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1. Introdução

O pressuposto básico do estudo da variação linguística – entendida como a coexistência
de duas ou mais formas, num mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade - é o de que a
heterogeneidade linguística não é aleatória, mas regulada por um conjunto de regras. O papel do
pesquisador, dessa forma, é identificar os fatores linguísticos e sociais que possam influenciar na
escolha de determinada variante, fatores esses que a análise quantitativa confirmará.

Tendo como base essas questões, o principal objetivo neste trabalho é destacar a
importância de se analisar o gênero textual e o tipo de texto como grupo de fatores em pesquisas
baseadas na Teoria da Sociolinguística Variacionista. Vale ressaltar que o gênero textual e o tipo
de texto são distintos, porém não dicotômicos. Para diferenciar esses dois aspectos, é preciso
considerar que os tipos textuais são linguísticos e estruturais, enquanto os gêneros textuais são
mais funcionais.

Para ilustrar a relevância desses fatores em fenômenos variáveis, apresentamos resultados
da análise variacionista da expressão do futuro do presente e do futuro do pretérito.

A expressão do futuro do presente se dá por meio de quatro variantes: 1) futuro simples:
viajarei; 2) presente do indicativo; viajo; 3) perífrase com ir no futuro: irei viajar; 4) perífrase
com ir no presente: vou viajar. Neste fenômeno variável, mostraremos a relevância do gênero
textual, no domínio jornalístico, e do tipo de texto como grupo de fatores na escolha das
variantes. Para isso, utilizamos um banco de dados, na modalidade escrita, do jornal A Gazeta –
importante jornal diário do estado do Espírito Santo.

A expressão do futuro do pretérito ocorre com as variantes: 1) futuro do pretérito:
viajaria; 2) pretérito imperfeito do indicativo: viajava; 3) perífrase com ir no futuro do pretérito:
iria viajar; 4) perífrase com ir no pretérito imperfeito do indicativo: ia viajar. Para investigar
essa variação, analisamos dados de uso real da língua, na modalidade falada, do corpus PortVix
(Português falado na cidade de Vitória, Espírito Santo). Nesse corpus, não será possível destacar
a relevância do gênero textual, uma vez que as ocorrências estão em um único gênero – a
entrevista. Somente a importância do fator tipo de texto será analisado.

Para análise dos dados, utilizamos o programa computacional Goldvarb X, um aplicativo
usado para analisar múltiplas variáveis, como a por ora descrita. Ele possibilita a contagem dos
dados, demonstrando o comportamento das variantes frente a cada um dos grupos de fatores,
apontando os percentuais de cada um deles. O programa ainda permite um resultado em peso
relativo, calculado a partir de um modelo logístico, que possibilita identificar a força de cada
restrição em relação ao fenômeno variável. Além disso, fornece a seleção dos grupos de fatores
por ordem de relevância estatística. Essa seleção se faz de acordo com o grau de significância de
cada fator ou conjunto de fatores, Guy (2007). E a foi a partir dos resultados obtidos pelo
programa Goldvarb X, descritos na íntegra em Tesch (2007) e Tesch (2011) que decidimos
destacar a relevância dos grupos de fatores aqui descritos – gênero textual e tipo de texto.
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2. Sociolinguística

Este trabalho segue os princípios teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança
linguística. A sociolinguística variacionista é um modelo teórico que tem por pressuposto a
possibilidade de sistematização da heterogeneidade linguística. Assim, o objeto de estudo da
Sociolinguística é a língua observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em
situações reais de uso. Seu objetivo é identificar as motivações, os fatores que controlam a
variação, e o peso de cada um deles sobre a ocorrência de uma ou outra variante.

Segundo Weinreich, Labov e Herzog (2006), a existência da heterogeneidade não
atrapalha a comunicação entre os usuários da língua, ao contrário, eles são capazes de codificar e
decodificar as variantes presentes no sistema, já que, nas palavras de Tarallo (1990: 06), é
possível sistematizar o “caos aparente”, por haver padrões regulares (sociais e linguísticos).

Portanto, o objeto de estudo da Sociolinguística é a língua observada, descrita e analisada
em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Por isso, seu objetivo é identificar as
motivações, os fatores que controlam a variação, e o peso de cada um deles sobre a ocorrência de
uma ou outra variante.

3. Gênero textual x tipo de texto

Antes de apresentarmos os fenômenos linguísticos aqui analisados e os resultados
encontrados, convém estabelecermos a distinção entre duas noções nem sempre analisadas de
modo claro na bibliografia disponível – distinguir o que chamamos de sequência ou tipo textual
de gênero textual. Para uma maior compreensão dessa questão, apontamos a definição dessas
duas noções elaborada por Marcuschi:

a) Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma sequência
subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito
mais como sequências linguísticas (sequências retóricas) do que como textos
materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca
de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição,
descrição, injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é limitado e
sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num dado texto concreto,
dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo ou expositivo ou descritivo ou
injuntivo.
b) Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições
funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de
forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os
gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em
designações diversas, constituindo em princípio listagens abertas. (...). Como tal, os
gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente
situadas. (Marcuschi 2008: 154-155)

O Marcuschi (2008: 156) ainda chama a atenção para que essa distinção não forme uma
visão dicotômica, “pois eles são dois aspectos constitutivos do funcionamento da língua em
situações comunicativas da vida diária”. Para diferenciar esses dois aspectos, é preciso considerar
que os tipos textuais são linguísticos e estruturais, enquanto os gêneros textuais são mais
funcionais.
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Portanto, em um único gênero textual é possível encontrar diferentes tipos textuais, já que
os dois apresentam uma relação de complementaridade, ambos coexistem. “Todos os textos
realizam um gênero e todos os gêneros realizam sequências tipológicas diversificadas. Por isso,
os gêneros são, em geral, tipologicamente heterogêneos”. (Marcuschi 2008: 160)

No jornal A Gazeta, encontramos uma diversidade de gêneros textuais, mas em cada um
deles é possível constatar diferentes tipos textuais. Por exemplo, em uma notícia podem ser
constatados trechos narrativos/descritivos e outros argumentativos. Por isso, depara-se
frequentemente com uma certa dificuldade de classificar cada trecho, pois há transições muito
frequentes e difíceis de delimitar, “verdadeiros ‘deslizamentos’ de um tipo de texto para outro”,
Paredes Silva (1996: 181). Por exemplo, em uma sequência narrativa, é possível encontrar
trechos argumentativos, quando se comenta algum evento, avaliando e justificando as atitudes
dos personagens envolvidos.

Para melhor compreensão da distinção entre tipo e gênero textual, reproduzimos abaixo
um quadro elaborado por Marcuschi (2010: 24).

Quadro 01: Distinção entre tipos textuais e gêneros textuais, proposto por Marcuschi (2010).

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS

1. Construtos teóricos definidos por
propriedades linguísticas intrínsecas;

1. Realizações linguísticas concretas
definidas por propriedades
sociocomunicativas;

2. Constituem sequências linguísticas ou
sequências de enunciados e não são textos
empíricos;

2. Constituem textos empiricamente
realizados, cumprindo funções em
situações comunicativas;

3. Sua nomeação abrange um conjunto
limitado de categorias teóricas
determinadas por aspectos lexicais,
sintáticos, relações lógicas, tempo verbal;

3. Sua nomeação abrange um conjunto
aberto e praticamente ilimitado de
designações concretas determinadas
pelo canal, estilo, conteúdo, composição
e função;

4. Designações teóricas dos tipos: narração,
argumentação, descrição, injunção e
exposição.

4. Exemplos de gêneros: telefonema,
sermão, carta comercial, carta pessoal,
romance, bilhete, aula expositiva,
reunião de condomínio, horóscopo,
receita culinária, bula de remédio, lista
de compras, cardápio, instruções de uso,
outdoor, inquérito policial, etc.

Levando em consideração as questões levantadas até aqui, descrevemos abaixo o que
consideramos tipo de texto e gênero textual e mostramos a importância de considerá-los como
grupo de fatores para a análise da expressão do futuro do presente e da expressão do futuro do
pretérito – fenômenos linguísticos variáveis que serão utilizados para comprovar a relevância
esses dois aspectos dos textos.
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3.1 Tipo de texto / Sequência textual

Segundo Paredes (2009: 485), os tipos textuais apresentam marcas linguísticas
específicas, como: tempo/aspecto/modo; centração em determinada pessoa do discurso (1ª, 2ª e
3ª), predicados de natureza mais verbal ou nominal e ordenação lógica ou cronológica.

Abaixo, apontamos os diversos tipos de tipo textual adotados neste trabalho.
Primeiramente, apresentaremos cada fator, trazendo uma discussão teórica com base em diversos
estudiosos e, posteriormente, exemplos retirados dos corpora analisados.

Vale ressaltar que não pudemos seguir a proposta de um único autor neste grupo de
fatores, tendo em vista que no decorrer da codificação dos dados nos deparamos com algumas
dificuldades e buscamos ajuda em diversos pesquisadores da língua. Não foi possível também
codificar os dados com os mesmos tipos textuais para os dois fenômenos. Na análise dos dados
do futuro do presente, constatamos os seguintes tipos textuais: argumentativo/expositivo;
narrativo/descritivo; injuntivo e narrativa projetada. Na análise dos dados do futuro do pretérito,
os tipos textuais encontrados foram: argumentativo/expositivo; narrativo/descritivo e lista.

3.1.1 Argumentativo/expositivo

Segundo Bonini (2005: 220-221), “argumentar, no sentido mais elementar, é direcionar a
atividade verbal para o convencimento do outro ou, mais especificamente, é a construção por um
falante de um discurso que visa a modificar a visão de outro sobre determinado objeto, alterando,
assim, o seu discurso”. Assim, o objetivo é convencer sobre a validade de posicionamento do
produtor e o processo cognitivo envolvido é o julgamento.

A sequência expositiva se caracteriza como um processo de compreensão de conceitos
gerais e particulares e será analisada juntamente à sequência argumentativa, pois apresentam
características próximas e a hipótese por nós considerada é a mesma para esses dois tipos de
sequência. A seguir, um exemplo dessa sequência.

01. [tema: vontade de ter filho] te::nho... muita.... tenho até tido muita porque... eu convivo muito com gente mais velha... gente
que tem filho... mas não é uma coisa assim... que eu não/ não teria no momento né?... porque ia atrapalhar nossa... vida toda...
meus planos vida inteira... mas tenho vontade
(PortVix: Mulher, Ensino Superior, 15 a 25 anos)

3.1.2 Narrativo/descritivo

Bonini (2005: 219) pauta-se em Adam (1992) e descreve seis características próprias da
sequência narrativa: sucessão de eventos; unidade temática; predicados transformados; processo;
intriga e moral. Além disso, afirma que na sequência narrativa mantém-se a atenção por meio da
construção de um suspense, criado pelo estabelecimento de uma tensão e subsequente resolução.

Segundo Bonini (op cit: 222), “A descrição é a sequência menos autônoma dentre todas.
Dificilmente será predominante em um texto. Sua ocorrência mais característica é como parte da
sequência narrativa”.

Devido ao fato de as sequência descritivas se apresentarem em quantidade escassa e
geralmente fazerem parte de um discurso narrativo, optamos por analisar esses dois tipos de
sequência em um único fator. Costa (1997: 146) e Tesch (2007: 81) também tomaram essa
atitude ao analisar a variação entre o futuro do pretérito e pretérito imperfeito.

Veja um exemplo de sequência narrativa/descritiva:
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02. [tema: o dedo polegar quebra durante um jogo] eu esperei chorar em casa assim... depois eu fui lá no médico... eu chorei...
fiquei chorando... ai que vergonha... aí fiquei chorando assim... aí depois eu fui pra casa... falei assim pra minha mãe que eu ia lá
no pronto socorro...lá no... que eu ia lá no/no meu plano de saúde
(PortVix: Mulher, Ensino Fundamental, 07 a 14 anos)

3.1.3 Injuntivo

Este fator se refere ao planejamento de comportamento futuro e o objetivo é fazer o
destinatário agir de certo modo ou em determinada direção, instruí-lo a respeito de algo. Não é
um tipo de texto que argumenta, narra ou debate, porém pretende levar o receptor da mensagem a
determinada orientação transformadora. Através do texto injuntivo, o emissor pretende ter o
poder de transformar o comportamento do destinatário. Portanto, geralmente, são textos que
incitam à ação, impõem regras ou fornecem instruções e indicações para a realização de um
trabalho ou a utilização correta de algum objeto.

Para identificar o texto injuntivo, é preciso ater-se aos aspectos sintáticos, ao uso dos
tempos verbais e à organização do conteúdo, os quais, para informar, ditam regras de como fazer.
Costumam ser apresentados no imperativo ou em forma verbal com valor de imperativo. Observe
o exemplo (03):

03. Alunos matriculados até 08/08 poderão assistir à revisão para o ENEM
(A Gazeta, 03 de julho de 2008)

3.1.4 Narrativa projetada

Inicialmente, enquanto estávamos codificando os dados de expressão do futuro do
presente, deparamo-nos, em alguns momentos, com tipos de sequência que apresentavam
características diferentes das apresentadas até o momento. Porém, no decorrer da codificação,
percebemos que essas apresentavam traços em comum e a exemplo de Paredes Silva (2009) as
denominamos narrativa projetada.

Trata-se de sequências em que há alguma organização cronológica, porém voltada para o
futuro; centração na primeira ou terceira pessoa; predomínio de predicados de ação. Mas
não há direcionamento para o ouvinte, como nos textos injuntivos, por exemplo.
(Paredes 2009: 489)

Observe o exemplo (04):

04. e agora semana que vem sábado sem ser esse o outro... eu já tenho simulado... aí eu parei assim e pensei... “nossa eu tenho
que fazer alguma coisa pra me recuperar” entendeu? e eles fazem o quê?... nada... o dia inteiro... nada nada nada
(PortVix: Mulher, Ensino Médio, 15 a 25 anos)

3.1.5 Lista

Conforme anteriormente estabelecido por Costa (1997: 147) e Tesch (2007: 83), houve a
necessidade de se inserir este fator na análise dos dados de expressão do futuro do pretérito, uma
vez que havia sequências que não se caracterizavam como narrativas, tampouco eram sequências
argumentativas. Segundo Costa, “são simplesmente lista de planos que seriam realizados pelo
informante sob certas condições ou caso estas condições fossem efetivadas”.
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De acordo com Schiffrin (1994: 384), “o objetivo de uma lista é muito mais simples:
enumerar e reunir itens específicos (mesmo quando estes itens são eventos) como realizações de
uma categoria geral”.

Nas entrevistas de amostras de fala informal – PortVix, é possível encontrar listas de
eventos relativos a que atitudes o informante tomaria se, por exemplo, ganhasse na loteria, fosse
prefeito da cidade, pudesse mudar a educação recebida pelos pais, participasse do programa Big
Brother, ou seja, se estivesse em uma situação criada ou sugerida pelo entrevistador, ou até
mesmo por ele próprio. Observe um exemplo de uma lista de atitudes hipotéticas:

05. [Tema: se pudesse mudar a programação da televisão] eu colocava/ eu colocava mais documentário... eu tirava tipo esse
filme a tarde que... (normalmente) na globo aparece... e na/ na SBT são filmes assim repeti::dos... eu colocava mais documentário
algum... igual o:: Canal da Futura... tem cada programa mui::to interessante... sabe?... de se vê... pra enRIquecer alguma coisa pra/
pras pessoas
(PortVix: Mulher, Ensino Superior, 15 a 25 anos)

A hipótese para este grupo de fatores, na expressão de futuro do presente, é que a variante
ir no presente + verbo no infinitivo seja favorecida na narrativa projetada. Além disso, que a
sequência injuntiva também a favoreça, já que nessa sequência o emissor se dirige diretamente ao
destinatário da mensagem e, por isso, tende a utilizar a forma mais informal, como tentativa de se
aproximar mais dele. Por outro lado, acreditamos que a sequência argumentativa/expositiva
favoreça o uso do presente do indicativo e do futuro simples. E que a sequência
narrativa/descritiva favoreça o presente do indicativo.

Em relação ao banco de dados de fala – PortVix, na análise da variação na expressão do
futuro do pretérito, a hipótese que norteou, em geral, a entrada dos tipos textuais como grupo de
fatores relaciona-se ao favorecimento do pretérito imperfeito do indicativo em sequências
narrativas e descritivas e a preferência do futuro do pretérito em sequências argumentativas.

3.2 Gênero textual

Os gêneros textuais correspondem à realização dos tipos em situações comunicativas
concretas. Este grupo de fatores será analisado somente na expressão do futuro do presente, no
banco de dados do Jornal A Gazeta.

A chamada escrita jornalística

não remete a um gênero ou a um tipo de texto, mas a um campo de atividades – um
domínio discursivo – que utiliza o jornal como suporte e que é capaz de dar origem a
vários gêneros: o editorial, a crônica, o artigo de opinião, a carta de leitores, o
horóscopo, a coluna social, as notícias, etc. (Paredes Silva 2007: 163)

Nos exemplares analisados no banco de dados do jornal A Gazeta, aqui em estudo,
encontramos os gêneros notícia, propaganda, editorial, artigo de opinião e carta do leitor. Vale
destacar que nos limitamos a analisar os gêneros textuais que tratavam de questões referentes ao
Espírito Santo, principalmente nas notícias e propagandas, para evitar que investigássemos textos
os quais poderiam ser meras cópias de outras fontes.

Portanto, foram investigados os seguintes gêneros textuais:
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3.2.1 Notícia

O objetivo principal desse gênero é informar. Geralmente são escritas em terceira pessoa,
de modo aparentemente objetivo, e nesse gênero costuma predominar o texto narrativo.
Conforme destacamos anteriormente, incluímos nesta pesquisa apenas as notícias que retrataram
fatos acontecidos no estado do Espírito Santo.

06. As empresas do Sistema Transcol começaram a implantar no novo WplexON, um software de planejamento já adotado em
sete Estados. O sistema, que será utilizado pelas empresas e pela Ceturb, usará informações da bilhetagem eletrônica, além de
pesquisas de campo, para agilizar a programação de serviços, como o reforço de ônibus em algumas linhas caso haja necessidade.
(A Gazeta, 30 de junho de 2008)

3.2.2 Propaganda

Este gênero apresenta como principal característica o caráter persuasivo – o objetivo é
convencer o leitor a adquirir o produto anunciado. Neste gênero textual também privilegiamos as
propagandas que tinham como público-alvo os moradores do estado do Espírito Santo.

07. O jornal A Gazeta traz para você a chance de dar um passo decisivo rumo ao sucesso. Com a Coleção Concursos Públicos,
você vai se preparar para as provas em 12 livros. Aproveite essa chance e garanta seu futuro.
(A Gazeta, 30 de junho de 2008)

3.2.3 Editorial

São textos em que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe de
redação, sem a obrigação de ter alguma imparcialidade ou objetividade. Por isso, costumam ser
mais opinativos que informativos.

08. Os demais 16 senadores que se licenciaram vão cuidar de candidaturas de aliados. A prioridade que deram à tarefa é tanta que
os afasta, temporariamente, do parlamento.
(A Gazeta, 07 de julho de 2008)

3.2.4 Artigo de opinião

Este gênero oferece maior dificuldade de caracterização. Tende a ser a expressão de um
ponto de vista, enfocando uma ideia. Por isso, é predominantemente argumentativo ou
expositivo, raramente narrativo.

09. Esses “sábios”, fazedores de projetos, que é tudo a cópia um do outro, são realmente hábeis em cobrar. Vejam você, para ser
submetido a uma operação séria, vai entregar seu corpo a um médico especialista e fica estupefato com o preço que ele cobra,
caso procure um particular, já que ninguém tem saco para esperar a boa vontade do SUS. Se você não tem plano de saúde ou não
tem condições para pagar um médico particular, prefira morrer, porque sua trajetória, a impertinente luta por saúde, será sua
maior tragédia.
(A Gazeta, 05 de julho de 2008)

3.2.5 Carta do leitor

Nesse gênero são veiculadas as sugestões, críticas, opiniões e reclamações dos leitores do
jornal, permitindo que eles possam participar da formação da opinião pública a partir da
expressão de suas manifestações.
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10. A instalação de máquina para distribuição de camisinhas nas escolas só vai ajudar, pois somente os demagogos são contra.
(A Gazeta, 06 de julho de 2008)

Nossa hipótese para este grupo de fatores é que os gêneros mais formais, como o editorial
e o artigo de opinião, favoreçam o uso de futuro simples. Por outro lado, os gêneros mais
informais, por exemplo, a propaganda e a notícia, favoreçam o uso de ir no presente + verbo no
infinitivo.

4. Fenômenos linguísticos variáveis investigados

4.1 A variação na expressão do futuro do presente

Analisamos a variação entre as formas verbais indicadoras de futuro, postulando que essa
referência futura é codificada na língua portuguesa por formas alternantes, tratando-se, pois, de
um fenômeno de variação linguística. O futuro, enquanto categoria linguística, ocorre no
português, tanto na língua falada como na escrita, e para expressá-lo o falante utiliza várias
formas verbais. Contudo, vale ressaltar que essa variação não é binária, uma vez que há,
paralelamente às formas sintéticas, as formas perifrásticas. Em Tesch (2011), analisamos, na
escrita jornalística capixaba, a variação entre as seguintes quatro formas de expressão do futuro
do presente:

a) Futuro simples:

11. Domingos Martins concorre com mais 17 municípios ao título; o governo da cidade receberá premiação
(A Gazeta, 30 de junho de 2008)

b) Perífrase com ir no futuro + verbo no infinitivo:

12. Vale dizer, a cada nova despesa, que represente benefício ou serviço, deve se determinar a fonte – dos recursos que lhe irão
dar consistência para materialização.
(A Gazeta, 30 de junho de 2008)

c) Presente do indicativo:

13. Começa amanhã à tarde na área de desembarque do Aeroporto de Vitória uma ação promocional para os turistas que visitam
o estado. Duas moças vestidas com trajes típicos vão distribuir um kit, em forma de uma caixa de bombom, com uma surpresa:
além de chocolate, a caixa contém seis guias, com mapas e serviços de diferentes regiões turísticas do Espírito Santo.
(A Gazeta, 03 de julho de 2008)

d) Perífrase com ir no presente + verbo no infinitivo:

14. Vejam vocês, para ser submetido a uma operação séria, vai entregar seu corpo a um médico especialista e fica estupefato
com o preço que ele cobra, caso procure um particular.
(A Gazeta, 05 de julho de 2008)

Os falantes de português, de um modo geral, não reagem negativamente ao uso das
formas perifrásticas (b) e (d), no lugar antes reservado ao futuro simples (a) ou ao presente do
indicativo (c) para a expressão do futuro verbal. Isso ocorre porque é um fenômeno que não sofre
estigma social, embora o futuro simples seja a forma prescrita pela tradição gramatical. Mesmo
sendo o futuro simples a forma prescrita, não há avaliação negativa (talvez nem a sua percepção)
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da variação entre as formas existentes para a expressão do futuro, fato que revela ser essa
variação isenta de estigma social.

Na tradição gramatical, o futuro do presente é apresentado de modo praticamente
invariante: apenas a forma sintética é registrada nos paradigmas de conjugação verbal e, de modo
sutil e descritivo, é registrada a variação com o presente em verbos de movimento. Luft (2000),
Mira Mateus et al (1983), Cunha & Cintra (2008) e Bechara (2002) não mencionam as
construções perifrásticas e preferem usar “substituição” ou “possíveis empregos” para se
referirem à variação entre o futuro simples e o presente do indicativo com valor de futuro. Said
Ali (1966: 311-312) é um dos poucos a reconhecer a construção ir + verbo no infinitivo como
uma possível substituta do futuro simples e como indicadora de uma ação futura imediata.

Nas gramáticas tradicionais não há menção explícita de que as formas variantes possam
ser usadas sem alteração de significado, ou seja, que se equivalem. Ao contrário, o futuro simples
é visto como o expoente básico da expressão de futuro, mesmo essa forma tendo praticamente
desaparecido da língua falada, enquanto às outras variantes são sempre atribuídas leituras
secundárias. A perífrase com ir, que atualmente funciona como a única variante produtiva na fala,
ainda é definida por seus significados originais de movimento e proximidade, nas palavras de
Said Ali (1966: 311-312).

Em textos jornalísticos, podemos, também, encontrar a variação entre o futuro simples e o
perifrástico, porém com uma frequência de uso não tão alta quanto ao que há na fala. É o que
observamos nos exemplos do trecho 15:

15. Mais sete ônibus articulados vão serão incorporados ao Sistema Transcol na próxima segunda-feira. Desse total, quatro
veículos vão atender à linha 504 (Terminal de Itacibá X Terminal de Jacaraípe). Já os outros três serão utilizados na linha 591,
(Serra Sede X Terminal de Campo Grande).
(A Gazeta, 04 de julho de 2008)

Este exemplo parece apresentar erro de digitação. Porém, esse equívoco pode indicar algo
interessante. A primeira ocorrência na expressão de futuro – vão serão – sugere que o autor do
texto ficou em dúvida se usaria vão ser ou serão. Há fortes indícios quanto a essa indecisão ao se
verificar as demais formas no futuro, tendo em vista que utiliza as duas variantes: perífrase com
ir no presente + verbo no infinitivo – vão atender – e futuro simples – serão. Esse dado
demonstra que o usuário da língua tem consciência de que há diferentes formas para expressar o
futuro.

4.2 A variação na expressão do futuro do pretérito

Este estudo analisa a variação entre as formas futuro do pretérito e pretérito imperfeito do
indicativo, nas formas sintéticas e perifrásticas (conforme explicitado abaixo), na expressão de
informação no âmbito do irrealis.
a) Futuro do pretérito:

16. [tema: vontade de voltar ao passado] passado eu só voltaria por poucas coisas... mas eu não voltaria não... (cél. 05
(PortVix: Mulher, Ensino fundamental, 07 a 14 anos)

b) Perífrase com ir no futuro do pretérito + verbo no infinitivo:

17. [tema: privatização do banco Banestes] iria gerar desemprego ... eh:: ... pro Estado
(PortVix: Homem, Ensino Médio, 15 a 25 anos)
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c) Pretérito imperfeito do indicativo:

18. Ave Maria se você chegasse/viesse com uma queixa do colégio da professora... você apanhava de régua lá no colégio...
chegava em casa se você dissesse que apanhou da professora você apanhava de novo
(PortVix: Mulher, Ensino superior, mais de 50 anos)

d) Perífrase com ir no pretérito imperfeito do indicativo + verbo no infinitivo:

19. [tema: a criação de uma história em quadrinhos] eu que ia dar a história pra ela e ela ia desenhar ... e às vezes a gente trocava
... porque ela adorou a história que eu fiz ... eu fiz uma história lá que:: ela ficava com/ com meu primo ... eu ficava com o
namorado dela
(PortVix: Mulher, Ensino fundamental, 07 a 14 anos)

A partir das abordagens de gramáticas do português analisadas em Tesch (2007), é
possível perceber que não há menção do termo variação. A maioria dos gramáticos prefere usar
substituição ou possíveis empregos para se referir à variação entre o futuro do pretérito e pretérito
imperfeito do indicativo, como Bechara (1989), Cunha & Cintra (2008) e Mira Mateus et al
(1983). Entretanto, não se referem às construções perifrásticas.

É interessante pontuar o fato de o futuro do pretérito ser um tempo verbal de definição e
classificação pouco pacíficas. Segundo a tradição gramatical, o modo indicativo expressa o realis
(indica certeza, veicula fatos reais), enquanto o subjuntivo exprime o irrealis (hipótese, dúvida).
No entanto, o futuro do pretérito expressa uma atitude do falante que, em relação ao que enuncia,
indica dúvida, assim como o pretérito imperfeito do indicativo, quando usado no mesmo
contexto. Assim, é problemático considerá-los como pertencentes ao modo indicativo, seguindo
essa acepção, embora a gramática normativa siga esse posicionamento.

Além do critério semântico para a caracterização dos modos verbais, há o sintático,
segundo o qual o subjuntivo, geralmente, é utilizado na oração subordinada. Contudo, o emprego
do futuro do pretérito e do pretérito imperfeito do indicativo, com a noção de irrealis, oscila entre
ambientes de orações subordinadas, principais e dependentes.

5. Análise dos resultados

5.1 Futuro do presente

Considerando, nesta subseção, apenas os dados da modalidade escrita da expressão do
futuro do presente, coletados no jornal A Gazeta em 2008 (ano em que esse jornal comemorou 80
anos de existência) procedemos ao estudo dessas ocorrências. Ao todo, foram analisadas 678
(seiscentas e setenta e oito) ocorrências de variantes na expressão de futuro. Observe a
distribuição na tabela 1:

Tabela 1: Distribuição das ocorrências indicadoras de futuro no corpus A Gazeta 2008

Futuro Ir no futuro Presente Ir no presente Total
viajarei Irei viajar viajo Vou viajar

Nº 368 16 158 136 678
% 54,3% 2,4% 23,3% 20,1% 100%
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O primeiro ponto a ressaltar é a manutenção pela preferência da forma do futuro simples,
54% dos dados, na modalidade escrita. Isso demonstra que, em ambientes mais formais, ainda há
um predomínio da forma conservadora, preconizada nas gramáticas tradicionais. Contudo,
também constatamos a presença de dados no presente do indicativo, tanto nas formas sintéticas
quanto nas perifrásticas.

O fato de encontrarmos, mesmo na atualidade, muitas ocorrências de futuro simples
reflete o grau de formalidade do jornal, principalmente em determinados gêneros textuais,
comentados a seguir. A fim de comprovar essa formalidade, destacamos as diversas ocorrências
de futuro em mesóclises (uso considerado bastante formal). Para ilustrar, apresentamos dois
exemplos, retirados do gênero textual carta do leitor.

20. Em seguida, nas extremidades poder-se-á ligar o tal metrô de superfície, para a Serra, Cariacica e Viana.
(A Gazeta, 10 de julho de 2008)

21. Vamos nos dar as mãos e nos unir mais e temos certeza que uma pequena ajuda tornar-se-á uma gigantesca recompensa
aqui ou no reino do Grande Arquiteto e só conseguiremos se formamos uma corrente inquebrantável, cujos elos sejam de
solidariedade só transmitam amor, justiça e paz.
(A Gazeta, 26 de julho de 2008)

Para a realização das rodadas no programa Goldvarb, não pudemos analisar as formas de
ir no futuro + verbo no infinitivo, exemplo 22, visto que representam apenas 2.4% dos dados. Ao
longo do trabalho, apenas nos limitamos a apontar as principais características dessas ocorrências
ao apresentar os resultados percentuais do gênero textual e do tipo de texto.

22. Vale dizer, a cada nova despesa, que represente benefício ou serviço, deve se determinar a fonte – dos recursos que lhe irão
dar consistência para materialização.
(A Gazeta, 30 de junho de 2008)

Com a não utilização desses dados nas rodadas, passamos a ter três formas variantes:
futuro simples, presente do indicativo e ir no presente + verbo no infinitivo. Entretanto, o
programa Goldvarb permite apenas a realização de rodadas binárias para o cálculo de pesos
relativos. Por esse motivo, optamos por fazer três diferentes rodadas: a) uso de ir no presente +
verbo no infinitivo vs. futuro simples; b) uso de ir no presente + verbo no infinitivo vs. presente
do indicativo e c) uso de futuro simples vs. presente do indicativo. Vale ressaltar que em cada
rodada consideramos como valor de aplicação a primeira forma explicitada, no caso, ir no
presente + verbo no infinitivo, ir no presente + verbo no infinitivo e futuro simples,
respectivamente.

Guy (2007: 144), ao discutir como se deve proceder para definir uma variável dependente,
afirma que cabe ao pesquisador a decisão sobre o modo de análise dos dados e acrescenta que

dadas essas complicações no uso de modelos eneários, a tendência, nos estudos
variacionistas de variáveis com mais de duas realizações, é de reduzi-las a sequências de
análises binárias. Isto se faz com base em um modelo teórico que justifique o
agrupamento de determinados subconjuntos de realizações. (Guy 2007: 144)

Além disso, aponta que cabe ao pesquisador definir, no decorrer da análise das
ocorrências, quais são as questões a serem respondidas e, em função disso, quais seriam os
procedimentos analíticos adequados aos seus propósitos. Como nosso objetivo é pesquisar o
comportamento da forma inovadora – ir + verbo no infinitivo, optamos por analisar o uso dessa
variante em relação às outras duas, no caso, o futuro do presente e o presente do indicativo. Além
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disso, verificar possíveis motivações correlacionadas à escolha do futuro simples vs. presente do
indicativo.

5.1.1 Gênero textual na expressão do futuro do presente

Este grupo de fatores foi selecionado para duas rodadas: 1) ir no presente + verbo no
infinitivo vs. futuro simples e 2) futuro simples vs. presente do indicativo. Observe, a partir das
tabelas a seguir, a distribuição dos dados:

Tabela 2: Influência do grupo de fatores GÊNERO TEXTUAL
na escolha de ir no presente + infinitivo vs. futuro simples no corpus A Gazeta 2008

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Propaganda 16/31 51,6% .69
Notícia 68/233 29,2% .59
Carta do leitor 16/63 25,4% .47
Editorial 21/86 24,4% .40
Artigo de opinião 15/91 16,5% .30

Tabela 3: Influência do grupo de fatores GÊNERO TEXTUAL
na escolha de futuro simples vs. presente do indicativo no corpus A Gazeta 2008

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Carta do leitor 47/51 92,2% .82
Artigo de opinião 76/88 86,4% .73
Editorial 65/91 71,4% .52
Propaganda 15/21 71,4% .37
Notícia 165/275 60% .35

Os resultados atestam a hipótese formulada para este grupo de fatores, uma vez que os
gêneros textuais mais informais, no caso, a propaganda e a notícia, favorecem a forma
perifrástica em relação ao futuro simples, (.69) e (.59), respectivamente, conforme exposto na
tabela 2.

Assim como os gêneros textuais mais formais, em específico, o artigo de opinião e o
editorial, favorecem o uso de futuro simples, (.73) e (.52), respectivamente, tabela 3. No entanto,
a carta de leitor se mostrou o maior favorecedor para o uso de futuro simples, (.82). Não
imaginávamos que esse gênero textual apresentasse esse comportamento, mas esse fato pode
estar relacionado a outras questões. Vale lembrar que o público alvo do jornal são pessoas de
classe média e alta, geralmente com maior grau de escolaridade. Além disso, é possível que os
leitores que enviam essas cartas tenham a preocupação com um uso mais formal da língua. Isso
pode ser comprovado ao constatarmos um grande número de mesóclises nesse gênero textual,
conforme os exemplos 20 e 21. Outro aspecto que pode estar relacionado a essa questão é o
processo de edição pelo qual passam as cartas enviadas. Não podemos saber se as expressões de
futuro sofreram algum tipo de modificação ou se representam a escolha do autor da carta.
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5.1.2 Tipo de texto na expressão do futuro do presente

Nos trechos do Jornal A Gazeta 2008, constatamos apenas três tipos de texto na expressão
do futuro do presente: 1) Argumentativo/expositivo; 2) Narrativa projetada e 3) Injuntivo. Foram
encontrados alguns casos de sequências narrativa/descritiva, mas como eram poucos, optamos
por amalgamá-los aos de narrativa projetada.

Os resultados para este grupo de fatores estão expostos a seguir:

Tabela 4: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO
na escolha de ir no presente + infinitivo vs. presente do indicativo no corpus A Gazeta 2008

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Argumentativo/expositivo 69/129 53,5% .67
Narrativa projetada 56/138 40,6% .38
Injuntivo 11/27 40,7% .26

Tabela 5: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO
na escolha de futuro simples vs. presente do indicativo no corpus A Gazeta 2008

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Argumentativo/expositivo 209/269 77,7% .61
Narrativa projetada 147/229 64,2% .39
Injuntivo 12/28 42,9% .30

A partir dos resultados da tabela 4, podemos perceber que a variante perifrástica com ir é
favorecida em sequências argumentativas/expositivas quando em variação com o presente do
indicativo. Além disso, essa variante é inibida em sequências injuntivas e de narrativa projetada.
Esse resultado parece indicar que nos trechos em que há a pretensão de discutir alguma questão a
forma perifrástica é preferida em detrimento do presente do indicativo. Segundo Gryner (2000),
na argumentação, utiliza-se muito o discurso hipotético, isso faz parte do argumentar. Como a
forma perifrástica mantém mais valor modal que o presente do indicativo, o usuário da língua
tende a utilizar mais a variante perifrástica.

Por outro lado, ao se dirigir diretamente ao leitor do jornal, na sequência injuntiva, o
presente do indicativo torna-se mais recorrente, pois o falante abre mão de usar a perífrase. Isso
pode ocorrer por esse tempo verbal se assemelhar a um imperativo. Em relação à narrativa
projetada, o valor baixo do peso relativo para a forma perifrástica pode indicar que há um
favorecimento do presente do indicativo nesses contextos, talvez o usuário da língua projete o
fato relatado no presente para indicar maior proximidade de realização da ação.

Ao analisar os resultados da variação entre futuro simples vs. presente do indicativo
(tabela 5), verificamos que nossa hipótese foi confirmada em relação às sequências
argumentativas/expositivas favorecerem a variante futuro simples. Nessas sequências, o usuário
da língua apresenta sua posição sobre um tema e procura convencer o leitor a respeito, para isso
dá preferência à variante mais formal, aquela preconizada nas gramáticas tradicionais.
Novamente as sequências injuntivas e de narrativa projetada funcionaram como inibidoras da
variante com valor de aplicação o que pode significar, por outro lado, ser o ambiente favorecedor
para a escolha do presente do indicativo.
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5.2 Futuro do pretérito

Ao todo, foram coletadas mil e oitenta (1080) ocorrências de variantes com a noção de
irrealis, do futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo, nas formas sintéticas e
perifrásticas, considerando os verbos não-modais e modais, nas 46 entrevistas de informantes
capixabas do corpus PortVix. Observe a distribuição das variantes a partir da tabela 6.

Tabela 6: Distribuição de ocorrências das variantes indicadoras do irrealis no corpus PortVix

Futuro do
Pretérito
viajaria

Pretérito
Imperfeito

viajava

Ir no futuro
do pretérito

iria viajar

Ir no Pretérito
Imperfeito

ia viajar
TOTAL

Nº 443 402 06 229 1080
% 41,0% 37,2% 0,05% 21,2% 100%

A primeira constatação que se pode fazer é que as formas do futuro do pretérito e pretérito
imperfeito têm uma distribuição equilibrada. As formas perifrásticas não se mostraram muito
recorrentes, principalmente a construção com perífrase ir no futuro do pretérito, que, com seis
ocorrências, não corresponde sequer a 1% dos dados. A perífrase ir no pretérito imperfeito
representa 21,2% das ocorrências.

Esse percentual do futuro do pretérito – 41% – não era tão esperado, mas ao se observar o
número de ocorrências das formas perifrásticas juntamente às formas sintéticas, obtemos outro
quadro. Observe a distribuição dos resultados da tabela 7.

Tabela 7: Distribuição de ocorrências no futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo
no corpus PortVix

Futuro do
Pretérito

Pretérito Imperfeito
do Indicativo TOTAL

Nº 449 631 1080
% 42% 58% 100%

Ao se analisar as formas sintéticas e perifrásticas amalgamadas, é possível constatar
claramente a preferência dos informantes pelas formas no pretérito imperfeito do indicativo,
correspondendo a 58% dos dados.

Portanto, a partir desses resultados, observamos que, no geral, a informação no âmbito do
irrealis é expressa preferencialmente pelo pretérito imperfeito do indicativo, ao se considerar as
formas sintéticas e perifrásticas juntamente. No entanto, há uma predominância das ocorrências
em futuro do pretérito, analisando separadamente as formas sintéticas e perifrásticas.

Vale ressaltar que os resultados apresentados a seguir se referem a duas rodadas distintas,
tendo em vista que os verbos modais e os verbos não modais foram investigados separadamente,
conforme Tesch (2007).

Em relação ao uso das variantes aqui pesquisadas em verbos modais, é preciso considerar
a natureza semântica desses verbos. Essas formas verbais em variação servem para expressar o
irrealis. A partir disso, uma questão surge: as variantes na expressão do futuro do pretérito teriam
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comportamento distinto nos verbos modais? Em Tesch (2007), constatamos que as formas
variantes apresentam características peculiares nesses verbos.

Pudemos perceber que as construções perifrásticas com ia e iria são inibidas em bases
verbais modais, pois esses verbos já carregam alguma semântica de modalidade, evitando-se a
redundância. A análise mostra que o pretérito imperfeito é mais frequente em verbos modais
(60% das ocorrências), principalmente se o verbo apresenta valor epistêmico (eventualidade,
probabilidade, possibilidade). O futuro do pretérito relaciona-se mais como expressão
morfológica do valor deôntico.

Em relação aos resultados da variação nos verbos não modais, foi possível perceber a
preferência da variante futuro do pretérito nos falantes capixabas aqui investigados. Observe a
distribuição a seguir, na tabela 8:

Tabela 8: Distribuição de ocorrências das variantes indicadoras do irrealis
nos verbos não modais no corpus PortVix

Futuro do
Pretérito
viajaria

Pretérito
Imperfeito

viajava

Ir no futuro
do pretérito

iria viajar

Ir no Pretérito
Imperfeito

ia viajar
TOTAL

Nº 341 149 06 222 718
% 48% 21% 0,% 31% 100%

É possível que esta preferência pelo futuro do pretérito esteja relacionada ao grau de
formalidade da entrevista. Parece que o corpus PortVix do projeto “O português falado na cidade
de Vitória” manteve uma formalidade em sua composição1.

Alguns estudos do banco de dados do projeto Peul, referentes à análise das entrevistas
realizadas em 2000, apontaram uma aproximação maior do uso padrão de certos fenômenos
variáveis e se acredita que tal preferência possa estar relacionada a um aumento no grau de
formalidade das entrevistas, em comparação às realizadas na década de 1980.

A hipótese sobre o grau de formalidade nas entrevistas com capixabas baseia-se na
preferência pelas formas variantes aqui estudadas nas falas dos entrevistadores, pois, em um total
de 145 ocorrências em verbos modais e não modais, 75% foram de futuro do pretérito, 10% de
pretérito imperfeito, 13% de perífrase com ir no pretérito imperfeito e 02% de perífrase com ir
no futuro do pretérito. Assim, é possível verificar a tendência dos entrevistadores a usar a forma
tida como padrão.

Um outro fator que parece estar envolvido na preferência por futuro do pretérito é o ‘tipo
de texto’, tendo em vista que a noção de irrealis ocorre mais frequentemente em sequências
argumentativas, ambiente favorecedor para a variante futuro do pretérito.

A variante perífrase com ir no pretérito imperfeito obteve um resultado interessante,
sendo a segunda variante mais utilizada em verbos não modais. Esse resultado justifica que se
investigue separadamente os verbos modais e não modais, tendo em vista que as perífrases são
inibidas nos modais. A perífrase com ir no futuro do pretérito apresenta pouquíssimos dados, não

1 Participei da composição desse corpus e fui uma das entrevistadoras em algumas entrevistas. No decorrer de
algumas entrevistas, pude perceber que alguns informantes se sentiam prestigiados por participar de uma pesquisa da
Universidade Federal do Espírito Santo, única universidade federal no Estado. É possível que esses informantes, por
serem entrevistados por alunos da UFES, não tenham ficado totalmente à vontade no momento da entrevista, fazendo
uso de uma linguagem mais cautelosa.
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correspondendo a sequer 1% das ocorrências. Tal resultado acarretou a exclusão desses dados da
análise. O pretérito imperfeito do indicativo corresponde a 21% dos dados, um percentual mais
baixo do encontrado ao se analisar os verbos modais e não modais juntos – 37,2%.

Foram analisadas 362 ocorrências de verbos modais nas formas variantes estudadas. O
pretérito imperfeito apresentou-se como mais frequente entre as variantes, com 253 ocorrências –
69,8% – seguido do futuro do pretérito, 102 dados – 28,1% – e somente 07 ocorrências com a
perífrase ir no pretérito imperfeito – 1,9%. Vale ressaltar que não foi encontrado nenhum verbo
modal com perífrase ir no futuro do pretérito. Observe a distribuição dos resultados explícitos na
tabela 9:

Tabela 9: Distribuição de ocorrências das variantes indicadoras do irrealis
nos verbos modais no corpus PortVix

Futuro do
Pretérito
poderia

Pretérito
Imperfeito

podia

Ir no futuro
do pretérito

iria poder

Ir no Pretérito
Imperfeito

ia poder
Total

Nº 102 253 - 07 362
% 28,1% 69,8% - 01,9% 100%

Na tabela 9, é perceptível que os verbos modais funcionam como inibidores das formas
perifrásticas. Além disso, a preferência pelo pretérito imperfeito também está bastante clara
(69,8%). Esses resultados confirmam que o modal já marca a modalização, no âmbito do irrealis,
conforme assinalou Givón (1995, p. 115), portanto, o uso do verbo modal no futuro do pretérito e
ao lado das formas perifrásticas com ir representaria uma redundância, por isso a maior
frequência do pretérito imperfeito nos verbos modais.

5.2.1 Tipo de texto na expressão do futuro do pretérito

Este grupo foi selecionado para as três formas variantes, na expressão no âmbito do
irrealis. Os resultados encontrados confirmam as hipóteses formuladas de que o futuro do
pretérito é favorecido em sequências argumentativas e o pretérito imperfeito em sequências
narrativas/ descritivas. A seguir a distribuição dos dados:

Tabela 10: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO na escolha de futuro do pretérito
em verbos não modais no corpus PortVix

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Narrativo/descritivo 20/181 11% .16
Argumentativo/expositivo 195/326 59% .62
Lista de atitudes hipotéticas 126/205 61% .64
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Tabela 11: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO na escolha de pretérito imperfeito
em verbos não modais no corpus PortVix

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Narrativo/descritivo 69/181 38% .66
Argumentativo/expositivo 50/326 15% .48
Lista de atitudes hipotéticas 30/205 14% .37

Tabela 12: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO na escolha de perífrase com
ir no pretérito imperfeito em verbos não modais no corpus PortVix

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Narrativo/descritivo 92/181 50% .63
Argumentativo/expositivo 81/326 24% .43
Lista de atitudes hipotéticas 49/205 23% .48

O tipo de texto argumentativo/expositivo favorece o uso do futuro do pretérito (.62),
confirmando a hipótese de que este tipo textual propicia o uso dessa variante. Outro ambiente que
possibilitou a ocorrência desta mesma variante foi o fator ‘lista de atitudes hipotéticas’ (.64),
tabela 10. A diferença do valor do peso relativo desses dois fatores não é significante, parece que
atuam de forma simétrica na influência do futuro do pretérito. Costa (1997: 151) também testou a
influência deste grupo de fatores e pôde perceber o favorecimento do futuro do pretérito em
sequências argumentativas/expositivas (.61), resultado semelhante ao deste trabalho. Porém, no
seu trabalho o fator ‘lista de atitudes hipotéticas’ não se mostrou favorecedor de dessa variante
(.44), diferente do resultado do corpus PortVix. Ainda em relação à tabela 10, podemos constatar
que o tipo de texto narrativo/descritivo inibe o futuro do pretérito.

O tipo de texto narrativo/descritivo favorece o uso do pretérito imperfeito do indicativo,
tanto nas formas sintéticas (.66) quanto nas perifrásticas (.63), conforme imaginado ao se
formular as hipóteses desse fator. Tal resultado também foi constatado por Costa (1997: 151) e
(2003: 119), na amostra 2000.

O grupo de fatores tipo de texto também foi favorável na escolha da variante iria + verbo
no infinitivo, tendo em vista que o ambiente favorecedor desta variante são as sequências
argumentativas – cinco (5) ocorrências – e um (1) dado em ‘lista de atitudes hipotéticas’. Assim,
é possível confirmar a hipótese de que sequências argumentativas favorecem o uso do futuro do
pretérito, seja nas formas sintéticas seja nas formas perifrásticas.

É interessante observar que os dados que expressam a noção de irrealis ocorrem mais
frequentemente no tipo de texto argumentativo/expositivo (49% dos dados, num total de 1080
ocorrências). A noção de irrealis, de um modo geral, está mais fortemente associada ao discurso
argumentativo. As construções hipotéticas, aliás, são estruturas gramaticais usadas
frequentemente como estratégia de argumentação. Este fator parece ser uma das explicações para
a maior frequência da variante futuro do pretérito na análise deste estudo.

Nos verbos modais, conforme se imaginou, o tipo de texto narrativo/descritivo é mais
frequente no pretérito imperfeito do indicativo, peso relativo de (.78) – 94% das ocorrências. Por
outro lado, o tipo de texto argumentativo/expositivo e, principalmente, a lista de atitudes
hipotéticas desfavorecem a utilização dessa variante. Observe tais constatações na tabela 13:
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Tabela 13: Influência do grupo de fatores TIPO DE TEXTO na escolha do pretérito imperfeito
nos verbos modais no corpus PortVix

Fatores Aplic./total Freq. (%) Peso relativo
Narrativo/descritivo 124/131 94% .78
Argumentativo/expositivo 120/193 62% .36
Lista de atitudes hipotéticas 09/31 29% .11

6. Considerações finais

Só é possível se comunicar por meio de algum gênero textual, isso porque toda a
manifestação verbal é realizada por um gênero textual e todo gênero é constituído por algum(uns)
tipo(s) de texto. Um gênero textual não é uma forma linguística e sim uma forma de realizar
linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares, tendo em vista que todas
as vezes que desejamos produzir alguma ação linguística em situação real, recorremos a algum
gênero textual, que é constituído de tipos de texto.

Os gêneros textuais atuam fortemente na influência da escolha das variantes a serem
utilizadas no texto, uma vez que o gênero textual pode ser mais formal – como o editorial e o
artigo de opinião analisados neste trabalho – ou mais informal – como as propagandas e as
notícias – e isso interfere nas formas linguísticas.

O tipo de texto também atua na escolha das formas linguísticas, uma vez que nas
sequências argumentativas/expositivas é mais provável constatar as formas preconizadas pelas
gramáticas tradicionais, enquanto nas sequências narrativas/descritivas as formas inovadoras.

Os resultados quantitativos, com base em análises sociolinguísticas, aqui descritos, dão-
nos alguns indícios da importância de se considerar o gênero textual e o tipo de texto como grupo
de fatores em pesquisas sociolinguísticas.

Retomando os resultados encontrados na pesquisa de Tesch (2011), ao analisar a variação
na expressão do futuro do presente, na modalidade escrita, no banco de dados do jornal A Gazeta,
constatamos que os gêneros textuais mais formais favorecem o futuro simples, forma prescrita
pela gramática tradicional para indicar futuro. Por outro lado, os gêneros textuais mais informais
favorecem a forma perifrástica (ir no presente + verbo no infinitivo), considerada a variante
inovadora.

Em relação ao tipo de texto, pudemos perceber que nas sequências
argumentativas/expositivas prevalece a forma perifrástica quando em variação com o presente do
indicativo, possivelmente por ser a forma perifrástica mais modal. O tipo de texto injuntivo
favorece o presente do indicativo, possivelmente por se aproximar mais do imperativo. Na
variação entre futuro simples e presente do indicativo, o futuro simples prevalece no tipo de texto
argumentativo/expositivo, possivelmente por ser essa variante mais formal.

Ao retomar os resultados de Tesch (2007), na variação no âmbito do irrealis, na
modalidade falada, destacamos apenas a relevância do tipo de texto, tendo em vista que o corpus
PortVix é constituído de apenas um gênero textual – a entrevista. Para análise dos dados,
consideramos os dados de verbos modais e não modais separadamente, uma vez que apresentam
comportamentos distintos. Ao se verificar os resultados do tipo de texto como grupo de fatores,
isso pôde ser comprovado, já que os resultados dos pesos relativos são mais polarizados.

Em geral, pudemos verificar que o tipo de texto argumentativo/expositivo favorece o
futuro do pretérito – forma linguística tida como mais formal, por ser a preconizada pelas
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gramáticas tradicionais. Por outro lado, o tipo narrativo/descritivo favorece o pretérito imperfeito
do indicativo – tempo verbal típico do narrar.

Mesmo que tenhamos somente resultados de pesquisas sociolinguísticas de análise da
variação da expressão dos tempos verbais futuro do presente e futuro do pretérito, foi possível
confirmar nossas hipóteses de que o gênero textual e o tipo de texto exercem uma forte influência
na escolha da variante a ser usada, tanto na modalidade escrita quanto na falada.
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