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RESUMO

Sabe-se que em todos os processos de variação e mudança linguística estão envolvidos
fatores de ordem estrutural e de ordem social e que tais fatores conferem sistematicidade ao
processo de mudança linguística. Neste trabalho considera-se a interferência de fatores
linguísticos e extralinguísticos na expressão do futuro verbal, o qual está sofrendo uma mudança
no sentido de que a forma padrão, futuro simples, está sendo substituída pela perífrase ir +
infinitivo. Verifica-se quais fatores impulsionam a referida mudança e quais a inibem.

PALAVRAS-CHAVE: Variação e mudança; Fatores linguísticos; Fatores sociais; Futuro verbal.

INTRODUÇÃO

Variação e mudança são características inerentes a todas as línguas naturais, dada a
natureza heterogênea dos sistemas linguísticos. Em todos os processos de variação e mudança
estão envolvidos fatores diferentes, alguns de ordem estrutural e outros que estão diretamente
ligados ao usuário da língua e ao ambiente em que este se insere, os chamados fatores sociais.
Segundo Weinreich, Labov e Herzog (2006, p. 126) “fatores linguísticos e sociais estão
intimamente inter-relacionados no desenvolvimento da mudança linguística.” A consideração
desses fatores no estudo da variação e da mudança garante sistematicidade às investigações feitas
acerca desses processos: “as pressões internas, estruturais, e as pressões sociolinguísticas agem
em alternância sistemática no mecanismo da mudança linguística.” (Labov, 2008 [1972], p.214).

Dada a importância dos fatores internos e externos ao sistema linguístico nos processos
de variação e mudança, neste estudo será abordada a interferência deles na realização do futuro
verbal no português brasileiro, ou seja, como esses fatores atuam e de que forma eles favorecem
ou desfavorecem determinadas formas verbais.

O futuro verbal é atualmente expresso por quatro formas principais: futuro simples,
perífrase com ir + infinitivo, perífrase com haver de + infinitivo e presente do indicativo. Muitos
estudos mostram que há uma mudança em curso quanto ao uso do futuro verbal na qual o futuro
simples, que é a forma padrão, está sendo substituído pela perífrase ir + infinitivo na fala e essa
mudança já está atingindo a escrita (OLIVEIRA 2006; OLIVEIRA E GONÇALVES, 2010;
SANTOS, 2012; ALMEIDA E OLIVEIRA, 2012). Sabendo-se disso, consideraremos
especialmente como os fatores estão impulsionando a referida mudança, ou seja, quais fatores
favorecem a forma inovadora (ir + infinitivo) em detrimento da forma padrão (futuro simples) e
como isso acontece. Os fatores linguísticos envolvidos nessa variável que serão considerados
neste estudo são: Extensão fonológica do verbo; Paradigma verbal; Conjugação verbal; Pessoa
verbal; Papel temático do sujeito; Tipo de sujeito; Tipo de verbo; Transitividade verbal; Projeção
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de futuridade; Presença/ausência de futuridade fora do verbo; Natureza semântica do verbo e
Paralelismo sintático-discursivo. Os fatores sociais considerados são: Sexo/gênero; Faixa etária e
Nível de escolaridade. Todos esses fatores e o modo como eles interferem na realização do futuro
verbal serão considerados a seguir.

Os exemplos aqui utilizados foram extraídos das campanhas políticas da cidade de Feira
de Santana – BA, que foram veiculadas pela TV no ano de 2012, nas quais constam dados de
leitura - gênero textual/discursivo que possui características tanto da fala formal quanto da escrita
padrão – dos candidatos a prefeito e a vereador daquele ano.

1 INTERFERÊNCIA DOS FATORES LINGUÍSTICOS

A sociolinguística, que tem como objeto de estudo a variação linguística, estuda as
relações entre língua e sociedade, estando sempre atenta às influencias de fatores sociais sobre os
fatos linguísticos. No entanto, num processo de mudança linguística interessam também os
fatores internos ao sistema linguísticos, pois estes também podem impulsionar ou reprimir a
mudança.

1.1 EXTENSÃO FONOLÓGICA DO VERBO

Refere-se à quantidade de sílabas que o verbo possui. Segundo Oliveira (2006, p. 136), a
interferência dessa variável na realização do futuro se dá da seguinte forma: o futuro simples
provoca uma diferença na extensão fonológica do verbo, acrescentando a ele uma sílaba. Nos
verbos que já possuem uma grande quantidade de sílabas, o uso do futuro simples dificultaria a
sua pronúncia e o distanciaria dos padrões vocabulares a que estamos acostumados, visto que a
maioria das palavras da língua portuguesa possuem duas ou três sílabas. Com base nessas
hipóteses, o futuro simples seria mais utilizado com os verbos com menor quantidade de sílabas,
enquanto que a perífrase seria a favorita quando o verbo apresentasse maior extensão fonológica.

Eis alguns exemplos:

1. “VAMOS DISPONIBILIZAR tratamento para dependentes e também aos familiares, com assistência psicológica,
psiquiátrica e reintegração social.” (Candidato a prefeito José Ronaldo – 19/09/12).

2. “E desta forma SERÁ encarado por nossa futura administração.” (Candidato a prefeito José Ronaldo – 19/09/12).

3. “FAREMOS ações voltadas para políticas públicas e sociais, para redução da criminalidade, usando planejamento,
metas e sistemas de inteligência.” (Candidato a prefeito José Ronaldo – 19/09/12).

1.2 PARADIGMA VERBAL

Esse grupo de fatores refere-se aos verbos regulares e irregulares. Para Cunha e Cintra
(2007, p. 400) verbos regulares são aqueles que se flexionam “de acordo com o modelo que
representa o tipo comum da conjugação”, (a exemplo de brincar, comer, assistir) e os verbos
irregulares - também chamados de verbos de padrão especial – são aqueles que “se afastam do
paradigma de sua conjugação” (a exemplo de estar, fazer, pedir).

Em relação ao processo de mudança aqui analisado, segundo Oliveira (2006, p. 116), a
mudança linguística em análise atinge primeiro os verbos regulares, pois o falante sente-se mais
seguro em utilizar a forma inovadora com as formas verbais que apresentam um padrão mais
comum, com o qual ele estaria mais familiarizado. Essa afirmação é ratificada por Almeida e
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Oliveira (2012), ao dizerem que “pesquisas anteriores revelaram a preferência dos falantes pelo
futuro simples com verbos irregulares e a predominância do futuro perifrástico com verbos
regulares”. Quanto aos verbos irregulares, Oliveira e Gonçalves afirmam que:

Esses verbos, segundo Bybee (2003), por terem uma frequência alta de uso na
língua, resistem a mudanças e, sendo estocados na memória do falante como
únicos (especiais), mantêm o futuro simples, pois não seguem padrões gerais
(Oliveira e Gonçalves 2010: 147).

Seguem exemplos com verbos regulares e irregulares, respectivamente.

4. E nos próximos programas VOU APRESENTAR aqui a você mais detalhes sobre o TRI-VIA e sobre muitos outros
projetos que preparamos para modernizar Feira. (Candidato a prefeito Zé Neto 29/08/12).

5. Dilma e Wagner são meus parceiros nesse projeto e já me garantiram que ESTARÃO com a gente pra fazer acontecer
o TRI-VIA em Feira. (Candidato a prefeito Zé Neto 29/08/12).

1.3 CONJUGAÇÃO VERBAL

Divide os verbos em três conjugações: primeira conjugação, na qual os verbos apresentam
vogal temática a (estudar, cantar, falar); segunda conjugação, na qual os verbos apresentam vogal
temática e (fazer, dizer, comer); e terceira conjugação, na qual os verbos apresentam vogal
temática i (dormir, fugir, sair).

De acordo com Oliveira (2006) a mudança futuro simples > futuro perifrástico atinge
primariamente “verbos da primeira conjugação, já que são os mais frequentes na língua
portuguesa (CÂMARA JR., 1980).” A autora mostra, ainda, que o presente é empregado com
verbos da segunda e da terceira conjugações.

Seguem exemplos com verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira
conjugação, respectivamente.

6. VAMOS VOLTAR a adotar uma política de atração de novas empresas, não só no Centro Industrial do Subaé do
Tomba, da BR 324, mas também numa nova área chamada do CIS Norte, ali será dado incentivos para instalação de novas
empresas industriais, como Centros de Distribuição (CDs). (Candidato a prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

7. Aqui também TEREMOS um espaço para o idoso, aonde ele terá a assistência do fisioterapeuta, do professor de
Educação Física, de pessoas da área, para o lazer, para a convivência, para a perfeita integração da sociedade à juventude, ao
idoso e à nossa querida cidade de Feira de Santana, nesse espaço grandioso de grande história para o esporte em Feira de Santana.
(Candidato a prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

8. Mas VAMOS SEGUIR em frente com uma campanha limpa, apresentando as melhores propostas para modernizar a
nossa Feira. (Candidato a prefeito Zé Neto 01/10/12).

1.4 PESSOA VERBAL

Refere-se à primeira, segunda e terceira pessoas verbais.
Segundo Oliveira, além do valor temporal, “a perífrase tem também um valor modal, já

que a ela está vinculado o traço modal de maior intenção ou certeza” (Oliveira 2006: 27). sendo
assim, para ela, a primeira pessoa do singular favorece a seleção da perífrase (ir + infinitivo),
pois a perífrase garante um maior grau de assertividade em relação ao tempo futuro e, neste caso,
o falante está mais comprometido com a realização da ação expressa pelo verbo. A pesquisa de
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Oliveira (2011) confirma essa afirmação de forma surpreendente. Ao comparar dados da escrita
padrão brasileira com a escrita padrão portuguesa, mesmo com uma ínfima quantidade de dados
com primeira pessoa do singular, este apresentou o maior peso relativo, o que mostra a
importância da primeira pessoa no uso da forma inovadora de futuro.

O exemplo (9) traz um verbo na primeira pessoa do singular, o (10) traz um verbo na
terceira pessoa do singular e o (11) em terceira pessoa do plural:

9. E nos próximos programas VOU APRESENTAR aqui a você mais detalhes sobre o TRI-VIA e sobre
muitos outros projetos que preparamos para modernizar Feira. (Candidato a prefeito Zé Neto 29/08/12).

10. Vamos voltar a adotar uma política de atração de novas empresas, não só no Centro Industrial do Subaé
do Tomba, da BR 324, mas também numa nova área chamada do CIS Norte, ali SERÁ dado incentivos para
instalação de novas empresas industriais, como Centros de Distribuição (CDs). (Candidato a prefeito Zé Neto
01/10/12).

11. Juntos SEREMOS, com certeza, mais fortes. (Candidato a prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

1.5 PAPEL TEMÁTICO DO SUJEITO

Segundo Cunha e Cintra “quando o verbo exprime uma ação, a atitude do sujeito com
referência ao processo verbal pode ser de atividade, de passividade, ou de atividade e passividade
ao mesmo tempo.” (Cunha e Cintra 2007: 145) Sabe-se que quando o sujeito executa a ação ele é
chamado sujeito agente, quando sofre a ação é sujeito paciente. Mas há ainda uma terceira
categoria de sujeito, o chamado sujeito experienciador (OLIVEIRA, 2006). Este ocorre quando o
sujeito nem pratica uma ação e nem a sofre, ele apenas experiência algo, conforme veremos nos
próximos exemplos. Segundo Oliveira, na variação do futuro verbal, espera-se que a interferência
desses fatores se dê da seguinte forma:

O sujeito agente favoreceria o uso da perífrase, já que haveria um maior
comprometimento em relação ao futuro e um maior grau de certeza da realização
da ação num tempo posterior ao momento da fala, pois ele é quem realizaria essa
ação. Já o sujeito paciente selecionaria o futuro simples, ficando o sujeito
experienciador em posição intermediária (Oliveira 2006: 177).

A autora destaca a importância do traço agentividade, que tem se mostrando um importante
fator impulsionador da mudança futuro simples > futuro perifrástico, dada a sua relação com a forma
inovadora de futuro:

O traço de agentividade desempenha um papel fundamental na trajetória do verbo ir de
pleno a auxiliar [...]. No processo de gramaticalização do futuro perifrástico, a sua
ocorrência com sujeitos [+ agente] pode indicar uma persistência de traços da forma
fonte (BYBEE et alii, 1994). O verbo ir, em seu sentido pleno, seleciona um sujeito
agente (Oliveira 2006: 119).

Os exemplos (12), (13) e (14) apresentam sujeito agente, paciente e experienciador,
respectivamente:

12. Nós VAMOS TRAZER para Feira um projeto novo e vai melhorar e organizar o transporte coletivo público, mas
que tem um objetivo muito maior. (Candidato a prefeito Zé Neto 29/08/12).
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13. O Feira Tênis Clube SERÁ desapropriado pela Prefeitura de Feira de Santana. (Candidato a prefeito José Ronaldo –
19/09/12)

14. Dilma e Wagner são meus parceiros nesse projeto e já me garantiram que ESTARÃO com a gente pra fazer
acontecer o TRI-VIA em Feira. (Candidato a prefeito Zé Neto 29/08/12).

1.6 TIPO DE SUJEITO

Classifica o sujeito em cinco tipos: lexicalmente preenchido, pronominal, oracional,
oculto, indeterminado e inexistente. Oliveira (2006: 70) mostra que o sujeito oracional parece
favorecer a perífrase, enquanto o sujeito inexistente seleciona o futuro simples, devido à
impessoalidade do verbo. No entanto, a autora afirma que este grupo de fatores exerce pouca
influência na variável futuro verbal, pois em sua pesquisa os valores percentuais dos tipos de
sujeito encontrados são muito próximos.

Em outros estudos não foram encontrados resultados relevantes acerca da interferência
deste grupo de fatores na referida variável.

1.7 TIPO DE VERBO

Este grupo de fatores classifica os verbos em cinco tipos: principal, modal, aspectual,
auxiliar ser, auxiliar ter/haver. Acerca dos verbos auxiliares, a gramática normativa apresenta
tradicionalmente quatro verbos auxiliares com uso frequente na língua (ter, haver, ser e estar),
mas o verbo ir como auxiliar de movimento conquista espaço cada vez maior na língua
portuguesa. Este é fruto de um processo de gramaticalização no qual ele passa de pleno a auxiliar.

Segundo Almeida e Oliveira (2012) os verbos modal e auxiliar ser tendem a bloquear o
espraiamento da forma inovadora de futuro, uma vez que selecionam a forma padrão. Segundo
elas, a extensão fonológica desses verbos, os quais possuem uma ou duas sílabas, justifica a sua
relação com o futuro simples, já que, como vimos anteriormente, os verbos com menor extensão
fonológica geralmente selecionam a forma padrão. No caso do verbo auxiliar ser, além da sua
pequena extensão vocabular, sua irregularidade constitui, ainda, outro fator que bloqueia a
mudança.

Vejamos alguns exemplos:

Verbo auxiliar ser

15. Avenida Maria Quitéria SERÁ com um túnel, Avenida Getúlio Vargas, no seu percurso natural. (Candidato a
prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

Verbo modal

16. Ele até me dizia: “Olha, você DEVE ser prefeito oito anos, porque eu fui oito anos, você deve ser prefeito oito
anos.” (Candidato a prefeito Tarcízio Pimenta - 24/08/12).

Verbo aspectual

17. Logo nos primeiros meses de 2013, Feira já VAI COMEÇAR a sentir os benefícios das mudanças que faremos no
transporte coletivo. (Candidato a prefeito Zé Neto 31/08/12).

1.8 TRANSITIVIDADE VERBAL
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Esse grupo de fatores divide os verbos em intransitivo, copulativo, transitivo direto,
transitivo indireto e bitransitivo (transitivo direto e indireto). A pesquisa de Almeida e Oliveira
(2012) mostrou que os verbos intransitivos e bitransitivos favorecem o futuro perifrástico,
enquanto o verbo copulativo o desfavorece, selecionando o futuro simples. Quanto ao verbo
intransitivo, as autoras explicam que:

O peso relativo de .78 para o verbo intransitivo pode ser justificado pelo fato de
que esse tipo de verbo está associado ao traço de agentividade, o qual vem se
mostrando um importante fator condicionante da mudança linguística em curso
aqui estudada. A grande maioria dos verbos intransitivos apresenta sujeito
agente (Almeida e Oliveira 2012: 2445).

Quanto aos verbos transitivos, estes, em geral, favorecerem a perífrase. Oliveira
argumenta: “os verbos transitivos, já que projetam vários argumentos, favoreceriam a forma
perifrástica para que houvesse um maior equilíbrio na distribuição dos constituintes da oração”
(Oliveira  2006: 68).

Vejamos alguns exemplos:

Verbo bitransitivo

18. Em parceria com o governo do Estado, VAMOS DAR passos importantes para melhorar a segurança. (Candidato a
prefeito Zé Neto 01/10/12).

Verbo transitivo direto

19. VAMOS AMPLIAR o Ronda nos bairros e VAMOS CRIAR o Centro Integrado de Monitoramento, uma grande
central de operações envolvendo as polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, dando mais agilidade e eficiência às chamadas
de socorro feitas pelo 190. (Candidato a prefeito Zé Neto 01/10/12).

Verbo copulativo

20. Juntos SEREMOS, com certeza, mais fortes. (Candidato a prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

1.9 PROJEÇÃO DE FUTURIDADE

Indica se o futuro é próximo, distante ou indefinido. As definições quanto à projeção do
futuro não são fixas. Em geral, um futuro considerado próximo é de cerca de vinte e quatro horas
depois do ato de fala. Se o futuro for projetado para um tempo maior do que esse, pode ser
considerado distante, desde que seja ele definido. Obviamente, um futuro indefinido seria aquele
em que o falante não deixa claro o momento em que a ação será realizada.

Oliveira explica a interferência desse grupo de fatores na expressão do futuro verbal:

Quando o falante se refere a um futuro próximo ao ato de fala, ou seja, que
ocorrerá em breve, espera-se que a perífrase seja preferida em detrimento da
forma simples, pois, por expressar maior modalidade, reflete uma maior certeza
em relação ao futuro. [...] Quanto mais próximo do falante o ponto projetado no
futuro, maior o uso da perífrase; quanto mais distante do ponto temporal do ato
de fala, portanto mais distante do falante, menor o uso da perífrase (Oliveira
2006: 124).
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Vejamos alguns exemplos:

Futuro distante

21. E VAMOS COLOCAR em prática desde o primeiro ano de governo. (Candidato a prefeito José Ronaldo –
19/09/12)

Futuro indefinido

22. Esses locais SERÃO escolhidos por pedagogos, por técnicos. (Candidato a prefeito José Ronaldo – 19/09/12)

1.10 PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FUTURIDADE FORA DO VERBO

Esse grupo de fatores está relacionado ao fato de haver ou não algum constituinte de valor
temporal de futuro além do verbo, tais como advérbio, oração temporal, presença discursiva ou
ausência de marca. A pesquisa de Santos (2012) revela que a presença de futuridade fora do
verbo favorece o presente do indicativo, visto que este, por não indicar futuro, necessita de outro
elemento indicador de futuridade. Quanto à ausência de futuridade fora do verbo, esta favorece a
forma perifrástica. Segundo ele:

Isso se explica para evitar a duplicidade da marcação temporal de futuro,
pois o auxiliar, na perífrase de futuro, faz essa marcação. Por outro lado,
o contexto com <Presença de outro constituinte de valor temporal> [...]
desfavorece a forma perifrástica de futuro, abrindo o espaço para o uso do
presente, forma não marcada morfologicamente, que necessita, por isso,
de marcação fora do verbo. (Santos 2012: 95)

O referido autor faz ainda uma interessante revelação: o verbo ir no presente, mesmo estando
sozinho (sem nenhum outro elemento que indique futuro), é capaz de indicar futuridade. Ele explica
que:

O verbo ir, em suas formas do presente do indicativo, é interpretado como
indicando futuro. Para indicar o presente é necessária a ancoragem de um
sintagma ou oração adverbial, como sempre, todos os dias. A opção mais
comum para a indicação do presente do verbo ir é o uso da forma composta
tenho ido, tem ido. (Santos 2012: 95)

Seguem exemplos de presença e ausência de futuridade fora do verbo, respectivamente:

23. Logo nos primeiros meses de 2013, Feira já VAI COMEÇAR a sentir os benefícios das mudanças que faremos no
transporte coletivo. (Candidato a prefeito Zé Neto 31/08/12).

24. O município VAI ADQUIRIR uma carreta especial com este equipamento instalado, com profissionais da área de
saúde, e vai proporcionar este atendimento de excelência aonde você mora, no seu bairro, no seu distrito. (Candidato a prefeito
José Ronaldo – 01/10/12).

1.11 NATUREZA SEMÂNTICA DO VERBO
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O verbo na língua portuguesa é conhecido como a categoria morfológica que marca o
tempo e é associado a esta característica que ele é abordado nas gramáticas (CORÔA, 2005) e,
consequentemente, ensinado nas escolas, de modo que seu valor semântico é, em geral,
desconsiderado.  No entanto, Corôa (2005) afirma que “o tempo parece ser uma categoria
semântica universal”, assim sendo, não estaria ele diretamente ligado ao verbo. A autora afirma
ainda que:

Embora na investigação linguística o relacionamento entre conceito de tempo e
verbo seja de muitas maneiras questionado, a gramática tradicional aprisiona os
verbos portugueses em compartimentos estanques e impróprios demais para
captar toda a sua significação: os paradigmas verbais.” (Corôa 2005: 17)

De fato, o valor semântico do verbo ainda é pouco estudado, é deixado de lado em meio a
tantas outras características dessa complexa categoria gramatical.

Para Câmara Jr. a flexão verbal serve tanto para indicar o sujeito verbal quanto para
“designar certas características que acompanham obrigatoriamente, dentro da língua, a
significação intrínseca da forma verbal” (Câmara Jr 1975: 127).

Dado o reconhecimento de que o verbo é muito mais do que um vocábulo que se encerra
em seu valor temporal, no processo de mudança futuro simples > futuro perifrástico a variável
‘natureza semântica do verbo’ classifica os verbos em: verbos que indicam evento, processo,
estado e verbos cognitivos (quando indicam estado psicológico). Segundo Oliveira (2006) essa
variável interfere na referida mudança de modo que o verbo ir, em sua forma gramaticalizada
como auxiliar de movimento, une-se a outros verbos que também exprimem movimento. Dessa
forma, de acordo com a autora, os verbos que indicam evento (ao lado dos verbos cognitivos)
favorecem o uso da forma inovadora de futuro, ao contrário dos verbos que indicam estado, os
quais a inibem.

Eis alguns exemplos:

Verbos que indicam processo

25. LUTAREMOS também pela obra da Avenida Noide Cerqueira, projeto elaborado  em nosso governo junto ao
governo estadual, para que seja realizada realmente como nós planejamos, no mesmo estilo da Avenida Getúlio Vargas.
(Candidato a prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

26. É por isso que Feira VAI VIRAR. (Candidato a prefeito Zé Neto 01/10/12).

Verbos que indicam evento

27. O TRI-VIA será uma das maiores obras da história de Feira, que só IRÁ ACONTECER porque temos garra pra
enfrentar desafios e porque temos o apoio decisivo de Dilma e de Wagner. (Candidato a prefeito Zé Neto 31/08/12).

1.12 PARALELISMO SINTÁTICO-DISCURSIVO

Essa variável refere-se às orações que se repetem em cadeia. Classificam-se as orações
em: primeira ocorrência de uma série; ocorrência após forma idêntica; ocorrência após forma
diferente. Neste grupo de fatores observa-se o chamado “efeito gatilho”, no qual o falante tende a
repetir a forma utilizada anteriormente em uma ocorrência em cadeia. Silva explica:
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“De modo geral, o paralelismo configura-se como um fenômeno discursivo
assinalado pela presença de repetições nos níveis fonológico, morfológico,
lexical, sintático e semântico. Mas a literatura linguística associa-o, de modo
específico, com a ideia de repetição de estruturas” (Silva 1999: 69).

Segundo Scherre “A própria repetição das variantes de uma mesma variável dependente
no discurso tem se evidenciado como uma restrição importante na análise de fenômenos variáveis
de todos os subsistemas linguísticos em diversas línguas” (Scherre 1998: 30). Corroborando com
Scherre, Oliveira (2006) e Santos (2012) destacam em suas pesquisas a importância do
paralelismo. Em ambos os trabalhos o futuro perifrástico ocorre com maior frequência quando
precedido de forma idêntica (o que comprova a influência da oração anterior, ocorrendo o “efeito
gatilho”) e quando esta forma é a primeira de uma série, como mostra o exemplo abaixo:

28. O município VAI ADQUIRIR uma carreta especial com este equipamento instalado, com profissionais da área de
saúde, e VAI PROPORCIONAR este atendimento de excelência aonde você mora, no seu bairro, no seu distrito. (Candidato a
prefeito José Ronaldo – 01/10/12).

2 INTERFERÊNCIA DOS FATORES SOCIAIS

Os fatores sociais, também chamados de extralinguísticos, são os fatores que se referem
às características sociais dos usuários da língua e que influenciam no modo de estes se
expressarem. Consideraremos agora três fatores de ordem social: sexo/gênero, faixa etária e nível
de escolaridade.

2.1 SEXO/GÊNERO

Nesta variável pretende-se verificar a influência do sexo/gênero no processo de mudança
linguística, visto que homens e mulheres apresentam comportamentos e atitudes distintos, além
de possuírem papéis sociais diferentes. Ao definir a variável sexo/gênero, é interessante
considerar o conceito e a crítica de Freitag acerca do assunto:

A variável tem sido denominada de “sexo/gênero” por conta de recobrir muito
mais do que a dimensão biológica, mas também os papéis sociais
desempenhados por homens e mulheres. Esta distinção também incorre em outro
problema: ao assumirmos a interação entre o biológico e social, o recorte
sociolinguístico concebe uma sociedade onde só existem homens e mulheres,
tanto na perspectiva biológica como na perspectiva social. Ou, pelo menos assim
a sociedade é representada nas amostras sociolinguísticas. De nada adianta
distinguir sexo de gênero se a constituição das amostras continua a se dar de
modo binário (Freitag 2012: 292).

A discussão proposta por Freitag é relevante visto que em todo trabalho científico busca-
se definições claras e os termos mais apropriados a serem utilizados numa dada pesquisa, o que é,
de fato, questionável no que se refere a sexo/gênero, uma vez que este é representado na grande
maioria das pesquisas de modo binário.

Labov afirma que “na fala monitorada, as mulheres usam menos formas estigmatizadas do
que os homens e são mais sensíveis do que os homens ao padrão de prestígio” (Labov 2008
[1972]: 281). Paiva completa:
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“Quando se trata de implementar na língua uma forma socialmente prestigiada
[...] as mulheres tendem a assumir a liderança da mudança. Ao contrário, quando
se trata de implementar uma forma socialmente desprestigiada, as mulheres
assumem uma atitude conservadora e os homens tomam a liderança do
processo” (Paiva 2012: 36).

Quanto à expressão do futuro verbal, Freitag afirma que “os homens tendem a usar a
forma inovadora (perífrases e pretérito imperfeito), impulsionando a mudança, ao passo que as
mulheres tendem a fazer uso da forma canônica, abonada pela gramática normativa” (Freitag
2012: 291). No trabalho de Oliveira (2006) “o grupo ‘Sexo/gênero do informante’ foi selecionado
apenas na fala mais formal, o que indica que a distinção homem X mulher é anulada na fala
menos formal” (Oliveira 2006: 126). No entanto, Paiva (2012) alerta:

Evidentemente, qualquer explicação acerca do efeito da variável gênero/sexo
requer uma certa cautela, vistas as peculiaridades na organização social de cada
comunidade linguística e as transformações sofridas por diversas sociedades no
que se refere à definição dos papéis feminino e masculino (PAIVA 2012: 41).

2.2 FAIXA ETÁRIA

A variável faixa etária atua de forma peculiar nos estudos sociolinguísticos, visto que é
através dela que se fazem estudos de mudança linguística em tempo real e em tempo aparente,
conforme afirma Oliveira “trata-se de um grupo de fatores de grande importância, pois a
estratificação das variantes em tempo aparente permite identificar o curso do fenômeno em estudo: se
se trata de variação estável ou de mudança em curso” (Oliveira 2006: 129).

Quanto à sua relevância para o processo de mudança em análise, Gibbon (2000), que
analisou o mesmo fenômeno aqui estudado na fala de Florianópolis, observou que os jovens
preferem a perífrase, forma inovadora, o que indica uma mudança futura, conforme apontam os
resultados da tese de Oliveira 2006, que relata: há um padrão linear na distribuição das variantes
sintética e analítica, com esta última aumentando progressivamente à medida que diminui a faixa
etária do informante, evidenciando, portanto, uma mudança em curso.”

2.3 NÍVEL DE ESCOLARIDADE

A escola, em especial o professor de língua materna, influencia fortemente a fala e a
escrita dos indivíduos, moldando as mesmas com o intuito de conservar as formas de prestígio,
objetivando a pureza do idioma. Sobre isso, Oliveira salienta:

Há fenômenos que são alvo do ensino escolar e outros que não o são. Como as
gramáticas escolares e os manuais de ensino e estudo da língua julgam as formas
estigmatizadas rotulando-as de “erros” ou “vícios de linguagem”, o grau de
instrução do falante pode condicioná-lo ao uso de determinada(s) forma(s)
linguística(s) (Oliveira 2006: 46).

No entanto, Santos afirma que:
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“No caso das formas de futuridade verbal, não ocorre pressão social para
o uso de uma forma específica, nem parece haver, na fala espontânea, um
uso de valor estilístico, apesar de as gramáticas normativas descreverem
quase que exclusivamente a forma sintética como expressão de futuro.
(SANTOS 2012: 63-64).

Na pesquisa de Santos (2012) a variável nível de escolaridade não foi selecionada pelo
programa utilizado por ele para medir frequências e percentuais. Na pesquisa de Oliveira (2006) a
mesma variável não foi considerada. Dessa forma, pode-se afirmar que a variável nível de
escolaridade tem-se mostrado pouco influente no processo de mudança linguística futuro simples
> futuro perifrástico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram considerados fatores linguísticos e sociais que interferem no
processo de mudança futuro simples > futuro perifrástico. Observou-se que em ‘extensão
fonológica do verbo’ os verbos com maior quantidade de sílabas favorecem a perífrase, bem
como os verbos regulares, devido ao seu padrão comum. Notou-se também que verbos de
primeira conjugação, primeira pessoa verbal, o traço agentividade, sujeito oracional, verbos
intransitivos e bitransitivos são traços que impulsionam a mudança, além de outros como
ausência de futuridade fora do verbo, futuro próximo ao ato de fala, verbos que indicam evento e
verbos cognitivos. Em relação ao ‘paralelismo sintático-discursivo’, a perífrase ocorre com maior
frequência quando precedida de forma idêntica e quando esta forma é a primeira de uma série.

Em contrapartida, verbos com menor quantidade de sílabas, irregulares, verbos de
segunda e de terceira conjugações, sujeito inexistente, verbo modal e auxiliar ser, verbo
copulativo, presença de futuridade fora do verbo e os verbos que indicam estado são traços que
inibem a mudança, favorecendo o uso da forma padrão, futuro simples.

É notório que os fatores sociais exercem pouca influência sobre a mudança linguística em
análise, contudo, os jovens têm-se destacado quanto ao uso da forma inovadora, o que constitui
uma evidência de que se trata de mudança em curso.

O conhecimento dos traços que impulsionam a mudança e dos que a inibem favorece o
nosso entendimento acerca do mecanismo da mudança linguística futuro simples > futuro
perifrástico, que está em fase de completude. No entanto, mais investigações são necessárias a
fim de que sejam considerados outros aspectos que atuam nesse processo de mudança que ainda
está em curso.
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