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Era um caminho que de tão velho, minha filha, 
já nem mais sabia aonde ia... 

Era um caminho 
velhinho, 
perdido... 

Não havia traços 
de passos no dia 

em que por acaso o descobri: 
pedras e urzes iam cobrindo tudo. 

O caminho agonizava, morria 
sozinho... 

Eu vi... 
Porque são os passos que fazem os caminhos! 

 
(“O caminho” – Mário Quintana) 

 
 

Não tenha pressa, não se desespere. Tudo 
vem ao seu tempo, e você sempre chega lá. 

 
(Autor desconhecido) 
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RESUMO 
 

 
Grande parte das gramáticas tradicionais normativas faz uma diferenciação bem 

marcada entre os modos verbais Indicativo e Subjuntivo: enquanto se considera o Indicativo o 
modo da certeza, atribui-se ao Subjuntivo o valor da incerteza, da hipótese. Todavia, há casos 
em que essa distinção não se manifesta tão segura, visto que em orações factuais nem sempre 
o Indicativo é utilizado, assim como os dois modos, por vezes, podem expressar falta de 
certeza (PERINI, 2009; 2010). Além disso, CAMARA JR. (2009: 280-281) assevera que “em 
português, como nas demais línguas românicas, o subjuntivo sofreu a interferência do 
indicativo e só aparece em determinados tipos frasais, por uma servidão gramatical”. É usado 
em contextos bem específicos, dentre os quais se destacam: oração independente depois do 
advérbio de dúvida talvez; oração integrante subordinada a verbos de significação volitiva ou 
optativa; oração adverbial que desenvolve uma concessividade, uma finalidade ou uma 
causalidade. Neste trabalho, sob a ótica da Sociolinguística Variacionista, investigou-se a 
variação entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, nos referidos contextos 
sintáticos em que a prescrição gramatical preconiza o uso obrigatório do modo verbal 
subjuntivo. Assim, analisam-se casos em que, em maior ou menor grau, a expectativa de 
emprego do subjuntivo é contrariada, gerando enunciados de aceitabilidade duvidosa no 
âmbito da variante de prestígio do português. Para a consecução dos fins da pesquisa, 
realizaram-se testes sociolinguísticos de percepção e de produção com turmas iniciais e finais 
do segundo segmento do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, em seis escolas 
públicas e privadas dos municípios de Niterói e Itaboraí e analisaram-se produções textuais 
dos discentes dessas mesmas escolas. Consideraram-se estatisticamente relevantes as 
variáveis extralinguísticas tipo de escola, escolaridade e cidade e as variáveis linguísticas 
contexto sintático e pessoa gramatical com significância estatística. Constatou-se também 
que a variável contexto sintático pode ser descrita em um continuum, no qual as orações 
adverbiais de finalidade apresentam maior frequência de uso do subjuntivo, enquanto no polo 
oposto localizam-se as orações adverbiais de causalidade. Por fim, percebeu-se que a 1ª 
pessoa gramatical motiva o uso do indicativo, assim como alunos do 6º ano de escolaridade 
tendem a usar mais frequentemente esse modo verbal nos contextos de uso estudados. 

 
 
Palavras-chave: Subjuntivo; Indicativo; presente; escolaridade. 
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ABSTRACT 
 

 
Many of the traditional normative grammars stablish a well-marked differentiation 

between Indicative and Subjunctive verbal modes. As the Indicative is considered the mode of 
certainty, the value of uncertainty, or hypothesis, is attributed to the Subjunctive. However, 
there are cases where this distinction doesn’t show itself as safe, as in factual clauses the 
Indicative is not always used, as well as the two modes, sometimes, can express lack of 
certainty (PERINI, 2009; 2010). In addition, CAMARA JR. (2009: 280-281) states that “in 
Portuguese, as in other Romanic languages, the subjunctive suffered the interference of the 
indicative and appears only in certain types of sentences, by a grammatical servitude”. It is 
used in very specific contexts, among which are: independent clause after the adverb of doubt 
perhaps; integral clause subordinated to verbs with volitional or optative signification; 
adverbial clause that develops a concession, a purpose or causality. In this work, from the 
perspective of variationist sociolinguistics, we investigated the variation between the present 
tense and the present subjunctive, in those syntactic contexts in which the grammatical 
prescription recognize to the compulsory use of the verbal mode subjunctive. Thus, we 
analyzed cases where, to a greater or lesser extent, the expected use of subjunctive is 
counteracted, creating statements of questionable acceptability under the scope of Portuguese 
prestigious variant. To the consecution that work, Sociolinguistic tests of perception and 
production are carried out with initial and final classes of primary education and the second 
cycle of secondary education in six schools – both the public and private types – in the cities 
of Niteroi and Itaborai and we analyzed textual productions of the students of those schools. 
We also consider the extra linguistic variables type of school, schooling and city and as 
linguistic variables, we considered syntactic context and grammatical person with statistical 
significance. We also contacted that the variable syntactic context can be described in a 
continuum which adverbial clauses of purpose had more signal subjunctive use, while at the 
opposite pole are located the adverbial clauses of causality. Finally, it is clear that the 1st 
grammatical person motivates the use of the indicative, as well as students from 6th grade tend 
to use more often this way in the use of verbal contexts we studied. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prescrição gramatical da língua portuguesa associa o sistema de modo verbal às 

atitudes do enunciador. As gramáticas normativas calcam na morfologia flexional do modo 

verbal uma atitude de incerteza expressa pelo modo subjuntivo e de certeza, realizada pela 

desinência que compete ao modo indicativo. 

Tal tipologia binária desvela uma atitude subjetiva específica a cada modo verbal, 

desconsiderando-se que outros componentes linguísticos podem interferir na flexão modal dos 

verbos. 

Sob uma perspectiva variacionista, percebemos um sistema variável de emprego dos 

modos verbais mencionados. Partindo desse pressuposto, desencadeiam-se duas constantes: a) 

contrários à abordagem prescritiva, deslocamos o traço de incerteza para outras estratégias 

linguísticas que atuam nas proposições; b) desta forma, percebemos uma extensão dos 

domínios a que pode chegar o modo indicativo. 

Esta dissertação pretende investigar a variação entre o presente do indicativo e o 

presente do subjuntivo, nos contextos em que a prescrição gramatical considera ser 

obrigatório o uso do modo subjuntivo. Estudaremos, pois, casos em que, em maior ou menor 

grau, a expectativa de emprego do subjuntivo é contrariada, gerando enunciados de 

aceitabilidade duvidosa no âmbito da variedade padrão do português. 

O capítulo inicial, que trata dos aspectos gerais da dissertação, visa a delimitar o tema e 

apresentar a justificativa para a realização da pesquisa sobre o tema, assim como as hipóteses 

subjacentes ao fato em análise e os objetivos do trabalho. 

Na seção seguinte, estabelecemos os referenciais teóricos utilizados como base dessa 

pesquisa. Já que manipulamos certas variáveis linguísticas e extralinguísticas, elegemos como 

orientação teórica a Sociolinguística Variacionista, considerando os padrões sociolinguísticos 

apresentados em LABOV (2008). 

Além disso, apresentamos a visão de gramáticas normativas e seus pressupostos acerca 

da alternância dos modos. Focalizamos ainda alguns estudos descritivos que se debruçaram 

sobre a variação modal, os quais foram cruciais para que pudéssemos entender questões 

subjacentes ao funcionamento desse fenômeno e nos auxiliassem na delimitação das 

variáveis. São apresentados também alguns conceitos de categorias verbais de modo e 

modalidade, que criticam os conceitos abarcados nos compêndios normativos. 
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No quarto capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados na 

composição do corpus, delimitamos a variável dependente e as variáveis independentes 

sociais e linguísticas. 

No quinto capítulo, procedemos à avaliação dos dados. Realizamos uma análise 

detalhada da coletânea composta por testes de percepção e produção e por produções textuais, 

em que avaliamos alunos do 6º e do 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio, os quais estudam em escolas públicas ou privadas localizadas nos municípios de 

Itaboraí e Niterói. Descrevemos os dados da variação entre presente do indicativo e presente 

do subjuntivo e avaliamos a alternância em função das variáveis linguísticas e 

extralinguísticas selecionadas. 

Por fim, no intuito de apresentar as considerações gerais da pesquisa, retomamos 

menções e resultados apontados ao longo da dissertação, com o objetivo de ressaltar aspectos 

relevantes ao tratamento do modo subjuntivo. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste capítulo, apresentamos de maneira geral o nosso objeto, bem como as hipóteses 

aventadas e os objetivos que se pretendem alcançar com essa pesquisa. 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

As gramáticas normativas enumeram as condições de emprego do modo subjuntivo em 

orações independentes e em orações subordinadas. Nas orações dependentes, emprega-se o 

subjuntivo em certas orações substantivas, adjetivas e adverbiais. 

Tendo como parâmetro inicial condições de emprego do subjuntivo, conforme 

prescrevem as gramáticas normativas, consideramos, em princípio, como contextos de 

variação entre presente do subjuntivo e presente do indicativo, aqueles apontados pelas 

gramáticas como de uso obrigatório do modo subjuntivo. 

Como observamos essa variação na fala de alunos do Ensino Fundamental, da Escola 

Municipal Antônio Alves Vianna, do bairro Apollo II, em Itaboraí (RJ), inicialmente, 

resolvemos pesquisar como esse fenômeno se processa nessa comunidade linguística. 

Entretanto, como o bairro mencionado faz divisa com o município de São Gonçalo (RJ) e 

muitos falantes habitam essa cidade, percebemos que talvez a variação não fosse um caso 

exclusivo na região. 

Numa primeira análise, entendemos a necessidade de investigarmos se o fenômeno 

variável também se manifesta em outros municípios próximos, com os quais os falantes 

gonçalenses e itaboraienses mantêm contato. Por isso, decidimos estudar se o mesmo 

fenômeno ocorre no município de Niterói (RJ), cidade próxima a Itaboraí. 

 

2.2 JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 

 

Em certa aula, ministrada em 2013, em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, na 

mencionada escola, quando iniciamos o processo de ensino/aprendizagem do Modo 

Subjuntivo, utilizamos como exemplo a frase: Espero que eu viva 100 anos. Tentamos 

demonstrar aos alunos o porquê de se empregar o subjuntivo na oração subordinada, 

aproveitando como parâmetro a noção de incerteza, supostamente característica desse modo 

verbal. Curiosamente, uma aluna manifestou-se indignada com o exemplo, que julgava 

‘errado’. 
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Ela disse que, em lugar do subjuntivo ‘viva’, deveria ser empregado o indicativo ‘vivo’, 

assim sendo: Espero que eu vivo 100 anos. Explicamos que, segundo a norma culta, 

deveríamos, nesse caso, empregar o subjuntivo, mas ela relatou que todos em sua comunidade 

falavam daquela maneira e a maioria de seus colegas concordou com o que dizia. 

Sendo assim, ficamos motivados a compreender melhor como esse fenômeno se 

processava nessa comunidade linguística.  

 

2.3 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 

Acreditamos que o fenômeno variável possa mostrar-se mais sensível aos contextos de 

uso efetivamente obrigatório do presente do subjuntivo. Nesses casos, acredita-se que o 

fenômeno esteja atrelado a certos fatores extralinguísticos, como nível de escolaridade e 

cidade. 

Ainda há a hipótese de que certos condicionadores linguísticos fomentem a variação 

entre esses modos, como o contexto sintático e pessoa gramatical. Na seção dedicada à 

metodologia da dissertação de Mestrado, explicamos mais detalhadamente essas variáveis. 

Com isso, objetivamos o seguinte: 

a) Identificar variáveis extralinguísticas e linguísticas que condicionam o fenômeno em 

variação nas redações produzidas pelos alunos. 

b) Verificar os contextos em que o uso do presente do subjuntivo se mostra mais 

evidente, a partir de testes sociolinguísticos e de produções textuais a serem realizados nas 

comunidades linguísticas mencionadas. 

c) Determinar as regularidades subjacentes a essa variação. 

De acordo com tais objetivos, nosso propósito principal é contribuir com dados que 

respondam a seguinte questão: se os informantes estão usando o presente do Indicativo em 

lugar do presente do Subjuntivo, em situações não prescritas pelas gramáticas normativas, 

quais fatores determinariam a escolha deste modo verbal nos contextos determinados? 
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3 QUADRO TEÓRICO 

 

Nesta seção, elucidamos os pressupostos teóricos que norteiam a nossa pesquisa, o qual 

é vinculada a uma perspectiva sociolinguística, porquanto nos interesse estudar um caso de 

variação entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Além disso, abordamos 

uma releitura dos conceitos de modo e modalidade em uma abordagem funcionalista, bem 

como retomamos a conceituação dos modos verbais segundo as gramáticas normativas. Por 

fim, apresentamos alguns trabalhos descritivos relacionados ao nosso objeto. 

 

3.1 SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 

“A sociolinguística é a Linguística” 1 

 

Os estudos linguísticos datam de muitos séculos passados, porém o caráter científico 

atribuído à Linguística, sem dúvida, só pode ser reconhecido a partir de Saussure, no início do 

século XX. É o “pai da Linguística” quem delimita e define o objeto de estudo da disciplina, 

estabelecendo seus princípios gerais e seus métodos de abordagem. 

As dicotomias, postuladas por Saussure em seu Curso de Linguística Geral, são 

consideradas a base da consolidação do Estruturalismo linguístico, que estuda a língua em si 

mesma, desconsiderando os fatores externos. Dentre as dicotomias, destaca-se aquela em que 

o linguista distingue os dois lados do fenômeno linguístico: 

a) Langue: Adquirida, convencional e homogênea, a língua é a parte social da 

linguagem. 

b) Parole: Parte individual da linguagem, a fala é heterogênea e não sistematizável. 2 

A partir dessa distinção, Saussure garante autonomia de ciência à Linguística, 

escolhendo a langue como seu objeto de estudo, por seu caráter homogêneo. Na concepção 

saussuriana, a langue deve ser estudada em si mesma e por si mesma, o que significa dizer 

que a preocupação do estudo linguístico é a de descrever a langue a partir de suas relações 

internas. Deste modo, tudo o que diz respeito à natureza extralinguística é descartado, tais 

como as relações da langue com a sociedade. 

Na década de 1960, Noam Chomsky inaugura outra corrente linguística, o Gerativismo, 

segundo a qual as línguas naturais são definidas por um conjunto de princípios universais. 

                                                
1 In CALVET (2002: 24). 
2 Coseriu depois reconsidera tais conceitos saussurianos e propõe a tríade: sistema – norma – fala. Sistema é o 
nível abstrato e social de possibilidades oferecidas pela língua; norma é o nível concreto e social, utilizado por 
uma determinada comunidade; fala é o uso individual da norma. 
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Além de também desconsiderar fatores externos, a visão chomskyana preconiza que a língua é 

um conhecimento abstrato e inato, localizado em nossa mente. 

Observamos que as correntes estruturalistas assumem a perspectiva de que as relações 

internas do sistema são suficientes para uma descrição adequada dos fatos linguísticos. 

Consequentemente, de acordo com tais propostas, o sistema a ser descrito é homogêneo, ou 

seja, não são considerados fatores extralinguísticos. 

Em meio a esse cenário, em maio de 1964, vários pesquisadores se reuniram na 

Universidade da Califórnia – Los Angeles (UCLA) para uma conferência sobre a relação 

entre linguagem e sociedade. Dentre outros, participaram desse encontro William Bright, Dell 

Hymes, John Gumperz, John Fisher, Charles Ferguson e William Labov. 

Na coletânea publicada após o evento, intitulada como As dimensões da 

sociolinguística, Bright – organizador da conferência – publica o texto Proceedings, no qual 

procura definir os marcos que fundariam a nova teoria: a Sociolinguística. Nesse texto, Bright 

afirma que “a sociolinguística só pode ser concebida como uma abordagem anexa aos fatos de 

língua em complementação à própria linguística formal, à sociologia e à antropologia” 

(CAMACHO, 2013: 35). Essa afirmação seria, segundo CAMACHO (2013: 35), bastante 

simplista para definir a disciplina, visto que o estudo da linguagem sob o enfoque 

sociolinguista abarca, desde o início, uma grande variedade de assuntos, tais como a 

Sociologia da Linguagem, a Etnografia da Comunicação e a Sociolinguística Variacionista. 

A primeira é, primordialmente, um ramo das ciências sociais que tem como enfoque os 

fatores e as instituições sociais, relacionados à linguagem. Atualmente, essa abordagem trata 

das políticas linguísticas, com foco em assuntos como o desenvolvimento do bilinguismo em 

nações socialmente complexas e a assimilação de línguas minoritárias. A segunda perspectiva 

concentra-se na descrição e na análise dos eventos de fala, operando nas áreas de estudos 

ligadas à análise da conversação e à sociolinguística interacional. 

A terceira área de interesse procura compreender “a língua no contexto social como 

problemas próprios da teoria da linguagem” (CAMACHO, 2013: 36). Diferentemente do que 

ajuizara Bright, a sociolinguística não é encarada como um simples recurso interdisciplinar; a 

relação entre língua e sociedade é indispensável, uma vez que os fenômenos linguísticos são, 

muitas vezes, determinados por fatores sociais. 

Esta última abordagem é, geralmente, associada ao nome de William Labov, pois foi o 

linguista que conferiu à Sociolinguística3 uma metodologia de análise própria. Dessa maneira, 

                                                
3 O termo ‘sociolingüística’ surge na década de 1950, mas firma-se, principalmente, com os estudos de William 
Labov. Aqui abordamos apenas a corrente variacionista ou teoria da variação, cujo precursor é o citado linguista. 
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como sugere o rótulo utilizado para nomear a teoria, o componente social torna-se categórico 

para a compreensão dos fenômenos da linguagem. A proposta laboviana centra-se no 

rompimento da dicotomia saussuriana, mediante a inclusão da realidade linguística 

da parole no sistema abstrato da langue. 

A integração do fator social ao sistema linguístico destacou a heterogeneidade, a 

diversidade linguística e desvincula a correspondência estabelecida pelo estruturalismo entre 

homogeneidade e estrutura. Para a abordagem variacionista, os dados são produzidos em 

circunstâncias reais e revelam como a gramática de uma língua é constituída. Desta maneira, 

ao assumir que as mudanças de uma língua também são motivadas por circunstâncias sociais, 

essa corrente admite que os fenômenos linguísticos possam ser descritos por restrições de 

natureza linguística e extralinguísticas. A interpretação de Labov procura, portanto, revelar as 

integrações entre os fatores sociais e os fatores linguísticos, dentro do contexto social de uma 

comunidade de fala, assim definidas por CEZARIO e VOTRE (2010: 148): 

 

Nas comunidades organizam-se agrupamentos de indivíduos constituídos por traços 
comuns, a exemplo de religião, lazeres, trabalho, faixa etária, escolaridade, profissão 
e sexo. Dependendo do número de traços que as pessoas compartilham, e da 
intensidade da convivência, podem constituir-se subcomunidades linguísticas, a 
exemplo dos jornalistas, professores, profissionais da informática, pregadores e 
estudantes. 4 

 

Para a Sociolinguística não há possibilidade de a língua ser um sistema homogêneo, 

mas sim heterogêneo, uma vez que as línguas variam e mudam. Note-se que o uso do termo 

‘sistema’ não é despropositado; Labov considera que todo fenômeno em processo de variação 

pode ser sistematizável. Assim, consequentemente, não há espaço para o chamado ‘caos 

linguístico’, tampouco para a noção de ‘erro’. De fato, apesar da diversidade, todos os falantes 

de uma língua são capazes de se comunicarem entre si. 

Assim, a heterogeneidade não implica ausência de regras. Na verdade, paralelamente às 

regras categóricas, há as regras variáveis. São essas últimas que o sociolinguista procura 

estabelecer ao estudar um fenômeno variável, buscando sempre investigar os fatores sociais 

que levam um falante a utilizá-las. 

Ao contrário do que possa parecer, Labov não pretendia cunhar uma nova teoria 

linguística. Seu objetivo era criar um método alternativo de trabalho, no qual também se 

                                                
4 O conceito de comunidade de fala não é assim tão simples. CALVET (2012), por exemplo, prefere considerar a 
noção de ‘redes sociais’ (social networks), já que tal abordagem congregaria as abordagens 
macrossociolinguística e microssociolinguística. Porém, isso escapa ao escopo do nosso trabalho. Para maiores 
esclarecimentos procurar CALVET (2012); MILROY (1980). 



 22

considerasse o elemento social, que julgava essencial para a análise linguística. Esse desejo 

manifestou-se diante de problemas detectados, pelo linguista, no modelo gerativo. 

Segundo CAMACHO (2013: 128), Estruturalismo e Gerativismo “não teriam critérios 

nem meios para o enquadramento formal do fenômeno variável” por tratarem certos aspectos 

fonológicos como variação livre ou regra opcional. LABOV (2008) postula um modelo, por 

meio da descrição de padrões sociolinguísticos, para analisar as escolhas dos falantes, 

introduzindo assim a noção de regra variável. 

Para o linguista, a regra variável deve ter frequência de uso expressiva e estar 

igualmente sujeita à interferência de fatores de ordem linguística (fonéticos, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, morfossintáticos, semânticos) e de ordem extralinguística (sexo, 

escolaridade, idade, etnia etc.). Diante disso, podem-se depreender os seguintes aspectos: há 

de se coletar uma quantidade favorável de dados; há se fazer isso em uma comunidade de fala, 

a fim de se verificar a existência de fenômenos linguísticos reais; há de se considerar que o 

fenômeno variável esteja sujeito a vários fatores independentes. 

A Sociolinguística relaciona a questão do uso e da variação com noções de atitude e 

avaliação. A heterogeneidade do sistema é indiscutível e é analisável por duas vias: 1) a 

mesma língua comporta diversos subsistemas e 2) um mesmo indivíduo utiliza esses distintos 

subsistemas. 

A variação linguística implica a existência de variantes, formas linguísticas que têm o 

mesmo valor de verdade na língua, em um mesmo contexto. O conjunto dessas variantes 

chama-se variável dependente5, assim nomeada para demonstrar que o emprego das 

variantes não é aleatório, mas influenciado por um grupo de fatores – as variáveis 

independentes. Por sua vez, as variáveis independentes são os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que podem exercer pressão sobre os usos. 

Vejamos uma breve descrição da variável dependente ‘marcação de plural no sintagma 

nominal (SN)’, exemplificada por TARALLO (2007: 8-9): 

A essa variável correspondem duas variantes linguísticas, as adversárias do campo 
de batalha da variação: a variante (1) é a presença do segmento fônico /s/, e a 
variante (2), em contrapartida, é a ausência desse segmento, ou seja, a forma ‘zero’. 
(...) 

< s >  [s] 
[Ø] 

(...) 
A variação na marcação do plural do SN pode, portanto, tomar as seguintes formas: 
1. aS meninaS bonitaS 
2. aS meninaS bonitaØ 
3. aS meninaØ bonitaØ 

                                                
5 Vale ressaltar que o termo “variável” refere-se tanto ao fenômeno em variação quanto ao grupo de fatores. 
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Ao trabalhar com dados reais, produzidos pelos falantes da língua, pode o sociolinguista 

investigar os mecanismos que regulam a variação, de modo a compreender se se trata de uma 

variação estável ou instável. 

Se ela for estável, duas variantes podem conviver em variação durante anos sem que 

haja substituição de uma forma por outra, ou seja, sem que haja mudança. No caso de uma 

mudança em curso, o processo de variação está findando – uma das variantes generaliza-se e 

a(s) outra(s) tende(m) a desaparecer. 

TARALLO (2007: 11) afirma que as variantes de uma comunidade de fala estão sempre 

em concorrência: padrão x não padrão, conservadoras x inovadoras, prestigiadas X 

estigmatizadas. Em geral, uma variante padrão, é também conservadora e de prestígio; à não 

padrão costumam corresponder às características inovadora e estigmatizada. 

Todavia, como assegura TARALLO (2007: 12), “nem sempre a coincidência entre os 

três pares acima é verificada”. O famoso estudo de Labov, a respeito dos ditongos /au/ e /ay/ 

pronunciados como [ǝu] e [ǝy] pelos habitantes de Martha’s Vineyard, demonstrou que a 

variante não padrão, conservadora e estigmatizada era a marca local da comunidade. 

Interessa aos sociolinguistas entenderem a razão pela qual certas variantes receberam os 

rótulos assinalados. Novamente, justifica-se a importância dos fatores sociais para os estudos 

linguísticos. Um falante que opte pelas construções (2) e (3) do exemplo de TARALLO 

(2007), geralmente, será considerado menos escolarizado e financeiramente desprestigiado. 

Esses dois condicionadores extralinguísticos ilustram o valor social atribuído a tais variantes. 

Em consequência, as formas linguísticas não veiculam apenas aspectos internos à 

língua. Na verdade, elas denunciam também quem somos: a região de onde viemos, nossa 

idade, nossa inserção na cultura dominante (determinada pelo grau de domínio da variedade 

padrão), nossas atitudes em determinadas situações (formais/informais). 

Há que se discutir ainda um ponto da definição inicial de Labov para regra variável. Em 

geral, compreende-se que, para se estabelecer o conceito de variável, é preciso que duas ou 

mais variantes tenham o mesmo valor referencial e denotativo, isto é, devem expressar a 

mesma ideia de modos diferentes, no mesmo contexto. 

A definição proposta inicialmente por Labov aplica-se muito bem às variáveis 

fonológicas. No entanto, no que se refere às variáveis de ordem sintática ou morfossintática 

nem todos concordam com essa posição. Dentre os citados por CAMACHO (2013), 

detenhamo-nos à crítica de LAVANDERA (1978). 
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A linguista supracitada assinala que, na sintaxe, construções que parecem sinônimas 

podem não sê-lo. Ao contrário dos segmentos fonológicos, os segmentos morfológicos, 

sintáticos e léxicos apresentam um significado referencial próprio. Por isso, sugere que se 

enfraqueça a condição de igualdade de significado de todas as formas alternantes no estudo da 

variação não fonológica, substituindo-a por uma condição de igualdade funcional. 

Ao rebater tal posicionamento, LABOV (1978) reconhece ser natural que duas formas 

linguísticas não tenham necessariamente o mesmo significado em todos os contextos de uso. 

Para ele, porém, não faz sentido abandonar o significado referencial de uma estrutura 

linguística, porquanto significado e significante sejam indissociáveis. Caso não se 

considerasse isso, haveria um erro metodológico, segundo o sociolinguista. 

WEINER; LABOV (1983) apud CAMACHO (2013) propõem que os falantes 

substituem as palavras como um recurso estilístico, sem a intenção de alterar o significado 

geral do discurso. Com isso, eles consideram, nesse trabalho, que as formas ‘passiva sem 

agente’ e ‘ativa’ são intercambiáveis no uso geral da língua, sem que impliquem em mudança 

de significado, justificando, assim, restringir a noção de significado, em vez de expandi-la. 

Quanto a este aspecto, defendemos o ponto de vista de LAVANDERA (1978), já que, 

especificamente, cremos que a alternância entre as variantes por nós analisadas não configura 

mero recurso estilístico. Entretanto, comprovar tal pensamento demandaria uma pesquisa 

mais acurada sobre esse fato e isto não foi possível no escopo do nosso trabalho. 

De qualquer maneira, fica demonstrado que avaliar aspectos externos ao contexto 

‘puramente linguístico’ é extremamente relevante, senão essencial. Como afirma CALVET 

(2002: 147), “a linguística só pode ser definida como o estudo da comunidade social em seu 

aspecto linguístico”, pois não há como distinguir “uma linguística geral que estudaria as 

línguas e uma linguística que levaria em conta o aspecto social dessas línguas: em outros 

termos, a sociolinguística é a linguística” (idem: 24). 

 

3.2 MODO E MODALIDADE 

 

Mesmo que a distinção entre o modo verbal e a modalidade não seja observada em 

todas as línguas, há, pelo menos, em português, uma associação entre essas duas categorias, 

visto que a modalidade pode ser expressa pelo uso do modo verbal, ou seja, pela sua própria 

morfologia flexional. 

Assim, a gramática tradicional normativa focaliza a categoria flexional de modo, 

atribuindo valores semânticos distintos ao subjuntivo e ao indicativo. Embora a normatividade 
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não mencione o termo modalidade, o foco incide nas atitudes do indivíduo acerca do que fala. 

Esse tratamento binário normativo imprime ao subjuntivo valores de incerteza, de 

possibilidade; sendo os valores de certeza, de precisão, de exatidão, expressos pelo indicativo. 

Em termos linguísticos, o indicativo é a forma não marcada, enquanto o subjuntivo é a 

marcada. 

Semanticamente, há distinção significativa entre o indicativo e o subjuntivo, tanto em 

orações principais como em orações subordinadas em contextos finitos. No que diz respeito 

ao caráter morfossintático, a ocorrência de um ou de outro modo verbal está condicionada a 

uma exigência da estrutura em que o verbo se encontra. Em outras palavras, há restrições para 

o uso de um ou de outro modo verbal a depender do tipo de proposição em que esteja 

inserido, como é o caso, por exemplo, do uso do subjuntivo em orações subordinadas 

substantivas, dependente da semântica do item lexical da matriz, ou seja, do verbo da oração 

principal.  

Entretanto, essa relação ocorre de diferentes maneiras das que são unicamente prescritas 

pelas gramáticas tradicionais normativas. Faz-se necessário, portanto, distinguir as categorias 

modo verbal e modalidade. 

Segundo PALMER (1986:21), a categoria modalidade é reconhecida em todas as 

línguas, mas nem todas as expressam na morfologia verbal. A modalidade é a expressão da 

interação verbal, dos propósitos entre os interlocutores e não somente uma categoria dos 

verbos. 

A modalidade pode ser vista como uma categoria gramatical que incide, 

semanticamente, não apenas sobre o verbo, mas sobre toda a proposição. Linguisticamente, a 

modalidade estabelece-se entre o enunciador, o enunciado e a realidade. Nesse sentido, a 

noção introduzida pela modalidade é mais ampla, já que se encontra relacionada a uma 

dimensão discursiva e revela a atitude do falante, o seu julgamento acerca da informação 

proposicional da oração, a qual pode representar uma probabilidade, uma certeza, uma crença, 

uma obrigação, uma necessidade. 

Por outro lado, o modo corresponde a uma das maneiras de expressão da modalidade, 

que pode ser representada também por outros recursos linguísticos e discursivos, tais como: 

modalizadores adverbiais, estrutura da oração matriz, valor semântico do verbo da oração 

principal, entoação. O modo, assim, é uma categoria morfossintática. 

MATEUS et alli (2004: 204) ressaltam que cada modo pode se associar a mais de uma 

modalidade e não há relação direta entre os modos verbais e os diferentes tipos de 



 26

modalidade, já que o modo subjuntivo pode ocorrer em contextos em que se espera o 

indicativo e vice-versa. 

Outra observação imprescindível das autoras refere-se às propriedades semânticas do 

modo subjuntivo, porquanto, na maioria dos casos, haja exigência do contexto sintático no 

qual o verbo está inserido. Faz-se necessário considerar os casos em que a mudança de modo 

verbal resulta distinções semânticas. É o caso dos exemplos citados pelas autoras: 

 

(1) O Manuel disse que partem agora. 

(2) O Manuel disse que partam agora. 

 

Nesses casos, o subjuntivo corresponde também a uma categoria discursiva. No 

primeiro caso, Manuel inclui-se na partida, ou seja, ele é um participante da ação de partir. 

Partam, no segundo exemplo, indica uma ordem aferida por Manuel, da qual o personagem 

não participa. 

Segundo GIVÓN (1995), o emprego do modo subjuntivo tende a ocorrer como um dos 

recursos da modalidade irrealis, em que a atitude expressa pela proposição pode ser deôntica 

ou epistêmica.  

A modalidade irrealis está vinculada ao irreal, ao incerto e opõe-se à modalidade realis, 

atrelada ao tido como real, factual. As atitudes epistêmicas encerram verdade, crença, 

probabilidade, certeza e evidência, ao passo que as atitudes deônticas, também chamadas de 

avaliativas, se referem ao desejo, preferência, intenção, habilidade, obrigação e 

manipulação. 

O autor propõe um quadro descritivo de como as modalidades se processam numa 

asserção, de acordo com o posicionamento do falante: 

 

MODALIDADE ESCALA SEMÂNTICA ESCALA SINTÁTICA 

Deôntica forte Forte manipulação Infinitivo 

Deôntica fraca Fraca manipulação Subjuntivo 

Deôntica fraca Preferência Subjuntivo 

Epistêmica baixa Baixa certeza Subjuntivo 

Epistêmica alta Alta certeza Indicativo 

Quadro 1 – Traços semânticos da modalidade (cf. GIVÓN, 1995: 132) 
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Conforme se observa, ainda que baixo, é possível haver um grau de certeza expresso 

pelo subjuntivo, assim como o indicativo pode expressar possibilidade, como ficará provado 

em nossa pesquisa. Reafirma-se que a flexão verbal não é a única forma de se expressar a 

modalidade. 

É importante considerar, sobretudo, as variadas estratégias linguísticas usadas com o 

objetivo de atingir determinados propósitos comunicativos. A escolha de uso de um 

determinado modo verbal, como já dissemos, tende a não ser aleatória, mas motivada por 

efeitos de sentido que se pretenda alcançar. 

A seguir, vejamos o posicionamento das gramáticas tradicionais em relação ao aspecto 

modo/ modalidade. 

 

3.3 ABORDAGEM DAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS 

 

De maneira geral, as Gramáticas Normativas apresentam certa uniformidade quanto à 

distribuição dos modos verbais do português: indicativo, subjuntivo e imperativo. Em 

especial, verifica-se a necessidade de demarcar uma oposição entre o indicativo e o 

subjuntivo, uma vez que um define-se pelo que o outro não representa. Assim, se o indicativo 

é o modo da certeza, o subjuntivo é o da incerteza, da hipótese. 

Levando em conta que todas as gramáticas pesquisadas – AZEREDO (2010), 

BECHARA (2009), ROCHA LIMA (2011) – expõem conceituações semelhantes, elegemos 

apresentar as considerações de CUNHA e CINTRA (2007), uma vez que sua abordagem é 

mais completa. 

CUNHA e CINTRA (2007: 448) ressaltam ainda que o indicativo “é, 

fundamentalmente, o modo da oração principal”. Já o subjuntivo: 

  
(...) (do latim subjunctivus ‘que serve para ligar, para subordinar’) denota que uma 
ação, ainda não realizada, é concebida como dependente de outra, expressa ou 
subentendida. Daí o seu emprego normal na oração subordinada. Quando usado 
em orações absolutas, ou orações principais, envolve sempre a ação verbal de um 
matriz efetivo que acentua fortemente a expressão da vontade do indivíduo que fala. 
(CUNHA e CINTRA, 2007: 466; grifo nosso) 

 
Estabelece-se, então, uma dependência sintática do subjuntivo, já que, em geral, este 

modo é empregado em orações subordinadas. A oração com o subjuntivo depende de outra 

oração, encerrando a oração principal um fato possível, desejado, incerto. 

Os autores observam que o subjuntivo é exigido nas orações que dependem de verbos 

cujo sentido está ligado à ideia de ordem, de proibição, de desejo, de vontade, de súplica, de 
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condição, expressas, por exemplo, por meio dos verbos desejar, duvidar, implorar, lamentar, 

negar, ordenar, pedir, proibir, querer, rogar e suplicar. 

Afirmam, no entanto, que o uso desse modo pode envolver, no que se refere às orações 

absolutas, a ação verbal de um matiz afetivo, expressando, dessa maneira, a vontade do 

indivíduo que fala. 

Quanto ao emprego, o subjuntivo pode ser subordinado, como mencionado ou 

independente (nas orações absolutas, principais e coordenadas). Nesse último caso, segundo 

os autores, expressam: 

a) um desejo, um anelo: 

 

(1) Chovam hinos de glória na tua alma! 

 

b) uma hipótese, uma concessão: 

 

(2) E que o teu ritmo/ seja a cadência de uma vida nova! 

 

c) uma dúvida: 

 

(3) Paula talvez lhe telefonasse à noite. 

 

d) uma ordem, uma proibição: 

 

(4) Que não se apague esse lume. 

 

e) uma exclamação denotadora de indignação: 

 

(5) – Diabos te levem! 

 

Além do subjuntivo independente, CUNHA & CINTRA (2007) observam que o 

subjuntivo ocorre também nas orações subordinadas substantivas, nas subordinadas adjetivas 

e nas subordinadas adverbiais. 

No que se refere às substantivas, há menção de valores semânticos específicos 

identificados nessas orações, quais sejam: 
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a) a vontade (nos matizes que vão do comando ao desejo) com referência ao fato de que 

se fala: 

 

(6) Não quero que me julgue sem pudor, uma mulher de prendas desoladas, nada tendo 

a defender. 

 

b) um sentimento ou uma apreciação que se emite com referência ao próprio fato em 

causa: 

 

(7) – Pior será que nos enxotem daqui... 

 

c) a dúvida que se tem quanto à realidade do fato enunciado: 

 

(8) – Não acredito que ela chore aqui. 

 

Em relação às adjetivas, enumeram-se os seguintes valores semânticos: 

 

a) um fim que se pretende alcançar, uma consequência: 

 
(9) – Portanto, quero coisa de igreja, coisa pia, que dê gosto a um bom sacerdote como 

é o padre Estêvão. 

 

b) um fato improvável: 

 

(10) Gerson saiu rapidamente, e durante bastante tempo não houve quem o 

convencesse a voltar lá. 

 

c) uma hipótese, uma conjectura, uma simulação: 

 

 (11) Então não havia um direito que lhe garantisse a sua casa? 

 

Sobre as adverbiais, afirmam que o subjuntivo não tem um valor próprio, pois, nesse 

caso, é um mero instrumento sintático regulado por determinadas conjunções causais, 

concessivas, finais, temporais e comparativas (exemplos 12, 13, 14, 15 e 16, 
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respectivamente). Acrescentam ainda o fato de tal modo verbal manifestar-se em orações 

condicionais irrealizáveis ou hipotéticas e consecutivas que exprimem um fim a que 

pretenderia chegar e não uma realidade (exemplos 17 e 18). 

(12) Não que não quisesse amar, mas amar menos, sem tanto sofrimento. 

(13) O povo não gosta de assassinos, embora inveje os inocentes. 

(14) Para que tudo retomasse a quietude inicial, e os coelhos se resolvessem a vir 

gozar a fresca, seriam precisas horas, e então não teria luz. 

(15) – Vamos embora, antes que nos veja. 

(16) Cantavam os galos nos poleiros como se fosse de madrugada. 

(17) Se viesse o sol, tudo mudava. 

(18) Pôs-lhe uma nota voluntariamente seca, em maneira que lhe apagasse a cor 

generosa da lembrança.6 

 

Na contramão da prescrição gramatical, dados reais de fala e de escrita explicitam a 

interferência do modo indicativo nos contextos apontados como obrigatórios pela 

normatividade, o que nos permite pressupor que os valores atitudinais de incerteza, dúvida e 

de suposição podem ocorrer a partir de outros componentes lexicais, mesmo sem o emprego 

do modo subjuntivo. A seguir, vejamos algumas abordagens que vão de encontro à prescrição 

gramatical. 

 

3.4 ESTUDOS DESCRITIVOS 

 

As afirmações da seção anterior podem ser aceitáveis quando se consideram apenas 

casos correntes na norma culta monitorada, em geral da modalidade escrita. Porém, pesquisas 

recentes, de propósitos semelhantes aos nossos, constatam situações de uso variável entre os 

modos verbais indicativo e subjuntivo, nos contextos em que o subjuntivo é considerado 

obrigatório pela prescrição gramatical. Elencamos abaixo alguns exemplos de trabalhos 

anteriores, coletados da fala: 

 

(19) E porque a gente 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. (FLP 06FJG, L1635) 7 

                                                
6 Os exemplos (1-18) foram retirados de CUNHA e CINTRA (2007). 
7 In PIMPÃO (2012: 34). 
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(20) Bem, eu acho que pra ele que tá chegou nesse debate aí numa fase muito, muito 

pequenininho né, eu acho que ele foi bom, foi bom, embora eu CONCORDO também com a 

maioria aqui de que o Lula foi excepcional do ponto de vista de que ele disse que entende das 

coisas. (Olhar 2002 – 05/08/2002) 8 

 

Como se percebe, os dados (19) e (20) rompem com prescrição proposta por CUNHA e 

CINTRA (2007), uma vez que as orações subordinadas apresentam verbo no modo indicativo. 

Como verifica PIMPÃO (2012: 34), “dada a natureza basicamente prescritiva das gramáticas 

de linha tradicional, não há nelas espaço para a consideração e a análise do uso variável entre 

subjuntivo e indicativo”. 

Contudo, PIMPÃO (2012: 34-35) afirma que o fenômeno tem sido estudado por 

linguistas, os quais percebem “a perda de valores associados à flexão do modo subjuntivo e a 

possibilidade de extensão desses valores para outras estratégias linguísticas, com a 

consequente expansão de contextos de emprego do modo indicativo”. 

CAMARA JR. (2009) diz que os tempos verbais do indicativo podem ser usados com 

valor modal e podem perder toda a expressão temporal em proveito desse valor, como nos 

exemplos seguintes: 

 

(21) Só há um homem capaz disso. (expressão da segurança) 

(22) Só haverá um homem capaz disso. (expressão da dúvida) 9 

 

Além disso, CAMARA JR. (2009: 280-281) assevera que “em português, como nas 

demais línguas românicas, o subjuntivo sofreu a interferência do indicativo e só aparece em 

determinados tipos frasais, por uma servidão gramatical”, usado em contextos bem 

específicos: em oração independente depois do advérbio de dúvida talvez; em oração 

integrante subordinada a verbos de significação volitiva ou optativa; em oração relativa, para 

expressar apenas a possibilidade da qualificação expressa; em orações subordinadas finais; 

numa oração modal que desenvolve uma concessão. 

PERINI (2009: 257) considera que a oposição entre indicativo e subjuntivo tende a se 

tornar puramente formal. Ele também avalia a hipótese de que a oposição morfológica entre 

esses dois modos possa ser governada por traços semanticamente não motivados dos verbos. 

                                                
8 In GONÇALVES (2003: 10). 
9 In CAMARA JR. (1996: 209). Ressalta-se que CAMARA JR. (2009) compreende que, no exemplo (22), há 
uma expressão de dúvida. Discordamos, entretanto, dessa opinião, uma vez que, em nossa perspectiva, há 
também expressão de segurança com projeção futura. 
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Assim, para PERINI (2009: 259), há uma tendência em se eliminar o papel semântico do 

subjuntivo e, gradativamente, isso pode acarretar a eliminação do próprio modo. 

Estamos, porém, mais inclinados a concordar com PIMPÃO (2012), para quem o 

subjuntivo não está em vias de extinção. O que se verifica, segundo a nossa perspectiva, é um 

caso de variação. Então, consideramos, assim como PIMPÃO (2012), que o modo subjuntivo 

possa ser utilizado concomitantemente com certas estruturas de valor modal. 

PIMPÃO (1999; 2012) coleta dados que apontam para o uso variável do subjuntivo em 

orações iniciadas por talvez. Segundo a linguista, nesse contexto o subjuntivo favoreceu-se 

por dois fatores: informação nova e traço de futuridade. Então, como se verifica, há ainda 

contextos que condicionam o uso desse modo verbal. 

PIMPÃO (2012) considera que o nível de escolaridade e a faixa etária possam 

condicionar a flutuação modal. Dessa forma, acredita-se que informantes mais jovens e com 

menor escolaridade tendam a optar pelo indicativo, nos contextos que as gramáticas 

normativas apontam ser obrigatório o uso do modo subjuntivo. 

PERINI (2010) tenta descrever a sistematicidade de uso dos modos no português 

brasileiro (PB), mas reconhece que a descrição proposta não vale para todas as variedades do 

PB. Segundo o linguista, 

 
Uma observação informal parece indicar variação regional: no Nordeste, os usos do 
PB são um tanto mais próximos dos da língua escrita, e podemos considerar essas 
variedades, nesse particular, mais conservadoras. Já no Sul e no Sudeste, se verifica 
uma forte tendência a reduzir o uso do subjuntivo, colocando em seu lugar o 
indicativo ou, em certos casos, o infinitivo. 
(...) 
É importante repetir que esse processo afeta o presente do subjuntivo, mas não o 
futuro e o imperfeito, que continuam em uso corrente em todas as regiões (me refiro 
aqui aos dialetos urbanos). (PERINI, 2010: 207; grifo do autor)10 

 
A hipótese de PERINI (2010) coincide, em certa medida, com o trabalho desenvolvido 

por Martha Scherre 11 sobre o uso do imperativo no Brasil. No mapeamento apresentado por 

ela, constata-se que o imperativo associado a marcas do indicativo ocorre em cidades da 

Região Sudeste e Centro-Oeste. Já o imperativo com marcas do subjuntivo ocorre em cidades 

                                                
10 É necessário ainda fazer uma ressalva quanto ao posicionamento de PERINI (2010) no que diz respeito ao 
“processo de [afetar] o presente do subjuntivo”. Há trabalhos de extrema relevância que já demonstraram a 
ocorrência de alternância modal em outros tempos verbais, alguns dos quais citaremos adiante. Entretanto, como 
ele mesmo ressalva, suas observações são sumárias e o mapeamento desses fenômenos ainda está por ser feito. 
11 SCHERRE, M. M. P. Aspectos sincrônicos e diacrônicos do imperativo gramatical no português brasileiro. 
Alfa: São Paulo, 2007. 
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da Região Nordeste. Algumas cidades da Região Sul, como Florianópolis, encaixam-se no 

primeiro grupo; outras, como Lages, encontram-se no segundo grupo. 12 

É notável, contudo, que a maioria dos casos compreende a variação entre o presente do 

indicativo e o presente do subjuntivo, nos contextos, em que segundo a prescrição gramatical, 

o uso do subjuntivo é obrigatório. É por esse motivo que, assim como PIMPÃO (2012;1999), 

iremos nos dedicar exclusivamente a essa particularidade. 

PIMPÃO (1999) constitui o corpus de seu trabalho a partir de 319 ocorrências nas 

entrevistas feitas em Florianópolis-SC, pertencentes ao Banco de Dados do Projeto VARSUL. 

No que se refere à constituição da amostra, exclui: as expressões cristalizadas, as ocorrências 

em que há a neutralização entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo e as 

orações relativas com pronomes indefinidos, mas que remetem a um item linguístico definido 

no discurso. Detém-se, portanto, na análise das ocorrências em que há alternância dos modos 

verbais nos contextos previstos pelos padrões normativos quanto ao emprego do subjuntivo, 

mas que, contudo, também permitem o uso do indicativo. 

A escolha da orientação teórica discursivo-pragmática, permite-lhe, segundo ela, “que 

se estenda os domínios da modalidade para além da categoria morfológica”, uma vez que 

esses domínios estão atrelados aos modos verbais pela gramática normativa. Além disso, 

modo e modalidade são revistos sob a concepção da Teoria da Variação Laboviana e do 

Funcionalismo Linguístico proposto por Givón. 

Para a autora, o comportamento variável do modo subjuntivo, enfocado a partir de uma 

perspectiva de gramática emergente, destaca o continuum tempo-modalidade como o principal 

condicionante do uso do modo verbal. Desta maneira, o uso do subjuntivo é favorecido pelos 

traços de futuridade e de incerteza que podem ser identificados no nível sintático-semântico. 

Por sua vez, os traços de atemporalidade e de incerteza, localizados no nível semântico-

pragmático, bem como os traços de pressuposição, inibem o uso do subjuntivo, favorecendo o 

uso do indicativo. 

A partir disso, PIMPÃO (1999) conclui que o modo subjuntivo apresenta-se atuante 

sob o traço de futuridade, dada pelo nível sintático-semântico, e não atuante sob o traço de 

incerteza, conforme prevê a gramática normativa. A ausência do primeiro traço caracteriza o 

contexto preferencial para o emprego do modo indicativo. 

Ela observa que o traço de incerteza, dissociado do traço futuridade, constitui um 

contexto menos favorável ao emprego do modo subjuntivo. Assim, é possível que haja 

                                                
12 Dados presentes em PIMPÃO (2012). 
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eventos ou estados incertos, sem que haja o traço de futuridade, o que desvincularia a noção 

de incerteza ao modo subjuntivo. 

No que se refere aos contextos em que o traço de futuridade poderia ser reconhecido, 

observa que este traço está relacionado a uma propriedade intrínseca de alguns itens lexicais, 

tais como verbos deônticos e conectores adverbiais de probabilidade e de tempo. 

PIMPÃO (1999) nota que em seu estudo na cidade de Florianópolis, (23) “verbos 

volitivos/deônticos e cláusula adverbial final expressam um traço intrínseco de futuridade e 

(24) a cláusula concessiva imprime um traço de futuridade discursivamente” (PIMPÃO, 1999: 

114) e, em razão da projeção futura dessas estratégias, o uso do subjuntivo é favorecido. 

Vejamos os exemplos: 

 

(23) Por exemplo, nos temos uma coisa que são normas. Existe um sinal vermelho pra 

que você não avance. Ele olha para o lado, não vê ninguém, ele toca. Mas, se tiver um 

guarda, ele não faz. (PIMPÃO, 1999: 85) 

(24) Não digo, assim, esnobar aquele saber, né? Mas, pelo menos, aparentemente, nem 

que a pessoa engane um pouco, mas se comportar, isso aí e, eu acho super especial, assim. 

(PIMPÃO, 1999: 87) 

 

Outro aspecto de suma importância nessa pesquisa é a relevância do grupo de fatores 

sociais escolaridade, considerado como significativo pelo programa estatístico VARBRUL. 

Assim, para os níveis escolares ginasial (ensino fundamental II) e colegial (Ensino Médio), a 

autora ressalta o papel da instituição escolar na retenção da variante padrão. O nível colegial 

afirma-se, segundo a pesquisa, como contexto preferencial para o uso do modo subjuntivo, 

nos contextos com o advérbio talvez e com orações adverbiais. Observemos as tabelas a 

seguir: 

FATORES APL./TOTAL PERCENTUAL PROBABILIDADE 
Colegial 17/21 81 .71 

Primário/Ginásio 08/18 44 .26 
TOTAL 25/39 64  

Tabela 1 – Modo subjuntivo e escolaridade com o advérbio talvez  (cf. PIMPÃO, 1999: 80) 

 

FATORES APL./TOTAL PERCENTUAL PROBABILIDADE 
Ginásio/colegial 40/60 67 .58 

Primário 04/15 27 .21 
TOTAL 44/75 59  

Tabela 2 – Modo subjuntivo e escolaridade com orações adverbiais (cf. PIMPÃO, 1999: 90) 
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Em PIMPÃO (2012), o objeto de análise é o mesmo, mas consideram-se outros 

contextos: orações substantivas, adverbiais e adjetivas, orações com o advérbio talvez e 

orações parentéticas. 

Os dados são extraídos de três amostras, duas sincrônicas e uma diacrônica. A primeira 

amostra sincrônica reúne 24 entrevistas da cidade de Florianópolis/SC e 24 de Lages/SC 

(Banco de Dados do Projeto VARSUL; a segunda conta com as mesmas 24 entrevistas de 

Florianópolis, acrescidas de 12 entrevistas com informantes jovens e 8 com informantes 

universitários dessa mesma cidade, totalizando 44 entrevistas. A amostra diacrônica é 

constituída por 244 cartas ao redator, publicadas em jornais de ambas as cidades desde as 

duas últimas décadas do século XIX até o final do século XX (Projeto PHPB/SC). 

No estudo em que se compara o nível de escolaridade, confirmam-se os resultados 

encontrados em PIMPÃO (1999), uma vez que a escola exerce seu papel de preservação da 

norma prescritiva. 

Salienta-se o fator pessoa, em que se constata o uso do modo subjuntivo para as 

segunda e terceira pessoas amalgamadas, enquanto a primeira pessoa motiva o uso do 

presente do indicativo. 

 

Pessoa Apl/ Total Porcentagem Peso relativo 
2ª e 3ª pessoas 74/99 74 0,594 
1ª pessoa 14/36 38 0,261 

Tabela 3 – Modo subjuntivo e pessoa (cf. PIMPÃO, 2012: 208) 

 

Observa-se ainda o conector das orações concessivas como um fator produtivo. 

Verifica-se que, principalmente, o conector embora favorece a ocorrência de indicativo, uma 

vez que manifesta a noção epistêmica de modalidade.  

Voltada para a investigação da flutuação existente no emprego do modo subjuntivo em 

contextos orais do Português do Brasil, GONÇALVES (2003) elege como teoria matriz a 

Linguística Cognitiva, seguindo os pressupostos de G. Lakoff e de E. Sweetser. Segundo a 

autora, a escolha dessa abordagem teórica justifica-se pelo fato de o Cognitivismo tematizar a 

oscilação de regularidades e irregularidades no comportamento das categorias gramaticais. A 

pesquisa não se detém apenas na flutuação que ocorre entre os modos verbais, mas também 

aborda a flutuação entre os tempos do modo subjuntivo. 

Os dados são constituídos basicamente por enunciados produzidos por falantes da 

variante padrão. A maior parcela foi retirada da base de dados do projeto de formação de O 

processo da leitura na formação de professores para a escola fundamental, integrante do 
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Programa Nacional Pró-Leitura e fomentado pelo Núcleo de Pesquisa e Ensino de Linguagem 

(NUPEL-UFJF), o qual abriga projetos de investigação e intervenção nessa área, reunindo 

pesquisadores da Faculdade de Educação, do Curso de Letras e do Colégio de Aplicação João 

XXIII. Constitui-se da produção oral de doze professores de ensino fundamental, médio e 

especialistas de uma escola pública de Juiz de Fora, durante o período letivo de 1996/1997.  

Foram utilizados ainda, para a composição desse corpus, dados coletados em programas 

de televisão tais como Sem Censura; Olhar 2002; Mundo Clipper; Intimação; MG TV; De 

frente com Gabi; Programa do Jô; Jornal das 15 Globo; Pra você e Clodovil; além de dados 

coletados em situações cotidianas de comunicação, durante os meses de março a setembro de 

2002. 

A partir desses dados, a autora observa que uma das motivações plausíveis para a 

flutuação no emprego do subjuntivo é a sua própria assimetria, o fato de que há construções 

em que a identidade da categoria é mais nítida e construções em que é menos clara. Ressalta 

também que a produção de “enunciados de aceitabilidade duvidosa” incide com maior 

freqüência quando a identidade da categoria é pouco nítida. 

Trabalhando com as noções de modalidades deôntica – relacionada às permissões e 

obrigações – e epistêmica – que trata das opiniões e crenças –, em uma perspectiva 

cognitivista, GONÇALVES (2003) compreende que o modo subjuntivo pode estar ligado a 

usos modais, menos claramente modais ou mesmo não-modais. 

Em relação aos usos modais do subjuntivo, a autora percebe que a vocação deôntica é 

mais evidente e origina-se do esquema da dinâmica de forças, principalmente no que se refere 

à causalidade intencional. 

 

(25) [...] que isso que nós estamos fazendo aqui seja feito dentro dos cursos [...] (Pró-

Leitura – 13/05/1997)  

 

Quanto aos usos menos claramente modais, estão aqueles que se verificam em 

estruturas expressivas avaliativas e em orações adverbiais finais, já que se enquadram de 

maneira duvidosa no esquema acima mencionado, podendo se ligar à modalidade deôntica 

sem que essa conexão seja, contudo, evidente. 

 

(26) E eu falei assim (+) não gente (+) vamos fazer o seguinte os que acham que não 

devam fazer o trabalho com os alunos então que não faça (+) dê seu depoimento e 

assine[...] (Pró-Leitura – 13/05/1997) 
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(27) [...] para que os professores já saiam dos cursos com essa capacidade de refletir 

e questionar a prática de entendê-la de uma forma muito mais crítica do que os cursos 

normalmente preparam [...] (Pró-Leitura – 13/05/1997) 

 

Por fim, dentre os usos não modais do subjuntivo, estão aqueles que se encontram em 

orações temporais e concessivas, uma vez que se vinculam claramente apenas à ancoragem 

cognitiva básica da modalidade, mas sem projeção muito clara seja para a esfera deôntica, 

seja para a epistêmica. No que se refere ao fenômeno específico da flutuação no emprego do 

subjuntivo, verifica-se, através da análise dos dados, que uma das motivações plausíveis é a 

própria assimetria desta categoria, ou seja, o fato de que há construções em que sua identidade 

é mais nítida e construções em que é menos nítida. 

 

(28) Enquanto ela não fazer direito, não dá a bola pra ela. (Frase registrada em um 

condomínio residencial de Juiz de Fora – 21/07/2002) 

(29) [...] a gente já poderia começar a usar um pouco vocês como multiplicadores 

também tá (+) embora a gente já fez essa reunião com o Dom Orione [...] (Pró-Leitura – 

17/11/1997) 13 

 

A relevância dessa dissertação para nossos estudos evidencia-se nas seguintes 

conclusões: 1) o modo verbal ocupa na supracategoria da modalidade um lugar não central e, 

desta maneira, ocupa um terreno naturalmente propenso à flutuação; 2) o modo subjuntivo em 

português organiza-se como uma categoria associada a uma gama heterogênea de valores 

semântico-pragmáticos e de construções morfossintáticas. 

VIEIRA (2007) analisa a alternância entre os modos subjuntivo e indicativo apenas no 

que se refere às orações substantivas introduzidas pelo conectivo que, contexto o qual 

verificaremos como bem produtivo no escopo da nossa pesquisa. 

Baseando-se na perspectiva da Linguística Funcional de orientação norte-americana, 

objetiva determinar os fatores de ocorrência dessa alternância modal, estabelecendo uma 

comparação com o trabalho de POPLACK (1992), o qual também versa sobre o francês 

canadense. Nesse sentido, vale ressaltar que um dos objetivos de VIEIRA (2007) é contribuir 

para o ensino de línguas, justificando-se, portanto, a correlação com o francês. Não se faz 

                                                
13 Exemplos (7-11) retirados de GONÇALVES (2003). 
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necessário, entretanto, esclarecer essa conexão, uma vez que isso não pertence ao escopo 

dessa dissertação. 

A maior contribuição do referido trabalho é a constatação de que a escolha do modo 

verbal não leva em consideração a estrutura sintática, mas também fatores discursivos e 

semânticos. Sobretudo adverte que a sintaxe não é autônoma; portanto é influenciada por 

aspectos não gramaticais. 

No que se refere aos grupos de fatores, destaca-se o tipo de verbo da oração principal. 

A autora esclarece que verbos de opinião na oração principal favorecem o uso do modo 

indicativo conjugado no pretérito perfeito. Por outro lado, verbos volitivos flexionados no 

presente do indicativo favorecem o subjuntivo. 

Ressalta-se, por fim, a importância pedagógica da pesquisa de VIEIRA (2007) para a 

compreensão de que há uma divergência entre o que a gramática normativa preconiza e o que 

os falantes empregam corriqueiramente, exemplo cabal de como claramente as línguas 

mudam e variam. 

Em um trabalho de linha gerativista, AZEVEDO (1976) considera as ocorrências de 

modo verbal em orações declarativas e procura estabelecer as condições em que ocorrem as 

variações morfológicas que constituem o subjuntivo. Sua análise centra-se nas ocorrências de 

presente de subjuntivo. 

Afirma o autor que o subjuntivo é destituído de valor semântico e, por isso, a variação 

desse modo verbal é concebida como “morfologicamente automática e semanticamente 

vazia” (AZEVEDO, 1976: 50). Essa variação só ocorre em certos tipos de orações 

subordinadas, quando certas condições são preenchidas (como é o caso do subjuntivo 

independente e o da presença de expressões invariáveis: talvez, oxalá, quiçá, é possível etc.). 

Desta forma, há a hipótese de que o uso do subjuntivo em português possa ser explicado 

apenas a partir do critério sintático, sem que seja necessário recorrer ao caráter semântico das 

formas verbais. O subjuntivo é usado automaticamente, uma vez que há, na sentença, 

elementos sintáticos que restringem o emprego desse modo verbal. 

O autor, portanto, critica a posição de que traços semânticos de verbos da oração 

principal – [+⁄- volição], [+⁄-sentimento], [+⁄-dúvida] – determinem o modo do verbo da 

oração subordinada. O verbo sentir, por exemplo, pode apresentar o traço a) [+sentimento] ou 

b) [-sentimento]. No entanto, afirma que “isso não seria uma solução, pois como quer que 

definamos o traço [sentimento], um falante nativo poderia dizer que está presente, de alguma 

maneira, em ambos os verbetes” (AZEVEDO, 1976: 28). 
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(30) Sinto que ela vá embora amanhã. (AZEVEDO, 1976: 28) 

(31) Sinto que ela vai embora amanhã. (AZEVEDO, 1976: 28) 

 

Ressalta ainda que uma definição por traços semânticos apresenta dois problemas. Por 

um lado, o analista pode perder-se por necessitar determinar diversas minúcias e não 

conseguir definir generalizações; por outro, pode ter de utilizar um número delimitado de 

traços que, por serem gerais e vagos, perdem a sua utilidade. Propõe, portanto, que 

substantivos, adjetivos e verbos sejam especificados pelo traço sintático [+/- subjuntivo]. 

Em certa medida, concordamos com AZEVEDO (1976) no que se refere ao traço 

sintático. Nossa perspectiva é de que se entenda o traço [subjuntivo] como um dos polos de 

uma escala de modalidade, em que, no outro polo, esteja presente o traço [indicativo]. 

Discordamos, porém, da posição de que traços semânticos não sejam necessários. Em 

nossa concepção, a sintaxe (ou morfossintaxe) está paralela à semântica, uma vez que uma 

alteração sintática ocasiona uma alteração semântica, ou vice-versa. Assim, traços semânticos 

dos verbos da oração principal são importantes para a compreensão do traço (morfo)sintático 

[+/- subjuntivo] presente na oração subordinada. 

O autor admite ainda que o mesmo falante pode construir orações como: 

 

(32) Eu quero que você fala com ele. (AZEVEDO, 1976, p. 50) 

(33) Eu quero que você fale com ele. (AZEVEDO, 1976, p. 50) 

 

Assim, compreende que há uma variação entre os dois modos verbais na oralidade. Por 

isso, não descarta a necessidade de considerar, na análise dos modos verbais, aspectos 

extralinguísticos, tais como a classe social, o grau de instrução dos falantes, o grau de 

formalidade da situação em que se desenrola o ato comunicativo. 

Essas últimas considerações apontam para a necessidade de que outros estudos sejam 

realizados e que se sopesem os aspectos extralinguísticos, como os estudos variacionistas de 

ALMEIDA (2010) e CARVALHO (2007). 

ALMEIDA (2010) analisa como ocorre o fenômeno da variação entre os modos verbais 

subjuntivo e indicativo em contextos em que figuram as orações encaixadas – orações 

substantivas – e as orações adverbiais concessivas. 

Suas principais questões referem-se a determinar os contextos de ocorrência do 

subjuntivo, quais situações favorecem a variação modal, se o valor referencial mantém-se 

quando há alternância entre indicativo e subjuntivo. 
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De início, a autora define que o valor de incerteza também se configura em outros 

elementos linguísticos presentes na sentença, ainda que o verbo não esteja no modo 

subjuntivo. Esta constatação é extremamente relevante, uma vez que descaracteriza a 

abordagem prescritiva, a qual atribui a incerteza apenas ao subjuntivo. 

ALMEIDA (2010) constata uma associação entre a escolha do modo verbal, o elemento 

à esquerda – item verbal da oração principal (substantivas) e tipo de conector (concessivas) – 

e os traços semânticos que se desejem imprimir às sentenças, diferentemente do que afirma 

AZEVEDO (1976). 

Por sua vez, CARVALHO (2007), a partir de dados coletados da língua oral não padrão 

do Cariri – Estado do Ceará –, empreende uma análise voltada para a alternância 

indicativo/subjuntivo em orações subordinadas substantivas. Dentre seus objetivos, há a busca 

de compreender como aspectos sintáticos, semânticos e discursivos da oração matriz reforçam 

ou restringem a noção modal expressa pelo verbo da oração encaixada. 

Constata que as variáveis linguísticas tipo de verbo da oração matriz, estrutura da 

assertividade e modalidade são condicionadoras do fenômeno, destacando-se as construções 

com operador de negação como ambiente favorável à ocorrência do subjuntivo, ocorrendo, 

geralmente, com verbos avaliativos 

. 

(34) Eu não acho que eles (os professores) estejam tão preparados, às vezes, a gente 

nota um professor tratando um aluno mal... (CARVALHO, 2007: 75) 

 

Ao cruzar o traço futuridade com o fator tipo de verbo, CARVALHO (2007) observa 

que a alternância ocorre com verbos com os traços cognitivo, opinativo e avaliativo, enquanto 

verbos volitivos requerem subjuntivo e verbos factivos, indicativo. 

Com relação às variáveis sociais, o programa VARBRUL selecionou anos de 

escolaridade e faixa etária. Curiosamente, o uso do subjuntivo é mais frequente entre os 

falantes mais velhos com menor grau de escolaridade. Assim, a escolaridade não é um fator 

relevante para a preservação do uso do subjuntivo, diferentemente do que constatamos em 

nossa pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Conforme visto no capítulo anterior, esse estudo faz uma análise crítica sobre o estatuto 

do modo verbal subjuntivo, em comparação com o modo indicativo. Deste modo, o objetivo 

dessa seção é traçar as bases metodológicas dessa dissertação, elucidando a variável 

dependente e as variáveis linguísticas e extralinguísticas que, possivelmente, estão atreladas 

ao fenômeno em estudo. 

 

4.1 SOBRE O PROGRAMA ESTATÍSTICO GOLDVARB 

 

O problema central que se coloca para a teoria da variação é a avaliação do quanto com 

que cada categoria postulada contribui para a realização de uma ou outra das variantes 

linguísticas em concorrência. Na verdade, a operação de uma regra variável é o resultado da 

atuação simultânea de vários fatores, ou seja, as categorias não são isoladas, elas se 

apresentam conjugadas. 

É através de modelos quantitativos que se podem estabelecer correlações entre fatos 

linguísticos e socioculturais, o que proporciona uma melhor visão da variação da língua, que é 

descrita em termos de regras variáveis, às quais se podem atribuir valores probabilísticos (ou 

pesos relativos) que predizem a ocorrência das variantes independentes no corpus observado. 

Visto que o sociolinguista trabalha com diversas variáveis e, portanto, opera inúmeros 

dados, torna-se necessário utilizar uma ferramenta estatística que auxilie o seu trabalho. Nesse 

sentido, os programas do pacote estatístico Varbrul (Variable Rules Analysis) são incumbidos 

dessa tarefa, dentre os quais se destaca o Programa Goldvarb 2001. 

Os resultados da análise obtidos através do GoldVarb 2001 são evidências que vão 

auxiliar o pesquisador a confirmar ou não sua hipótese inicial. Assim, se um fenômeno 

linguístico tem seus grupos de fatores apontados como não significativos pelo programa, a 

hipótese é rejeitada.  Se os grupos de fatores são significativos, mas a influência dos fatores 

não é como se previu no valor de aplicação, a hipótese também é rejeitada. Se os grupos de 

fatores são significativos e a influência dos fatores é como a prevista no valor de aplicação, a 

hipótese é confirmada. 

Como o nosso corpus é constituído por volta de 4000 dados, faz-se necessária a 

utilização dessa ferramenta para que nossas conclusões não sejam equivocadas. 

 

 



 42

4.2 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Nossa pesquisa enquadra-se no nível descritivo, já que tem o objetivo de descrever 

como o fenômeno da variação se processa em uma comunidade linguística. 

Quanto ao procedimento de coleta, o nosso estudo utilizará o método monográfico, 

também conhecido como estudo de caso. Acreditamos que essa metodologia possa ajudar-nos 

a investigar o fenômeno variável com mais profundidade, já que, de certa maneira, estamos 

inseridos nas comunidades linguísticas estudadas. 

LAKATOS e MARCONI (2008: 274) ressaltam que, nesse tipo de método, “não se 

podem antecipar os aspectos do sistema significativo, nem o contexto do funcionamento da 

totalidade que só é possível conhecer posteriormente”. Entretanto, não acreditamos que seja 

possível pensar em estudar uma comunidade linguística sem antes termos uma noção de que o 

fenômeno lá ocorra. Por isso, formulamos anteriormente hipóteses e apresentamos possíveis 

variáveis. 

Quanto à abordagem do problema, a nossa pesquisa utilizará as metodologias 

quantitativa e qualitativa. Nesse sentido, a nossa pesquisa pode ser considerada qualitativa, 

pois ambiciona analisar e interpretar aspectos mais profundos. Porém, de fato, tem mais 

relevância quantitativa, pois utilizará técnicas estatísticas, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, evitando que os resultados obtidos apresentem distorções de 

análise e interpretação. 

GUY e ZILLES (2007: 73) observam que “a realização de análises quantitativas 

possibilita o estudo da variação linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua 

sistematicidade, seu encaixamento linguístico e social e sua eventual relação com a mudança 

linguística”. 

Quando se pensa em análise dos dados quantitativos, muitas vezes, acredita-se que 

apenas deva ser feito um levantamento estatístico dos dados recolhidos. Entretanto, mais do 

que uma produção de números, é necessário que se interpretem e analisem os dados. 

 O objetivo é organizá-los sistematicamente de forma a possibilitar o fornecimento de 

respostas para os problemas apresentado na pesquisa. Para tanto, coletam-se informações que 

sustentem um raciocínio conclusivo. Neste sentido, a análise dos dados por meio das variáveis 

linguísticas e extralinguísticas, propostas na próxima seção, são de crucial importância. 

A constituição do corpus será realizada conforme propõe TARALLO (2007), 

especificamente para as pesquisas em Sociolinguística. Submeteremos alunos do segundo 
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segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, das seis escolas a seguir, a testes 

sociolinguísticos de percepção e produção. 

a) Colégio Estadual Raul Vidal – Niterói – 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio (rede pública); 

b) Colégio Conceito A – Niterói – 6º e 9º anos do Ensino Fundamental (rede privada); 

c) Colégio Nossa Senhora das Mercês – Niterói – 3ª série do Ensino Médio (rede 

privada); 

d) Escola Municipal Antônio Alves Vianna – Itaboraí – 6º e 9º anos do Ensino 

Fundamental (rede pública); 

e) Colégio Estadual Doutor Moacyr Padilha – Itaboraí – 3ª série do Ensino Médio (rede 

pública); 

f) Externato Lagoas – Itaboraí – 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio (rede privada). 

Levando em consideração que não verificamos relevância estatística quando analisamos 

o corpus já existente do Grupo de Estudos D&G 14, resolvemos constituir nosso próprio 

corpus a partir de testes de percepção e de produção realizados nas escolas mencionadas. 

Segundo TARALLO (2007), os testes sociolinguísticos constituem a terceira dimensão 

de análise: a avaliação da variante pelos informantes. No teste de percepção, pretende-se que 

os informantes avaliem a aceitabilidade das variantes relacionadas. Já no teste de produção 

são apresentados mecanismos que levem os informantes a construírem a variável. 

Além disso, os informantes produziram textos dissertativos sobre o seguinte tema: “O 

que você espera/ quer do seu futuro?”. A escolha pela dissertação justifica-se no fato de esse 

tipo textual possibilitar o uso do tempo verbal presente, uma vez o componente narrativo 

suscita a projeção dos verbos para o pretérito perfeito ou imperfeito, geralmente. 

Os dados coletados serão submetidos ao programa estatístico Goldvarb 2001 e serão 

rodados em três etapas: testes de percepção, testes de produção e produções textuais. 

 

 

 

 

                                                
14 O Grupo de Estudos Discurso & Gramática distribui-se em três sedes: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em 
1991, em seu primeiro projeto integrado, os pesquisadores organizaram amostras de língua falada e escrita com 
informantes de cinco cidades: Rio de Janeiro, Niterói, Rio Grande, Natal e Juiz de Fora. Essa amostra é 
comumente conhecida como corpus D&G. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Nesta seção, apresentaremos a delimitação da variável dependente, bem como das 

variáveis independentes a elas correlacionadas que servirão de parâmetro para análise dos 

nossos dados. 

 

4.3.1 Variável dependente 

 

Conforme já se esclareceu, o ponto de partida dessa pesquisa centra-se na alternância 

entre os modos verbais subjuntivo/ indicativo, em contextos que a prescrição determina o uso 

obrigatório do subjuntivo. 

Para tanto, elencam-se dados nos quais seja constatado o mesmo valor representacional, 

a fim de verificar se as variantes fazem parte da mesma variável. O exemplo abaixo ilustra o 

contexto de alternância desejado nesse estudo: 

 

(35) Os pais querem que a gente estude [estuda], que a gente cresça [cresce], que a 

gente faça [faz] as nossas tarefas de casa. 

 

Na troca efetuada, as informações pertinentes ao “desejo dos pais” permanecem as 

mesmas. Portanto, a alternância de modo não altera o significado referencial da sentença, 

independentemente da forma verbal utilizada na oração subordinada. 

Deste modo, a variável dependente é constituída por duas formas modais: a subjuntiva 

em variação com a indicativa, sendo a forma subjuntiva considerada como aplicação da regra. 

 

4.3.2 Variáveis independentes 

 

Tomando como base os estudos já realizados sobre o tema, propuseram-se, na análise 

dos dados, as seguintes variáveis linguísticas e extralinguísticas. 

 

1. Natureza semântica do verbo da oração principal 

 

Parte-se do pressuposto de que o item verbal da oração principal pode influenciar a 

seleção de um determinado modo verbal na oração subordinada. Como já foi observado, 
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muitas gramáticas definem que é o verbo da oração matriz o responsável pela “escolha” do 

modo verbal da oração encaixada. 

 

2. Pessoa gramatical 

 

Controla-se a pessoa do verbo da oração principal com o objetivo de verificar se o uso 

das diferentes pessoas verbais pode interferir na escolha do modo verbal da oração 

subordinada. Em outras palavras, acreditamos que o uso de uma determinada pessoa verbal 

pode transmitir factualidade (ou não) ao discurso, de forma a promover a utilização por um 

determinado modo verbal. A hipótese aventada é a de que o subjuntivo seria mais frequente 

nos enunciados de terceira pessoa, que expressam menor subjetividade do que os enunciados 

de primeira pessoa. 

 

3. Contexto sintático 

 

Essa variável é recorrente nas pesquisas anteriormente mencionadas. Especificamente 

no trabalho de PIMPÃO (2012), a variável foi considerada estatisticamente relevante. Por 

isso, consideramos essencial fazer os testes, observando os seguintes fatores: orações 

substantivas, orações adverbiais de concessividade, de causalidade e de finalidade, orações 

adjetivas restritivas e orações com o advérbio talvez. 

Assim como PIMPÃO (2012), acreditamos que, nas orações substantivas, o verbo da 

oração principal seja um fator condicionante. Cremos também que o conector das orações 

adverbiais esteja atrelado ao fenômeno em estudo, assim como o nominal referencial das 

orações adjetivas. 

 

4. Tipo de conectivo das orações adverbiais 

 

Analisamos a relação entre o tipo de conector e o modo verbal utilizado. Postula-se que 

há relação entre a concepção introduzida pelo conector e a presença de um determinado modo 

verbal. Os conectores apresentam propriedades semânticas diferenciadas, estando diretamente 

relacionados à própria noção semântica contida no processo de gramaticalização de cada uma 

das formas. Na amostra, registraram-se os seguintes conectores: mesmo que, embora, apesar 

de (que) – concessivos e para (que) – final. 
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5. Cidade 

 

Como os informantes das escolas niteroienses, provêm, em sua maioria, da cidade onde 

ainda residem, esperamos não encontrar muita variação nesse aspecto. Acreditamos que os 

dados dos informantes de Itaboraí possam apresentar maior variação, uma vez que a cidade 

tem recebido muitos migrantes de outros municípios e estados, por conta da construção do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). 

 

6. Escolaridade 

 

MOLICA e BRAGA (2013: 53) argumentam que há fenômenos os quais são objeto de 

ensino escolar e os que escapam à ação normativa da escola. Se, por um lado, a escola 

controla e censura o uso de pronome objeto em início de frase, como Me dá isso; por outro, 

não se mostra tão incisiva no que diz respeito a formas redundantes, como Há anos atrás. 

Não podemos afirmar se o mesmo ocorre em nosso caso, já que não pretendemos 

investigar a maneira como os professores ensinam o Modo Subjuntivo, nem se eles 

repreendem seus alunos quando esses utilizam o indicativo no lugar do subjuntivo. 

Nossa hipótese é a de que alunos com menor nível de escolaridade, por refletirem as 

influências linguísticas de sua comunidade, utilizem mais o presente do indicativo. Já aqueles 

com maior nível de escolaridade, possivelmente, usarão mais o presente do subjuntivo, nos 

contextos de obrigatoriedade desse modo verbal, por estarem mais sensíveis aos conceitos 

aprendidos na escola. 

 

7. Tipo de escola 

 

Procuraremos ainda constatar se há alguma interferência do tipo de escola – particular 

ou pública – no uso dos modos pelos informantes. Com isso, não estamos querendo definir se 

um tipo de escola destaca-se mais do que o outro. Ressalta-se que o objetivo é determinar se a 

instituição privada exerce maior influência normativa do que a instituição pública. 
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4.3.3 Critérios de exclusão 

 

A seguir apresentamos os contextos linguísticos que foram excluídos da nossa análise, 

para que houvesse uma melhor discussão dos dados que realmente interessavam. 

 

a) Tempos verbais diferentes do presente (do indicativo ou do subjuntivo) utilizados nas 

lacunas do teste de produção. 

 

(36) Embora eles concordassem e saberem que precisamos viver, não largam do nosso 

pé. 

(37) Talvez eu preferisse ficar em casa. 

 

b) Trechos de produções textuais com verbos no infinitivo. 

 

(38) Espero para o meu futuro terminar o 2º grau, passar no vestibular para uma 

faculdade federal (UFF). 

(39) O que eu pretendo é ser bem sucedido e ter bastante dinheiro, formar uma família 

e fazer o bem. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, demonstramos os aspectos que foram analisados. Os dados coletados 

foram submetidos ao programa GoldVarb 2001 para o tratamento estatístico. A seguir, são 

expostos os resultados encontrados. 

 

5.1 BREVE HISTÓRIA DAS CIDADES PESQUISADAS 

 

A seguir falaremos brevemente das cidades pesquisadas. Os dados apresentados estão 

na base do site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de acordo com o 

último Censo realizado em 2012. 

 

5.1.1 A cidade de Niterói 

 

A História de Niterói começa com a aldeia fundada por Araribóia com a posse solene 

em 1573, que recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios, o primeiro núcleo de 

povoamento. Com a morte do chefe indígena, a aldeia sofre um declínio, já que, por uma 

questão geográfica, estava situada longe de onde ocorria o desenvolvimento. 

Com a chegada da Corte de D. João VI, em 1808, Niterói ganhou notoriedade, já que 

príncipe regente elege São Domingos como localização de seu sítio para lazer. A estadia na 

Praia Grande, em comemoração as festividades de seu aniversário, foi responsável pelo 

aumento dos números de visitantes aquela localidade. O comércio e a navegação progrediram 

e se intensificaram, aparecendo também os vendedores ambulantes, mascates. 

A condição de capital do Estado do Rio de Janeiro determinou uma série de 

desenvolvimentos urbanos, dentre os quais, a implantação de serviços básicos como a barca, a 

iluminação publica a óleo de baleia e os primeiros lampiões a gás, abastecimento de água, a 

Estrada de Ferro de Niterói, ligando a cidade com localidades do interior do estado, dentre 

outras melhorias. 

Ao fim do século XIX, a eclosão da revolta da armada (1893) ocasionou a transferência 

da capital para Petrópolis. Esta condição permaneceu por quase 10 anos, possibilitando sua 

entrada no século XX com o projeto de reedificação da Capital. A cidade já havia sofrido 

fragmentação de seu território em 1890, dada à separação das freguesias de São Gonçalo, 

Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro e São Sebastião de Itaipu, que passaram a constituir 

o município de São Gonçalo. 
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O retorno de Niterói a condição de Capital do Estado do Rio de Janeiro em 1903 deu-se 

principalmente por sua proximidade com o Rio de Janeiro, município este mais importante da 

rede urbana nacional (liderava as exportações de café através do seu porto), marcou um 

período de intervenções urbanas, promovendo a cidade de qualificada infraestrutura, 

procurando organizar uma vida urbana condizente com sua condição perante o Estado 

Fluminense. 

Com a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, é retirada de Niterói a 

condição de capital. A implantação do novo Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 1975. A 

fusão trouxe o inevitável esvaziamento econômico da cidade, situação que se modificou com 

a conclusão da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. 

Segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, em 2012, havia 81.189 

matriculados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Quadro 2 – Matriculados em Niterói em 2012 (cf. IBGE) 

 

5.1.2 O município de Itaboraí 

 

Sua origem está relacionada à história da extinta Vila de Santo Antônio de Sá ou Vila 

de Santo Antônio de Macacu, como também era conhecida, que tem sua origem em 1567. 

A fundação de Itaboraí ocorreu em 1672, com a inauguração de uma capela dedicada a São 

João Batista, substituída por outro templo em 1693. 
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De 1700 a 1800, a freguesia de São João de Itaboraí apresentou um notável 

desenvolvimento. Em 1778, era considerado um grande centro agrícola e grande parte do 

açúcar produzido pelos oitenta engenhos das freguesias próximas era embarcado em caixas de 

madeira nos barcos pertencentes ao porto – de onde provém o nome Porto das Caixas. 

Em 1829, a Freguesia São João de Itaboraí foi atingida por uma epidemia de malária, 

causando muitas mortes e grande prejuízo para a região. 

Gradualmente, os transportes fluviais foram substituídos pelos ferroviários e, com a 

inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Niterói-Cantagalo, Itaboraí consolidou a 

sua importância econômica, pois recebia toda a produção de gêneros do nordeste fluminense 

pela ferrovia e a enviava em embarcações que seguia até a Baía de Guanabara para ser 

comercializada. Contudo, começou a entrar em decadência, pois perdia a sua condição de 

entreposto comercial. 

Em 5 de julho de 1874, foi inaugurada a Estrada Ferro-Carril Niteroiense, partindo de 

Maruí, em Niterói, até Porto das Caixas. A estrada fazia a ligação de Nova Friburgo e 

Cantagalo diretamente ao porto da capital da província – Niterói –, substituindo o transporte 

fluvial realizado através de Porto das Caixas. 

Nos últimos dez anos, Itaboraí vinha recebendo muitas pessoas provenientes de outros 

municípios e estados por conta da construção do maior complexo petroquímico da América 

Latina, o COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). Com isso, sua demografia 

cresceu exponencialmente, resultando em um maior número de matrículas, conforme fica 

demonstrado no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Matriculados em Itaboraí em 2012 (cf. IBGE) 
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5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

TARALLO (2007) sugere dois tipos de testes sociolinguísticos a serem realizados com 

informantes: o de percepção e o de produção. Esse consiste em mecanismos que motivem os 

informantes a construírem a variável; aquele pretende que os informantes avaliem o grau de 

aceitabilidade de uma variável. 

Em nossa análise, contemplamos ambos os tipos de testes. O primeiro, um teste de 

percepção, apresentava as duas variantes (presente do indicativo / presente do subjuntivo) e os 

alunos precisavam escolher a que julgavam mais aceitável. Já o segundo era um teste de 

produção e requeria dos alunos o preenchimento da lacuna com a variante que julgavam mais 

adequada, a partir de seu próprio conhecimento enquanto falantes. 

Os testes utilizados seguem abaixo: 

 

Caro aluno, 
Esse teste não fará você conquistar ou perder 1 ponto na disciplina Português. Entretanto, ficaria muito 

agradecida se você o respondesse. 
Ele é parte crucial de minha pesquisa de Mestrado; por isso, é importante que você o responda com 

máximo de carinho que puder. 
Atenciosamente, 

Profª. Idrissa. 
 

Escola onde estuda: ________________________________________ 
Idade: ____ Sexo: ______________ Escolaridade: _________________ 
Cidade onde vive: _________________________________________ 
 
 
1. Marque um dos verbos entre parênteses: 
 
a) Talvez um dia a gente (fique/fica) amigos. 
b) Vamos contribuir para que nós (temos/ tenhamos) um Brasil digno. 
c) Não há pessoa que (pode/possa) ser completamente triste. 
d) Não que eu não (goste/gosto) dela; é só porque não vou com a cara dela mesmo. 
e) Devemos viver a vida de maneira que (vivamos/ vivemos) felizes. 
f) Espero que eles tomem vergonha na cara e (façam/ fazem) o certo. 
g) “O povo não gosta de assassinos, embora (inveja/ inveje) os valentes”. 
h) Quero que você (estude/ estuda) muito para essa prova. 
i) É bom que ele (compreende/ compreenda) logo o problema! 
j) Estou à procura de uma menina que (é/ seja) boa. 
 
2. Complete as lacunas do texto abaixo, conjugando o verbo entre parênteses: 
 

Como é difícil ser adolescente! 
 

Os pais querem que a gente ________________ (estudar), que a gente ___________________ (crescer), 
que a gente ___________________ (fazer) nossas tarefas de casa. Na verdade, eu quero que os meus pais me 
_________________ (respeitar) e me ___________________ (deixar) fazer o que eu quiser. Será que eles não 
entendem! Não é possível que eles nunca ________________ (ter) sido adolescentes! 

Mesmo que nós __________________ (fazer) uma besteira, precisamos arriscar, entende?! Sei lá, preciso 
saber das minhas preferências! Talvez eu ________________ (gostar) de ir para a balada; talvez eu 
_______________________ (preferir) ficar em casa... 
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Embora eles _________________ (concordar) e _____________________ (saber) que precisamos viver, 
não largam do nosso pé. Que saco! 
 
3. Escreva um texto pequeno (mínimo 10 linhas) sobre o seguinte tema: 

 
 O que você quer/ espera do seu futuro?  

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua participação!  

 

Figura 1 – Exemplo de teste utilizado na constituição do corpus 

 

Antes de eles realizarem os testes, foi necessário que preenchessem alguns dados 

pessoais – idade, escolaridade, cidade de residência. Esses dados constituiriam as variáveis 

extralinguísticas que consideraríamos em nossa análise, além das demais já mencionadas na 

metodologia da dissertação. Descartamos, porém, a variável idade, já que não foram 

encontrados dados estatisticamente relevantes para essa variável. 

Como se pode observar, no teste só utilizamos casos em que o uso do subjuntivo é 

considerado obrigatório pela prescrição gramatical. Contemplamos orações subordinadas 

substantivas (controladas pelos verbos volitivos esperar e querer), orações subordinadas 

adverbiais de concessividade (controladas pelas conjunções embora e mesmo que), de 
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causalidade e de finalidade e orações adjetivas restritivas. Além disso, consideramos usos de 

subjuntivo independente iniciados pelo advérbio talvez. 

Foram recolhidos 287 testes, mas, ao procurarmos equilibrar a amostra, consideramos 

apenas 210 informantes, distribuídos de acordo com o seguinte quadro: 

 

Escola pesquisada Tipo de escola Ano de escolaridade Número de informantes 

Conceito A particular 6º ano 19 

Raul Vidal pública 6º ano 17 

Externato Lagoas particular 6º ano 20 

Vianna pública 6º ano 18 

Conceito A particular 9º ano 10 

Raul Vidal pública 9º ano 09 

Externato Lagoas particular 9º ano 13 

Vianna pública 9º ano 12 

Mercês particular 3ª série 23 

Raul Vidal pública 3ª série 23 

Externato Lagoas particular 3ª série 23 

Padilha pública 3ª série 23 

   Total: 210 infomantes 

Quadro 4 – Distribuição dos informantes por escola e ano de escolaridade. 

 

O quadro abaixo ilustra a distribuição de dados recolhidos por teste realizado. 

 

Teste de percepção 2101 dados 

Teste de produção 2312 dados 

Produções textuais 337 dados 

Total 4750 dados 

Quadro 5 – Distribuição de dados por teste realizado 

 

Organizamos a nossa análise por testes e pelas produções textuais, uma vez que os 

resultados foram um pouco divergentes. 
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5.2.1 Análise dos testes de percepção 

 

No que se refere à distribuição dos dados de acordo com a cidade pesquisada, leia-se o 

seguinte quadro. 

 

Cidade Presente do subjuntivo Presente do indicativo Total  

 Nº de dados % Nº de dados % Nº de dados % 

Niterói 929 88 123 12 1052 51 

Itaboraí 903 86 146 14 1049 49 

Total 1832 87 269 13 2101  

Tabela 4 – Distribuição do presente do subjuntivo e do presente do indicativo nas cidades pesquisadas no 

teste de percepção. 

 

Obviamente, o programa não elegeu, nesse teste, a cidade como um fator relevante de 

variação entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. De início, portanto, 

observamos que a variável cidade não interfere tanto na variação em estudo, diferentemente 

do que atestou NOVO (2014). 

Nesse tipo de teste, o programa selecionou as variáveis contexto sintático, escolaridade, 

tipo de escola e pessoa gramatical, respectivamente, como mais produtivas; as demais foram 

excluídas da análise. 

No que se refere ao contexto sintático, observemos os dados representados no gráfico a 

seguir: 
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Figura 2 – Presente do subjuntivo e presente do indicativo de acordo com a variável 

contexto sintático. 

 

Orações introduzidas pelo advérbio talvez previnem o ouvinte/ leitor de que a 

informação subsequente não necessariamente seja assertiva, já que o modalizador indica uma 

incerteza, uma possibilidade. Lembremos a sentença utilizada no teste de percepção:  

 

(40) Talvez um dia a gente (fique/fica) amigos. 

 

Nas seis escolas pesquisadas, a maioria dos informantes optou pelo presente do 

Subjuntivo. Nesse caso, o fato de ‘ficarmos amigos’ é uma possibilidade; por isso, a marcação 

massiva da opção com o referido modo verbal. De acordo com PIMPÃO (1999: 79), 

 

O modalizador talvez constitui uma das estratégias linguísticas mais expressivas de 
traduzir a incerteza epistêmica, sendo inegável seu traço inerente de imprimir uma 
baixa adesão do falante em relação à proposição. A intenção comunicativa do falante 
de revelar um baixo grau de comprometimento com a informação proposicional 
realiza-se no caráter desse modalizador de enquadrar a proposição no eixo da 
possibilidade, da virtualidade. (grifo nosso) 

 

Embora o fato de ‘fazer amizade’, em certa medida, dependa do enunciador, o modal 

talvez indica um desejo, uma possibilidade que cabe não só ao enunciador. É preciso que o 
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outro participante também se comprometa para o sucesso da ação de ‘fazer amizade’. 

Arriscamos ainda uma consideração escalar em que sejam ponderados os fatores [+certeza]/ [-

certeza]. 

 

-certeza___________________________________________________________+certeza 

 

 

 

 

Figura 3 – Continuum de modalidade, considerando os fatores [+certeza]/ [-certeza] 

com o modal talvez. 

 

Antes que sejam retiradas conclusões equivocadas, não queremos afirmar com o 

esquema que o modo indicativo esteja atrelado ao fator [+certeza]. Na verdade, há uma 

tentativa de demonstrar que o modal talvez motiva o baixo grau de certeza e não apenas o 

modo subjuntivo, como afirma a prescrição gramatical. A ausência desse item resulta um grau 

maior de certeza e, por isso, há maior possibilidade de uso do modo indicativo. 

Um raciocínio semelhante pode ser considerado para as orações substantivas expressas 

nos itens ‘f’, ‘h’ e ‘i’, quando a maioria dos informantes das escolas prefere as construções: 

 

(41) Espero que eles tomem vergonha na cara e façam o certo. 

(42) Quero que você estude muito para essa prova. 

(43) É bom que ele compreenda logo o problema. 

 

Os fatos de ‘tomar vergonha na cara’, ‘estudar muito para a prova’ e ‘compreender logo 

o problema’ constituem mera expectativa, cuja confirmação, necessariamente, escapa às 

limitações dos informantes. 

Uma falha do teste de percepção foi não ter considerado alguma construção em que a 

primeira pessoa ficasse em evidência nas orações subordinadas. Em outra oportunidade, 

devem ser considerados esses dados para que haja uma análise mais acurada em relação ao 

fato descrito. 

NOVO (2014) considera o exemplo ‘Acho que todos querem que (vivemos/ vivamos) 

muito’ e afirma em sua análise que os resultados apresentam maior percentual para o modo 

Talvez um dia a gente fique amigos.   Um dia a gente fica amigos. 
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Indicativo. Nesse caso, embora o verbo volitivo ‘querer’ expresse um desejo, o fato de ‘viver 

muito’ depende diretamente do enunciador. 

Em relação às orações adjetivas, embora o programa GoldVarb não tenha selecionado o 

fator cidade como produtivo na rodada geral, resolvemos realizar um cruzamento entre essa 

variável, o referido contexto sintático e os fatores escolaridade e tipo de escola, por 

observarmos em nossa análise manuscrita uma singela variação, principalmente em relação ao 

item ‘c’: Não há pessoa que (pode/possa) ser completamente triste. 

 Acreditamos que a interpretação dada às orações seja o fator determinante. A maior 

parte dos discentes do 6º ano do colégio público itaboraiense considera que o nominal 

referencial ‘pessoa’ seja indefinido, já que optam pelo Subjuntivo. Enquanto isso, 

praticamente a metade dos alunos do 6ª ano do C.E. Raul Vidal usa o Indicativo, codificando 

o mesmo referencial como definido. 15 

Para procedermos à análise das orações adverbiais, vale à pena conferirmos a tabela em 

que constam os pesos relativos de acordo com a variável contexto sintático: 

 

 Presente do Subjuntivo 

Contexto sintático Oc./Total 

% 

PR 

OTz 196/210 

93% 

.56 

OAdj. 387/420 

92% 

.51 

OS 768/841 

91% 

.57 

OAdv.F 194/210 

92% 

.77 

OAdv.Causal 118/209 

56% 

.18 

OAdv.Conc. 169/211 

80% 

.23 

   

Tabela 5 – Presente do subjuntivo e a variável contexto sintático 

                                                
15 No diz respeito à referencialidade dos argumentos nominais, GIVÓN considera os traços definido e indefinido. 
Definido: falantes codificam um nominal como uma identidade referencial única. Indefinido: falantes não 
codificam um nominal como uma identidade referencial única. Assim como PIMPÃO (1999), consideramos um 
nominal indefinido quando há utilização do Subjuntivo e definido quando há utilização do Indicativo. 
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No que diz respeito às orações adverbiais finais, afirma PIMPÃO (1999) que “o 

componente semântico de finalidade implícito no conector está sob o escopo da modalidade 

irrealis por implicar a projeção futura do evento da cláusula subordinada em relação ao 

evento expresso na clausula matriz”. Explica-se, assim, o fato de muitos terem selecionado o 

modo subjuntivo. Mesmo assim, ressaltamos um processo de variação no que se refere a esse 

tipo de oração adverbial. Futuramente, pesquisas poderão atestar se esse fato se configura 

apenas quando tais orações são iniciadas pelo conector para que. 

Com base nos dados apresentados pelo programa estatístico, observamos que o menor 

peso relativo é referente às orações que expressam causalidade, evidenciando a menor 

frequência de uso do presente do subjuntivo. No entanto, ainda assim, verifica-se que 56% 

dos testes analisados apresentam uso desse modo verbal. Portanto, 44% assinalaram: 

 

(44) Não que eu não gosto dela; é só porque não vou com a cara dela mesmo. 

(45) Devemos viver a vida de maneira que vivemos felizes. 

 

Quanto ao primeiro caso, atesta PIMPÃO (1999) que 

 
As cláusulas causais sob o escopo da negação assumem uma particularidade 
discursiva distinta das demais clausulas causais codificadoras de uma relação causa-
efeito. O escopo da negação sobre conectores causais como não que e não porque 
desloca-se da concepção lógica de reversão do valor de verdade, alargando seu nível 
discursivo-pragmatico, para o conhecimento compartilhado entre os participantes do 
ato comunicativo, para a quebra de expectativa do ouvinte. 
 

Nesse sentido, concordamos com a autora quanto ao operador da negação poder 

interferir, de certa maneira, na escolha pelo modo verbal indicativo. 

Quanto ao segundo caso, acreditamos que o valor de obrigação denotado pelo verbo da 

oração matriz ‘devemos’ motive o uso do indicativo, uma vez que o grau de certeza expresso 

por essa forma verbal seja intensa. 

Quanto às adverbiais concessivas assinaladas em ‘g’, grande parte dos alunos marcou o 

presente do indicativo, desmantelando a ideia de contraexpectativa característica, atribuída às 

concessivas nos compêndios gramaticais. 

Dentre as variáveis de natureza social, o único fator selecionado nas diversas rodadas 

que realizamos em todos os testes foi a escolaridade, na direção de nossa expectativa acerca 

da importância da instrução formal no uso do presente do subjuntivo. De acordo com a tabela 
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abaixo, o maior grau de escolaridade, 3ª série do Ensino Médio, favorece o uso do presente do 

subjuntivo, atuação que decresce de acordo com os demais níveis: 9º ano e 6º ano. 

 

 6º ano 9º ano 3ª série do E.M. 

Oc. / Total 559 / 740 392 / 440 881 / 921 

% 75% 89% 95% 

PR .21 .50 .75 

Tabela 6 – Presente do modo subjuntivo e escolaridade no teste de percepção 

 

Isso confirma a hipótese de que as escolas exercem pressão no uso prescritivo do 

presente do subjuntivo, levando em conta que informantes mais escolarizados tendem a usar 

esse modo verbal. 

Outra variável social selecionada pelo programa foi o tipo de escola em que cursam os 

informantes. Fizeram parte da composição dos testes alunos provenientes de escola pública e 

de escola particular. Observemos a tabela. 

 

Tipo de escola Presente do subjuntivo Presente do indicativo Total  

 Nº de dados % Nº de dados % Nº de dados % 

Particular 955 91 84 9 1039 49 

Pública 877 82 185 18 1062 51 

Total 1832 87 269 13 2101  

Tabela 7 – Presente do subjuntivo e presente do indicativo de acordo com o tipo de escola no teste de 

percepção 

 

Através da aprendizagem, a educação realiza a função do ser. Esta aprendizagem não se 

inicia na escola, mas desde o início da vida de um ser humano.  Assim, os valores específicos 

do ambiente social vão exercer influência sobre o ser humano, primeiramente, por meio dos 

pais e dos demais familiares. Afinal, o processo de aprendizagem inscreve-se sumariamente 

na dinâmica de transmissão de cultura. 

A família em que a criança inicia sua aprendizagem apresenta padrões típicos de 

comportamento da classe social a que pertence. As diferenças das classes sociais vão 

determinar importantes diferenças nas experiências e no desenvolvimento dos seres humanos. 

Assim, a forma como se expressa linguisticamente um indivíduo na escola deve-se 

muito ao fato do ambiente de convívio fora do espaço escolar. Desta maneira, nota-se que, 
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quanto mais instruídos são os seus familiares, mais próximo ao padrão formal da língua a 

criança irá se expressar. A atitude de valorização da formalidade pela família mais favorecida 

economicamente é transmitida para os jovens. Em contrapartida, o que geralmente se verifica 

é que os alunos provenientes de escola pública não compartilham a mesma realidade e 

refletem muito menos os padrões formais da língua. 

Quanto ao que é de interesse dessa pesquisa, esperamos ter explicado o fato de alunos 

de instituições privadas utilizarem mais o presente do subjuntivo do que os informantes de 

escolas públicas. 

Algo que também deve ser observado é o currículo proposto pelas instituições em 

questão. Ao indagarmos os professores das turmas pesquisadas o tipo de material adotado e a 

abordagem didática dos mesmos, verificamos que as escolas particulares ainda preservam um 

ensino prescritivo, enquanto o enfoque dos docentes de escola pública é baseado no ensino 

por meio de gêneros textuais, como preveem os PCN de Língua Portuguesa e os currículos 

mínimos da Prefeitura de Itaboraí e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, não cabe aqui enveredarmos por uma discussão sobre a prática docente e a 

estrutura curricular vigente, porquanto não sejam esses nossos objetivos centrais. 

Ressaltamos, porém, a necessidade de que outras pesquisas tratem com cautela desse assunto. 

Passemos à apreciação da última variável selecionada pelo programa: pessoa 

gramatical. Para tanto, observemos o gráfico. 
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Figura 4 – Pessoa gramatical e modos verbais no teste de percepção 

 



 61

A hipótese de que a primeira pessoa atenuaria o emprego do modo subjuntivo tendo em 

vista a interatividade com o ouvinte e a forte proximidade com o conteúdo informacional da 

proposição veiculado verifica-se nos resultados apresentados na tabela acima. Os resultados, 

conforme vemos na análise, confirmam nossa expectativa de o modo subjuntivo estar sendo 

usado com menos frequência pela primeira pessoa do discurso e com mais frequência pela 

terceira, revelando a proximidade do falante com o conteúdo proposicional como contexto 

desfavorável ao uso do modo subjuntivo. Na verdade, o subjuntivo é inibido e retido por 

questões discursivas, pela emergência de pressões do uso. Vejamos a tabela com os resultados 

apenas para o presente do subjuntivo com os pesos relativos. 

 

    1ª pessoa    3ª pessoa 

Oc./ total 489/629  1343/1472  

% 77  91  

PR .31  .58  

Tabela 8 – Presente do subjuntivo de acordo com a variável pessoa gramatical no teste de percepção 

 

Os resultados evidenciados na tabela acima indicam o favorecimento do modo 

subjuntivo ao emprego da terceira pessoa, alcançando o peso relativo de .58. O peso de .31 

para a primeira pessoa verbal indica inibição do modo subjuntivo, o que significa a presença 

atuante do modo indicativo. 

Segundo PIMPÃO (1999: 75), 

 

O resultado delineado nesse grupo de fatores é o esperado dada a natureza interativa 
da primeira pessoa na construção discursiva. A primeira pessoa reflete a interação do 
falante com a informação proposicional, visando a defesa de posicionamentos, ao 
rompimento das inferências pragmáticas atribuídas ao ouvinte ou com ele 
compartilhadas, a proximidade falante-ouvinte na atividade comunicativa. 
 

Como podemos observar nos dados, muitos informantes justamente marcaram a opção 

com o modo indicativo no exemplo ‘e’. Assim, muitos construíram a seguinte sentença: 

 

(30) Devemos viver a vida de maneira que vivemos felizes. 

 

Lembremos que a escolha pelo presente do indicativo, nesse caso, também se deve ao 

fato de que a segunda oração é causal, fator que, como já constatamos, motiva o uso de tal 

modo verbal. 
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5.2.2 Análise dos testes de produção 

 

Após eliminação de knockauts e singleton groups, o programa GoldVarb conseguiu 

selecionar no step up, respectivamente, as seguintes variáveis: escolaridade, contexto 

sintático, tipo de escola, cidade, modalidade e pessoa gramatical. No entanto, após 

verificarmos o step down e todas as 63 rodadas, percebemos que os fatores contexto sintático, 

modalidade  e pessoa gramatical não tiveram significância. Procederemos, portanto, à análise 

dos demais fatores selecionados. 

Assim como foi atestado na seção anterior, a escolaridade é um fator de suma 

importância, já que, quanto maior é a escolaridade do falante, maior é a frequência de uso do 

presente do subjuntivo. Observemos a tabela a seguir: 

 

 6º ano 9º ano 3ª série do E.M. 

Oc. / Total 451/ 818 566/ 760 681 / 734 

% 55% 74% 92% 

PR .22 .54 .77 

Tabela 9 – Presente do subjuntivo e fator escolaridade no teste de produção 

 

Associado, novamente, a essa variável está o fator tipo de escola. 

 

 Particular Pública 

Oc. / Total 940/ 1166 758/ 1146 

% 80% 66% 

PR .62 .38 

Tabela 10 – Presente do subjuntivo e a variável tipo de escola no teste de produção 

 

Mais uma vez, verificamos que os alunos das escolas particulares preferem o presente 

do subjuntivo, enquanto isso se verifica com menos frequência nos resultados dos alunos de 

escolas públicas. É mister destacar, entretanto, que, embora o programa GoldVarb não tenha 

selecionado a variável contexto sintático, alunos de ambos os tipos de escolas marcaram 

presente do indicativo nas duas últimas lacunas do teste de produção. Tratava-se das orações 

iniciadas pelo conector embora, o qual foi atestado no teste anterior como um ambiente 

favorável à variação. Muitos, portanto, assinalaram: 
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(47) Embora eles concordam e sabem que precisamos viver, não largam do nosso pé. 

 

Outros, por sua vez, construíram o período da seguinte maneira: 

 

(48) Embora eles concordem e sabem que precisamos viver, não largam do nosso pé. 

 

Com relação ao segundo caso, imaginamos que haja uma correlação entre o tempo 

verbal escolhido na segunda lacuna e a desinência do verbo ‘concordar’ conjugado no 

presente do subjuntivo. Não podemos, porém, afirmá-lo com convicção, uma vez que não 

controlamos tal variável, nem recolhemos dados suficientes para realizar uma análise mais 

acurada. Para mais detalhes, recomendamos a consulta de PIMPÃO (2012). 

Procedamos à análise da variável cidade. 

 

0 20 40 60 80

Niterói

Itaboraí

PI

PS

 

Figura 5 – Presente do indicativo e presente do subjuntivo e variável cidade no teste de produção 

 

NOVO (2014) afirmou que os alunos da cidade de Itaboraí usaram, de acordo com os 

seus resultados, mais o presente do subjuntivo do que os informantes de Niterói. Entretanto, 

não é o que se verifica em nosso estudo. Pensamos que, talvez, por conta de uma análise 

constituída por poucos dados, não foi possível o contrário ser atestado pela pesquisadora. 

Munidos de mais dados e de uma análise mais segura – por meio da ferramenta estatística 

GoldVarb –, conseguimos agora provar que, na verdade, os informantes de Niterói preservam 

o presente do subjuntivo com mais frequência que os da outra cidade. 

Vejamos os pesos relativos: 
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 Niterói Itaboraí 

Oc. / Total 906/ 1154 792/ 1158 

% 78% 68% 

PR .58 .42 

Tabela 11 – Presente do subjuntivo e a variável cidade no teste de produção 

 

As explicações que encontramos para esse fenômeno são: 1) o fato de que haja mais 

números de matrículas e menos evasões escolares no município de Niterói; 2) embora Itaboraí 

tenha se desenvolvido bastante nos últimos anos por conta do COMPERJ, ainda é mais 

agrária do que uma metrópole como Niterói; 3) além disso, devemos considerar que as escolas 

particulares deste município apresentam um ensino mais tradicional do que as escolas 

particulares itaboraienses. 

 

5.2.3 Análise das produções textuais 

 

Após a eliminação de knockouts e a realização de amálgamas 16 para poder gerar 

indicadores de pesos relativos, obtivemos os resultados para as variáveis escolaridade e tipo 

de verbo da oração principal. Entretanto, houve um erro no programa, pois apenas um dado 

apresentou verbo avaliativo (o restante apresentou verbos volitivos, como esperar, querer, 

desejar): 

 

(49)...acredito que o período que introduz o parágrafo continua valendo como resposta 

 

O interessante é que, além de ser o único dado a apresentar um verbo avaliativo, a 

oração que o sucede apresenta o verbo conjugado no presente do indicativo. Afirmamos que 

foi um erro do programa, uma vez que ele deveria fazer parte de um singleton group. 

                                                
16  Nas rodadas estatísticas com o GoldVarb2001, os knockouts – resultados categóricos de 100% ou 0% 
associados a determinados fatores – impedem o calculo de pesos relativos, apenas atribuídos a contextos 
variáveis. Daí o procedimento, comum nas pesquisas sociolinguísticas, de, em determinados momentos da 
análise, se eliminarem os knockouts, seja amalgamando fatores, seja desconsiderando das rodadas os fatores que 
se mostram com atuação categórica (através do comando ‘/’ – não se aplica), ou ainda excluindo do corpus certo 
conjunto de dados (através do comando ‘exclude’). Para se proceder à amalgamação de fatores, é preciso 
considerar dois critérios, um de natureza teórica; outro, quantitativa: fatores que sejam linguística ou socialmente 
semelhantes e que se aproximem em termos quantitativos (GUY; ZILLES, 2007). 
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Portanto, o único grupo a ser avaliado nesse caso é a variável escolaridade, que uma 

vez mais confirma a hipótese de que informantes mais escolarizados preservam o uso do 

presente do subjuntivo, conforme demonstra a tabela 11. 

 

 6º ano 9º ano 3ª série do E.M. 

Oc. / Total 66/ 73 93/ 109 154 / 155 

% 90% 85% 99% 

PR .22 .14 .87 

Tabela 12 – Presente do subjuntivo e a variável escolaridade nas produções textuais 

 

É necessário, entretanto, observar que, nesse caso, os informantes do 9º ano apresentam 

menos dados em que se observa o uso do presente do subjuntivo do que o 6º ano. Ainda 

assim, o maior ano de escolaridade confirma, massivamente, a hipótese aventada. 

Embora as produções textuais não tenham contribuído tanto para a comprovação de 

nossas hipóteses, é necessário considerar a contribuição dos dados para a revelação de que 

uma nova estratégia está emergindo para serem eliminadas as dúvidas quanto o uso do 

indicativo/ subjuntivo. A maioria dos informantes apresentou redações em que foi verificado 

o uso de infinitivo ao invés de verbos conjugados em um daqueles modos. 

 

(50) Eu quero ser bombeiro ajudar as pessoas quendo crescer (6ºano – NP) 

(51) Eu quero para o meu futuro conseguir passar em um público (9º ano – NP) 

(52) [quero/espero] trabalhar na aeronáutica e ter direito de pagar minhas coisas (6º 

ano – IP) 

(53) Eu espero conseguir realiza todos os meus sonhos (9º ano – IP) 

(54) Eu espero ter um futuro brilhante, muito bem sucedido (3ª série – IP) 

(55) Eu quero ser engenheiro ser muito trabalhador (6º ano – NB) 

(56) Eu quero ter uma família grande, vários filhos, netos (9º ano –NB) 

(57) Espero forma-me com nutrição (3ª série – NB) 

(58) Eu quero se uma pessoa melhor (6º ano – IB) 

(59) quero ter logo meus bebes, ter uma família (9º ano – IB) 

(60) Eu espero ser feliz, sorrir bastante (3ª série – IB) 

(61) Eu espero para o meu futuro, terminar o 2º grau (3ª série – NP) 
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Talvez, em pesquisas posteriores, possa ser verificada com uma análise mais acurada a 

validade dessas últimas suposições. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, começamos traçando os nossos pressupostos teóricos, partindo dos 

conceitos de variação elaborados por LABOV (2008). Tratamos da concepção de língua para 

a Sociolinguística Variacionista, dos princípios de regra variável – ressaltando a importância 

das variáveis e das variantes –, dos procedimentos metodológicos da teoria laboviana e, por 

fim, da discussão de LAVANDERA sobre a aplicação da regra variável a fenômenos de 

natureza (morfo)sintática. 

Conceituamos modo e modalidade segundo uma perspectiva funcionalista, 

estabelecendo suas semelhanças e diferenças e realizamos uma breve análise da abordagem 

normativa acerca dos modos verbais, para a qual o modo é considerado uma categoria 

gramatical de expressão do falante. Em seguida, apresentamos algumas pesquisas descritivas 

sobre o comportamento dos modos verbais na língua portuguesa, principalmente, no que se 

refere à distinção entre indicativo e subjuntivo. A partir disso, foi possível empreender uma 

análise linguística dos dados por nós recolhidos e das variáveis selecionadas pelo programa 

estatístico GoldVarb, ferramenta crucial para que pudéssemos formular nossas conclusões. 

Contávamos com o fato de que os fatores linguísticos tipo de verbo da oração matriz e 

tipo de conetivo das orações adverbiais pudessem ter sido selecionados em uma das diversas 

rodadas que fizemos, e viessem a compor, junto aos outros grupos de fatores selecionados, as 

explicações a serem dadas a fim de determinar as razões que interferem na escolha feita pelos 

informantes, uma vez que em outras pesquisas esses fatores se mostraram relevantes do ponto 

de vista estatístico. Contudo, como vimos, os dados presentes em nosso trabalho 

demonstraram que isso não ocorreu, talvez por conta da escassez de variedade de verbos e 

conectivos nos exemplos selecionados para constituição dos testes. 

Dentre os grupos de fatores selecionados como relevantes do ponto de vista estatístico, 

porém, pela análise empreendida a partir dos testes de percepção, encontramos contexto 

sintático, variável que pode favorecer ou desfavorecer a alternância entre o uso dos modos 

verbais. Tal fato pode ser descrito no seguinte esquema:  
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-subjuntivo____________________________________________________+subjuntivo 

 

 

 

Figura 6 – Continuum de atuação do contexto sintático no teste de percepção 

 

Podemos perceber que as orações adverbiais apresentam-se nos polos: de um lado, 

empreendemos as orações finais; de outro, as causais que revelam uma leve tendência ao 

favorecimento ao uso do PI. 

Nos testes de percepção, outro fator relevante foi a variável pessoa gramatical, cuja 

atuação pode ser observada abaixo. 

 

-subjuntivo____________________________________________________+subjuntivo  

 

 

 

Figura 7 – Continuum de atuação da pessoa gramatical no teste de percepção 

 

Entretanto, a única variável que atuou em todos os tipos de atividades analisadas fora a 

escolaridade, considerada na seguinte escala: 

 

-subjuntivo____________________________________________________+subjuntivo 

 

 

 

 

Figura 8 – Continuum de atuação da escolaridade nos testes realizados 

 

Desta forma, chegamos à conclusão de que o posicionamento normativo de uso do 

subjuntivo, quanto aos contextos obrigatórios, precisa de revisão, uma vez que outros 

elementos linguísticos interferem na escolha entre o indicativo e o subjuntivo. 

Reconhecemos, finalmente, as diversas lacunas deixadas por esta pesquisa. Desejamos, 

contudo, que este trabalho tenha contribuído para a análise do fato estudado e esperamos que 

novas discussões possam surgir a partir do que aqui foi empreendido. 

OSCausal> OSConc.> O Adj. > OTz >  OS.>  OSAdv.F 

1ª pessoa        3ª pessoa 

6º ano    9º ano    3ª série do E.M. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A – Comprovantes de realização da pesquisa nas escolas 

 

1. Antônio Alves Vianna 
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2. Colégio Estadual Raul Vidal 
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3. Externato Lagoas 
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4. Conceito A 
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5. Colégio Estadual Doutor Moacyr Meirelles Padilha 
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6. Colégio Nossa Senhora das Mercês 
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ANEXO B – Exemplos dos testes e das produções textuais 

 

Conceito A – 6º ano 

 

Externato Lagoas – 6º ano 
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Colégio Estadual Raul Vidal – 6º ano 

 

 

Escola Municipal Antônio Alves Vianna – 6º ano 
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Externato Lagoas – 9º ano 

 

 

Conceito A – 9º ano 
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Escola Municipal Antônio Alves Vianna – 9º ano 

 

 

Colégio Estadual Raul Vidal – 9º ano 
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Escola Estadual Raul Vidal – 3ª série do Ensino Médio 

 

Colégio Estadual Doutor Moacyr Meirelles Padilha – 3ª série do Ensino Médio 
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Externato Lagoas – 3ª série do Ensino Médio 

 

 

Colégio Nossa Senhora das Mercês – 3ª série do Ensino Médio 
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Conceito A – 6º ano 

 

 

Externato Lagoas – 6º ano 

 

 

Escola Municipal Antônio Alves Vianna – 6º ano 
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Colégio Estadual Raul Vidal – 6º ano 

 

Conceito A – 9º ano 
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Externato Lagoas – 9º ano 

 

 

Escola Municipal Antônio Alves Vianna – 9º ano 
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Colégio Estadual Raul Vidal – 9º ano 

 

 

Colégio Nossa Senhora das Mercês – 3ª série do Ensino Médio 
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Externato Lagoas – 3ª série do Ensino Médio 

 

 

Colégio Estadual Doutor Moacyr Meirelles Padilha – 3ª série do Ensino Médio 
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Colégio Estadual Raul Vidal – 3ª série do Ensino Médio 

 

 

 


