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RESUMO 

Este trabalho investiga construções condicionais do português brasileiro, sob a perspectiva 

teórica da Linguística Cognitiva. Mais especificamente, a pesquisa enfoca condicionais que 

admitem alternância entre futuro do subjuntivo e presente do indicativo, na prótase, e/ou 

futuro do indicativo e presente do indicativo, na apódose. 

A investigação tem como base teórica a Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier 1994, 1997 

e; Fauconnier e Sweetser 1996), a partir de estudos sobre relação causal estabelecida entre a 

prótase e a apódose em condicionais (Sweetser 1990; Dancygier 1992, 1993; Dancygier e 

Sweetser, 2005 e Gomes, 2008) e de contribuições recentes sobre subjetividade e 

intersubjetividade (Langacker 1990; Traugott e Dasher, 2005) e seus desdobramentos em 

termos da noção de Base Comunicativa (Sanders, Sanders e Sweetser, 2009; Ferrari e 

Sweetser, 2012). 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de corpora escritos formado por construções 

condicionais provenientes de textos jornalísticos do jornal O Globo e da Revista Época  

durante o período de 2010 – 2012, além de construções condicionais presentes em textos 

literários, retirado de corpus eletrônico do português (http://www.corpusdoportugues.org) 

O principal argumento da dissertação é que as condicionais investigadas refletem a 

perspectiva subjetiva e/ou intersubjetiva do falante, associada à projeção ascendente de 

informação na Base Comunicativa em função de estratégias de recuo temporal. 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva, condicionais, Espaços Mentais, inter(subjetividade),    

                           recuo temporal. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work takes a Cognitive Linguistics perspective on Brazilian Portuguese conditional 

constructions, focusing on conditionals which may alternate between future of subjunctive/ 

present of indicative, in the protasis, and/or future /present of indicative, in the apodosis.  

Based on mental spaces theory (Fauconnier, 1994, 1997; Fauconnier and Sweetser, 1996) and  

studies about causal relations between protasis and apodosis (Sweetser, 1990; Dancygier, 

1992, 1993, Dancygier & Sweetser, 2005; Gomes, 2008),  the research relied on recent 

contributions on  subjectivity and intersubjectivity (Langacker, 1990, Traugott and Dasher, 

2005), and  its  developments based on   the notion of  Base Communicative Space Network 

(BCSN) ( Sanders, Sanders e Sweetser, 2009; Ferrari e Sweetser, 2012).  

The analysis relied on written corpus data, which includes journalistic texts from the 

newspaper “O Globo” and the magazine “Época” (2010-2012), and literary texts from the 

electronic corpus of Portuguese  available at http://www.corpusdoportugues.org . 

The main claim is that the conditionals under investigation reflect the speaker´s subjective or 

intersubjective perspective associated to upwards projection in the BCSN prompted by 

temporal backshift.  

 

Keywords: Cognitive Linguistics, conditionals, mental spaces, (inter)subjectivity, temporal 

backshift. 
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1 Introdução 

A Linguística Cognitiva caracteriza-se por investigar os processos e operações 

cognitivas da mente humana, a fim de compreender a maneira pela qual ocorre a construção 

do significado a partir da linguagem. Dentre os diversos assuntos investigados se incluem 

fenômenos sintáticos, como as construções condicionais (Dancygier & Sweetser, 2005) e 

fenômenos semântico-pragmáticos, tais como dêixis (Marmaridou, 2000) e subjetividade 

(Langacker, 1990). 

 A abordagem cognitivista das construções condicionais argumenta que essas 

construções envolvem níveis diferentes de articulação entre as proposições antecedente 

(prótase) e consequente (apódose), identificadas como P e Q, respectivamente. A relação 

causal estabelecida entre a prótase e a apódose pode se dar em três níveis de causalidade: 

preditivo, epistêmico e pragmático (Sweetser 1990) 

 Na esteira desses estudos, o objetivo deste trabalho é investigar as condicionais [Se P, 

Q], que relacionam situações posteriores ao evento de fala. Enfocam-se as combinações 

modo-temporais observadas nesses contextos e, mais especificamente, as seguintes 

combinações: 

     (a) Alternâncias entre futuro do subjuntivo e presente do indicativo na prótase;  

     (b) Alternâncias entre tempos de futuro do indicativo e presente do indicativo na apódose. 

 O uso do presente do indicativo nos contextos acima tem sido tratado como “recuo 

temporal” (temporal backshift) nos trabalhos cognitivistas (Dancygier, 1992, Dancygier & 

Sweetser, 2005), e será associado às noções de subjetividade e intersubjetividade na presente 

investigação. 
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 O trabalho está organizado em três capítulos principais. No capítulo 2, são 

apresentados os pressupostos teóricos que fundamentam a pesquisa, nos quais se incluem a 

abordagem cognitivista das relações entre dêixis e tempo verbal (Levinson, 1983; 

Marmaridou, 2000), a Teoria dos Espaços Mentais e sua contribuição para a descrição das 

estruturas condicionais (Fauconnier 1994, 1997; Dancygier e Sweetser, 2005, Gomes, 2008), 

e propostas recentes relativas a fenômenos de subjetividade e intersubjetividade (Sanders, 

Sanders e Sweetser, 2009; Ferrari e Sweetser, 2012). No capítulo 3, apresenta-se a 

metodologia da pesquisa, com a descrição do objeto de estudo, coleta de dados e delimitação 

de objetivos e hipóteses. O capítulo 4 enfoca a análise dos dados em que se estabelecem as 

relações entre as condicionais investigadas e os fenômenos de subjetividade e 

intersubjetividade. 

 Os resultados da pesquisa indicam que o uso do presente para indicar eventos 

posteriores ao evento de fala pode ocorrer na prótase e/ou na apódose, promovendo instruções 

distintas para a construção do significado. O recuo temporal promovido pelo uso do presente 

do indicativo na prótase sinaliza intersubjetividade, na medida em que indica a retomada do 

discurso em andamento e/ou recuperação de inferências ativadas pela contribuição do 

interlocutor ou do próprio falante/redator. Por outro lado, os casos de recuo temporal na 

apódose sinalizam subjetividade, apresentando o evento posterior ao evento de fala com uma 

conclusão ou ato de fala do próprio falante. 
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2 Pressupostos Teóricos 

 Os pressupostos teóricos que fundamentam esta pesquisa incluem a abordagem 

cognitivista do fenômeno semântico-pragmático da dêixis, o tratamento das construções 

condicionais no âmbito da Teoria dos Espaços Mentais, as mais recentes propostas para 

análise das condicionais dentro do modelo cognitivista e as diferentes abordagens a respeito 

das noções de subjetividade e intersubjetividade. Dessa forma, as próximas subseções serão 

dedicadas ao enfoque de cada um dos temas mencionados. 

2.1 Dêixis 

O termo dêixis tem origem no grego e significa apontar. A categoria é representada 

essencialmente pelos pronomes demonstrativos, pronomes pessoais de primeira e segunda 

pessoa, advérbios de lugar e tempo, entre outros elementos gramaticais. A abordagem 

tradicional da dêixis busca categoricamente o que é e o que não é um elemento dêitico, 

baseando-se em critérios clássicos de categorização. 

De acordo com Levinson (1983), as principais categorias dêiticas estabelecidas são: 

tempo, lugar e pessoa. A dêixis temporal está relacionada ao tempo em que o discurso se dá. 

Muitas línguas codificam a dêixis temporal por meio de advérbios de tempo e por meio de 

tempos verbais como pretérito, presente e futuro. 

A dêixis de lugar refere-se à codificação do espaço em que os participantes se 

encontram no evento de fala. Pode indicar o local em que o falante está. A dêixis de lugar 

codificada, em geral, por meio dos pronomes demonstrativos e advérbios de lugar.  

Há ainda a dêixis pessoal que codifica o papel dos participantes do ato de fala. Assim, 

o dêitico de 1ª pessoa se refere ao falante, o de 2ª pessoa codifica o ouvinte e, por fim, o de 3ª 

pessoa faz referência à pessoa ou entidade que não inclui o falante nem o ouvinte. 
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Faz-se necessário mencionar ainda a dêixis discursiva e social. Segundo Levinson 

(1983), a dêixis discursiva codifica a referência a partes do discurso em que o enunciado está 

localizado. Já a dêixis social refere-se à codificação dos papéis sociais dos participantes da 

situação comunicativa, mais especificamente, a distância social entre o falante e o ouvinte.  

Na abordagem cognitivista do fenômeno, entretanto, alguns aspectos da classificação 

acima são questionados. Marmaridou (2000) aponta que a proposta tradicional não leva em 

conta usos dêiticos não-prototípicos como em (1) e (2). 

(1) A senhora Jane gostaria de um pouco de chá? 

(2) Johnny deve ir para a cama agora. 

Em (1) e (2), os ouvintes são identificados pelas referências de terceira pessoa. “A 

senhora Jane” e “Johnny” funcionam como elementos dêiticos, pois codificam o interlocutor a 

partir dos parâmetros sociais da fala. Assim, em (1) temos o mordomo fazendo uma pergunta 

à senhora Jane, e em (2), a mãe de Johnny avisando-o que está na hora de dormir.  

Nestes exemplos há a relação entre a dêixis social e pessoal e, de acordo com 

Marmaridou (2000), essas categorias não devem ser tratadas de forma separada, pois 

localizam o falante e discurso na esfera social enquanto atribuem papéis aos participantes do 

evento de fala. 

A proposta apresentada por Marmaridou (2000) argumenta que elementos dêiticos 

envolvem um MCI (Modelos Cognitivos Idealizados), cuja essência está no ato de apontar 

para uma determinada entidade no espaço. A expressão dêitica constrói um espaço mental no 

qual o falante e o ouvinte estão presentes conjuntamente em um determinado tempo e espaço.  

A autora propõe um esquema imagético centro x periferia, no qual o falante ocupa a 

posição central, o ouvinte e objeto ocupam uma posição periférica. Esse esquema baseia-se na 
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experiência humana, na qual há um corpo central e periferias, sendo o centro a base de 

comando dessas periferias. Essas posições, no entanto, não são fixas, mudam conforme muda 

o centro, ou seja, o falante. De acordo com Marmaridou (2000), os usos prototípicos da dêixis 

se enquadram adequadamente no esquema, enquanto os usos não prototípicos se afastam deste 

enquadramento. 

Por exemplo, na sentença “Você coloca uma pitada de sal” retirada de uma receita, o 

uso da 2ª pessoa você é genérico, pois não se refere a um ouvinte específico, mas àqueles que 

podem ser referência dentro do contexto. 

Dessa forma, a autora propõe uma análise dos dêiticos em categorias radiais, em que 

os usos mais prototípicos - como na oração “Você entendeu o que eu disse?” – aproximam-se 

do centro; e os usos menos prototípicos se afastam do centro, como representado na figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Diagrama 1- Categoria radial da dêixis de 2ª pessoa do singular 

 

 

          “você” 

      + prototípico 

        (ouvinte) 

 
- prototípico 

(Ouvinte + terceiros)  
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A proposta de Marmaridou pode ser generalizada para incluir outros dêiticos. Com 

relação à dêixis temporal, os tempos verbais também podem ser descritos como categorias 

radiais. 

Castilho (2010:432) classifica o presente do indicativo da seguinte maneira: 

(i) Presente real, indicando simultaneidade ao evento de fala, de forma estreita e perfectiva 

(ex. Levanta os olhos e dá comigo à janela) ou larga e imperfectiva (ex. Vivemos felizes). 

(ii) Presente metafórico 

a) Presente pelo passado: Brasil ganha a copa. 

b) Presente pelo futuro do presente: Fulano se casa dia 20 de fevereiro. 

c) Presente pelo futuro do pretérito: A princípio, olham-me desconfiados, com medo 

uns dos outros. Sem dúvida gostam de viver mais um século, mais dois séculos, 

mas não sabem ainda que emprego hão de dar à existência. 

d) Presente pelo futuro do subjuntivo/do indicativo na sentença complexa 

condicional: Se a tempestade continua, morrem todos. 

e) Presente pelo imperfeito do subjuntivo: Se dou um passo a mais, tinha caído. 

(iii) Presente atemporal – presente que ocorre em ditados e verdades eternas (ex. Aqui se faz, 

aqui se paga; A terra gira em torno do sol), entre outros usos. 

 O objeto de estudo dessa dissertação recai sobre os usos “b” (presente pelo futuro do 

presente) e “d” (presente pelo futuro do subjuntivo), em construções condicionais. 

Vale destacar aqui a proposta de Gerhard (2002) no âmbito da Linguística Cognitiva. 

A autora argumenta que os diferentes usos do presente são organizados radialmente, e 

associados às construções gramaticais e molduras comunicativas em que ocorrem, bem como 

aos frames e MCIs ativados no discurso.  
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Nesse sentido, a classificação acima sugere que a categoria radial do tempo presente 

do indicativo, parte do presente real (estreito), que é o núcleo da categoria, e vai até o presente 

atemporal, passando pelos usos metafóricos do presente. 

 

2.2 A Teoria dos Espaços Mentais 

 Dentre muitos modelos teóricos pertencentes à Linguística Cognitiva, a Teoria dos 

Espaços Mentais desenvolvida por Fauconnier (1994, 1997) ocupa um lugar de grande 

destaque. Esta teoria propõe que domínios e modelos cognitivos contribuem de diferentes 

maneiras para a construção do significado. Espaços Mentais são domínios cognitivos locais 

que refletem o fracionamento da informação à medida que o discurso acontece. Esses 

domínios são organizados por meio de estruturas estáveis conhecidas como MCIs - Modelos 

Cognitivos Idealizados -, que organizam os sistemas de conhecimento relacionados a crenças 

e valores compartilhados por indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade.  

Na construção dos Espaços Mentais, há o espaço associado à situação comunicativa do 

momento da enunciação; este é chamado de Espaço BASE. A partir da BASE, outros espaços 

são criados a fim de acomodar informações que transcendem o contexto imediato. Os 

elementos contidos no Espaço BASE podem ser acessados e projetados para outros espaços a 

qualquer instante; dessa forma, cada novo espaço formado apresenta uma parte da estrutura 

do espaço anterior. 

A criação dos Espaços Mentais se dá a partir de “pistas linguísticas”, também 

denominadas de “construtores de espaços mentais” (space builders), que geralmente se 

apresentam por meio de sintagmas preposicionais, morfemas modo – temporais e orações 
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temporais e condicionais. Os espaços criados por esses elementos constituem domínios 

alternativos em relação ao espaço BASE. Vejamos o seguinte exemplo: 

(3) Em Paris, os pontos turísticos ficam lotados. 

 Na sentença acima, “Em Paris” é um ‘space builder’ que introduz um espaço 

geográfico a partir da Base, conforme mostra o diagrama a seguir: 

 

 

  

 

 

B                                                                Em Paris                M 

Diagrama 2 – Representação da sentença (1) 

 

Em relação às frases condicionais mais especificamente, a oração antecedente é 

responsável por introduzir o Espaço Mental que funciona como “Fundação”; a oração 

consequente, por sua vez, apresenta o espaço caracterizado como “Expansão”. Assim, para 

cada construção condicional, são construídos dois espaços, com informações fornecidas por 

pistas linguísticas específicas e estruturas herdadas dos MCIs relacionados à situação 

comunicativa em questão. Na condicional, “Se chover, o jogo vai ser cancelado”, por 

exemplo, a oração introduzida pela conjunção “se” (prótase) constrói o Espaço Fundação, que 

por sua vez, estabelece o enquadre referencial para a construção do Espaço Expansão 

(apódose) que abriga a informação Y. A representação diagramática dessa sentença é a 

seguinte: 

▪ pt 

Pt = pontos turísticos 

Lotados, pt 
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Diagrama 3 - Representação da Condicional 

  

O Diagrama 3 representa, de forma esquemática, a configuração de espaços ativados 

por condicionais [Se P, Q]. 

 

 

 

B 

P Q 

B= Espaço Base 

P= Espaço Fundação 

Q= Espaço Expansão 
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2.3 Abordagens Cognitivistas das Condicionais 

A seguir, detalharemos as propostas cognitivistas para as condicionais em inglês e 

português. 

2.3.1 Estudos Cognitivistas das condicionais em Inglês 

 O estudo das construções condicionais em Linguística Cognitiva está intimamente 

associado aos trabalhos de Sweetser (1990) e Dancygier & Sweetser (2005) que buscam 

detalhar as relações causais em construções condicionais em diferentes domínios cognitivos. 

Segundo as autoras, as condicionais são compreendidas por filósofos, psicólogos, entre outros 

estudiosos da razão humana, como manifestações do raciocínio lógico. Entretanto, as marcas 

linguísticas presentes nas condicionais, como a forma verbal utilizada, a escolha da 

conjunção, entre outros aspectos, apontam para a construção complexa de espaços mentais. 

 De acordo com Sweetser (1990), o julgamento de valor de verdade não é suficiente 

para que o falante aceite a construção condicional em questão como bem formada. É 

necessário que haja uma conexão entre as duas orações. Com o objetivo de demonstrar a 

relação causal em construções condicionais considerando tanto a forma quanto a função, a 

autora classifica as orações condicionais em três tipos: as condicionais de conteúdo, as 

epistêmicas e as pragmáticas. 

No domínio das condicionais de conteúdo, os eventos descritos estão em uma relação 

causal e condicional. São modelos de situações do mundo real e o conteúdo da apódose 

apresenta relação de dependência em relação ao que é enunciado na prótase. Observemos o 

exemplo a seguir: 

 

  (4) Se o time ganhar, receberá o troféu. 
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No domínio epistêmico, por sua vez, a relação que se estabelece é entre a premissa 

hipotética expressa na prótase e a conclusão no nível do raciocínio expressa na apódose, ou 

seja, entre o conhecimento do falante a respeito de um determinado evento e a conclusão do 

indivíduo a partir deste conhecimento; como exemplificado abaixo em (5): 

   

  (5) Se eles comeram biscoito, é porque estavam com fome. 

   

  Finalmente, no domínio pragmático, o ato de fala presente na apódose está 

condicionado ao cumprimento do que foi enunciado na prótase, ou seja, a prótase da 

condicional constitui um comentário que possibilita o ato de fala a ser realizado na apódose; 

não há relação de causalidade entre eventos descritos, mas entre um estado de coisas e um ato 

de fala, é o que se observa no exemplo a seguir:  

 

  (6) Se não for muito incômodo, você poderia desligar o ventilador? 

 

 Dancygier e Sweetser (2005) afirmam ainda que uma das funções centrais das 

condicionais de conteúdo é a predição, já as condicionais epistêmicas e pragmáticas não são, 

em geral, preditivas, apresentando condicionalmente um padrão de raciocínio e um ato de fala 

respectivamente. 

 

2.3.2 Estudos Cognitivistas sobre Condicionais em Português 

 Nesta seção, serão abordados estudos que enfocam as condicionais em Português, sob 

a ótica da Linguística Cognitiva. 
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2.3.2.1 Parâmetros estruturais 

 Em relação ao tratamento das orações condicionais no Português Brasileiro, Ferrari 

(2001) assume uma abordagem que busca combinar elementos formais, como tempos verbais 

e tipos de conjunções, com aspectos contextuais. A autora afirma que 

 

Não basta, portanto, documentar os vários sentidos das condicionais,   

mas mostrar sua motivações composicionais (quais aspectos formais 

são relevantes para a interpretação). É preciso investigar tanto os 

parâmetros do significado condicional quanto os parâmetros da forma 

condicional e suas correlações. (Ferrari 2000, p.23)  

 

 As sentenças condicionais em português são construções complexas em que há uma 

oração nuclear (apódose q) e uma oração subordinada em geral introduzida pela conjunção se 

(prótase p). Segundo Ferrari (2000), esta conjunção “é um expoente de status especial em 

relação à afirmação sob seu escopo”, ou seja, funciona como um marcador de não 

assertividade, indicando para o ouvinte que a proposição deve ser considerada, mas não pode 

ser afirmada. 

 De acordo com a autora, a conjunção se atua em três diferentes níveis, são eles: 

a) Nível cognitivo – a conjunção funciona como operador de encaixe, introduzindo dois 

espaços hipotéticos, de maneira que o segundo esteja subordinado ao primeiro. 

b) Nível lexical – a conjunção opera como marcador da não-assertividade. 

c) Nível das construções – a conjunção introduz uma das orações da construção condicional 

Em trabalho posterior, Ferrari (2001) destaca que em português, as construções 

condicionais podem se apresentar de diferentes formas, como ilustrado nas sentenças abaixo: 



23 
 

(7) Achou vale brinde, ganhou.  

(8) Falte mais uma vez e será demitida. 

(9) Se ela quiser continuar na equipe, terá que se esforçar mais. 

As sentenças (7) e (8), apesar de não serem condicionais prototípicas, partilham alguns 

traços com a construção condicional padrão que apresenta a estrutura “se p, (então) q”, como 

apresentado em (9), em que há uma oração nuclear (a apódose) e uma oração subordinada 

introduzida pela conjunção se (a prótase). 

 Embora a forma “se p, (então) q” seja considerada a fórmula geral das construções 

condicionais em português, esta ainda pode apresentar uma série de variações. Ferrari (2001) 

afirma que     

  

Em primeiro lugar, a diversidade pode ocorrer na apódose, que pode   

apresentar orações declarativas, interrogativas ou imperativas; é possível 

também que a prótase seja introduzida por uma conjunção (ou locução 

conjuntiva) diferente de “se”como “caso” ou “a menos que”; ou ainda a 

conjunção “se”pode apresentar-se acompanhada de outros itens lexicais 

(mesmo se ..., só se ...). ( p. 145)  

 

Essas variações formais, associadas à escolha dos tempos verbais, afetam diretamente 

a interpretação dessas condicionais. De acordo com Ferrari (2001), as orações condicionais 

apresentam uma hipótese que poderia ser confirmada sob condições apropriadas. A 

codificação do conhecimento do falante a respeito da hipótese se dá por meio dos tempos 

verbais utilizados. Vejamos alguns exemplos: 
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(10) Se Luiza ganhar, ficará/ vai ficar com o 1º lugar. 

(11) Se Luiza ganhasse, ficaria/ ficava com o 1º lugar. 

(12) Se Luiza tivesse ganhado, teria ficado/ tinha ficado com o 1º lugar. 

As sentenças apresentadas em (10), (11) e (12), de acordo com a classificação de 

Sweetser (1990), são exemplos de condicionais de conteúdo, pois os eventos descritos 

apresentam uma relação causal e condicional. Segundo Ferrari (2001), a variação nos tempos 

verbais, como mostrado nos exemplos, indica o tipo de não assertividade da sentença.  

 Em (10), o uso do futuro do subjuntivo indica o desconhecimento do falante em 

relação à realização do evento. Já em (11), a utilização da condicional se dá por conta de 

outras hipóteses contrárias a suposição da realização do evento “Luiza ganhar”; o uso do 

pretérito imperfeito do subjuntivo indica que o evento é contrário às expectativas. Por fim, em 

(12), não há a possibilidade de realização do evento descrito na prótase; o uso do pretérito 

mais-que-perfeito do subjuntivo indica esta impossibilidade. 

  

2.3.2.2 Escolhas modo-temporais na prótase 

 Gomes (2008), em seu artigo “Three types of condtionals in English and Portuguese” 

publicado na Cognitive Linguistics, apresenta uma proposta para análise das escolhas modo-

temporais nas condicionais em português, focalizando o uso do tempo verbal presente do 

indicativo ou futuro do subjuntivo na prótase da condicional.  

De acordo com o autor, as construções condicionais são frequentemente classificadas 

em dois grupos: as subjuntivas (ou contra factuais) e as indicativas. Dentre as formas verbais 

que podem ocupar a prótase da condicional, tem-se: o imperfeito do subjuntivo, o futuro do 
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subjuntivo e o presente do indicativo, exemplificadas respectivamente nas sentenças abaixo 

apresentadas por Gomes em seu artigo. 

(13) Se ela fosse italiana, ela seria europeia. 

(14) Se ela for italiana, ela é europeia. 

(15) Se ela é italiana, ela é europeia.  

As condicionais subjuntivas envolvem situações irreais ou imaginárias, por isso são 

chamadas de contrafactuais. Para Gomes (2008), o uso do modo indicativo pode ser utilizado 

para indicar tanto um fato aceito quanto um fato incerto, já o uso do futuro do subjuntivo 

indica sempre dúvida, como por exemplo, se X diz a Y que Maria tem estudado bastante, Y 

pode responder: 

(16) Se ela estiver cansada, é melhor parar. 

De acordo com Gomes (2008), o uso do futuro do subjuntivo na prótase indica dúvida 

por parte do falante de que Maria esteja realmente cansada, embora esteja estudando bastante. 

No entanto, se X diz a Y que Maria está cansada, pois tem estudado bastante, Y pode 

responder: 

(17) Se ela está cansada, é melhor parar. 

Dada a segunda situação descrita acima, Y não poderia utilizar a sentença (16), pois já 

tem o conhecimento de que Maria está cansada e o uso do futuro do subjuntivo indica dúvida. 

Dessa maneira, no que se refere à possibilidade de escolha entre o presente do indicativo e 

futuro do subjuntivo nas prótases condicionais em português, Gomes (2008) propõe que esta 

escolha está ligada a aceitação/não aceitação da proposição “P”. Segundo o autor, se o falante 

considera a proposição como um fato aceito, escolherá utilizar o verbo no presente do 
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indicativo (com valor de futuro), mas se a considerar um fato incerto, tenderá utilizar o verbo 

no futuro do subjuntivo.  

Quanto à aceitação ou não aceitação de uma proposição, o autor afirma que 

condicionais que indicam um fato aceito, podem ter a conjunção Se substituída pelas locuções 

dado que ou já que, que apresentam um sentido similar; a condicional que indica um fato 

incerto, por outro lado, poderia ter a conjunção Se substituída por expressões como caso ou 

supondo. 

O autor apresenta ainda outro exemplo que ilustra sua argumentação. Neste exemplo, 

Gomes apresenta uma pequena história de um menino que tenta resolver um problema de 

álgebra. O problema matemático consistia em encontrar o valor de x na expressão x + y = 27 e 

x – y = 9. Ao tentar resolver a equação, o menino diz: 

(18) Se x for igual a 20, então y será igual a 7. 

(19) Se x for igual a 20 e y igual a 7, então x menos y será igual a 13. 

Após várias tentativas frustradas, o menino pede ajuda à sua irmã mais velha. Para 

ajuda-lo, sua irmã diz: 

(20) Olha: x – y é igual a 9. Se x – y é igual a 9, então x é igual a 9 + y. 

(21) Agora, se x é igual a 9 + y e x + y é igual a 27, então 9 + y + y  é igual a 27. 

O exemplo dado originalmente em inglês mostra que nesta língua, tanto na fala do 

menino quanto na fala da menina, o verbo estará no presente, mostrando a ambiguidade deste 

tempo verbal na língua inglesa. Em português, no entanto, o menino utiliza o futuro do 

subjuntivo, pois não tem certeza quanto ao resultado do problema. Sua irmã, porém, por 

recorrer a uma informação já dada anteriormente, utiliza verbos no presente do indicativo. 
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 Gomes (2008) conclui, portanto, que o tratamento dado pelo falante ao evento descrito 

na prótase (fato aceito ou fato incerto) determina o grau de realidade ou de aceitabilidade pelo 

falante de que a proposição expressa é verdadeira. A proposta apresentada pelo autor 

representa um marco importante em relação à compreensão do uso do presente do indicativo e 

do futuro do subjuntivo em prótases condicionais do português. 

 A partir dessa contribuição algumas questões podem ser formuladas: a) que fatores 

influenciam o falante a tratar um determinado evento como fato aceito? b) Inversamente, o 

que o levaria a trata-lo como fato incerto? Neste trabalho, buscamos responder a essas 

questões, recorrendo às noções de subjetividade e intersubjetividade que serão descritas na 

seção a seguir. 

 

2.4 Subjetividade e Intersubjetividade 

 As noções de subjetividade e intersubjetividade têm recebido considerável atenção na 

literatura, como veremos a seguir. 

2.4.1 A proposta de Traugott e Dasher (2005) 

Segundo Traugott e Dasher (2005), a subjetividade envolve um sujeito da consciência 

que desenvolve uma visão pessoal, ou seja, subjetiva dos fatos e a representa no discurso. O 

ponto de vista objetivo, por outro lado, é descrito como aquele no qual o falante pretende (ou 

finge) descrever as situações da forma como elas se apresentam na “realidade”. 

 Os autores argumentam ainda que subjetividade/objetividade devem ser 

compreendidas de forma gradiente, em um continuum. Entende-se que as expressões 

linguísticas, distribuídas nesse continuum, se aproximam mais de um polo objetivo ou de um 

polo subjetivo, pois pressupor uma completa objetividade é uma idealização. 
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 O ponto de vista objetivo está associado a: 

(i) sentenças declarativas na voz ativa, minimamente marcadas no que diz respeito à 

modalidade; 

(ii) todos os participantes do evento de fala são expressos na estrutura de superfície; 

(iii) os itens lexicais estão minimamente ligados à perspectiva dos interlocutores; 

 Como exemplo de uma sentença considerada objetiva, tendo em vista um continuum, 

temos: 

(22) A cor do carro é prata. 

As expressões subjetivas, por sua vez apresentam as seguintes características: 

(i) dêixis espacial e temporal explícitas; 

(ii) marcadores explícitos da atitude do falante/redator em relação à proposição; 

(iii) marcadores explícitos da atitude do falante/redator em relação à estrutura discursiva; 

 Em (23), temos uma sentença que se aproxima do polo subjetivo. 

 

(23) Eu acho que é melhor pedir salmão neste restaurante. 

 Os autores tratam ainda da intersubjetividade que está relacionada à atenção que o 

falante dispensa ao ouvinte enquanto participante do evento de fala. Segundo Traugott e 

Dasher (2005), a subjetividade é um pré-requisito para a intersubjetividade, pois marca a 

perspectiva do falante em relação ao ouvinte. Em línguas em que há o contraste entre 

pronomes de segunda pessoa formais e informais, como o francês (vous x tu) e o português  
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(o senhor x você), o papel social do ouvinte é levado em conta em termos intersubjetivos, 

como exemplificado na sentença abaixo: 

(24) O senhor poderia me informar as horas? 

 Dessa maneira, os autores propõem que as sentenças mais intersubjetivas apresentam 

as seguintes características: 

(i) dêixis social explícita; 

(ii) marcadores de atenção do falante/redator para com o ouvinte/leitor, como marcas de 

polidez, honoríficos, entre outros. 

 Em suma, a proposta de Traugott & Dasher (2002) explicita as marcas linguísticas 

associadas à subjetividade e à intersubjetividade. Os processos cognitivos que caracterizam 

esses fenômenos são enfocados por trabalhos que adotam a perspectiva da Linguística 

Cognitiva, como veremos a seguir. 

   

2.4.2 A perspectiva de Langacker (1990) 

De acordo com Langacker (1990), a semântica cognitiva não pode ser reduzida a uma 

caracterização objetiva da situação descrita, sendo de igual modo importante o modo pelo 

qual o conceptualizador escolhe construir a situação e de que maneira esta situação é 

retratada. 

 No que se refere à subjetividade e objetividade, Langacker (1990) apresenta uma 

perspectiva que se diferencia em alguns aspectos daquela defendida por Traugott e Dasher 

(2002). Porém, antes de tratar das diferenças, é importante sinalizar que o ponto de encontro 

entre as propostas se dá pela abordagem da subjetividade/objetividade tendo em vista um 
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continuum, ou seja, há um grau de subjetividade ou objetividade por meio do qual o 

conceptualizador constrói uma situação particular ou entidade. 

 Langacker (1990) aborda as noções de objetividade ou subjetividade a partir da ideia 

de proeminência. O autor propõe que o contraste entre uma construção objetiva e uma 

construção subjetiva reflete a assimetria entre a proeminência do conceptualizador e a 

proeminência da entidade conceptualizada. Esta assimetria é ainda maximizada quando o 

observador se encontra tão absorto na experiência perceptiva que acaba perdendo a si mesmo, 

ou quando o objeto percebido é bem delimitado e distinto daquele que o percebe. 

 Langacker utiliza o termo técnico Ground para indicar o evento de interação no qual 

há um falante, um ouvinte e o contexto interacional em que estes participantes se encontram. 

Contudo, no que se refere à codificação linguística, este Ground pode apresentar-se de três 

maneiras:  

 

a) O Ground apresenta-se externo ao escopo da predicação, como em nomes e verbos quando 

isolados. 
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b) O Ground pode representar um ponto de referência não perfilado, como ocorrem em 

expressões dêiticas como “ontem”, “amanhã”, “ano passado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Uma faceta do Ground é perfilada e colocada em destaque, como ocorrem em expressões 

com “aqui”, “eu”, “agora”, entre outras. 
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Segundo Langacker, (a) e (b) são representações de subjetividade, pois o Ground 

encontra-se mais implícito em relação ao Escopo Máximo, já o diagrama em (c) representa 

uma estrutura mais objetiva, uma vez que o Ground encontra-se em proeminência no Escopo 

Imediato. É importante ressaltar que os esquemas apresentados em (a), (b) e (c) representam 

uma gradação do mais subjetivo até o mais objetivo.  

Embora não aborde a noção de intersubjetividade, a proposta de Langacker (1990) é 

fundamental para a compreensão das noções de subjetividade e objetividade. A proposta 

diverge da definição de Traugott & Dasher (2002) por enfocar o caráter implícito de 

referência ao falante nas formas linguísticas mais subjetivas. 

 

2.4.3 A abordagem de Ferrari & Sweetser (2012) 

No capítulo Subjectivity and upwards projection in mental space structures, Ferrari & 

Sweetser (2012) propõem uma análise histórica dos processos de subjetificação, em termos da 

relação do ponto de vista em uma dinâmica rede de espaços mentais. As autoras argumentam 

que a definição de subjetificação relacionada à estrutura dos espaços mentais permite uma 

maior precisão na identificação dos aspectos subjetivos de sentido e no acesso aos graus de 

subjetividade, proporcionando uma descrição mais precisa das direções da mudança de 

sentido. 

 De acordo com Ferrrari & Sweetser (2012), a subjetividade tem maior proeminência 

em domínios como: tempo verbal (relacionado ao momento do falante/ouvinte), modalidade 

epistêmica (processo de raciocínio do falante) e marcadores de (in)definitude (acessibilidade 

informacional por parte do ouvinte, enquanto avaliado pelo falante no contexto). 



33 
 

Segundo Fauconnier (1985, 1997); Curter (1994); Sweetser e Fauconnier (1996), o 

ponto de vista é o espaço por meio do qual a informação a respeito do Espaço Foco é 

acessada. Dessa maneira, na sentença Chris dirigiu até San Francisco, o tempo verbal no 

pretérito indica que enquanto o Espaço Foco é o espaço de conteúdo referente ao passado, o 

acesso a esse espaço se dá por meio da Base e o Espaço Base referente ao presente não é 

focalizado. Neste exemplo, embora nem o falante, ouvinte ou sua localização sejam 

mencionados, a referência temporal do Espaço de Conteúdo baseia-se no momento da fala. 

 Com o objetivo de exemplificar a forma de uma Rede Básica de Espaços 

Comunicativos (BCSN), as autoras apresentam a formalização proposta por Sanders et al. 

(2009) que inclui a interpretação de uma rede de espaços relativos ao Espaço do Ground. De 

acordo com os estudos de Sweetser (1990), Dancygier (1998) e Dancygier e Sweetser (2005), 

a rede do Ground necessariamente envolve: 

 (1) O Espaço Base do Ground, ou seja, o falante e ouvinte reais em sua configuração 

espaço temporal; 

 (2) Um ou mais Espaços Epistêmicos: compreensão das crenças dos falantes e ouvinte 

e dos processos de raciocínio que funcionam como background para a comunicação; 

 (3) Um Espaço de Ato de Fala contendo as interações realizadas; 

 (4) Um Espaço Metalinguístico no qual as formas linguísticas compartilhadas podem 

ser acessadas, caso os usos escolhidos sejam requeridos pelo consciente. 

 O diagrama a seguir ilustra a rede de espaços que compõem o Ground. 
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Diagrama 4 – Representação da Rede Básica de Espaços Comunicativos (BCSN) 

 

O BCSN é o que permite a interpretação referencial nos Espaços Comunicativos. 

Assim, para além da Rede do Ground - que inclui a Base, o Espaço de Ato de Fala e Espaço 

Epistêmico – o BCSN inclui um Espaço Metalinguístico no qual há o compartilhamento de 

forma e significado e um Espaço Metatextual que permite o acesso e o compartilhamento  da 

estrutura do discurso e seu histórico.  

Metalinguístico/Metatextual: 
Compartilhamento de forma e 
significado; convenções do 

mapeamento do falante  e do 

ouvinte. 

 

Epistêmico: Processos Mentais  

do Falante e do Ouvinte. 

Atos de fala: interação 

entre falante e ouvinte 

                   

Base: Momento da fala; Espaço 

Real; Tempo Real, Participantes 

físicos. 

GROUND 

Conteúdo 
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De acordo com Ferrari & Sweetser (2012), dentro do Ground, o Espaço Base tende a 

ser menos subjetivo, já o Espaço de Ato de Fala e o Espaço Epistêmico tendem a ser mais 

implícitos e, portanto, mais subjetivos. Isto ocorre porque o Espaço Base é mais 

objetivamente verificável pela experiência do que os espaços mais abstratos responsáveis pela 

construção de estados mentais ou de interação discursiva.  

A conexão entre o conteúdo do Espaço Foco e o Espaço Epistêmico do falante é 

mediada pela interação no Espaço Base. O maior grau de subjetividade envolve estes espaços 

superiores. Dessa forma, o significado que depende desses espaços é mais subjetivo do que 

aquele que depende do Espaço Base.  

Segundo as autoras, a subjetificação é o resultado histórico do processo de fluxo das 

informações entre espaços. Quando existe um padrão frequente de acesso do fluxo de 

inferência entre os espaços da rede, este fluxo pode tornar-se uma parte convencional de um 

espaço superior. Para Ferrari & Sweetser (2012), essas informações transferidas podem ser 

relacionadas às informações do Espaço Foco por inferência ou analogia.  

A fim de exemplificar o processo histórico de subjetificação, as autoras apresentam o 

processo de transformação da expressão God be with you para good-bye, no qual a expressão 

perde completamente o sentido referencial do Espaço Conteúdo e acaba por criar um novo 

sentido convencional. 

Em sua origem, a expressão God be with you exprimia um desejo do falante em 

relação ao ouvinte, construindo assim um Espaço Foco de desejo, no qual Deus está com o 

ouvinte protegendo-o. Esta expressão, no Ground, envolve um frame discursivo de despedida 

entre os participantes do discurso. Segundo as autoras, as formas linguísticas podem rotular 

frames existentes ou evocar frames novos. 
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Atualmente, no entanto, a expressão good-bye não constitui uma benção ou um desejo 

positivo; é apenas um marcador social de despedida. Ainda que o Ground não seja 

completamente explícito, ou seja, os participantes não sejam mencionados, o sentido é 

puramente interacional. O sentido convencional desta expressão agora reside no Espaço de 

Ato de Fala, não mais abaixo no espaço de conteúdo. Assume-se o Ground, embora este não 

seja abertamente nomeado.  

Inicialmente, o sentido associado ao desejo do falante em relação à partida do ouvinte 

pode ser assim representado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5 – Representação da expressão God be with you na Rede Básica de 

Espaços Comunicativos 

Ato de Fala 

F’           O’ 

               F         O 

BASE 

F deseja  X 

God is With O 

  Ground 

Conteúdo 

Conteúdo 

Espaço 

de desejo 

Frame adicional possível: 

F deseja o bem ao O 

porque ele está partindo. 
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O diagrama a seguir apresenta o processo de subjetificação pelo qual passou a 

expressão God be with you. Na expressão Good-bye, o foco passa a ser o Espaço de Ato de 

Fala que regula a interação no Espaço Base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6 – Representação da expressão Good-bye na Rede Básica de Espaços 

Comunicativos 

 

O modelo de espaço mental representado pelo diagrama auxilia na representação do 

ponto de vista, da subjetividade e da subjetificação.  A elaboração do Ground em uma rede de 

espaços também auxilia na percepção dos movimentos de informação para os lugares mais 

altos ou mais baixos dentro da rede do Ground. 

Ato de fala: despedida 

F’              O’ 

               F         O 

              BASE 

F + O se afastam 

fisicamente GROUND 
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De acordo com Ferrari & Sweetser (2012), o papel principal da implicitude na 

subjetividade é reconhecido porque quando o sentido é subjetivo, o foco não está no Ground, 

embora o ponto de vista esteja presente no Ground,  ainda que parcialmente.  

 A proposta de Ferrari e Sweetser (2012) fundamenta a análise das condicionais 

enfocadas no presente trabalho, conforme detalhamento no capítulo 5.  

Na próxima seção, será apresentada a origem do banco de dados utilizado nesta 

pesquisa, a delimitação do objeto de estudo e a definição dos objetivos e hipóteses que 

nortearam o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3 Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de corpora escritos proveniente do jornal O 

Globo e da Revista Época no período de 2010-2012, além de construções condicionais 

extraídas de textos literários, retirados de corpus eletrônico do português 

(http://www.corpusdoportugues.org). As construções condicionais analisadas são as do tipo 

[Se P, Q] que admitem as seguintes codificações linguísticas:  

 

a) [ Se Pfut. do subjuntivo., Qfut. simples/perifrástico]; 

b) [ Se Ppres. do indicativo, Qfut simples/ perifrástico]; 

c) [Se Pfut. do subjuntivo, Qpres. do indicativo]; 

d) [Se Ppres. do indicativo, Qpres. do indicativo]; 

 

O esquema acima indica que na prótase “P” da condicional há a possibilidade de dois 

tempos verbais: o futuro do subjuntivo ou o presente do indicativo. Semelhantemente, a 

apódose “Q” apresenta tempos verbais que indicam futuro, tais como o futuro perifrástico, o 

futuro simples e o presente com valor de futuro. Dentre os formatos descritos, elegeram-se 

como objeto de estudo as construções condicionais que apresentam morfologicamente o 

presente na prótase e/ou na apódose, mas que cronologicamente indicam um evento posterior 

ao Ground.  

 

Esta pesquisa teve como base os seguintes objetivos: 

(i) Descrever as construções condicionais que apresentam alternância entre futuro do 

subjuntivo e presente do indicativo na prótase e/ou alternância entre tempos de futuro do 

indicativo e presente do indicativo na apódose.  

(ii) Explicar os processos de construção do significado nas construções investigadas. 
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Assim, as hipóteses associadas aos objetivos detalhados anteriormente são as 

seguintes: 

Hipótese Geral: 

 As combinações modo-temporais observadas constituem diferentes estratégias de 

sinalização de processos de subjetividade e/ou intersubjetividade, a partir dos quais os eventos 

condicionais são descritos. 

Hipóteses específicas: 

(i) O uso do presente do indicativo na prótase indica intersubjetividade 

(ii) O uso do presente do indicativo na apódose indica subjetividade. 

 No capítulo a seguir, passamos à análise dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4 Análise dos dados 

A análise enfocou condicionais que, cronologicamente, se referem a eventos 

posteriores ao momento da fala, com o objetivo de verificar as combinações temporais entre 

prótase e apódose associadas à orientação semântica pretendida. Em relação às combinações 

verbais da prótase e da apódose, foram identificados quatro diferentes grupos apresentados a 

seguir. 

 

4.1 Grupo I 

No grupo I, os tempos verbais da prótase e da apódose são respectivamente, o futuro 

do subjuntivo e tempos de futuro no modo indicativo, como indicado pelo quadro abaixo: 

 

 PRÓTASE APÓDOSE 

MORFOLÓGICO Futuro do subjuntivo Futuro simples/perifrástico 

SEMÂNTICO Posterior ao evento de fala Posterior ao evento de fala 

Quadro 1: Futuro do subjuntivo – Futuro do indicativo 

 

Os exemplos a seguir ilustram a combinação Futuro do subjuntivo e Futuro simples: 

(25) “Como ficam os juros ao consumidor se a selic aumentar? 

O economista Miguel de Oliveira, da Associação Nacional dos Executivos de Finanças 

Administração e Contabilidade (Anefac), fez as contas: se o BC elevar a Selic em meio ponto 

percentual – de 11,25% para 11,75%, previsão na qual aposta, haverá aumento de 0,58% na 

taxa de juros média cobrada dos consumidores. Ela passaria dos atuais 6,85% para 6,89%.”  

(blog Mirian leitão 01/03/2001 O globo online) 
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(26) “Cameron quer inquérito sobre suposta relação do MI-6 com regime líbio. Se a ação 

prosperar, ficará proibida a venda das ações do governo líbio nas duas empresas, e eventuais 

dividendos terão de ser depositados em juízo. A decisão do Brasil foi baseada em resoluções 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas.” (Jornal O Globo) 

 

A combinação Futuro do subjuntivo e Futuro perifrástico pode ser ilustrada pelos 

seguintes exemplos: 

(27) “Corrupção é incurável; analfabetismo, não. A dúvida que paira até agora sobre o 

deputado é do segundo problema e não do primeiro, felizmente. Se ele quiser, poderá evoluir 

na capacidade e destreza da leitura e será exemplo para milhões de brasileiros. Tiririca tem 

dito que quando a imprensa fala sobre essas limitações dele está incorrendo em preconceito.” 

(blog Mirian leitão 6/03/2001 O Globo online) 

(28) “A maioria dos endocrinologistas espera que a droga continue liberada no Brasil. “Se 

esse remédio for proibido, vamos perder um produto extremamente útil no combate à 

obesidade”, diz Ricardo Meirelles, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia.” (Revista Época) 

Nos exemplos (27) e (28), as perífrases de futuro na apódose apresentam o modal 

“poder” e o auxiliar “ir”. O futuro perifrástico em português utiliza prototipicamente o 

auxiliar “ir”; entretanto, modais como “poder” e “dever” também podem ocorrer (Ferrari e 

Alonso, 2009).  

Em termos de Espaços Mentais, as condicionais do Grupo I podem ser representadas 

da seguinte forma: 

 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2011/09/05/cameron-defende-inquerito-para-apurar-suposta-parceria-entre-agencia-britanica-governo-libio-925286448.asp
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Diagrama 7: Construção do significado por condicionais do Grupo I 

 

 De acordo com o Diagrama 7, pode-se observar que as condicionais do Grupo I 

adotam a Base como ponto de vista, tanto para a construção da prótase quanto da apódose. 

Embora apresentem algum grau de subjetividade, já que a Base é um dos espaços implícitos 

da Base Comunicativa (BCSN). Essas construções são menos subjetivas do que aquelas 

incluídas nos demais grupos, por não estarem ancoradas nos espaços superiores (ainda mais 

implícitos). 
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4.2 Grupo II 

O segundo grupo analisado apresenta recuo temporal na prótase. Morfologicamente, o 

tempo verbal da prótase condicional encontra-se no presente do indicativo, porém, 

semanticamente, faz referência a um evento posterior ao evento de fala, como demonstrado 

pela tabela abaixo:  

 

 PRÓTASE APÓDOSE 

MORFOLÓGICO Presente do indicativo Futuro simples/ perifrástico 

SEMÂNTICO Posterior ao evento de fala Posterior ao evento de fala 

Quadro 2- Presente do indicativo – Futuro do indicativo 

  

Em (29), (30) e (31), as construções condicionais apresentam o recuo temporal 

indicado na tabela acima. O uso do presente do indicativo na prótase, indicando um evento 

posterior ao evento de fala, como mostram os exemplos abaixo, aponta para uma ideia já 

mencionada anteriormente no discurso, uma vez que o falante/escritor, por meio do tempo 

verbal utilizado, demonstra levar em conta tanto o ouvinte quanto o discurso precedente. 

Dessa forma, compreende-se que a noção de “fato aceito”, proposta por Gomes (2008), pode 

ser complementada pela noção de “fato aceito no discurso” e não necessariamente relacionado 

à crença do falante ou aos fatos concebidos como reais. Vejamos: 

(29) “- Algumas instituições demoram em repassar novas previsões. O corte na Selic foi na 

quarta à noite e o resultado do PIB na sexta de manhã. Mas se você olha as cinco instituições 

consultadas pelo BC que mais acertam previsões, verá um resultado muito pior.” 

(Revista Época) 
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 Em (29), a prótase “se você olha as cinco instituições...” funciona como um “convite 

para que o leitor realize a ação mencionada. Essa realização pode ocorrer imediatamente após 

o evento de fala, ou em um momento posterior. O uso do presente sinaliza a inserção do 

conteúdo da prótase na temática ativada no discurso precedente (“divulgação das previsões 

pelas instituições”) 

 

(30) “algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que 

nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartuga, e esta é a dificuldade, porque 

se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los”. 

(Dom Casmurro, Machado de Assis) 

O exemplo (30) destaca um trecho do romance Dom Casmurro de Machado de Assis, 

em que José Dias alerta à mãe do personagem principal, Bentinho, sobre a possibilidade de 

surgir um namoro entre o rapaz e sua amiga Capitu. Nesse caso, o uso do presente indica o 

desdobramento de uma inferência ativada pelo discurso precedente; em que o personagem 

relata que Bentinho “anda metido nos cantos” com Capitu. 

 

(31) “E os estados e municípios? 

 CRISTOVAM – Vamos ter que fazer juntos algumas tarefas. Por isso algumas cidades 

podem ir mais depressa que outras, por mais determinação do prefeito ou porque um 

governador tem mais motivação que outro. Se põe junto os três segmentos, já começa a faltar 

menos dinheiro. E se em cada cidade se mobiliza a sociedade, as igrejas, as empresas, eu acho 

que vamos poder ter recursos. Se não surgirem os recursos, aí a gente vai ter que fazer uma 

opção.” (Entrevista Cristovam Buarque, 22/12/2002) 
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 Em (31), ao responder à pergunta do jornalista sobre recursos para os estados e 

municípios, o candidato à presidência Cristovam Buarque desenvolve o argumento de que a 

sociedade, igreja e empresas devem atuar juntos. Esse argumento é desenvolvido a partir da 

ideia inicial “vamos ter que fazer juntos algumas tarefas”. Sendo assim, as prótases 

condicionais no presente sinalizam “um fato aceito no discurso”. 

 Em termos de Espaços Mentais, as condicionais do Grupo II podem ser assim 

apresentadas: 
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Diagrama 8: Construção do significado por condicionais do Grupo II 

 O Diagrama acima indica que a prótase condicional é construída a partir de Espaço 

Metatextual enquanto a apódose adota a Base como ponto de vista. As condicionais do Grupo 

II são mais subjetivas do que aquelas do Grupo I, já que acionam um espaço mais implícito da 

Base Comunicativa (BCSN) para a construção do Espaço Fundação. 

 

4.3 Grupo III  

 O terceiro grupo, por sua vez, apresenta recuo temporal na apódose da condicional. 

Morfologicamente, o verbo encontra-se no presente do indicativo; este, porém, faz referência 

a um evento posterior ao evento de fala, como indicado pela tabela a seguir: 

 

 PRÓTASE APÓDOSE 

MORFOLÓGICO Futuro do subjuntivo Presente do indicativo 

SEMÂNTICO Posterior ao evento de fala Posterior ao evento de fala 

Quadro 3: Futuro do subjuntivo – Presente do indicativo 

 As construções condicionais (32), (33) e (34) exemplificam o recuo temporal indicado 

pela tabela acima. 

(32) “Ex-comandante militar da Amazônia e da Força de Paz no Haiti, o general Augusto 

Heleno entrou de cabeça na política depois que foi reformado, em maio. Armado com o 

Twitter, ele atira para todos os lados. Eis um de seus petardos: “Se o Brasil um dia for sério, o 

mensalão vira um ‘case’ para mostrar como o judiciário era lento, inepto e ‘engavetador’.” 

            (Revista Época) 
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 Em (32), o falante reportado abre um espaço hipotético (“se o Brasil for sério”) para 

em seguida apresentar uma conclusão no presente sobre um evento futuro (“virar um 

‘case’...”). 

 

(33) “Longe, em algum lugar, a mulher se revolta, os filhos brigam, ninguém sabe o que fazer 

agora que a escola vai começar. Júnior José Guerra está encurralado. Se voltar, morre. Ele 

denunciou – e está sozinho.” (Revista Época) 

 O exemplo (33) apresenta o trecho de uma narrativa. A condicional ilustra a situação 

mencionada (“Júnior José Guerra encurralado”), sinalizando uma das opções de ação do 

personagem (“se voltar”) e suas consequências (“morre”). 

 

(34) “Se nenhum concorrente fizer oferta sobre o último lance colocado pelo sistema 

eletrônico, a Aneel retoma o valor apresentado anteriormente e parte para uma nova forma de 

disputa, a das rodadas discriminatórias.” (Revista Época) 

 Em (34), o presente na apódose indica um planejamento pré-existente sobre um evento 

futuro (“retoma o valor apresentado...”) 

O uso do tempo presente na apódose nos exemplos acima sinaliza uma conclusão por 

parte do falante no presente (momento do discurso) a respeito de um evento posterior ao 

evento de fala; portanto, a indicação de uma perspectiva mais subjetiva em relação ao evento 

da apódose caracteriza essas construções. 
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Diagrama 9: Construção do significado em condicionais do Grupo III 

 

  

O Diagrama 9 demonstra que, para a construção de condicionais do Grupo III, parte-se 

da Base e, em seguida, adota-se o Espaço Epistêmico como ponto de vista para a introdução 

da apódose. 
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4.4 Grupo IV 

Conforme mencionado anteriormente, em contraste com o primeiro, o quarto grupo 

apresenta recuo temporal tanto na prótase quanto na apódose da condicional, como indicado 

pela tabela a seguir: 

 

 PRÓTASE APÓDOSE 

MORFOLÓGICO Presente do indicativo Presente do indicativo 

SEMÂNTICO Posterior ao evento de fala Posterior ao evento de fala 

Quadro 4: Presente do indicativo-Presente do indicativo 

  

Neste grupo, ocorrem simultaneamente as duas possibilidades observadas nas 

condicionais dos grupos II e III. Na prótase, o uso do presente remete a uma ideia já presente 

no discurso e na apódose, a escolha do presente revela uma conclusão proferida no presente a 

respeito de um evento posterior ao evento de fala. 

 Levando-se em conta que as construções indicam recuo temporal tanto na prótase 

quanto na apódose, as construções condicionais deste grupo são consideradas ainda mais 

subjetivas do que as condicionais dos grupos II e III. 

 As condicionais (35), (36) e (37) exemplificam a combinação modo-temporal indicada 

pela tabela apresentada acima:  
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Em matéria jornalística sobre a vida das meninas após saírem da Febem, a condicional 

em (35) apresenta o presente na prótase, indicando a ativação de conhecimento 

intersubjetivamente (pessoas responsáveis por observar a conduta das internas que ganham a 

liberdade) e o presente compartilhado na apódose, enquadrando subjetivamente a volta para a 

Febem como consequência inevitável. 

(35) “Nas periferias, a vida depois da Febem segue precária como antes. Não há programas de 

reinserção social nem proteção para quem, mesmo sob ameaça, insiste em tirar o pé da 

lama. A garota Joana, 16 anos, viu nos oito meses de abstinência forçada, uma chance de 

curar a dependência. Saiu da FEBEM na 'firmeza', mas, no mesmo dia em que foi solta, o 

irmão a chamou para o ponto de crack. Joana disse não: 'Estou em L.A., se me pegam por aí 

me mandam de volta.” (O Globo) 

 

 O exemplo (36) reporta o discurso de um personagem narrativo que se apresenta como 

fugitivo, levantando uma hipótese (“se me pegam”) e concluindo (“me penduram”) 

(36) “Graças a Deus que já posso dizer – “ não estou com os mascates “, dissera o matuto, 

penetrando na mata. Eu sei bem que se eles me pegam, me penduram logo no primeiro pé de 

pau que encontrarem; porque antes de tudo, eu sou desertor .” (Corpus do Português) 

 

 Também em contexto narrativo, o exemplo (37) apresenta uma condicional que 

funciona como discurso indireto livre. A prótase (“se faço amizade com ela...”) reflete 

pensamentos associados à cena percebida, que servem de base para uma determinada 

conclusão (“levo o dinheiro dela”). 
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(37) “Nenhum símbolo de compromisso, nenhuma joia. Ela apresentava-se como uma enorme 

novidade, a sua carne, ainda fresca, emprestava-lhe caracteres de sonho e era como se o 

marinheiro viajasse ao lado do anjo mensageiro. Se faço amizade com ela e ela tem dinheiro, 

levo o dinheiro dela. Ele foi voltando a cabeça como se observasse a rua e pousou os olhos 

sobre a criatura. Ela estremeceu, porque algo de extraordinário se passava.” 

(Corpus do Português) 

O diagrama a seguir representa as condicionais do Grupo IV: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 10: Construção do significado em condicionais do Grupo IV 
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 O Diagrama 10 demonstra que as condicionais do Grupo IV são as mais subjetivas, 

visto que tanto a prótase quanto a apódose são introduzidas a partir de espaços mais implícitos 

da Base Comunicativa – Metatextual e Epistêmico, respectivamente.  
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5. Considerações Finais 

O presente trabalho enfocou as construções condicionais [Se P, Q] que apresentam 

presente do indicativo e/ou futuro do subjuntivo na prótase e presente do indicativo e/ou 

futuro simples na apódose, buscando associar essas combinações a processos semântico-

pragmáticos de sinalização de perspectiva subjetiva e/ou intersubjetiva do falante.  

Estudos anteriores a respeito dessas construções condicionais abordaram as escolhas 

modo - temporais relacionando-as à postura epistêmica, e não à construção subjetiva dos 

eventos sob a perspectiva do falante. 

Os resultados obtidos, a partir da análise dessas construções, demonstram que a 

escolha dos tempos verbais na prótase e na apódose das condicionais indica diferentes graus 

de subjetividade e intersubjetividade por parte do falante em relação aos eventos descritos. 

Dessa forma, o uso do presente do indicativo na prótase indica intersubjetividade, pois o 

falante leva em conta informações compartilhadas com o interlocutor. A escolha do presente 

na apódose da condicional sinaliza uma conclusão estabelecida pelo falante no presente 

(perspectiva subjetiva) sobre um evento futuro. No caso em que o presente do indicativo 

aparece na prótase e na apódose, as possibilidades observadas nas condicionais anteriores 

ocorrem simultaneamente. Analisando os graus de subjetividade, as condicionais que 

apresentam o tempo presente do indicativo na prótase e na apódose seriam mais subjetivas 

que as demais, pois sinalizam a perspectiva do falante em ambas as partes da condicional. 

Em suma, as condicionais investigadas organizam-se em um continuum de 

(inter)subjetividade, que vai das condicionais do Grupo I (menos subjetivas) às condicionais 

do Grupo IV (mais subjetivas) passando pelas estruturas intermediárias pertencentes aos 

Grupos II E III. 
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Anexo 1 – BANCO DE DADOS  

Futuro do subjuntivo – Futuro do indicativo 

 

“O economista Miguel de Oliveira, da Associação Nacional dos Executivos de Finanças 

Administração e Contabilidade (Anefac), fez as contas: se o BC elevar a Selic em meio 

ponto percentual – de 11,25% para 11,75%, previsão na qual aposta, haverá aumento de 

0,58% na taxa de juros média cobrada dos consumidores. Ela passaria dos atuais 

6,85% para 6,89%.” (Jornal O Globo) 

 

“O problema é o seguinte: estamos em um mundo onde os diferentes países tentam encontrar 

solução própria para o problema global, e isso é ruim. Não existe uma solução doméstica para 

um problema global e essa é uma das lições desta crise. Você está certa ao dizer que a 

maneira que os EUA tentaram alavancar o crescimento, por meio do relaxamento monetário, 

pode ter efeitos sobre o resto do mundo. Por outro lado, se os EUA não crescerem, os efeitos 

sobre o resto do mundo serão ainda piores.” (Jornal O Globo) 

 

“Mas não se anime demais. Se depender da capacidade da indústria musical de produzir 

pestes sonoras, todos voltaremos a sofrer com as minhocas melódicas em breve.” (Revista 

Época) 

 

“Corrupção é incurável; analfabetismo, não. A dúvida que paira até agora sobre o deputado é do 

segundo problema e não do primeiro, felizmente. Se ele quiser, poderá evoluir na capacidade e 

destreza da leitura e será exemplo para milhões de brasileiros.” (Jornal O Globo) 

 

“O diabetes vai afetar cada vez mais pessoas e ameaçar economias”, diz Jean Claude Mbanya, 

presidente da Federação Internacional de Diabetes. “Se não tornarmos acessível um estilo de 

vida saudável, em pouco tempo o mundo vai gastar bilhões de dólares com as 

complicações dessa doença.” (Revista Época) 

 



 
 

“A maioria dos endocrinologistas espera que a droga continue liberada no Brasil. “Se esse 

remédio for proibido, vamos perder um produto extremamente útil no combate à 

obesidade”, diz Ricardo Meirelles, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia.” (Revista Época) 

 

“Além da superlotação, há os abusos de praxe, como espancamentos e humilhações. Se a 

denúncia feita pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos à ONU for adiante, o 

Brasil poderá sofrer sanções da Organização dos Estados Americanos (OEA).” (Revista 

Época) 

 

“O buraco para o xixi é estreito. Sem contar que não há como lavar as mãos depois da 

toalete.O prefeito Eduardo Paes informou que, se os aparelhos forem aprovados, serão 

instalados em lugares de grande concentração de pessoas, como pontos de ônibus, táxis, 

além de locais tradicionais da boemia.” (Revista Época) 

 

“O Brasil pode se tornar a quinta economia do mundo nos próximos dez anos”, diz Bernardo 

Figueiredo, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Se o país 

crescer como está previsto por especialistas, vamos precisar ampliar as opções de 

transporte antes que surjam problemas de demanda nos aeroportos”, afirma. Ex- -chefe 

de articulação da Casa Civil, Figueiredo foi um dos responsáveis, dentro do governo, pela 

ideia do TAV.” (Revista Época) 

 

“A filha dele chegou em mim na igreja, me abraçou e disse: “Se o senhor disser que ele está 

vivo, ele viverá”. O que houve ali foi pela fé dela. Comovido, respondi: “Então, está vivo”. 

(Revista Época) 

 

 

 

 



 
 

“Como atividade, a indústria automobilística e suas ramificações empatam com o trilionário 

sistema financeiro no recolhimento de impostos federais. Se somarmos taxas, tributos, 

multas, contribuições e toda sorte de artifícios usados pelo governo de Estados e 

municípios para tirar dinheiro da manada automotiva, o carro é – de longe – a maior 

unidade arrecadatória da República, de acordo com um levantamento exclusivo 

realizado por ÉPOCA.” (Revista Época) 

 

“Isso mostra a dedicação dos fãs brasileiros e o potencial de crescimento do mercado”, diz 

Steve Huot, diretor de operações da Blizzard na América Latina. Se os brasileiros se 

renderem ao jogo com a velocidade que costumam aderir a outras novidades na internet, 

Azeroth vai ficar pequeno.” (Revista Época) 

 

“Nunca mais vi meu marido. Eu tenho medo de que ele volte. Se ele voltar, vou dizer para 

ele que, como ficou muito tempo fora, só posso aceitá-lo se ele fizer um exame de HIV.” 

(Revista Época) 

 

“O que o governo federal fizer – ou deixar de fazer – vai definir o futuro próximo. Se a 

impunidade persistir, apesar das denúncias e do conhecimento público das denúncias, a 

violência e o crime organizado vão recrudescer no oeste do Pará.” (Revista Época) 

 

“Sabemos da importância da eletricidade, mas a preocupação imediata é com as vítimas.” Faz 

sentido, mas, se não houver eletricidade, o atendimento de hospitais e toda a estrutura de 

apoio aos desabrigados seguirão precários.” (Revista Época) 

 

“O mais difícil é convencer os pacientes a mudar hábitos de vida.” Se os obesos que ainda 

não são diabéticos resolverem adotar essas mudanças em 2010, lucrarão duplamente: vão 

emagrecer e conseguir manter o diabetes no terreno das ameaças epidemiológicas que 

não se concretizam.” (Revista Época) 



 
 

 

“Os médicos que oferecem esse tipo de tratamento se baseiam na moda e no efeito placebo 

(como são chamadas as pílulas sem efeito terapêutico). Ou seja: se eu receitar uma dieta, 

atividade física e um comprimido vazio, haverá algum efeito e algumas pessoas perderão 

muito peso”, diz Mancini.” (Revista Época) 

 

“Ainda não se pode dizer que o ocorrido na semana passada marca uma nova atuação no BC, 

influenciada mais por circunstâncias políticas do que pelos fundamentos econômicos. Mas, se 

as decisões sobre a taxa de juros se tornarem mais volúveis e passarem a acompanhar 

anúncios do governo, o mercado terá mais dificuldade de prever a inflação e determinar 

preços.” (Revista Época) 

 

“Nessa visão distanciada de mundo, os humanos seriam escravos que alimentam os 

automóveis quando eles têm sede, dão banho quando estão sujos e curam seus ferimentos 

quando eles se machucam. Se um disco voador descer no Brasil, os ETs nem terão dúvida: 

quem manda aqui é mesmo o carro.” (Revista Época) 

 

“Naquele tempo, o público ia ao teatro. Hoje, o público não sabe o que é solidariedade. Nem 

no câncer. Se ele não se der ao respeito, não haverá mais política. O debate de ideias 

sucumbirá ao desejo de exterminar o outro.” (Revista Época) 

 

“A arriscada mudança na política econômica. Se não houver o anunciado controle do gasto, 

o BC seguirá sozinho, à espera de uma ajuda que não vem.” (Revista Época) 

 

 

 



 
 

O ponto crítico está nas atividades descentralizadas do governo federal, em órgãos como Dnit 

e Incra, entre outros. Se a presidente Dilma conseguir reformar essas estruturas que 

atuam na ponta, a sociedade agradecerá duplamente: serão atacados os maiores bastiões 

de corrupção, e o Estado será aperfeiçoado lá onde o povo mais precisa dele. (Revista 

Época) 

 

“A recém-criada União Geral dos Trabalhadores (UGT) chegou a debater de que lado ficar, 

mas também estará com Dilma. “Se vencer, Serra terá dificuldades para governar”, afirma 

o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, presidente da Força Sindical.” 

(Revista Época) 

“Aprovada pelo Congresso, a comissão foi criada com o objetivo de esclarecer os abusos 

contra os direitos humanos cometidos, principalmente, durante a ditadura militar. Se 

investigar a fundo o que se passou nas entranhas do aparato repressivo, chegará à 

participação de militantes de esquerda nas ações que levaram à prisão, à morte e ao 

desaparecimento de antigos companheiros.” (Revista Época) 

 

“Todos esses eu encaminhei para parcerias da Convap. Para isso, cobrei dele R$ 514 mil. Não 

tem contrato. Se eu pedir ao doutor Flávio para fazer um contrato comigo, ele vai ficar 

ofendidíssimo.” (Revista Época) 

 

“Otílio se sente culpado de quê? Também não é bom para Pimentel que sua empresa de 

consultoria continue aberta, embora inativa. Mas, se nada de mais grave surgir, dificilmente 

ele cairá.” (Revista Época) 

 

“Eu nem decidi ainda se vou publicar, nem sei se é possível o “Escárnio” existir como livro. 

Mas se eu decidir vai ser pelos outros, mesmo, porque eu já li.” (Revista Época) 

 



 
 

“Velhice virou terceira idade e, a pior de todas, “melhor idade”. Tenho anunciado a amigos e 

familiares que, se alguém me disser, em um futuro não tão distante, que estou na “melhor 

idade”, vou romper meu pacto pessoal de não violência.” (Revista Época) 

 

“Não apenas como representantes de um poder que pertence à instituição e não a eles, mas 

que a transcende para encarnar na própria pessoa que usa o título. Se olharmos a partir das 

relações de mercado e de consumo, a medicina e o direito são os únicos espaços em que o 

cliente, ao entrar pela porta do escritório ou do consultório, em geral já está 

automaticamente numa posição de submissão.” (Revista Época) 

 

“Ele é um dos cinco mil trabalhadores que perderam seus postos de trabalho no Quêni em 

consequência das cinzas do vulcão islandês. 

- Se isso continuar por uma semana, será muito ruim para nós.” (Jornal O Globo) 

 

Na capital federal, a movimentação inclui uma passeata na Esplanada do Munistérios, pela 

manhã, e, em seguida, outra caminhada em direção à sede da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), onde deverá ocorrer o leilão. Se o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 

Região mantiver a liminar da justiça do Pará, haverá uma festa em frente à Aneel. Se a 

decisão for pela manutenção do leilão, será um protesto. (Jornal O Globo) 

 

“Arruda aposta na isenção de alguns juízes que lhe devem favores. Se a defesa vencer, 

dificilmente Arruda sobreviverá ao processo de impeachment a que responde na Câmara 

Legislativa.” (Jornal O Globo) 

 



 
 

“Copa do Mundo não é lugar para improviso, para remendo – diz Dunga. Se Dunga mantiver 

esta linha, Gilberto, que não era convocado desde junho de 2008 e não foi usado contra a 

Irlanda, será um dos laterais da copa.” (Jornal O Globo) 

 

“Cameron quer inquérito sobre suposta relação do MI-6 com regime líbio. Se a ação 

prosperar, ficará proibida a venda das ações do governo líbio nas duas empresas, e 

eventuais dividendos terão de ser depositados em juízo. A decisão do Brasil foi baseada 

em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.” (Jornal O Globo) 

 

 

“- Defendo para o Irã o mesmo que eu quero para o Brasil: utilizar o desenvolvimento da 

energia nuclear para fins pacíficos. Se o Irã tiver concordância com isso, terá o apoio do 

Brasil”. (Jornal O Globo) 

 

 

“Neste último mês, a hesitação da ONU e do Ocidente foi um dos interlúdios mais sem 

princípios da história recente, com uma estada diplomática de uma noite na cidade de Hama 

vista como uma demonstração de bravura. Se isso se revelar o melhor que podemos fazer, 

então a condenação deve ser feroz.” (Revista Época) 

 

“É preciso reconhecer que priorizar o direito individual em detrimento do direito coletivo tem 

consequências sobre a saúde pública. Se os pacientes ficarem sem esses medicamentos, o 

resultado pode ser uma trombose, um AVC, um infarto – todas as ameaças que o Estado 

procura evitar ao fornecê-los a Rafael.” (Revista Época) 

 

“Choveu pouco em 2012 e o sistema brasileiro é dependente de chuvas. Logo, os 

reservatórios estão em níveis muito baixos e, por ironia, se as chuvas que castigam o Rio 

não chegarem --e logo-- a Minas, o fornecimento de energia pode ficar difícil.” (Revista 

Época) 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2011/09/05/cameron-defende-inquerito-para-apurar-suposta-parceria-entre-agencia-britanica-governo-libio-925286448.asp


 
 

 

“Com o comportamento mais flexível, a probabilidade de sobreviverem às vulnerabilidades 

climáticas é maior”, diz o oceanógrafo Alexandre Zerbini, diretor científico do Aqualie, um 

instituto criado para estudar o animal. Se a oferta de krill declinar muito na área da 

Antártica mais frequentada pelas jubartes, elas podem se adaptar a novos locais de 

alimentação.” (Revista Época) 

 

 

Futuro do Subjuntivo – Presente do indicativo 

“O prefeito Gilberto Kassab também já teve comportamento parecido. Por que não repetir isso 

no caso da Cracolândia? Se os três níveis de governo atuarem juntos, fica mais difícil o uso 

eleitoral da operação, por qualquer um dos atores partidários.” (Revista Época) 

 

“Ex-comandante militar da Amazônia e da Força de Paz no Haiti, o general Augusto Heleno 

entrou de cabeça na política depois que foi reformado, em maio. Armado com o Twitter, ele 

atira para todos os lados. Eis um de seus petardos: “Se o Brasil um dia for sério, o mensalão 

vira  um ‘case’ para mostrar como o Judiciário era lento, inepto e ‘engavetador’.”    

(Revista Época) 

 

“É isso que produz confiança e é isso que faz, inclusive, com que as famílias tragam outras 

pessoas quando apresentarem sintomas. Se não tiverem confiança, se não sentirem que há 

também afeto, elas não trazem mais ninguém. E isso pode fazer com que a epidemia se 

alastre.“ (Revista Época) 

 

“Longe, em algum lugar, a mulher se revolta, os filhos brigam, ninguém sabe o que fazer 

agora que a escola vai começar. Junior José Guerra está encurralado. Se voltar, morre. Ele 

denunciou – e está sozinho” (Revista Época) 

 



 
 

“A agenda de Feldman parece lotada. “Tenho viagens, seminários, exploração urbana, 

contatos, convites. Tenho recusado um quarto dos convites por falta de tempo.” E, se São 

Paulo não tiver mesmo como aproveitar essas informações, Feldman tem uma sugestão 

para o prefeito do Rio, Eduardo Paes: “Eduardo, quero que você saiba que o Rio de Janeiro 

para 2016 é Brasil.” (Revista Época) 

 

“Esse tipo de besouro tem a conformação física de um tanque de guerra e, ao voar, faz o 

barulho de uma Harley-Davidson. (Ouvi dizer que o ronco das Harleys é patenteado. Se não 

for mais uma lenda, devem royalties ao “rola-bosta”, o nome popular desse besouro).” 

(Revista Época)  

 

“Porque ainda que esse jeito nos sequestre o desejo, nos parece mais seguro do que enfrentar 

o vazio de descobrir formas de viver mais próximas de nossos anseios. Mas, se tivermos essa 

coragem que anda de mãos agarradas com o medo, nós nos responsabilizamos pelas 

nossas escolhas, seguimos e criamos e morremos e renascemos.” (Revista Época) 

 

“O delegado não mandou matar, mas deu aquela cobertura. Dizia: “O que você fizer lá está 

feito. Se matarem essa velha são três ou quatro dias, e ninguém fala nisso mais”.” 

(Revista Época) 

 

“Numa audiência concedida a um cartola do segundo escalão da Fifa, Dilma Rousseff disse 

que nada poderia fazer, pois é um direito definido nas leis brasileiras. Se ficar assim, a Fifa 

ameaça dobrar o preço do ingresso, transformando a Copa brasileira na mais cara da 

história do futebol.” (Revista Época) 

 

Assim, me parece, as lições da Olimpíada de Língua Portuguesa, que bota a dialogar a filha de 

um plantador de fumo da região sul com o filho de um vaqueiro do Nordeste, dizem algo 

crucial não só para a escola pública, mas também para a privada. Se quisermos ter educação 



 
 

de qualidade neste país, é preciso derrubar os muros – tanto os reais quanto os 

simbólicos – e dialogar. (Revista Época) 

 

“Esqueça aquela xícara de café amargo pela manhã. Ela irá ajuda-lo a acordar, porém o café é 

também um diurético, e isso aumentará sua desidratação e ainda irritará seu estômago. Se 

precisar de um estimulante, o melhor é o ginseng” (Jornal O Globo) 

 

Presente do indicativo – Futuro do indicativo 

“- Algumas instituições demoram em repassar novas previsões. O corte na Selic foi na quarta 

à noite e o resultado do PIB na sexta de manhã. Mas se você olha as cinco instituições 

consultadas pelo BC que mais acertam previsões, verá um resultado muito pior.”  

(Jornal O Globo) 

 

“algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que nosso 

Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartuga, e esta é a dificuldade, porque se eles 

pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los”. ( Trecho de Dom 

Casmurro – Machado de Assis) 

 

“E os estados e municípios? 

 CRISTOVAM – Vamos ter que fazer juntos algumas tarefas. Por isso algumas cidades 

podem ir mais depressa que outras, por mais determinação do prefeito ou porque um 

governador tem mais motivação que outro. Se põe junto os três segmentos, já começa a faltar 

menos dinheiro. E se em cada cidade se mobiliza a sociedade, as igrejas, as empresas, eu 

acho que vamos poder ter recursos. Se não surgirem os recursos, aí a gente vai ter que fazer 

uma opção.” (Entrevista Cristovam Buarque, 22/12/2002) 

 

 



 
 

 

Presente do indicativo – Presente do indicativo 

“Se há um hábito capaz de unir os diferentes estilos de vida do homem contemporâneo, é 

o consumo. Talvez essa não seja uma ideia revolucionária hoje.” (Revista Época) 

 

“Pelo histórico de seu primeiro ano de governo, Rousseff tem à disposição vários modelos de 

eficiência na gestão da coisa pública. O Brasil já conhece bem cinco deles, cada um mais 

criativo no desafio à corrupção do anterior. Se há algum outro, deve estar guardado a sete 

chaves.” (Revista Época) 

 

“Na ânsia de entender o mundo, eles classificam os outros e a si mesmos”, diz o psicólogo 

americano Robert Crosnoe, da Universidade do Texas. A influência desses estereótipos sobre 

a personalidade nunca foi bem compreendida pela psicologia. Se a adolescência define a 

identidade, esses rótulos assumidos na juventude determinam a pessoa que nos tornamos 

na vida adulta?” (Revista Época) 

 

“Formou uma rede de contatos na internet, criou e participa de comunidades em sites de 

relacionamento. “Isabella, nossa estrelinha” é a mais ativa dessas comunidades, com 48 mil 

membros. Se tamanha mobilização não é garantia de justiça, serve ao menos de alento 

para a família de Isabella e de outras que sofreram perdas violentas.” (Revista Época) 

 

“As ações estão crescendo de forma desesperadora para os governos, mas elas os obrigam a 

arrumar verbas. Se eles arranjam dinheiro para outras coisas, por que não podem 

conseguir para remédios?” (Revista Época) 

 

 



 
 

“Entre os três documentários, este, dirigido por Tamar Tal, é o mais delicado. Porque se 

propõe a algo que para alguns é menor, mas que de forma nenhuma é. Se Miriam contém em 

seu corpo consumido toda a história de Israel e de sua geração, o neto resgata a 

necessidade da continuidade da vida em seus pequenos atos.” (Revista Época) 

 

“Nenhum símbolo de compromisso, nenhuma joia. Ela apresentava-se como uma enorme 

novidade, a sua carne ainda fresca, emprestava-lhe caracteres de sonho e era como se o 

marinheiro viajasse ao lado do anjo mensageiro. Se faço amizade com ela e ela tem 

dinheiro, levo o dinheiro dela. Ele foi voltando a cabeça como se observasse a rua e pousou 

os olhos sobre a criatura.” (Corpus do Português) 

 

“Graças a Deus que já posso dizer - "não estou com os mascates", dissera o matuto, 

penetrando na mata. Eu sei bem que se eles me pegam, me penduram logo no primeiro pé 

de pau que encontrarem; porque antes de tudo, eu sou desertor .” (Corpus do Português) 

 

“Com voz de diva e pernas de corista, Pixie Lott encanta os olhos e os ouvido. Se 

Lady Gaga arrasta  multidões pela irreverência e Lily Allen pelas letras 

debochadas, Pixie Lott conquista pelo conjunto da obra.” (Revista Época) 

 

“Na visão de algumas consultorias especializadas em estudar os efeitos de sanções 

econômicas, esse tipo de punição pode minar o regime iraniano, mas especular sobre sua 

queda é mais difícil. Se Ahmadinejad ainda inspira algum mistério sobre suas ambições 

nucleares, no campo da repressão política não há nada a esconder.” (Revista Época) 

 

“Segundo um porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, o 

presidente Hu Jintao pediu aos americanos que os tibetanos não usem seu país para “criar 

tumulto e dividir a China”. Se a tensão é atual, os fatores que a engendraram não são.” 

(Revista Época) 



 
 

“A anulação das provas, que, um dia, também em 2009, caíram, desgraçadamente, nas mãos 

de jornalistas, vem restabelecer, ainda que de modo um tanto avesso, a prevalência do sigilo. 

Se não valem mais nada, devem desaparecer.” (Revista Época) 

 

“Isso sem falar do terrorismo, que, apenas neste século que se inicia, já matou milhares nos 

Estados Unidos, na Europa e em dezenas de países da Ásia e do Oriente Médio. Se isso tudo 

parece distante, ainda há a violência urbana.” (Revista Época) 

 

“A garota Joana, 16 anos, viu nos oito meses de abstinência forçada, uma chance de curar a 

dependência. Saiu da Febem na 'firmeza', mas, no mesmo dia em que foi solta, o irmão a 

chamou para o ponto de crack. Joana disse não: 'Estou em L.A., se me pegam por aí me 

mandam de volta'. “ (Revista Época) 

 

“Mas acho que as coisas deram errado nos últimos 30 anos. Muita riqueza foi criada por meio 

de favores do governo e lobby pesado. Se você olha para o comportamento de Wall Street 

na última década, ele não é apenas imoral e obtuso – ele violou a lei repetidamente. Ao 

mesmo tempo, o papel do dinheiro em nossa política tornou-se absolutamente destrutivo, com 

campanhas custando cerca de US$ 6 bilhões para eleições nacionais.” (Revista Época) 

 

“Embora a comunidade científica internacional tenha interpretado a condenação dos sete 

especialistas no tribunal italiano como um ataque à Ciência, talvez valha a pena pensar na 

possibilidade de ter ocorrido o contrário. Familiares de vítimas, promotoria e juiz 

supervalorizaram tanto a Ciência que deram a ela poderes que não tem. Se parte da 

população encontra dificuldades para compreender os princípios científicos que tornam 

possível uma simples lâmpada acender a cada anoitecer ou um avião atravessar o 

mundo voando em algumas horas, talvez seja difícil acreditar que cientistas tão 

eminentes não tivessem podido prever um terremoto.” (Revista Época) 

 



 
 

“Quem acompanha a polêmica que se desenrola na França, pode estar se perguntando: por 

que, a essa altura, a prostituição ainda move tantas paixões? É uma boa pergunta, com muitas 

respostas possíveis. Se os argumentos contra o sexo pago são bem conhecidos e 

enraizados na sociedade ocidental, inclusive na brasileira, o debate francês tem sido uma 

excelente oportunidade para conhecer os argumentos a favor.” (Revista Época) 

 

“Nosso modelo de salas de aula existe desde o século 18. Estamos desenhando o futuro da 

educação nos dias atuais?  Espero que sim. Se as melhores escolas estão fazendo essas 

mudanças, eu vou copiar.” (Revista Época) 

 

“Se o partido do (ou da) presidente da República falha --é curioso como vive falhando-- 

quem entra em cena é o PMDB. Mas isso tem custo e embute uma ameaça. Se tem tanto 

poder para ajudar o governo, o inverso também é verdadeiro: o poder é o mesmo para 

atrapalhar.” (Revista Época) 

 

“Mas também é fato que estavam perigosamente próximos do poder e, contem mentiras ou 

não, sabem de muitas verdades. Se não derrubam o mito, deixam interrogações. Bem não 

fazem e podem fazer muito mal à aura, à imagem.” (Revista Época) 

 

“- Não vemos com bons olhos o acordo entre Israel e Mercosul. Consideramos que é um 

presente gratuito a um governo que nega e dificulta o processo de paz – afirma o embaixador 

da Autoridade Palestina no Brasil, assinalando, no entanto, que os palestinos vão aceitar a 

oferta do Mercosul de assinar um acordo semelhante. Se os palestinos estão receosos, os 

israelenses estão impacientes em relação à retificação do acordo com o Mercosul.” 

(Jornal O Globo) 

 

“A frente fria deve derrubar as temperaturas e trazer mais chuvas até sexta-feira, segundo os 

meteorologistas. Se o verão se despede dos cariocas no próximo sábado, a desordem nas 

praias, mesmo as beneficiadas pelas operações Choque de Ordem da prefeitura, 

continua.” (Jornal O Globo) 



 
 

 

“Se eles tivessem pedido para conversar comigo, eu teria conversado com eles. Nós não nos 

recusamos a conversar- afirmou. - Se eles já são dissidentes de Cuba e agora querem ser 

dissidentes do Lula não tem problema nenhum.” (Jornal O Globo) 

 

“Com o microsseguro, que deve estrear ainda no primeiro semestre, o Brasil passa a contar 

com uma ferramenta que beneficiará a população de baixa renda, a que mais necessita de 

proteção e hoje está afastada do seguro. Se o microcrédito permite conquistas financeiras e 

patrimoniais para os mais pobres, o microsseguro garante a manutenção dessa 

conquista.” (Jornal O globo) 

 

“Beyoncé, a mulata do Gois, ou melhor do Jazz-Z, é melhor sem dramas. Se ”I am...” é sua 

saga, os momentos de ação são os que não queimam o filme.” (Jornal O globo) 

 

“Na verdade, falando francamente, o pessoal da Aeronáutica e do governo em geral quer 

conservar a Infraero por razões corporativas. Se o setor é estratégico para a economia 

nacional, não se conclui daí que tenha de ser estatal.” (Jornal O globo) 

 

“A criação de um novo tribunal para julgar contas de municípios do Rio de Janeiro, sob o 

argumento de que o TCE estaria contaminado pela corrupção, corresponde à picaresca 

providência, consagrada na anedota, de tirar o sofá da sala. Se há malfeitorias no TCE, não 

é com a criação do TCE do B que se há de combater as irregularidades.” (Jornal O globo) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


