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1 INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que um grande avanço na ciência da linguagem foi o reconhecimento
de que é possível estudar as línguas naturais sob duas perspectivas – uma que prioriza os
aspectos formais, internos à língua enquanto sistema (visão formalista); e outra que trata das
estruturas linguísticas e suas relações contextuais, entendendo que o sistema da língua está
condicionado às pressões externas, aos usos emergentes das situações reais de comunicação
dos falantes, e que tudo isso influencia nos modos de funcionamento dessa língua, textual e
discursivamente (Visão funcionalista).

Essa atenção aos determinantes extralinguísticos e aos usos sociocomunicativos da
língua(gem) liga-se a um posicionamento epistemológico pós-estruturalista que, a partir dos
anos 30 do século passado, fez surgir novas correntes linguísticas1, as quais traziam como
pontos em comum, dentre outros: o questionamento sobre a noção de código e de seu
funcionamento apresentado pela Linguística estrutural saussuriana e pelos estudos gerativistas
chomskianos; a crítica a dicotomias como língua/fala, sincronia/diacronia; o entendimento de
que a produção de sentidos é algo complexo e perpassa os limites do linguístico; e a ideia de
que a comunicação implica elementos do contexto imediato e as especificidades dos
interlocutores (cf. CARBONI, 2008).

É nesse cenário de transformações sobre os modos de investigar os fenômenos
linguísticos que os estudos funcionalistas emergem e começam a se consolidar, associados às
concepções da Escola Linguística de Praga. A princípio, um funcionalismo caracterizado
como “estruturalismo funcional” (NEVES, 1997, p. 17), baseado em uma noção teleológica
de função, em que a definição de língua era o principal fator que o distinguia das concepções
anteriores, ou seja, para os linguistas de Praga, a língua deveria ser vista como um “sistema
funcional, no sentido de que é utilizada para um determinado fim” (MARTELOTTA e
AREAS, 2003, p. 19). Todavia, esses estudos iniciais, limitados principalmente à
organização/função dos elementos na frase, ou seja, a uma perspectiva funcional da sentença,
estavam ainda muito focados nas “funções associadas à organização interna do sistema
linguístico” (CUNHA, 2008, p. 158-159), embora esse movimento instituído a partir do
Círculo Linguístico de Praga seja considerado o propulsor do desenvolvimento dos estudos
hoje entendidos por funcionalistas.

O fato é que, atualmente, sempre que se pensar nos fenômenos linguísticos em uma
perspectiva funcional, deve-se estar atento aos usos e às construções da língua que emergem
das situações concretas de interação comunicativa; atento a uma gramática da língua

1 Essas novas correntes linguísticas estão dividas em francófonas e anglo-saxônicas. Segundo Carboni (2008, p.
65, grifos da autora), “Na França, enquanto o linguista Benveniste inaugurava a chamada Linguística da
Enunciação, surgiram igualmente correntes linguísticas interessadas na relação linguagem-sujeito-sentido e,
mais especificamente, no discurso, desde outras perspectivas teórico-metodológicas. No mundo anglo-saxônico,
desde os anos de 1930, as reflexões dos chamados “filósofos de Oxford” ou “filósofos da linguagem quotidiana”,
inauguravam estudos sobre os atos de fala e o uso da linguagem, conhecidos como Pragmática”.
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constituída por categorias não discretas subordinadas às diferentes motivações contextuais,
aos usos.

É justamente nessa perspectiva teórica que o presente artigo se inscreve. O objetivo é
discutir sobre a categoria verbal de futuro do presente nos usos do português brasileiro,
revisitando alguns estudos funcionalistas que trataram do tema e fazendo uma breve descrição
de como esse tempo verbal tem-se apresentado pancronicamente na língua. Por isso, a
necessidade de uma breve resenha teórica para delimitar a que vertente funcional este texto se
filia, uma vez que o termo funcionalismo “tem servido para caracterizar vários modelos de
descrição linguística” (CHRISTIANO e HORA, 2004, p. 183). Conforme esclarece Cunha
(2008), há duas correntes funcionalistas, a europeia e a norte-americana, sendo, portanto, esta
última a que norteará as discussões aqui conduzidas2.

Para tanto, utilizo-me dos postulados da Linguística funcional, principalmente a teoria
da gramaticalização, a fim de explicar os processos de mudança por que passou a categoria
verbal/temporal em questão. Além disso, evidencio o princípio funcionalista da marcação
para analisar as ocorrências com valor de futuro do presente mais ou menos marcadas, do
ponto de vista da frequência de uso (GIVÓN, 1995). Neste caso, a análise das ocorrências de
futuro do presente se dará mediante um corpus constituído por textos escritos por alunos da
terceira série do ensino médio de uma escola estadual sitiada no município de João Pessoa-
PB, conforme será detalhado mais adiante.

Antes disso, porém, apresentarei um panorama sobre a formação e alguns empregos do
futuro do presente no português, destacando as formas linguísticas que essa categoria verbal
passou a assumir historicamente e seus respectivos significados, pensando-se sempre nas
situações de uso a que se associam.

2 A CATEGORIA DE FUTURO DO PRESENTE NO PORTUGUÊS

2.1 Formação do futuro do presente3

De acordo com Said Ali (1964), a história da formação do futuro em português é
comum a outras línguas neolatinas. Segundo este autor, “as línguas românicas ficaram
privadas das formas de futuro do indicativo que possuía o idioma latino” (SAID ALI, 1966, p.
143). Logo, para suprir essa falta, uniu-se ao infinitivo o presente de haver (habeo) para
formar o futuro do presente e, analogamente, o futuro do pretérito, este último pela junção do
imperfeito de haver (contraído em hia) ao infinitivo latino (cf. COUTINHO, 1976).

Resumidamente, tem-se que, na transposição do latim para o português, a forma
verbal de futuro do presente é resultado de um primeiro processo de mudança linguística, em
que o verbo pleno habere, conjugado no presente do indicativo, transformou-se em verbo
auxiliar, constituindo, com o infinitivo de outros verbos latinos, perífrases verbais do tipo
cantare habeo (hei de cantar). Esse primeiro momento de mudança corresponde à passagem
de uma forma verbal plena, portanto livre, a uma posição mais gramaticalizada, mais fixa,
dentro do sintagma (verbo pleno > verbo auxiliar).

2 Essas vertentes apresentam uma base comum: “a de que uma análise linguística deve levar em conta a interação
social, isto é, a consideração metodológica de que o componente discursivo desempenha um papel preponderante
na gramática de uma língua” (PEZATTI, 2005, p. 176).
3 Neste tópico, apresento uma síntese sobre o processo de formação do tempo verbal em questão. Para isso, já
menciono alguns conceitos funcionalistas (gramaticalização, descategorização, morfologização) os quais serão
retomados a seguir.
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Após isso, em função dos usos, essa locução verbal com valor de futuro passou por
um segundo processo de mudança linguística por gramaticalização, em que as formas do
verbo auxiliar se reduziram a afixos, morfemas gramaticais (desinências) e, aglutinando-se ao
infinitivo do verbo que as precediam, resultaram nas formas verbais do futuro do presente
simples, tais como as conhecemos hoje.

Logo, a categoria de futuro do presente no português é composta por formas
linguísticas resultantes de estágios do processo de gramaticalização, envolvendo a transição
de itens de uma categoria gramatical para outra (descategorização). Além disso, neste caso,
identifica-se também o estágio de morfologização, ou seja, a fusão dos acentos tônicos que,
por serem consecutivos, prevaleceu o último, possibilitando a aglutinação das duas formas
verbais em um só vocábulo (habere > cantare habeo > cantare + [abeo] = cantarei, cantarás,
cantará...). A morfologização é um estágio do processo de gramaticalização posterior à
descategorização em que surgem na língua formas presas (afixos flexionais e derivacionais),
resultantes, principalmente, da redução fonológica ocorrida com itens gramaticais em
mudança, em virtude da ocorrência de erosão fonética que “leva a uma perda considerável de
massa sonora e, assim, a forma original se ajusta à classe das formas presas no que diz
respeito à quantidade de material fonológico” (GONÇALVES, et al, 2007, p. 32).

Portanto, pelo que se percebe com esta breve exposição sobre a formação do futuro do
presente, a composição morfossintática desse tempo verbal, especificamente a sua forma
sintética, exemplifica o processo de mudança linguística por gramaticalização à medida que
evidencia alguns dos estágios/princípios estabelecidos por essa teoria para explicar como
certas categorias gramaticais surgem na língua (ocasionadas por transformações internas ao
sistema cujas motivações estão nos usos historicamente construídos).

2.2 Alguns empregos do futuro do presente

Câmara Jr. (2002, p. 100) diz que a categoria de futuro do presente “traz a
assinalização do futuro em face de um presente indefinido: parto agora, parto todos os dias,
em face de – partirei amanhã”.

Assim, podem-se destacar, nos usos do português, alguns empregos dessa expressão
temporal, como o de futuro imperfeito, que denota a existência ou ação que será ou se fará em
um tempo posterior ao ato da fala: Amanhã irei ver-te; Amanhã partirei para a capital. Nota-
se, pois, que esse emprego é algumas vezes utilizado em construções com valor de
imperativo, para indicar uma prescrição, uma regra ou norma de procedimento, uma ordem ou
mandamento (cf. RIBEIRO, 1955): Não matarás; Não jurarás em vão o santo nome do
Senhor; Defenderás os teus direitos.

Há também o futuro passado ou anterior, que indica uma ação que se fará quando
outra igualmente futura se tiver executado (RIBEIRO, op. cit.): Quando vieres, terei partido
para o campo; Quando chegarem os esforços, já terá entrado em fogo o exército.
Percebamos, nesses casos, o apoio sintático-semântico do futuro do subjuntivo como
indicador de uma possibilidade futura. Garcia (1969) chama esse emprego de futuro anterior
a outro, usualmente dito futuro composto, nomenclatura que, segundo ele, traduz bem o seu
verdadeiro sentido: Quando você chegar, ele terá saído (sair é anterior a chegar).

O futuro do presente pode ainda exprimir, em lugar do presente do indicativo,
incerteza ou ideia aproximada, simples possibilidade ou asseveração modesta (BECHARA,
2002): O mal não será a especiaria do bem? Ele terá seus vinte anos, no máximo. Também
através do presente do indicativo, tem-se uma construção sintática com valor de futuro do
presente, indicando enfaticamente uma decisão, pedido, conselho (SAID ALI, 1996): Amanhã
vou à cidade; Não vou à festa próximo fim de semana; O senhor hoje janta comigo (em dez
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jantará); O senhor segue por esta rua afora, toma a quinta rua à esquerda e dobra a primeira
esquina do lado direito (em vez de, seguirá, tomará, dobrará). Nota-se que, nesses casos, há
quase sempre a necessidade de apoio em uma expressão temporal (advérbio) indicativa de
futuro, clara ou subentendida, como em: Se não entrares, saio eu da sala (sair no sentido de
futuridade em relação a entrar, sem o apoio explícito do advérbio de tempo futuro).

3 O PARADIGMA FUNCIONALISTA4

O Funcionalismo é uma corrente linguística que emerge de um movimento contrário
aos postulados estruturalistas predominantes nos estudos linguísticos das primeiras décadas
do século XX. Conforme anunciado, os primeiros teóricos a utilizarem a noção de função,
associando-a também aos elementos do processo comunicativo (função/relação), foram os
linguistas de Praga, para os quais a língua é um sistema formado, simultaneamente, pelo
estrutural (sistêmico) e pelo funcional (fins comunicativos). Segundo Neves (1997, p. 17),
“Escola Linguística de Praga é a designação que se dá a um grupo de estudiosos que começou
a atuar antes de 1930, para os quais a linguagem, acima de tudo, permite ao homem reação e
referência à realidade extralinguística”.

Logo, o paradigma funcionalista consolida-se a partir dessa nova significação do
termo função, tendo em vista os valores e o papel que as formas linguísticas adquirem no ato
comunicativo. Vê-se, portanto, uma mudança na maneira de abordar o fenômeno linguístico e
nas proposições metodológicas. Esta nova abordagem passa a priorizar a linguagem como
instrumento de interação cujas propriedades estão em favor dos objetivos comunicativos da
interação verbal/social. Assim, como colocado por Pezatti (2005, p. 168), “o compromisso
principal do enfoque funcionalista é descrever a linguagem não como um fim em si mesmo
mas como um requisito pragmático da interação verbal”; e continua: “no enfoque
funcionalista, a pragmática representa o componente mais abrangente, no interior do qual se
devem estudar a semântica e a sintaxe: a semântica é dependente da pragmática, e a sintaxe,
da semântica” (PEZATTI, op. cit.).

Nessa perspectiva, Cunha (2008, p. 157, grifo meu) define com propriedade a natureza
da abordagem funcional nos estudos linguísticos:

Os funcionalistas concebem a linguagem como um instrumento de interação social,
alinhando-se, assim, à tendência que analisa a relação entre linguagem e sociedade.
Seu interesse de investigação linguística vai além da estrutura gramatical,
buscando na situação comunicativa – que envolve os interlocutores, seus propósitos
e o contexto discursivo – a motivação para os fatos da língua. A abordagem
funcionalista procura explicar as regularidades observadas no uso interativo da
língua, analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso.

Pelo que se lê nessa definição de Cunha, os usos é a matéria-prima da abordagem
funcionalista; logo, poder-se-ia perguntar como essa orientação teórica lida com a estrutura
gramatical, com a língua enquanto sistema. Sobre isso, em termos gerais, reconhece-se que,
desde os estudos inicialmente voltados à organização dos componentes da sentença (tema-
rema), passando pelos dos constituintes oracionais e seu estatuto informacional (dado/novo)
até àqueles mais recentes sobre os processos de mudança linguística, o componente sistêmico
da língua tem estado presente, com maior ou menor ênfase, nas discussões funcionalistas.
Logo, o que de fato se observa é uma proposta de análise linguística cujas regras não

4 Nesta seção, pretendo, de modo panorâmico, situar o leitor sobre a epistemologia funcionalista, focalizando,
principalmente, os aspectos relevantes a este estudo, a fim de contemplar os objetivos incialmente propostos para
o artigo.
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focalizam apenas o estrutural. Pezatti (2005, p. 173) relembra quais seriam basicamente os
sistemas de regras considerados numa abordagem funcional:

(i) as regras que governam a constituição das expressões linguísticas (regras
semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas);

(ii) as regras que governam os padrões de interação verbal em que essas
expressões linguísticas são usadas (regras pragmáticas).

Logo, conclui-se que o cerne dos estudos funcionalistas está no que Cunha (2008)
destaca como sendo uma proposta de investigação que “vai além da estrutura gramatical”, isto
é, a língua está organizada enquanto sistema (indiscutivelmente), mas este não se constitui
autonomamente, pois, apesar das restrições próprias de uma organização hierarquizada, as
estruturas linguísticas se modificam em favor dos propósitos comunicativos de seus usuários
(queira-se ou não). Isto é o que justifica essa abordagem teórico-metodológica que lança um
olhar sobre a forma, tentando enxergar também sua(s) função(s) e o(s) seu(s) sentido(s) no
discurso.

O paradoxo que se poderia atribuir a uma proposta teórica baseada no uso, mas que
não prescinde da língua enquanto estrutura, desfaz-se mediante uma interpretação coerente
das palavras de Neves (1997, p. 22, grifo meu) transcritas a seguir:

A gramatica funcional visa a explicar regularidades dentro das línguas e através
delas, em termos de aspectos recorrentes das circunstâncias sob as quais as pessoas
usam a língua. A gramática funcional ocupa, assim, uma posição intermediária em
relação às abordagens que dão conta apenas da sistematicidade da estrutura da
língua ou apenas da instrumentalidade do uso da língua.

Portanto, essa “posição intermediária” é, por exemplo, o que justifica as discussões
aqui evidenciadas sobre os usos da categoria de futuro do presente no português brasileiro,
haja vista se tratar de uma função gramatical exercida por diferentes formas linguísticas, fato
resultante dos arranjos comunicativos dos usuários da língua.

3.1 Gramaticalização e mudança linguística5

Segundo Martelotta (2003, p. 58), “as pesquisas sobre mudança linguística em
funcionalismo estão estreitamente associadas à teoria da gramaticalização”; apesar de nem
toda mudança poder ser identificada como resultante de gramaticalização. Porém, “toda
gramaticalização, necessariamente, pressupõe estágios de mudança” (GONÇALVES, et al,
2007, p. 41); logo, não é possível discorrer sobre processos de gramaticalização sem
enquadrá-los em um paradigma de mudanças na língua.

Como descrito em Neves (1997, p. 115), Hopper & Traugott (1993) definem a
gramaticalização como, “o processo pelo qual itens e construções gramaticais, passam, em
determinados contextos, a servir a funções gramaticais, e, uma vez gramaticalizados,
continuam a desenvolver novas funções gramaticais”. Dizendo de outro modo, a
gramaticalização corresponde às “alterações de propriedades sintáticas, semânticas e

5 Nesta subseção, as discussões sobre gramaticalização e mudança linguística voltam-se prioritariamente para
uma abordagem que inclua a categoria gramatical ora analisada, isto é, o futuro do presente. Por isso, limitar-me-
ei a tecer considerações mais gerais, focalizando os conceitos centrais da teoria e aqueles que se aplicam ao
objeto deste artigo. Para maiores detalhamentos sobre o assunto, sugerimos ao leitor consultar a bibliografia
referenciada.
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discursivo-pragmáticas de uma unidade linguística que promovem a alteração de seu estatuto
categorial” (GONÇALVES, et al, op. cit., p. 17).

Martelotta (2011) esclarece que os elementos linguísticos que passam por um processo
de gramaticalização mudam seu nível de atuação na língua. Segundo ele,

O elemento deixa de atuar no nível representacional, característico dos elementos
que fazem referência a dados mais objetivos associados ao mundo biossocial, para
atuar no nível interpessoal, que engloba as expressões de valor processual, ou seja,
aquelas cujas funções estão relacionadas aos processos através dos quais o falante
elabora seu enunciado para um determinado ouvinte em um contexto específico de
uso (op. cit., p. 92, grifo nosso).

No que diz respeito ao tema aqui tratado, esses postulados acerca da gramaticalização
se aplicam desde o processo inicial da formação do futuro do presente até os usos sincrônicos
já estabilizados na língua, isto é, tem-se verificado processos de mudança desde a passagem
dessa categoria verbal do latim ao português, como mostrado anteriormente.

A teoria da gramaticalização parte de um princípio geral para definir suas explicações
sobre os processos de mudança na língua, o princípio da unidirecionalidade. Segundo este, os
processos envolvidos na mudança linguística ocorrem em um percurso com direção única,
sem reversão, em um movimento que vai da esquerda para a direita, do discurso para a
gramática. Para Neves (1997, p. 121), “a unidirecionalidade da gramaticalização é tida como
uma característica básica do processo, partindo-se do princípio de que uma mudança que se dá
numa direção específica não pode ser revertida”.

A partir dessa hipótese unidirecional, os estudiosos começaram a definir um conjunto
de princípios para explicar os estágios de mudança por que as categorias gramaticais e/ou
construções linguísticas possam vir a passar no processo de gramaticalização. Para efeito de
delimitação, destacarei apenas os cinco princípios propostos por Hopper (1991 apud NEVES,
1997)6, os quais, segundo Silva (2005, p. 69), “relacionam aspectos sincrônicos e diacrônicos
a processos pragmático-discursivos relativos à competência comunicativa, que regem a
gramaticalização em sua fase incipiente”. Vejamos, resumidamente, quais são esses
princípios:

1. Estratificação (ou camada): coexistência de diferentes formas com funções
equivalentes, isto é, as camadas velhas não são descartadas e passam a coexistir
com as novas, ficando todas à disposição dos falantes.

2. Divergência: há a gramaticalização de uma forma a partir de um item lexical,
porém o elemento de origem permanece como item autônomo na língua, podendo
sofrer novas mudanças e originar outras formas gramaticalizadas e com funções
diferentes. Isto explica, por exemplo, uma mesma etimologia para termos que
divergem funcionalmente.

3. Especialização: ocorre quando uma forma torna-se obrigatória em face da
diminuição das possibilidades de escolha, consequência da gramaticalização
instaurada.

4. Persistência: mesmo gramaticalizado, o item pode apresentar certos traços
semânticos de sua origem lexical, fazendo com que o seu comportamento
gramatical possa vir a apresentar restrições devido a esses vestígios da
significação lexical.

6 Há os princípios elencados por Lehmann (1985), os quais se aplicam a um estágio mais adiantado de
gramaticalização, a saber: paradigmatização, obrigatoriedade, condensação, aglutinação/coalescência e fixação
(cf. SILVA, 2005; NEVES, 1997).
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5. Descategorização: a forma gramaticalizada apresenta diminuição de seu estatuto
categorial, fazendo surgir formas híbridas, em que há uma perda ou neutralização
de marcas morfológicas e de características sintáticas dos itens que passam de
categorias plenas (nome, verbo) para categorias secundárias (conectivos,
adjetivos, auxiliares, etc.).

No tocante à categoria verbal de futuro do presente, podem-se identificar pelo menos
quatro desses princípios de gramaticalização propostos por Hopper, a saber: o da
estratificação, o da divergência, o da persistência e o da descategorização. No primeiro caso,
tem-se a coexistência na língua das formas de futuro do presente simples (sintético) e das
perífrases verbais; já no segundo, identifica-se o princípio da divergência quando se observa a
origem morfológica dessas formas de expressão do tempo futuro no português. Para
Martelotta (2003, p. 58, grifos do original),

As formas falarei e vou falar, por serem possibilidades disponíveis para a expressão
do futuro que coexistem na língua, constituem camadas. Entretanto, quando
observamos a relação entre essas formas e as construções que as originam, estamos
focalizando um fenômeno relacionado à divergência. O morfema de futuro em
falarei é proveniente da forma verbal hei (falar + hei), e a construção vou falar, em
que o verbo ir é empregado como auxiliar indicando idéia de futuro, resulta de um
processo, generalizado na língua portuguesa, que implica uma extensão do uso
original, em que o verbo ir expressa movimento no espaço.

Já sobre o princípio da persistência, é possível recuperá-lo na significação da forma
gramaticalizada do verbo ir na constituição da perífrase verbal de tempo futuro (ir +
infinitivo), como em: Ele vai comprar o doce, em que a noção de deslocamento, temporal e
não mais espacial, permanece inferível7. Segundo Cunha e Silva (2007, p. 62), “do ponto de
vista semântico, embora aponte para um sentido de tempo futuro ou reflita um aspecto
habitual, ainda assim ir conserva o sentido de deslocamento espacial concreto”.

E sobre o princípio da descategorização, esse pode ser observado na própria formação
do futuro simples (sintético) ainda no latim vulgar, em que as formas do verbo habere (ter),
formando locução com o infinitivo de um verbo, passaram por transformações
morfofonêmicas e chegaram às formas reduzidas correspondentes hoje aos morfemas de
futuro do presente. Nessa trajetória de gramaticalização, verifica-se uma perda de estatuto
categorial na passagem da forma verbal plena a elemento gramatical, obedecendo ao seguinte
percurso: verbo pleno > auxiliar > afixo (habere > amare habeo > amarei).

No entanto, além desses princípios mencionados, a teoria da gramaticalização se
fundamenta em alguns mecanismos para explicar o fenômeno de transferência conceptual de
conteúdos de um domínio mais concreto para outro menos concreto de realização cognitiva.
Isto explica, por exemplo, a possibilidade na língua de se explorar velhas formas para novas
funções, novos significados. Os dois mecanismos responsáveis por essa transferência são a
metáfora (que associa domínios cognitivos distintos), e a metonímia (que possibilita uma
reinterpretação do conteúdo a partir de uma motivação pragmática).

No caso da perífrase verbal de futuro do presente (ir + infinitivo), observa-se que o
sentido gramatical de ir expressa uma abstratização, em que a noção espacial, mais concreta,
de locomoção, contida na forma verbal plena, transferiu-se metaforicamente para uma noção

7 Neste caso, é importante destacar que, em algumas construções, a noção de deslocamento espacial concreto é
totalmente apagada, em função do nível de abstratização da forma gramaticalizada do verbo ir (vai saber, vai
ficar, vai fazer), conforme explicam Cunha e Silva (2007) em suas análises com exemplos do Corpus Discurso
& Gramática (D&G).
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menos concreta, mais abstrata, indicativa de tempo aspecto e modo8. Para Cunha e Silva
(2007, p. 68, grifo das autoras),

Nesse processo de ampliação dos seus limites, ir segue uma trajetória unidirecional
que vai de um status menos gramatical para um mais gramatical. Essa trajetória
associa-se à abstratização (ou metaforização) progressiva do sentido de ir, que segue
a escala espaço > tempo. Motivado por fatores de ordem interacional e cognitiva,
tais como a necessidade de expressar a noção abstrata de tempo futuro, e/ou de
assegurar sua intenção de realizar a ação descrita pelo verbo, o falante estabelece
uma relação de identidade entre o que já existe e o novo conteúdo a ser veiculado.

Portanto, pelo que se percebe até então, o elemento que determina quaisquer
mudanças por gramaticalização é o de base sociocomunicativa, interacional; e nisso se
pressupõe um quadro de motivações responsável pelos processos de mudança linguística, os
quais são consequências da evolução natural das línguas em função dos usos pelos falantes9.

3.2 O princípio da marcação

O princípio da marcação é uma concepção teórica funcionalista oriunda dos estudos
linguísticos desenvolvidos pela Escola de Praga e aplica-se ao estudo da frequência de uso
que determinadas construções linguísticas apresentam na língua, além de servir como critério
para analisar a presença e/ou ausência de certas propriedades gramaticais em uma dada
categoria linguística (cf. CUNHA, COSTA e CESARIO, 2003).

Esse princípio está relacionado à tendência de economia comunicativa e à ordem
cognitiva do processamento de informações, fundamentando a gramática das línguas
(GIVÓN, 1995). Nisso são estabelecidos três critérios principais para a “distribuição entre
categorias marcadas e categorias não-marcadas, em um contraste gramatical binário”
(CUNHA, COSTA e CEZARIO, op. cit., p. 34):

1. Complexidade estrutural – a estrutura marcada apresenta-se quase sempre mais
complexa estruturalmente (maior) em relação à não-marcada;

2. Distribuição de frequência – a estrutura marcada tende a ser menos frequente que
a não-marcada;

3. Complexidade cognitiva – a estrutura marcada tende a ser mais complexa
cognitivamente que a não-marcada, exigindo um maior esforço mental e maior
atenção/concentração no processamento do conteúdo veiculado.

Cunha (2008, p. 170) caracteriza as formas não-marcadas apresentando alguns
aspectos, tais como – “maior frequência de ocorrência das línguas em geral e em uma língua

8 Sobre isso, Ilari (2001, p. 10) esclarece que muitas construções utilizadas para denotar noção de tempo no
português exprimem também outros valores semânticos, especialmente de modo e aspecto. Segundo ele, “nem
sempre é fácil separar os valores autenticamente “temporais” das expressões linguísticas de seus valores
aspectuais e modais”.
9 Essa tese da motivação linguística é nomeada dentro da teoria funcional como princípio icônico ou da
iconicidade, que prevê uma relação não arbitrária entre forma e significado, isto é, trata-se de uma relação
sempre motivada pelas estruturas semânticas. Essa concepção, de orientação givoniana (GIVÓN, 1995), defende
que, para cada forma linguística, poderá haver mais de uma função ou vice-versa; embora algumas vezes essa
relação seja um tanto opaca ou de aparente arbitrariedade quando nem sempre é possível identificar as
motivações originais de certas construções linguísticas, em vista das inúmeras transformações (formais e de
sentidos) por que podem passar os componentes gramaticais de uma língua em seu percurso histórico (cf.
VOTRE, 1995; SILVA, 2005).
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particular; contexto de ocorrência mais amplo; forma mais simples ou menor e aquisição mais
precoce pelas crianças”. Ainda segundo ela, pelo fato de as formas não-marcadas serem mais
frequentes nos usos dos falantes, elas costumam apresentar menos expressividade, o que
motiva os usuários, em alguns contextos, a lançarem mão de formas marcadas, portanto, mais
expressivas, por não serem tão comuns.

Isto pressupõe uma relativização da proporcionalidade estabelecida pelos critérios de
marcação supracitados, ou seja, o contexto é quem deve definir que construção apresenta-se
mais ou menos marcada, haja vista esses dados se alterarem em função das situações
específicas de registros da língua, seja na oralidade ou na escrita. Por isso, “dado o caráter
fluido e criativo da língua, é necessário adotar parâmetros de gradualidade na análise da
marcação, em vez de considerar as categorias linguísticas em termos discretos ou binários”
(CUNHA, COSTA e CEZARIO, 2003, p. 36, grifo dos autores).

Essa noção de mais ou menos frequência no emprego de uma dada categoria
gramatical pelos falantes tem-se mostrado bastante produtiva para se verificar os estágios de
mudança e/ou os usos estabilizados de certos itens e construções linguísticas. Valendo-se
disso, exponho, a seguir, um exemplo de como os três critérios do princípio da marcação
podem ser aplicados em uma análise das ocorrências do tempo verbal em questão.

4 ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS DE FUTURO DO PRESENTE EM TEXTOS
DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

A princípio, convém especificar o corpus de pesquisa utilizado e os direcionamentos
metodológicos adotados para a coleta e análise dos dados. Os fragmentos de textos ora
analisados são oriundos de uma atividade de sala de aula realizada na Escola Estadual
Professor Matheus Augusto de Oliveira – João Pessoa-PB com uma turma de alunos da
terceira série do ensino médio. Ao todo, foram coletadas vinte e cinto produções de textos
referentes ao gênero “relato biográfico”. Essa atividade fez parte de uma aula ministrada pelo
pesquisador, em março de 2012, sobre o gênero em questão, momento em que se discutiram
aspectos relativos à configuração composicional do relato biográfico (elementos linguísticos e
discursivos) e à sua função sociocomunicativa. Logo, a produção escrita dos alunos foi uma
ação resultante desse momento de aula.

Todavia, para esta amostragem, foram selecionados apenas dez textos, utilizando
como critério a visualização prévia daqueles manuscritos que continham ocorrências do
fenômeno aqui discutido. Isto foi necessário porque nem todas as vinte e cinco produções
textuais apresentaram construções linguísticas de futuro do presente.

Logo, de posse desses textos, foi possível proceder a uma leitura com o intuito de
identificar as ocorrências de expressões linguísticas com valor de futuro e, com isso, fazer um
levantamento das formas gramaticais utilizadas pelos alunos para codificarem em seus textos
a noção temporal de futuro do presente, conforme explicitarei a seguir.

Dentre as expressões com valor de futuro do presente identificadas no corpus,
transcrevo abaixo, primeiramente, os fragmentos em que aparecem construções perifrásticas:

(1) “A vida nos reserva muitas surpresas, boas e também ruins, pois nunca
sabemos o que vai acontecer no nosso futuro...”.
(2) “... mas no decorrer da vida e dos ensinamentos vamos aos poucos
descobrindo o que cada um quer ser realmente...”.
(3) “No decorrer da minha vida, pretendo realizar todos os meus objetivos,
sonhos profissionais...”.
(4) “Hoje com 19 anos ainda vou prestar vestibular, eu quero advogar, não sei,
acho que eu vou advogar somente direito civil”.
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(5) “Estou cursando o curso de técnico em enfermagem, vou ser uma excelente
técnica e...”.
(6) “Não vou ter tempo para nada, por isso vou precisar de uma pessoa que tenha
minha cabeça...”.

Nos fragmentos (1), (4) (5) e (6) aparecem construções perifrásticas com o verbo ir na
função de auxiliar, seguido de infinitivo. Em (4), (5) e (6), temos exemplos de ocorrências do
futuro perifrástico em que aparece uma locução com verbo auxiliar ir conjugado em primeira
pessoa do singular, forma de registro já cristalizada nos usos do português, como aponta
Gibbon (2000).

Já em (1), o auxiliar aparece em terceira pessoa do singular, em função do sentido
expresso pelo infinitivo do verbo acontecer o qual, denotando uma ideia de tempo, sempre é
utilizado unipessoalmente, transferindo essa marca também para o verbo auxiliar que o
acompanha. Verifica-se que há uma tendência entre os falantes da língua de lançar mão de
construções perifrásticas com verbos dessa natureza como em “Próxima semana, vai ocorrer
o torneio esportivo; Não se sabe quando irá suceder a substituição do atleta”.

Deve-se ressaltar também a preferência na linguagem oral por essas construções
perifrásticas, em sua maioria com a auxiliar ir (GIBBON, 2000), em todos os níveis de
escolaridade (CUNHA e SILVA, 2007). Todavia, isso não significa que elas venham a
ocorrer apenas no coloquial oral; em textos escritos, como estamos demonstrando neste
trabalho, elas podem aparecer, conforme analisa Bragança (2008) em sua pesquisa com
editoriais jornalísticos. Também para Scherre (2005), o futuro perifrástico, apesar de não
constar nos modelos de conjugações verbais da gramática normativa, faz parte,
constantemente, dos usos linguísticos em situações triviais ou até mesmo naquelas em que há
certo nível de formalidade, por falantes de quaisquer classes sociais.

Nos fragmentos (2) e (3), aparecem construções com o verbo querer e pretender na
posição de auxiliar modal, indicando decisão, desejo. Isso demostra que o falante se utiliza de
outros verbos, além do auxiliar ir, para representar a noção de futuro do presente. Nesses
casos, a escolha do auxiliar modal é determinada pela intenção comunicativa do falante, uma
vez que o verbo ir, quando utilizado, se restringe a marcar uma noção predicativa cuja ação o
falante concebe como certa ou muito provável (cf. GIBBON, 2000): vou passar no vestibular;
Irei fazer todas as roupas da festa.

Já a semântica de alguns verbos modais como pretender, desejar, querer, almejar,
dentre outros, expressa em si uma ideia de futuridade provável, sendo, pois, um recurso
utilizado como estratégia argumentativa pelo locutor, em exemplos como: Minha irmã
pretende comprar um apartamento. Desejo conseguir aquela tão sonhada nota máxima.
Bragança (2008) constata que 76% das ocorrências de perífrases de futuro nos editorias por
ela pesquisados são com verbos modais. Segundo essa autora, as ocorrências de perífrases
com modais, são “um dos artifícios da língua formal que “escapa” aos efeitos de
impessoalidade requerida pelo gênero. Por elas, o produtor do texto pode registrar suas
expectativas, suas crenças, suas previsões, sua opinião” (BRAGANÇA, op. cit., p. 102).

No caso dos exemplos ora analisados, o emprego dos verbos querer e pretender como
auxiliares traz uma conotação à expressão de futuro a qual não teria o mesmo sentido se fosse
construída com o verbo ir na posição de auxiliar, ou mesmo se fosse substituída por uma
forma de futuro sintético. Essa impossibilidade de substituição remete ao nível de
gramaticalização que esses verbos modais apresentam em alguns usos da língua.

Seguindo com as análises, destaco fragmentos em que aparece a forma verbal de
futuro do presente simples (sintético):

(7) “Serei uma pessoa importante, terei uma mansão e serei oficial aviador”.
(8) “... porque se você sabe exercer aquela profissão, você se dará bem”.
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(9) “Penso que farei vestibular para pedagogia, gosto de ler, estudar e...”.
(10) “Não tenho certeza se conseguirei o curso que mais me agrada”.

Nesses casos, o futuro do presente foi empregado em sua forma convencional, aquela
recomendada pela gramática normativa, ou seja, a que apresenta as desinências verbais de
futuro do presente. Esse emprego é pressuposto, majoritariamente, entre os falantes de maior
escolaridade e em situações de monitoramento (tanto na língua oral quanto na escrita),
conforme atestam as pesquisas sobre o tema. Cunha e Silva (2007) constatam que, entre os
informantes com escolaridade de ensino fundamental, não foram registradas ocorrências de
futuro sintético, nem fala nem na escrita. Já entre aqueles com ensino superior, a incidência
do futuro simples foi maior na escrita (62,5%) que na fala (37,5%).

Esses dados corroboram a análise ora apresentada, em que também se constata um
menor índice de frequência no emprego do futuro do presente sintético pelos alunos; o que
nos leva a concluir que se trata de um fenômeno linguístico já estabilizado na língua
portuguesa, isto é, a preferência dos falantes pela forma analítica de futuro. Um levantamento
exaustivo de todos os estudos realizados no Brasil sobre a categoria de futuro do presente
serviria apenas para reafirma esse consenso, visto que, sobre esse ponto, não há tantas
divergências, como atesta Oliveira (2006) em sua tese sobre o futuro em língua portuguesa.

O que se percebe, neste caso, é uma circularidade dos usos de determinadas formas
linguísticas na sincronia de uma dada língua natural, isto é, o futuro analítico constituiu a base
morfológica que possibilitou o surgimento do futuro sintético no português; todavia,
atualmente, o falante tem preferido utilizar as perífrases verbais de futuro tal como já ocorreu
em outro momento da língua portuguesa.

Ainda nos textos consultados, foram identificadas algumas ocorrências de construções
com verbo no presente do indicativo, mas com conotação de futuridade, como se lê nos
fragmentos a seguir:

(11) “Depois de concluir o ensino médio, é hora de começar a pensar em trabalho,
ser independente”.
(12) “Tudo que faço é para depois ter um retorno...”.
(14) “... acredito que o amanhã é as escolhas de hoje”.

Nesses exemplos, reconhece-se o emprego da forma verbal de presente do indicativo
cujo sentido expressa uma noção de futuro do presente, apoiada, quase sempre, em uma
expressão circunstancial temporal. Essa é mais uma maneira que o falante do português tem
utilizado para denotar o sentido de futuridade em seu discurso, conforme já preveem alguns
gramáticos (cf. BECHARA, 2002). Entretanto, nesses fragmentos supraelencados, o sentido
não é necessariamente o de enfatizar a ação que se pretende realizar, como em Amanhã vou
ao clube; mas sim uma ideia de futuro provável equivalente ao expresso pelas formas de
futuro do presente simples.

As ocorrências de tal uso tendem a aparecer em menor quantidade na língua, haja vista
ser necessário um contexto de futuridade, gerado a partir de expressões adverbiais
(temporais), para que o presente do indicativo adquira esse valor de futuro do presente,
conforme demonstra Oliveira (2006) em sua pesquisa com textos escritos. Segundo essa
autora, a qual realizou um estudo diacrônico com editorias de jornais (séc. XIII a XX), só a
partir do século XX é que esse emprego do presente do indicativo, com valor de futuro do
presente, tornou-se mais significativo; mesmo assim, apresentando uma frequência de uso na
língua bastante inferior em relação ao futuro simples e ao futuro perifrástico (cf. OLIVEIRA,
2006).
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4.1 Aplicando o princípio da marcação

Como já colocado, o princípio da marcação baseia-se em três critérios os quais podem
ser utilizados como categorias para analisar a frequência com que determinadas construções
linguísticas são empregadas pelos falantes em um dado contexto de uso, ou mesmo para
verificar a presença ou não de certos traços gramaticais em uma dada forma linguística. Tais
critérios dizem respeito a observar o comportamento de uma forma linguística no tocante à
frequência de uso e à complexidade cognitiva e estrutural, tendo em vista o conteúdo
sintático-semântico por ela veiculado.

Assim, sobre as construções de futuro do presente mais ou menos marcadas no corpus
analisado, pode-se afirmar que a perífrase verbal, formada pela locução ir + infinitivo, foi o
mais utilizado pelos alunos em seus textos; o que implica dizer que, quanto ao critério de
distribuição de frequência, o futuro perifrástico é o uso menos marcado para expressar essa
noção temporal/aspectual. De todas as ocorrências de futuro do presente encontradas nos
textos dos alunos (um total de 30), 60% delas aparecem sob a forma de perífrase verbal,
conforme demonstrei nos exemplos de (1) a (6). Essa porcentagem, na verdade, corrobora
outras pesquisas sobre o tema, em que os dados mostram a preferência dos falantes pelo
futuro analítico em detrimento do sintético (cf. CUNHA e SILVA, 2007; NUNES, 2003).

Já sobre o presente do indicativo funcionando com valor de futuro do presente,
apoiado em expressões adverbiais (temporais), a frequência de uso dessa forma pelos alunos
ocupa o segundo lugar em termos quantitativos, correspondendo a 30% das ocorrências
verificados nas redações. E o futuro do presente simples (sintético) é a forma menos
empregada pelos alunos em seus textos, equivalendo aos 10% restantes das ocorrências dessa
categoria verbal no corpus de redações analisado10.

Pelo que se percebe, em relação ao critério de distribuição de frequência, o emprego
menos marcado da categoria de futuro do presente é a perífrase verbal; e o mais marcado é o
futuro simples. O uso do presente do indicativo com valor de futuro está em um nível
intermediário de frequência no discurso dos informantes consultados.

Já no que se refere à complexidade estrutural e cognitiva, constata-se, a partir dessas
porcentagens da distribuição de frequência, um possível desencontro, partindo do princípio de
que o maior nível de complexidade (estrutural e cognitiva) deveria coincidir com a forma
marcada, ou seja, com aquela que apresenta menor frequência de uso.

Entretanto, nesta análise, observa-se que a forma estruturalmente maior e
cognitivamente mais complexa (a perífrase verbal) é a menos marcada (a mais empregada
pelos alunos). Isto indica que nem sempre haverá uma relação proporcional entre os três
critérios do princípio da marcação, ou seja, a predominância de um não implica,
necessariamente, a dos demais e vice e versa. Sobre isso, Cunha (1999, p. 165) diz que se está
trabalhando “no sentido de um redimensionamento teórico do princípio de marcação, que
precisa ser enearizado para dar conta de domínios escalares que apresentam graus
intermediários de marcação”. Ainda segundo ela, “a correlação entre marcação estrutural,
marcação cognitiva e baixa frequência de ocorrência é o reflexo mais geral da iconicidade na
gramática” (op. cit., p. 164); entretanto, nem sempre essa correlação é possível, dada a fluidez
com que os usuários de uma língua selecionam as formas linguísticas que mais satisfazem as
suas necessidades comunicativas.

Em síntese, a tabela a seguir expõe os resultados da pesquisa a partir dos dados
analisados:

10 Nota-se que não foram encontradas outras formas de codificação da expressão verbal/temporal de futuro do
presente, como a formada pela construção ir + infinitivo + gerúndio (ex.: vou estar fazendo). Um exemplo de
estudo que inclui esse emprego do futuro pode ser visto em Tafner (2004).
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Tabela 1: Ocorrências do tempo futuro do presente nos textos dos alunos.

Formas de codificação do futuro do
presente verificadas no corpus

Distribuição do número
de ocorrências (de um

total de 30)

Porcentagem
de frequência

Perífrase verbal 18 60%

Presente do indicativo com valor de futuro
do presente

8 30%

Futuro do presente simples (sintético) 4 10%

5 CONCLUSÕES

Como descrito, a expressão categorial de futuro do presente apresenta-se,
sincronicamente, nos usos da língua portuguesa, não apenas sob a forma preconizada pela
gramática normativa. Pudemos constatar, a partir da observação das ocorrências desse tempo
verbal nos textos produzidos por alunos do ensino médio, que as construções perifrásticas,
principalmente com o verbo ir na posição de auxiliar modal, e o presente do indicativo com
valor de futuro do presente apresentam-se cada vez mais frequentes nos usos da língua, seja
na modalidade oral ou na escrita, como demonstra este artigo.

Certamente, o corpus aqui analisado dá apenas uma visão parcial do fenômeno, mas,
pelo que foi exposto sobre outras pesquisas acerca do tema, é possível asseverar que se trata
de um fato linguístico comum aos diferentes contextos de uso da língua portuguesa.

Além disso, utilizando o princípio da marcação, para o qual se consideram os critérios
de distribuição de frequência e de complexidade estrutural e cognitiva das formas linguísticas,
foi possível chegar à conclusão de que a perífrase verbal indicativa de futuro é a categoria
menos marcada em relação à frequência de uso, seguida do presente do indicativo com valor
de futuro iminente e do futuro do presente simples propriamente dito.

No entanto, convém assinalar o fato de que, mesmo a perífrase verbal sendo estrutural
e cognitivamente mais complexa, ela apareceu mais, como já disse, nos textos observados.
Isto possibilita afirmar que os três critérios que definem uma categoria marcada em relação à
outra não-marcada podem não coincidir com a fórmula: Maior complexidade estrutural e
cognitiva = menor frequência de uso.

Portanto, as análises apresentadas revelam uma variação dessa fórmula (mas não a
invalidam), o que ratifica a dinamicidade constitutiva dos usos e alerta para as necessárias e
contínuas reformulações no interior da própria teoria, caracterizada, essencialmente, pelo
princípio da gramática emergente.
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