento dessa função 

temporal levando em conta uma dimensão textual mais ampla possa ter revelado 

aspectos importantes do tema, que ainda permaneciam velados. Certamente, há ainda 

outros assim, mas, como é comum se ouvir, a pesquisa nunca acaba: apenas para. E de 

que é que serve o futuro, afinal? 

 



248 
 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

 

ABREU, Maria do Socorro Cardoso de. Referência temporal em narrativas escritas 
infantis. Fortaleza: UFC, 1998. Dissertação (Mestrado em Linguística), Programa de 
Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 1998. 
 
 
ADAM, Jean-Michel. Les textes types et prototypes. Paris: Nathan, 1992. 
 
 
ALMEIDA, Erica Sousa de. A formação de perífrases verbais no português: um 
processo diacrônico. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. Dissertação (Mestrado em Língua 
Portuguesa), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006, 
 
 
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 38a 
ed. São Paulo: Saraiva, 1992. 
 
 
ALVES, Thiago Gil Lessa. Elementos para o estudo do modo verbal em português. 
Fortaleza: UFC, 2002. Dissertação (Mestrado em Linguística), Programa de Pós-
graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2002. 
 
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
 
 
BARROS, Luiz Martins M. de. Princípios e métodos estruturais aplicados ao 
sistema verbal do Português. Rio de Janeiro: UFRJ, 1981. Tese (Doutorado em 
Língua Portuguesa), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
1981. 
 
 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 
1999. 
 
 
_____. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 
 
 
BEVENISTE, Emile. Problemas de lingüística geral II. Campinas: Pontes, 1989. 
 
 
______. Problemas de lingüística geral I. 4.ed. Campinas: Pontes, 1995. 
 
 



249 
 

 

BERRENDONNER, A. et al.. Principes de grammaire polylectale. Lyon: Presses 
Universitaires, 1983. 
 
 
BLANCHE-BENVENISTE, Claire. La notion de variation syntaxique dans la langue 
parlée. Langue Française, n. 115. Paris: Larousse, 1997, p.19-29. 
 
 
BORBA, Francisco da Silva. Introdução aos estudos lingüísticos. 12. ed. Campinas: 
Pontes, 1998. 
 
 
BRONCKART, Jean-Paul. Atividades de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: EDUC, 2003. 
 
 
BYBEE, J. L et al. Back to future. In: TRAUGOTT, E.; HEINE, B. Approaches to 
grammaticalization. Amsterdan/Philadelphia: John Benjamins, 1991. 
 
 
______; PERKINS, R.; PAGLIUCA, W. The evolution of Grammar: tense, aspect, 
and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press, 
1994. 
 
 
______. Mechanisms of change in grammaticization: the role of frequency. In: 
JOSEPH, Brian D.; JANDA, Richard D. (ed.) The handbook of historical linguistics. 
Oxford: Blackwell, 2003, p.602-623. 
 
 
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Uma forma verbal portuguesa: estudo estilístico-
gramatical. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de Filosofia, 1956. 
 
 
______. A forma verbal portuguêsa em -ria. USA, Georgetown University, 1967. 
 
 
______. História e estrutura da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Padrão, 
1985. 
 
 
______. Princípios de lingüística geral. 7.ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1989.  
 
 
______. Estrutura da língua portuguesa. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
 
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional, 
1979. 
 



250 
 

 

 
CERVONI, Jean. A Enunciação. São Paulo: Ática, 1986. 
 
 
COAN, Márluce. Anterioridade a um ponto de referência passado: pretérito (mais- 
que-) perfeito. Florianópolis: UFSC, 1997. Dissertação (Mestrado em Linguística), 
Curso de Pós-graduação em Lingüística, Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. 
 
 
______. As categorias de tempo, aspecto, modalidade e referência na significação 
dos pretéritos mais-que-perfeito e perfeito: correlações entre função(ões)-forma(s) 
em tempo real e aparente. Florianópolis: UFSC, 2003. Tese (Doutorado em Linguística) 
Curso de Pós-graduação em Lingüística, Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 
 
 
COMRIE, B. Tense. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
 
 
______. Aspect. Cambridge: University Press, 1981. 
 
 
CORÔA, Maria Luiza Monteiro Sales. O tempo nos verbos do português: uma 
introdução à sua interpretação semântica. Brasília: Thesaurus, 1985. 
 
 
COSERIU, Eugenio. Lições de lingüística geral. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1980. 
 
 
COSTA, Ana Lúcia dos Prazeres. A variação entre formas de futuro do pretérito e 
de pretérito imperfeito no português informal no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1997. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa), Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. 
 
 
______. O futuro do pretérito e suas variantes no português do Rio de Janeiro: um 
estudo diacrônico. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. Tese, Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. 
 
 
COSTA, S. B. B. O aspecto em português. São Paulo: Contexto, 1990. 
 
 
CUNHA, Celso; CINTRA, L. F. Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática Histórica. São Paulo: Ao Livro Técnico, 
1976. 
 



251 
 

 

 
DIAS, Flávia Maurícia Pereira de Carvalho. Variação e funcionalidade modo-
temporal no português oral de Fortaleza: futuro do pretérito versus pretérito 
imperfeito na codificação da eventualidade em construções condicionais. UFC: 
Fortaleza, 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística), Programa de Pós-graduação 
em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007. 
 
 
DOMINGOS, Reginaldo da Silva. Expressão do futuro no português oral culto de 
Fortaleza. Fortaleza: UFC, 2002. Dissertação (Mestrado em Linguística), Programa de 
Pós-graduação em Lingüística, Universidade Federal do Ceará, 2002. 
 
 
DOMINGOS, Rosemary de Fátima de Assis.Variação no uso do pretérito imperfeito 
(indicativo e subjuntivo) na função de cotemporalidade a um ponto de referência 
passado. Florianópolis: UFSC, 2004. Dissertação (Mestrado em Linguística), Curso de 
Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal de Santa Catarina, 2004. 
 
 
DUCROT, O. Le dire et le dit. Paris: Minuit, 1984. 
 
 
ECKERT, Penelope. The whole woman: sex and gender differences in variation. In: 
Language variation and change, n. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 
p.245-267. 
 
 
FIGUEROA, E. Sociolinguistic Metatheory. Language & Communication Library, 
vol. 14. Oxford: Pergamon, 1996. 
 
 
FLEISCHMAN, S. The future in thought and language. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982. 
 
 
FOUCAULT, M. L’ archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. 
 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
 
 
GENETTE, G. Figures III. Paris: Seuil, 1972. 
 
 
GIBBON, Adriana de O. A expressão do tempo futuro na língua falada de 
Florianópolis: gramaticalização e variação. Florianópolis: UFSC, 2000. Dissertação 
(Mestrado em Linguística), Curso de Pós-graduação em Lingüística, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2000. 
 



252 
 

 

 
GIVÓN, Talmy. Syntax I. Amsterdam: John Benjamins, 1984. 
 
 
______. English grammar: a function-based introduction. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 1993. 
 
 
______. Functionalism and grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 1995. 
 
 
______. Syntax. An introduction. Amsterdan/Philadelphia: John Benjamins, 2001. v.1. 
 
 
GRYNER, Helena. Equilíbrio de desequilíbrio na evolução das estruturas condicionais. 
In: PAIVA, Maria da Conceição de; DUARTE, Maria Eugênia L. Mudança lingüística 
em tempo real. Rio de Janeiro: FAPERJ/Contra Capa, 2003. 
 
 
GUY, Gregory R.; ZILLES, Ana. Sociolingüística quantitativa – intrumental de 
análise. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
 
 
HABERMAS, J. Théorie de l’agir communicationnel. Paris: Fayard, 1987. 
 
 
HOPPER, Paul. On some principles of grammaticization. In: TRAUGOTT, E; HEINE 
B. (ed.). Approaches to grammaticalization. Amsterdan/Philadelphia: John 
Benjamins, 1991. v.1., p. 17-35. 
 
 
______; TRAUGOTT, Elizabeth Closs. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 
 
 
KARAM, Lenara M. A variação entre o futuro do pretérito, o imperfeito e a 
perífrase com o verbo ir na fala do RS. Porto Alegre: UFRS, 2000. Dissertação 
(Mestrado em Linguística), Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2000. 
 
 
KOCH, I. G. V.. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1984. 
 
______. A coesão textual. São Paulo: Cortez, 1989. 
 
 
______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 
 
 



253 
 

 

LABOV, William. Language in the inner city. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1972. 
 
 
______. Where does the Linguistic variable stop A response to Beatriz Lavandera. 
Sociolinguistic Working Paper, n. 44. Texas, 1978. 
 
 
______. The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. 
Language Variation and Change. Cambridge University Press, 1990. 
 
 
______. Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
 
LAVANDERA, Beatriz R.. Where does the sociolinguistic variable stop? Language 
Society, n. 7, London, 1978, p. 171-182. 
 
 
LAUSBERG, H. Linguística românica. 2.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1981. 
 
  
LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 8. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 
 
 
LLORACH, Emilio Alarcos. Estudios de gramática funcional del español. 3.ed. 
Madrid: Gredos, 1997. 
 
 
LYONS, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 
 
 
LONGO, B. N. de O.; CAMPOS, O. de S. A auxiliaridade: perífrases de tempo e 
aspecto no Português Falado. In: ABAURRE, M.B.M.; RODRIGUES, A.C.S. (Orgs.). 
Gramática do Português Falado. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. p. 445-477. 
 
 
LUFT, C. P. Gramática Resumida. Porto Alegre: Globo, 1985. 
 
 
MACAMBIRA, José Rebouças. Português Estrutural. 4.ed. São Paulo: Pioneira, 
1998. 
 
 
MACHADO, Ana Raquel. O diário de leituras: a introdução de um novo instrumento 
na escola. São Paulo: PUC, 1995. Tese (Doutorado em Linguística), Faculdade de 
Letras, Pontifícia Universidade Católica, 1995. 
 



254 
 

 

 
 
 
MALVAR, Elisabete. O presente do futuro no português oral do Brasil. Ottawa: 
University of Ottawa, 2003. Tese, University of Ottawa, 2003. 
 
 
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
 
 
MARQUES, Maria Helena Duarte. O vocabulário da fala carioca - Léxico 1: ordem 
de freqüência decrescente. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996, v.1. 
 
 
MATEUS, M. et al. Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Caminho, 1989. 
 
 
MENON, Odete Pereira da Silva. Gerundismo? Língua(gem). v.1, n. 2, 2004, p. 191-
236. 
 
 
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia Portuguesa. Campinas: Pontes, 2002. 
 
  
NARO, Antony Julius. Modelos quantitativos e tratamento estatístico. In: MOLLICA, 
Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à sociolinguística: o 
tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003, p.15-31. 
 
 
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 
1997. 
 
 
OLIVEIRA, Joseane Moreira de. O futuro da língua portuguesa ontem e hoje: 
variação e mudança. 2006. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. Tese (Doutorado em Língua 
Portuguesa), Curso de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006. 
 
 
OLIVEIRA E SILVA, G. M. de; PAIVA, Maria da Conceição de. Conclusão: visão de 
conjunto das variáveis sociais. In: OLIVEIRA E SILVA, G. M. de; SCHERRE, M. M. 
P. Padrões sociolingüísticos – análise de fenômenos variáveis do português falado na 
cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996, p. 335-378.  
 
 
PAIVA, Maria da Conceição de. A variável gênero/sexo. In: MOLLICA, Maria Cecília; 
BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à sociolingüística: o tratamento da variação. 
São Paulo: Contexto, 2003, p.33-42. 
 
 



255 
 

 

______; DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. Mudança lingüística: observações no 
tempo real. In: MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à 
sociolingüística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003, p.179-190. 
 
 
PARRET, Herman. Enunciação e pragmática. Campinas: Editora Unicamp, 1988. 
 
PERINI, Mário A. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 1995. 
 
 
PEZATTI, Erotilde Goreti. O funcionalismo em lingüística. In: MUSSALIM, Fernanda; 
BENTES, Ana Christina (org.). Introdução à lingüística: fundamentos 
epistemológicos. São Paulo: Cortez, 2004. v. 3. 
 
 
PIMPÃO, T. S. Variação no presente do modo subjuntivo: uma abordagem 
discursivo-pragmática. Florianópolis: UFSC, 1999. Dissertação (Mestrado em 
Linguística), Curso de Pós-graduação em linguística, Universidade Federal de Santa 
Catarina, 1999. 
 
 
PINTZUK, S. Programas VARBRUL. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. 
 
 
PONTES, Eunice. Verbos auxiliares em português. Petrópolis: Vozes, 1973. 
 
 
POPLACK, S. Function and process in a variable phonology. Pennsylvania: 
University of Pennsylvania, 1979. 
 
 
POPLACK, Shana & TURPIN, Danielle. Does the futur have a future in (Canadian) 
French? Probus, n.11. Ottawa: University of Ottawa, 1999, p.133-164. 
 
 
REICHENBACH, Hans. Elements of symbolic logic. New York: Macmillam 
Company, 1947. 
 
 
REINHART, T. Principles of gestalt perception in temporal organization of narrative 
texts. Linguistics, v. 22, 1984, p. 779-809. 
 
SAID ALI, Manuel. Gramática histórica da língua portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos, 1964. 
 
 
SANTOS, A. M. dos. O futuro verbal no português do Brasil em variação. Brasília: 
UNB, 1997. Dissertação (Mestrado em Linguística), Curso de Letras, Universidade de 
Brasília, 1997. 
 



256 
 

 

 
SANTOS, Josete Rocha dos. A variação entre as formas de futuro do presente no 
português formal e informal falado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. 
Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa), Curso de Letras, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 2000. 
 
 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. 17.ed. São Paulo: Cultrix, 
1993. 
 
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Reanálise da concordância nominal em português. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1988. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa), Faculdade de 
Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988. 
 
 
______. Paralelismo Lingüístico. Revista de Estudos da Linguagem, v.7. n.2. Belo 
Horizonte, 1998, p. 29-59. 
 
 
______.; NARO, Anthony Julius. Análise quantitativa e tópicos de interpretação do 
VARBRUL. In: MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à 
sociolingüística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003, p.147-177. 
 
 
SILVA-CORVALÁN, Carmen. Tense and aspect in oral Spanish narrative: context and 
meaning. Language, v.59, 1983, p. 760-780. 
 
 
SILVA, Tereza S. da. A alternância entre o pretérito imperfeito e o futuro do 
pretérito na fala de Florianópolis. Florianópolis: UFSC, 1998. Dissertação (Mestrado 
em Linguística), Curso de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal de 
Santa Catarina, 1998. 
 
SILVA, Vera Lúcia Paredes da. Relevância das variáveis lingüísticas. In: MOLLICA, 
Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à sociolingüística: o 
tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003, p.67-71. 
 
 
SOARES, Maria Aparecida Botelho Pereira. A semântica do aspecto verbal em russo 
e em português. Rio de Janeiro: PROED - UFRJ, 1987. 
 
 
SOUSA, Maria Margarete Fernandes. O aspecto verbal nas formas perifrásticas do 
português oral culto de Fortaleza. Fortaleza: UFC, 1998. Dissertação (Mestrado em 
Linguística), Curso de Pós-graduação em Lingüística, Universidade Federal do Ceará, 
1998. 
 
TAVARES, Maria Alice. A gramaticalização de e, aí, daí e então: 
estratificação/variação e mudança no domínio funcional da seqüenciação retroativo-
propulsora de informações – Um estudo sociofuncionalista. Florianópolis: UFSC, 2003. 



257 
 

 

Tese (Doutorado em Linguística), Curso de Pós-graduação em Lingüística, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 
 
 
TAFNER, Elisabete. As formas verbais de futuridade em sessões plenárias: uma 
abordagem sociofuncionalista. Florianópolis: UFSC, 2003. Dissertação (Mestrado em 
Linguística), Curso de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2003. 
 
 
TANNEN, D. The oral/literate continuum in discourse. In: TANNEN, Deborah (ed.). 
Spoken and written language: exploring orality and literacy. Norwood: Ablex, 1982. 
 
 
TORRES, Fábio Fernandes. O Gerúndio na expressão de tempo futuro: um estudo 
sociofuncionalista. UFC: Fortaleza, 2009. Dissertação (Mestrado em Linguística), 
Programa de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2009.  
 
 
TRAUGOTT, E; HEINE B. (ed.). Approaches to grammaticalization. 
Amsterdan/Philadelphia: John Benjamins, 1991. v.1. 
 
 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. O aspecto verbal em português: a categoria e sua 
expressão. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia,1985. 
 
 
VOTRE, Sebastião Josué. Relevância da variável escolaridade. In: MOLLICA, Maria 
Cecília; BRAGA, Maria Luiza (org.). Introdução à sociolingüística: o tratamento da 
variação. São Paulo: Contexto, 2003, p.51-57. 
 
 
WACHOWICZ, Teresa Cristina. As leituras aspectuais da forma do progressivo do 
português brasileiro. São Paulo: USP, 2003. Tese, Faculdade de Letras, Universidade 
de São Paulo, 2003. 
 
 
WEINER, E. J.; LABOV, W. Constraints on the agentless passive. Journal of 
Linguistics, 1977, p. 29-58. 
 
 
WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, M. I. Fundamentos empíricos para uma 
teoria da mudança lingüística. São Paulo: Parábola, 2006. 
 
 
WEINRICH, Harald. Estructura y función de los tiempos en el lenguage. Madrid: 
Gredos, 1974. 
 
WOLFSON, Nessa B. The conversational historical present alternation. Language, 
v.55, n. 1, 1979, p. 168-182. 



258 
 

 

APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Relação dos inquéritos do Projeto ELOC selecionados para 
análise 

Faixa 
etária 

Grau de 
escolaridade 

Inquéritos de informantes 
masculinos 

Inquéritos de informantes 
femininos 

Faixa 1 
(25 a 35 
anos) 

Grupo A 
(até 4 anos) 

inquérito 010 
inquérito 092 
inquérito 140 

inquérito 033 
inquérito 169 
inquérito 173 

Grupo B 
(5 a 8 anos) 

inquérito 011 
inquérito 091 
inquérito 138 

inquérito 165 
inquérito 172 
inquérito 168 

Grupo C 
(acima de 8 
anos) 

inquérito 036 
inquérito 083 
inquérito 093 

inquérito 029 
inquérito 030 
inquérito 179 

Faixa 2 
(36 a 49 
anos) 

Grupo A 
(até 4 anos) 

inquérito 084 
inquérito 117 
inquérito 141 

inquérito 082 
inquérito 114 
inquérito 044 

Grupo B 
(5 a 8 anos) 

inquérito 035 
inquérito 151 
inquérito 164 

inquérito 007 
inquérito 031 
inquérito 045 

Grupo C 
(acima de 8 
anos) 

inquérito 063 
inquérito 115 
inquérito 139 

inquérito 081 
inquérito 116 
inquérito 173 

Faixa 3 
(50 anos 
acima) 

Grupo A 
(até 4 anos) 

inquérito 025 
inquérito 057 
inquérito 061 

inquérito 096 
inquérito 097 
inquérito 104 

Grupo B 
(5 a 8 anos) 

inquérito 023 
inquérito 089 
inquérito 121 

inquérito 022 
inquérito 098 
inquérito 128 

Grupo C 
(acima de 8 
anos) 

inquérito 024 
inquérito 060 
inquérito 085 

inquérito 099 
inquérito 100 
inquérito 107 
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APÊDICE B – Relação dos contos selecionados para compor o corpus Contos  
 
N° 

Contos de autores Masculinos 
 

 
N° 

Contos de autores Femininos 
 

Conto Autor Conto Autor 
1.  Um sistema de roldana Astolfo Lima Sandy 1.  A viagem Marta Adalgisa Nunes 
2.  As mãos na face Edilson Brasil de Sousa 

Junior 
2.  A ninguém Ângela Maria Bessa 

Linhares 
3.  Refém@imagenet.com.br José Célio Freire 3.  O natal de Calu Cecília Oliveira do 

nascimento 
4.  Uma noite na Fortaleza 

descalça 
Marcus Túlio Dias 
Monteiro 

4.  Passado azul Giselda Medeiros 

5.  A lua de Felícia Lourival Mourão Veras 5.  O jardim Natércia Campos de 
Saboia 

6.  Vae Soli Paulo Henrique de Oliveira 6.  Vale a pena lutar Sabrina Kelma de 
Aguiar Tomaz 

7.  O fortim de Santiago Rogério da Silva e Souza 7.  Amor Eterno Ângela Barros Leal 
8.  O último colibri Vanius Meton Gadelha 

Vieira 
8.  O anjo Zélia Maria Sales 

Ribeiro 
9.  O manuscrito Dimas Carvalho 9.  Fora da lei Alda Maria Cordeiro 

de Santana 
10.  O campina de Mestre 

Pedro 
Alberto Santiago Galeno 10.  Nila Fernanda Luz 

Benevides 
11.  Conto de uma noite de 

verão 
Marcos Ventura 11.  A casa Aetamira Lúcia 

Ribeiro 
12.  Chão Violento Fernando Câncio 12.  Sou igual a todos Lena Ommundsen 

Pessoa 
13.  Ociosidade Luís Marcos da Silva 13.  Loba Bethe M. Lima 
14.  Conto de um rei sem 

trono 
Igor Leite Mendoça Mina 14.  Mosaicos Maria Thereza Rocha 

Ferreira Leite 
15.  Charles Patrick e a 

doutrina do pensamento 
imanifesto 

Igor Leite Mendoça Mina 15.  A angústia das 
árvores do parque 

Maria Thereza Rocha 
Ferreira Leite 

16.  As noites de Augustina Napoleão Souza Júnior 16.  Combinações Carla Amália 
Lourenço 

17.  O sino da praia Napoleão Souza Júnior 17.  Bicha não... Carla Amália 
Lourenço 

18.  A inadequação das 
siamesas 

Ricardo Guilherme Vieira 
dos Santos 

18.  Opção Heloísa Barros Leal 

19.  Minha curuminha Ricardo Guilherme Vieira 
dos Santos 

19.  Hóspede 
Indesejável 

Heloísa Barros Leal 

20.  Urubus ou o dedo de D. 
Júlia 

Pedro Rodrigues Salgueiro 20.  Confissão de 
Eduvina 

Lucineide Souto 

21.  Onde tem merda, eu não 
fico! 

Pedro Rodrigues Salgueiro 21.  O étagère Lucineide Souto 

22.  Dos valores do inimigo Pedro Rodrigues Salgueiro 22.  As testemunhas Lucineide Souto 
23.  A longa espera Pedro Rodrigues Salgueiro 23.  Colorau, o 

Lobisomem do meu 
bairro 

Lucineide Souto 

24.  Os loucos de Papaconha Pedro Rodrigues Salgueiro 24.  Depois de Morto Lucineide Souto 
25.  Retrato do artista quando 

nada 
Pedro Rodrigues Salgueiro 25.  Minha gata sem 

nome 
Lucineide Souto 

26.  Damião Pezão Valdemir Morão 26.  Naquela noite, num 
porto qualquer 

Inez Figueredo 

27.  O pão que o taxi amassou Valdemir Morão 27.  Breve história de 
Isabel Ribeiro, 
artesã; O tempo e 
outras coisas 

Inez Figueredo 

28.  A dama da placa Valdemir Morão 28.  Olívia – Uma lenda Inez Figueredo 
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luminosa de amor 
29.  O foguete e o pedrestre Valdemir Morão 29.  As pétalas da 

Margarida ou o 
casulo da Dayse 

Inez Figueredo 

30.  Pedras na vidraça José Costa Matos 30.  Prontuário Sandra Maia 
31.  Uma questão de Barro José Costa Matos 31.  Paredes Sandra Maia 
32.  Frustação José Costa Matos 32.  O primeiro 

encontro 
Sandra Maia 

33.  Chica Baú José Costa Matos 33.  A viagem Sandra Maia 
34.  Marcelino Calça Preta José Costa Matos 34.  Trapos Sandra Maia 
35.  As contas de Setidon Nilto Maciel 35.  Cafarnaum Tércia Montenegro 

Lemos 
36.  Nos becos da fantasia Nilto Maciel 36.  As casas de André Tércia Montenegro 

Lemos 
37.  O castigo de Deus Nilto Maciel 37.  O franciscano Tércia Montenegro 

Lemos 
38.  O bestial Carlos Bayma Nilto Maciel 38.  Morte às 

escondidas 
Tércia Montenegro 
Lemos 

39.  Maracanãs Nilto Maciel 39.  O vendedor de 
Judas 

Tércia Montenegro 
Lemos 

40.  O livro infinito Nilto Maciel 40.  Entre o mar e a 
favela 

Tércia Montenegro 
Lemos 
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APÊNDICE C - Relação das dissertações selecionadas para compor o corpus 
Dissertações. 
Faixa etária Nº  Título Autor 
Faixa 1 
(até 34 
anos) 

1. f1 A comunidade discursiva virtual Sociedade 
Senhor do Anéis: caracterização e condições de 
participação 

Carla Rafaela Graede 

2. f2 Referência temporal em narrativas escritas 
infantis 

Maria do Socorro Cardoso de 
Abreu 

3. f3 Estratégias de referenciação a personagens em 
narrativas infantis 

Suelene Silva de Oliveira 

Faixa 2 
(35 anos 
acima) 

4. f4 O mal-entendido em entrevistas de televisão Verbena Lúcia de Medeiros Costa 
5. f5 O domínio da ortografia por alunos oriundos da 

educação de jovens e adultos 
Marilene Barbosa Pinheiro 

6. f6 Aspectos da complexidade gramatical: uma 
contribuição para o ensino 

Maria Aurora Rocha Costa 

Faixa 1 
(até 34 
anos) 

7. m1 Chat na WEB: um estudo de gênero hipertextual Júlio César Rosa Araújo 
8. m2 Para um vocabulário semi-sistemático da cultura 

e da indústria da rede de dormir e um estudo dos 
movimentos sígnicos constitutivos de sua 
linguagem 

Raimundo Ruberval Ferreira 

9. m3 Vocabulário do pedreiro José Bento da Silva 
Faixa 2 
(35 anos 
acima) 

10. m4 Processos de referenciação e (re)categorização 
em tomada de depoimentos de acusados 

Francisco Roterdan Fernandes 
Damasceno 

11. m5 A tomada de perspectiva e mudança do frame 
de referência em descrições espaciais 

Francisco Sandro Martins 

12. m6 A sistematização de limites e conexões 
sintagmáticos por elementos prosódicos no 
dialeto de Fortaleza 

José Alber Campos Uchoa 

 


