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16  O emprego do modo subjuntivo

Vivian Meira

A variação no uso dos modos, especificamente do subjuntivo, em português
é um fato incontestável. Nos padrões de fala das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas do interior do país, também se observa essa variação no uso dos modos
verbais. Entretanto, consideramos que, diferentemente do que ocorre em outras
variedades do português, a variação no uso do subjuntivo nessas comunidades
está diretamente relacionada com o processo de transmissão linguística irregular,
desencadeado pelo massivo contato do português com as línguas africanas, ocorrido
nos períodos colonial e imperial. Nessas comunidades, diferentemente do que se
observa em pesquisas no português urbano, o subjuntivo vem gradativamente
ganhando ambientes antes ocupados apenas pelo indicativo, visto que os
antepassados desses falantes, que aprenderam o português precariamente na
condição de escravos, devem ter adquirido inicialmente as formas do indicativo,
pois este modo, por se referir a eventos reais, tende a ser mais usado na
comunicação, podendo ser definido, portanto, como o modo morfologicamente
não marcado. Nesse sentido, cremos que o subjuntivo vem sendo adquirido por
estes falantes em decorrência da difusão dos meios de comunicação e de toda a
infraestrutura propiciada pela urbanização do país.

A partir dos pressupostos da teoria da variação linguística (LABOV, 1972a,
1994), estudamos o uso do modo subjuntivo em quatro comunidades rurais afro-
brasileiras do interior do Estado da Bahia: as comunidades de Cinzento, Helvécia,
Barra e Bananal (Rio de Contas) e Sapé. Foram analisadas 28 entrevistas, com
informantes distribuídos por sexo (masculino e feminino), idade (faixa 1: de 20 a
40 anos; faixa 2: de 41 a 60 anos; faixa 3: de 61 a 80 anos; e faixa 4: com mais de
80 anos), escolaridade (analfabeto e semianalfabeto) e comunidade (considerando
a variação em cada comunidade). Para cumprir os seus objetivos, este capítulo
está estruturado da seguinte maneira: a primeira seção apresenta uma revisão do
tema em foco, o modo subjuntivo; a segunda seção apresenta os resultados da
análise variacionista do uso do modo subjuntivo considerando o tipo de oração em
que a forma verbal é empregada: as orações relativas, as orações completivas e as
orações adverbiais; a terceira seção apresenta uma análise de conjunto do emprego
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do modo subjuntivo, reunindo todas as ocorrências da base de dados e abordando
o fenômeno variável tanto em seu encaixamento linguístico, quanto no encaixa-
mento social nas comunidades rurais afro-brasileiras analisadas; na última seção,
estão as nossas considerações finais.

16.1  O modo subjuntivo

Etimologicamente, o termo subjuntivo significa ‘subordinado’, do latim
subjunctivus, e, literalmente, serve para ligar, para subordinar, por isso tem seu
emprego, por excelência, numa oração subordinada. De acordo com Cunha e Cintra
(1985, p.466), o nome subjuntivo denota que “uma ação, ainda não realizada, é
concebida como dependente de outra, expressa ou subentendida. Daí o seu emprego
normal na oração subordinada”. No entanto, esse modo verbal não é empregado
em todos os casos de subordinação; ao contrário, em muitas orações subordinadas
usa-se preferencialmente o indicativo, e o modo subjuntivo é empregado, muitas
vezes, em orações denominadas independentes ou absolutas.

A tradição gramatical apresenta um sistema de modo verbal, cujo emprego
se baseia, ora em critérios semânticos, ora em critérios sintáticos e formais. Além
disso, os modos verbais são também condicionados por regras facultativas cuja
aplicação é regulada por fatores intencionais e subjetivos, pois, muitas vezes, cabe
à atitude do falante o emprego de determinado modo, mesmo que a estrutura
gramatical indique o uso de um modo específico. Por outro lado, podemos verificar
também que a complexidade em estudar a forma verbal se dá inicialmente a partir
do fato de que um mesmo morfema acumula em si as noções de tempo e de modo.
Semanticamente, são valores distintos, mas são indissociados morfologicamente.

De acordo com o critério semântico, a tradição gramatical estabelece uma
relação inequívoca entre a atitude subjetiva do falante frente ao fato e o modo
verbal empregado, firmando uma oposição semântica entre o indicativo e o
subjuntivo, de forma que é inerente a este uma atitude de incerteza e àquele uma
atitude de convicção acerca do real. Mas nem sempre essa relação é de fato
inequívoca. Com base em Santos (2003), buscamos observar o que existe de comum
em: Quero que você estude hoje, Duvido que você estude hoje, Estude hoje ou Fico contente
que você estude hoje. Curiosamente, poderíamos nos perguntar o que permite a
mesma forma — estude — assumir conteúdos semânticos distintos, como dúvida,
vontade, sentimento, etc. Levando-se em conta o que prescreve a tradição gramatical
no que diz respeito ao emprego do subjuntivo, diríamos que tal modo é determinado
automaticamente pelo tipo de verbo da oração principal e, assim, deparamo-nos
com um “problema” sintático. Por outro lado, assume-se também que o modo
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verbal é dependente de uma atitude do falante diante de um fato ou de uma
proposição enunciada, referindo-se, assim, a uma questão semântico-pragmática.
No entanto, o emprego do subjuntivo não se deve exclusivamente a uma questão
sintática ou semântico-pragmática, mas também, e com certa frequência, a
expressões de dúvida, a conjunções, a advérbios, etc. Daí poderíamos supor que os
princípios sintático e semântico-pragmático de emprego do subjuntivo estariam
estreitamente relacionados com tais partículas.

Portanto, podemos dizer que uma explicação meramente sintática não
abarcaria todas as ocorrências do subjuntivo, motivo pelo qual recorre-se a critérios
puramente semânticos, que, por sua vez, são insuficientes, não cobrindo todos os
aspectos de uso desse modo em português, valendo-se, assim, de definições de
varia ordem.1

16.2  Análise variacionista do uso do modo subjuntivo
no português afro-brasileiro, considerando-se o
tipo de oração em que a forma verbal é empregada

Em nossa análise, o uso do modo subjuntivo é dividido em função das
distintas estruturas sintáticas em que ele pode ser empregado, estabelecendo-se
três grandes contextos: (i) o uso do modo subjuntivo em orações relativas, (ii) o
uso do modo subjuntivo em orações completivas e (iii) o uso do modo subjuntivo
em orações adverbiais ou junto a expressões de dúvida. Assumindo-se que o uso
do modo subjuntivo é condicionado de forma distinta em cada um desses contextos
no plano da estrutura linguística, a análise variacionista de cada um desses
contextos foi feita separadamente, e os seus resultados serão apresentados nas
seções seguintes deste capítulo.

1 Nesse sentido, estamos de acordo com Santos (2003, p.34) que afirma: “Surgem então vários
paradoxos difíceis de aceitar. Fala-se num modo subordinado e, muitas vezes, sem sentido
próprio, reflexo automático de uma regra gramatical destituída, até, de força real, mas, ao mesmo
tempo, enumeram-se todos os sentidos possíveis das expressões regentes, considerando que o
[subjuntivo] surge por força desses mesmos sentidos. Fala-se em ocorrência obrigatória, decorrente
de uma regência pré-estabelecida, mas não se põe de parte que o [subjuntivo] possa exprimir um
sentido próprio. Fala-se nos casos em que um falante escolhe voluntariamente o [subjuntivo] e, ao
fazê-lo, cria uma diferença pertinente em relação a outras formas que poderiam surgir no mesmo
contexto, mas também se insiste no seu caráter excepcional, que não invalidaria a regra geral”.
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16.2.1  Análise variacionista do modo subjuntivo
nas orações relativas

As variáveis linguísticas explanatórias utilizadas para a análise do uso do
subjuntivo em orações relativas2 foram as seguintes: (i) localização temporal do evento
expresso na oração relativa em relação ao momento da enunciação; (ii) tempo do
subjuntivo previsto no uso culto e (iii) morfologia verbal.

Com a variável localização temporal do evento expresso em relação ao momento da
enunciação, levamos em consideração a hipótese de que uma referencialidade posterior
ao momento da enunciação, por se relacionar com eventos irreais e hipotéticos e,
portanto, com o valor semântico do subjuntivo, tenda a favorecer o uso desse
modo verbal.

Com as variáveis tempo do subjuntivo previsto no uso culto e morfologia verbal,
procuramos avaliar a atuação do princípio da saliência fônica, isto é, se as formas
mais marcadas foneticamente na oposição subjuntivo versus indicativo favorecem
o uso do subjuntivo. Tal princípio foi observado tanto na diferença entre as formas
do presente e do imperfeito do subjuntivo, quanto com relação à questão da
regularidade e irregularidade dos verbos.

Por outro lado, como se trata de comunidades que apresentam um passado
marcado pelo contato entre línguas, em que se operam processos de simplificação
morfológica (cf. capítulo 3 deste livro), esperamos que as marcas do tempo futuro
dos verbos regulares sejam mais recorrentes, visto que estas se assemelham às
formas do infinitivo, o que teria facilitado a sua aquisição. Nesse sentido, observe-
se que a marca do futuro tende a se assemelhar à do infinitivo, mesmo em verbos
irregulares, como em:
(1) É aonde nós tamos por aí até o dia que Deus querê. (RC-24)3

16.2.1.1  Localização temporal do evento expresso na oração relativa
em relação ao momento da enunciação

A partir dos resultados da Tabela 1, podemos observar que o uso do subjuntivo
é largamente favorecido quando o evento referido na relativa se localiza em um
momento posterior ao momento da ilocução, confirmando assim a nossa hipótese
(cf. 16.2.1).

2 Em função das limitações de espaço, serão apresentados apenas os resultados das variáveis
explanatórias mais relevantes. Uma análise detalhada do fenômeno pode ser encontrada em Meira
(2006).

3 Nos exemplos, à indicação das comunidades (CZ = Cinzento; HV = Helvécia; RC = Rio de
Contas, SP = Sapé), segue-se o número do informante, como registrado nos corpora base. A
metodologia de constituição dessas amostras de fala é descrita no capítulo 5 deste livro.
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Tabela 1 - Uso do subjuntivo nas orações relativas no português afro-brasileiro
segundo a localização temporal do evento expresso na oração relativa

LOCALIZAÇÃO TEMPORAL Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Posterior à ilocução 17/31 61% .93

Anterior à ilocução 12/66 15% .37

Simultaneamente à ilocução 09/38 13% .36

Total 38/135 28% —

Nível de significância: .044.

Tanto os pesos relativos quanto os valores percentuais revelam que o uso
do subjuntivo é desfavorecido quando os eventos referidos são anteriores ou
simultâneos ao momento da ilocução, contextos exemplificados em (2) e (3),
respectivamente.
(2) As comida que num dava pá comê, num podia come. (CZ-09)

(3) É difici ir assim alguém que num usa o chapéu. (CZ-01)

Isso se ajusta ao valor semântico do subjuntivo, que se relaciona com eventos
hipotéticos e irreais, mais frequentes na referência a eventos posteriores ao momento
da enunciação, como em:
(4) ... ali as coisa que a pessoa pensá em comprá, tá tudo ali, né. (RC-05)

De fato, esse plano do irrealis está mais diretamente ligado ao futuro do que
ao presente e ao passado; na verdade, os eventos que se situam no futuro são
objetivamente irreais, por maior que seja a certeza do falante de sua realização.

16.2.1.2  Tempo do subjuntivo previsto no uso culto

Tomando por base o uso culto, foi estudado, no português afro-brasileiro, o
uso dos tempos presente, imperfeito e futuro do subjuntivo, exemplificados em
(5), (6) e (7), respectivamente:
(5) Uma quantidadizinha que dê pra... num compra mais maior quantidade

que o dinheiro não dá. (SP-05)

(6) ... ela mesmo fazia a recepção pra que as pessoa que quisesse tomá dinhêro...
(CZ-11)

(7) ... tudo que a gente tivé, assim, a gente leva… (HV-01)

Os resultados dessa variável estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Uso do subjuntivo nas orações relativas no português afro-brasileiro
segundo o tempo do subjuntivo previsto no uso culto

FORMA PREVISTA NO USO CULTO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Futuro do Subjuntivo 17/31 55% .78

Imperfeito do Subjuntivo 09/38 24% .46

Presente do Subjuntivo 12/66 18% .38

Total 38/135 28% —

Nível de significância: .044.

Observamos que o grande favorecedor do uso das formas do subjuntivo é o
futuro, enquanto o imperfeito fica um pouco abaixo da média geral de uso (24%
contra 28%, do geral), desfavorecendo ligeiramente o emprego do subjuntivo (p.r.
de .46). O contexto de presente é aquele que mais desfavorece o uso desse modo
verbal, com apenas 18% de frequência de uso e peso relativo de .38.

Segundo Mattoso Câmara Jr. (1979), não existia o tempo futuro do subjuntivo
no latim vulgar e esse tempo verbal se originou de formas flexionais volitivas e
subjuntivas; a partir daí, desenvolveu-se um futuro modal, que conduziu as línguas
românicas a um futuro temporal. Lyons (1979) afirma que o caráter modal do tempo
futuro, existente desde o latim, atua no futuro temporal das línguas românicas, o
que pode levar a uma associação entre os contextos de emprego deste e do subjuntivo.
A ideia de projeção futura desencadeada pelo tempo futuro relaciona-se com o traço
irrealis, na medida em que o futuro indica apenas uma suposição, hipótese ou, como
afirma Mattoso Câmara Jr. (1970 [2002]), o tempo futuro, assim como o pretérito,
mantém uma oposição em orações que designam uma condição prévia do que será
dito, pois um evento futuro sugere que poderá acontecer ou não. Além disso, as
formas do futuro em sua grande maioria coincidem com as formas do infinitivo, o
que facilitaria a sua aquisição. Já o imperfeito e o presente, que apresentam morfemas
exclusivos, seriam mais lentamente incorporados ao uso da comunidade de fala. E,
entre esses dois, as formas do imperfeito levariam vantagem por apresentarem um
morfema foneticamente mais saliente e regular, o -sse- (que possui o padrão silábico
CV). Por outro lado, a alternância da vogal temática que marca as formas do presente
do subjuntivo seria a de mais difícil aquisição.

16.2.1.3  Morfologia verbal

Na análise da variável morfologia verbal, foi feita a distinção entre verbos
regulares e irregulares, como exemplificado em (8) e (9), respectivamente:
(8) Mas a criação que ‘ocê... ‘ocê sustentá na mão, ‘cê é obrigado tê a mandioca.

(CZ-12)

(9) Se eu topá ôta pessoa que me dá assistênça e me ajuda é o pai a mesma
coisa. (CZ-06)
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A expectativa é que o subjuntivo fosse mais usado com os verbos irregulares,
em função da maior quantidade de material fonético envolvido na flexão modo-
temporal, numa extensão da aplicação do princípio da saliência fônica. No entanto,
os verbos regulares favorecem mais o uso das formas do subjuntivo do que os
verbos irregulares, como podemos verificar na Tabela 3.

Tabela 3 - O uso do subjuntivo nas orações relativas no português afro-brasileiro
segundo a morfologia verbal

FLEXÃO VERBAL Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Regular 14/50 28% .66

Irregular 24/112 21% .42

Total 38/162 23% —

Nível de significância: .044.

Os resultados apontam no sentido de que a regularidade favorece mais a aquisição
das formas do subjuntivo do que a saliência fônica, que favoreceria o uso das formas
irregulares. Desse modo, o princípio da saliência fônica não teve sua aplicação
confirmada pelos dados, não contribuindo para a aquisição das marcas de subjuntivo.

16.2.2  Análise variacionista do modo subjuntivo
nas orações completivas

Com o descarte das ocorrências em que o uso do indicativo em orações
completivas era categórico, como, por exemplo, em orações selecionadas por verbos
declarativos (cf. “Elas disse que de caminhão elas num anda nunca” (CZ-01)) e
perceptivos (cf. “Isso é pra vê se eu aprendo ainda alguma coisa” (CZ-01), a base
de dados restante ficou constituída por apenas 80 ocorrências em que o uso do
subjuntivo era variável, não possibilitando a obtenção de resultados consistentes
no nível da análise probabilística do Programa das Regras Variáveis (VARBRUL).
Por isso, os resultados apresentados serão baseados apenas na frequência, expressa
nos resultados percentuais.

Tendo isso em vista, do total de 80 ocorrências de orações completivas dessa
base de dados, foram registradas apenas 23 ocorrências de formas do subjuntivo, o
que corresponde a praticamente 30% do total. Esse uso do modo subjuntivo foi
condicionado pelas variáveis: (i) tipo da oração em que a completiva está encaixada;
(ii) avaliação do falante acerca do nível de realidade do evento referido na oração
completiva; (iii) tempo do subjuntivo previsto no uso culto e (iv) morfologia verbal.

Com as variáveis tipo da oração em que a completiva está encaixada e avaliação do
falante acerca do nível de realidade do evento referido na oração completiva, procuramos
verificar a relação entre o modo subjuntivo e o valor semântico de irrealidade
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contido na oração principal, ou seja, se o contexto semântico do evento referido
na oração principal tende a favorecer a aquisição das formas de subjuntivo pelos
falantes das comunidades de fala analisadas. O esperado é que esse modo verbal
tenda a ocorrer em completivas encaixadas em orações que, em linhas gerais,
contenham proposições hipotéticas, que estejam sob o domínio da dúvida e da
incerteza e, portanto, que estejam associadas ao valor semântico do subjuntivo.

16.2.2.1  Tipo da oração em que a completiva está encaixada

No que concerne à variável tipo da oração em que a completiva está encaixada,
amalgamamos os fatores, reunindo-os em apenas três: afirmativo, negativo e a
junção entre os fatores condicional e oração com verbo modal, exemplificados em
(10), (11) e (12), respectivamente:
(10) Espero que daqui pra frente, a gente... a situação da gente vai melhorá

mais... cada vez mais. (CZ-03)

(11) Eles num gostam que ande entrano no mato pa caçá não? (SP-04)

(12) Você também foi errado, se você num quisesse que ela fosse, você ficava
queto, num mandava ela arrumá. (SP-01)

Levando-se em conta o fato de o modo subjuntivo estar associado a hipóteses
e eventos duvidosos e irreais, a expectativa era a de que os falantes tendessem a
fazer uso do subjuntivo quando a oração principal apresentasse uma condição
hipotética sobre um evento; o que também se aplica às negativas, que modificam
a modalidade da predicação, contrariando-a ou contradizendo-a (MATEUS et al.,
2003). Por outro lado, as orações afirmativas parecem estar mais relacionadas com
eventos reais, o que poderia contribuir para desfavorecer o uso das formas do
subjuntivo. Os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Uso do subjuntivo nas orações completivas no português afro-brasileiro
segundo o tipo de oração em que a completiva está encaixada

TIPO DE ORAÇÃO Nº DE OC. / TOTAL FREQ.

Condicional 03/07 43%

Negativa 06/18 33%

Afirmativa 14/55 25%

Total 23/80 29%

Como podemos constatar, quando está dependente de uma oração condicional
ou de uma oração negativa (com 43% e 33% de uso do subjuntivo, respectivamente),
a completiva favorece mais o uso do subjuntivo do que quando está subordinada a
uma oração afirmativa, em que o uso do subjuntivo ocorre com uma frequência de
apenas vinte e cinco pontos percentuais. Esses resultados confirmam a relação do
modo subjuntivo com o valor semântico de irrealidade, pois, estando essas orações
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completivas encaixadas em orações negativas e condicionais, elas tendem a
forçosamente conter proposições hipotéticas ou contrafactuais.

16.2.2.2  Tempo do subjuntivo previsto no uso culto

A análise da variável tempo do subjuntivo previsto no uso culto, nas orações
completivas, contou apenas com ocorrências do presente e do imperfeito
(exemplificados abaixo), pois não foram encontradas ocorrências do futuro nesse
contexto na amostra de fala analisada:
(13) Tá difícil... tá difícil... tá... e essas aí, eles num qué que tire não. (HV-07)

(14) Eu queria que estudasse, eu tinha dois menino, os dois menó tá estudano.
(SP-05)

A expectativa era a de que a forma mais perceptível do imperfeito favorecesse
mais o uso das formas do subjuntivo, como já visto acima. Os resultados dessa
variável são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Uso do subjuntivo nas orações completivas no português afro-brasileiro
segundo o tempo do subjuntivo previsto no uso culto

CONTEXTO DE USO Nº DE OC. / TOTAL FREQ.

Contexto de Imperfeito do Subjuntivo 11/33 33%

Contexto de Presente do Subjuntivo 11/45 24%

Total 22/78 28%

Confirmamos a aplicação do princípio da saliência fônica, visto que a alta
frequência de uso do subjuntivo nos contextos de imperfeito se deve à maior força
morfofonológica desse tempo verbal, pois o morfema do imperfeito -sse- apresenta
um padrão CV mais consistente em termos de seu material fonético do que a
alternância vocálica que indica o presente do subjuntivo.

16.2.2.3  Morfologia verbal

Como já visto acima, a variável morfologia verbal diz respeito à diferença de
material fônico nas formas dos verbos regulares e irregulares no uso do modo
subjuntivo. A Tabela 6 apresenta os resultados dessa variável.

Tabela 6 - Uso do subjuntivo no português afro-brasileiro
segundo a morfologia verbal da oração completiva

TIPO MORFOLÓGICO DO VERBO Nº DE OC. / TOTAL FREQ.

Irregular 15/49 31%

Regular 08/30 27%

Total 23/79 29%
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A partir dos resultados, verificamos que, diferentemente do que ocorreu
nas relativas, o princípio da saliência fônica prevaleceu sobre a regularidade no
processo de aquisição das formas do subjuntivo nas comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas.

16.2.3  Análise variacionista do modo subjuntivo
nas orações adverbiais

Quanto ao uso do subjuntivo em orações adverbiais, analisamos as seguintes
variáveis linguísticas: (i) nível de realidade do evento contido na oração adverbial;
(ii) localização temporal do evento expresso na oração adverbial em relação ao
momento da enunciação; e (iii) morfologia verbal.

16.2.3.1  Nível de realidade do evento contido na oração adverbial

Essa foi a segunda variável selecionada pelo programa; esperávamos verificar
quais os contextos semânticos poderiam em maior intensidade influenciar o uso
do subjuntivo. Foram postulados cinco situações: fato irreal, hipotético, pressu-
posto, contrafactual e ocorrido, respectivamente, exemplificados abaixo:
(15) Eu acho que, se eu tivesse estudado mais, era importante pra mim... (CZ-03).

(16) Se visse qualqué coisa de errado, ele trazia pra secretaria, aí tomava “xepo”.
(SP-01).

(17) Eu quero construí um casa cá em cima. Quano eu fô fazê cá, que eu vô
fazê, mas, por enquanto, na que a gente mora num tem. (SP-04).

(18) Quando chega aí o período de julho, agosto, setembro... só fica as galha
sêca, aí se ‘cê num tivé o capim pro bicho comê, aí ele... ‘cê acaba perdeno
as criação. (CZ-03).

(19) Levantava aqui cedinho aqui, fazia café pra que eu fosse sete, seis e meia
eu já tava lá na casa deles, pra num perdê a hora. Aí trabaiava o dia todo
(CZ-01).

A nossa expectativa era a de que as formas de subjuntivo fossem mais
recorrentes nos contextos de irrealidade. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos
na quantificação dos dados.

Como podemos ver a partir dos resultados, o contexto de irrealidade,
apresentando 93% de frequência de subjuntivo, valor este muito acima da média
geral (53%), com um peso relativo de .90, pode ser considerado um fator favorável
ao uso desse modo verbal. Em seguida, o nível hipotético, com um peso relativo de
.51 e uma frequência de 66%, também demonstra condicionar o uso das formas de
subjuntivo nas comunidades de fala analisadas. Por outro lado, o nível ocorrido é
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aquele que mais desfavorece o uso do subjuntivo, com peso relativo de .25 e uma
frequência de 16%, muito abaixo da média geral, o que confirma a associação entre
o uso das marcas do subjuntivo e o valor semântico de irrealidade, visto que
eventos ocorridos supõem em princípio que já foram realizados e tendem a se
associar ao valor [+realis], inerente ao indicativo. Já os níveis pressuposto e
contrafactual revelaram-se fatores neutros em relação ao uso do subjuntivo, com
um peso relativo de, respectivamente, .49 e .47. De certa forma, eventos pressu-
postos denotam o entendimento do falante e, portanto, o que este considera como
verdade sobre determinado fato. Confirma-se, assim, o condicionamento do uso
das formas de subjuntivo pelo parâmetro semântico, visto que as formas de
subjuntivo, nos contextos marcados pelo traço de irrealidade, vêm ganhando espaço
em detrimento das formas do modo indicativo.

Tabela 7 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas adverbiais
e junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável nível de realidade do evento contido na oração adverbial

NÍVEL DE REALIDADE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Irreal 14/15 93% .90

Hipotético 282/426 66% .51

Pressuposto 107/306 35% .49

Contrafactual 67/121 55% .47

Ocorrido 4/25 16% .25

Total 474/893 53% —

Nível de significância: .017.

16.2.3.2  Localização temporal do evento expresso na oração adverbial
em relação ao momento da enunciação

Como observado em relação às orações relativas, adotou-se a hipótese de
que a referência a um evento posterior ao momento da enunciação tende a favorecer
o uso do subjuntivo, o que se confirmou na análise quantitativa dos dados, como
se pode ver na Tabela 8.

Tabela 8 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas adverbiais
e junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável localização temporal do evento expresso na oração
adverbial em relação ao momento da enunciação

LOCALIZAÇÃO TEMPORAL Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Posterior 344/548 63% .67

Anterior 100/205 49% .47

Simultâneo 30/141 21% .07

Total 474/894 53% —

Nível de significância: .017.
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Os eventos anteriores ou simultâneos ao momento da enunciação desfa-
vorecem o uso do subjuntivo nas comunidades de fala analisadas, apresentando,
respectivamente, pesos relativos de .47 e .07. Por outro lado, quando o evento
referido na adverbial é posterior, o uso das formas subjuntivas é maior, com peso
relativo de .67, o que se relaciona com o valor semântico do subjuntivo. Esses
resultados estão de acordo com aqueles encontrados com as orações relativas,
ratificando a ideia de que o uso do subjuntivo é também condicionado por um
parâmetro semântico.

16.2.3.3  Morfologia verbal

Como já visto, essa variável testa a hipótese de que uma diferença fonética
inerente às formas do subjuntivo dos verbos irregulares tende a favorecer o uso
das formas desse modo verbal. Na Tabela 9, podemos verificar os resultados dessa
variável.

Tabela 9 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas adverbiais
e junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável morfologia verbal

FLEXÃO VERBAL Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Regular 218/353 62% .60

Irregular 256/541 47% .43

Total 474/894 53% —

Nível de significância: .017.

Assim como nos resultados encontrados com as orações relativas, os verbos
regulares tendem a favorecer a aquisição das formas subjuntivas, prevalecendo a
regularidade sobre o princípio da saliência fônica na aquisição das formas do subjuntivo
nas comunidades rurais afro-brasileiras. Nesse sentido, deve-se levar em consideração
o fato de que, em situações de contato, é comum a eliminação da alomorfia, que
caracteriza a flexão dos verbos irregulares, o que, de certa forma, faz com que os
falantes não flexionem os verbos irregulares, fazendo uso algumas vezes do infinitivo
desses verbos, em vez da forma flexionada (e.g., se a gente ir hoje, amanhã a gente tamo
de volta. (HV-04); se ele querê vim fazê pouso longe... (HV-20)).

16.3  Análise de conjunto da variação no emprego
do modo subjuntivo no português afro-brasileiro

Encontramos uma disparidade entre os resultados registrados por Pimpão
(1999), ao estudar o subjuntivo no português urbano, e os resultados que
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obtivemos, diferença essa que dimensiona a distância que separa o português
urbano culto e o português rural afro-brasileiro. A diferença na frequência de uso
do subjuntivo entre essas duas variedades do português brasileiro pode passar dos
sessenta pontos percentuais, como se pode ver na Tabela 10.

Tabela 10 - Frequência geral de uso das formas do modo subjuntivo no tempo presente
em orações subordinadas adverbiais, completivas e relativas
no português urbano e no português afro-brasileiro

FORMAS DO SUBJUNTIVO PORTUGUÊS URBANO PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO

Orações completivas 84% 24%

Orações relativas 82% 18%

Orações adverbiais 79% 52%

Essa significativa diferença entre os percentuais constitui mais uma evidência
empírica da polarização sociolinguística no português do Brasil, como sistematizada
por Lucchesi (2001, 2002a, 2002b, 2006). E uma observação mais detalhada no
quadro da variação no uso do subjuntivo pode revelar, para além da diferença
quantitativa, uma diferença qualitativa nas tendências de mudança que se delineiam
em cada uma dessas duas variedades linguísticas brasileiras.

No português afro-brasileiro, as formas do subjuntivo parecem estar
penetrando em contextos em que, no passado, só ocorriam as formas do indicativo,
configurando-se uma tendência de aquisição das formas do subjuntivo na gramática
das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas. Esse processo de mudança seria
o resultado da crescente influência linguística dos grandes centros urbanos sobre
todas as regiões do interior do país, que se intensifica a partir da segunda metade
do século XX. Com isso altera-se a realidade pretérita dessas comunidades.
Formadas em situações de contato maciço entre o português e as línguas africanas,
essas comunidades passaram por um processo de transmissão linguística irregular,
que se caracteriza principalmente pela simplificação morfológica (LUCCHESI, 2003b
e capítulo 3 deste livro). Assim, essas comunidades, em sua formação, devem ter
reduzido drasticamente o uso do subjuntivo, generalizando-se o uso das formas
morfologicamente não marcadas do indicativo.

16.3.1  O encaixamento linguístico

Com o objetivo de cotejar os resultados quantitativos do uso do subjuntivo
nas diversas estruturas sintáticas em que esse modo verbal pode ser empregado,
estruturou-se uma variável com os seguintes fatores: oração subordinada adverbial
condicional, oração subordinada adverbial temporal, demais tipos de oração
subordinada adverbial, oração optativa, oração com talvez e demais advérbios e
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expressões de dúvida, oração subordinada completiva e oração relativa. Os resultados
desse grupo de fatores são apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas completivas,
relativas e adverbiais junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável tipo de oração em que está inserido o verbo

TIPO DE ORAÇÃO Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Optativa 25/32 78% .81

Subordinada adverbial condicional 352/513 69% .71

Subordinada adverbial 13/29 45% .47

Subordinada adverbial temporal 82/300 27% .31

Orações completivas 22/78 28% .31

Orações relativas 37/157 24% .26

Com talvez e expressão de dúvida 02/19 11% .10

Total 533/1128 47% —

Nível de significância: .016.

Os resultados demonstram que as formas de subjuntivo são mais usadas
em orações optativas, com uma frequência de 78% do total de ocorrências, contra
47% de frequência geral, e um peso relativo de .81, bem acima dos .50, que indica
neutralidade do fator. Isso se deve a motivações semânticas, visto que as orações
optativas exprimem desejos do locutor e, dessa forma, algo ainda não realizado, ou
seja, refere-se ao valor [–realis] inerente ao subjuntivo.

A relação do uso do subjuntivo em proposições com o traço semântico
[–realis] foi ratificada também quando observamos o uso desse modo verbal em
orações subordinadas condicionais, com uma frequência de 69%, peso relativo de
.71, já que estas, em linhas gerais, expressam uma hipótese, valor semântico
associado ao subjuntivo.

Por outro lado, as orações com expressões de dúvida são as que mais
desfavorecem o uso das formas de subjuntivo. Encontramos 11% do total de
ocorrências, muito abaixo da média geral de 47%, com peso relativo de .10, bem
abaixo também dos .50. Nesse caso, acreditamos que se observa uma lógica
funcional de eliminação da redundância, pois o advérbio talvez e demais expressões
de dúvida denotam o valor semântico [–realis], que seria expresso igualmente pela
forma verbal no subjuntivo. Já nas orações optativas, em que foi registrado o
maior uso das marcas de subjuntivo, não há advérbios ou expressões que marquem
dúvida ou incerteza, o que leva essa marca a ser usada no verbo. A eliminação de
formas redundantes reduzindo a morfologia flexional do verbo é comum nas línguas
crioulas, e a história das comunidades analisadas é caracterizada pelo contato
entre línguas e pelo processo de transmissão linguística irregular, que teria levado
à eliminação de marcas redundantes.
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As orações completivas (p. r. .31) e relativas (p. r. .26) também tendem a
desfavorecer o uso das formas subjuntivas quando comparado com o uso dessas
formas nas orações adverbiais.

16.3.2  As variáveis sociais

A análise do encaixamento social do uso do subjuntivo nas comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas foi feita tomando-se como base empírica o conjunto
total de ocorrências das três variáveis linguísticas definidas para a análise do
encaixamento linguístico, ou seja, reunindo todos os contextos em que as formas
do modo subjuntivo foram empregadas em uma única rodada do VARBRUL. Nessa
rodada, as variáveis sociais faixa etária, nível de escolaridade e comunidade de origem
foram selecionadas como estatisticamente relevantes. Nas seções seguintes, serão
discutidos os resultados quantitativos de cada uma dessas variáveis.

16.3.2.1  Faixa etária

Com a variável faixa etária, procuramos observar se os falantes mais jovens
são responsáveis pela aquisição das formas de subjuntivo, apresentando maior
percentual de uso. Vejamos os resultados obtidos com essa variável.

Tabela 12 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas completivas,
relativas e adverbiais junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável faixa etária

FAIXA ETÁRIA Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

20 a 40 anos 131/263 50% .55

41 a 60 anos 188/350 54% .56

61 a 80 anos 144/341 42% .45

81 anos em diante 71/175 41% .40

Total 534/1129 47% —

Nível de significância: .016.

Com base nos dados das quatro comunidades, verificamos um processo de
aquisição das marcas de subjuntivo, uma vez que os falantes das faixas 1 e 2 apresentam
maior peso relativo de uso desse modo verbal com, respectivamente, pesos relativos de
.55 e .56, e os falantes mais velhos, das faixas 3 e 4, são responsáveis pelo menor peso
relativo, com .45 e .40, respectivamente, o que demonstra que há um processo de
incremento das formas do subjuntivo nas comunidades de fala analisadas.

De certo modo, a mudança deve ter tido início por volta de 1965, em
decorrência das alterações sociais ocorridas nas comunidades, como o contato
com diferentes grupos sociais, com os meios de comunicação de massa, com a
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escola, etc., e afetou principalmente as faixas 1 e 2, os mais jovens, que tendem
atualmente a uma maior realização desse modo verbal. Por outro lado, os falantes
das faixas 3 e 4 usam com pouca frequência o subjuntivo, o que estaria relacionado
com um estado anterior da língua, influenciado pelo contato entre línguas e pelo
processo de transmissão linguística irregular.

Rocha (1997) apresenta, em seu estudo sobre o subjuntivo no português
urbano, algumas questões no sentido de que a alternância entre subjuntivo e
indicativo pode constituir um fenômeno de variação em que o subjuntivo está
perdendo ambiente para o indicativo ou de uma variação que envolve a alternância
entre os dois modos, verificando, assim, a partir de seus resultados, que está
ocorrendo uma alternância entre os modos. No entanto, temos de afirmar que
isso parece não funcionar no português afro-brasileiro, uma vez que neste está
havendo o inverso: o indicativo está perdendo (aos poucos) ambiente para o
subjuntivo, pois este modo vem sendo gradativamente adquirido pelos membros
dessas comunidades, conforme demonstrado pelos resultados da variável faixa etária.

A partir dos resultados obtidos nas comunidades de fala analisadas, as formas
do subjuntivo estão sendo aos poucos assimiladas pelos membros dessas
comunidades, situação inversa à do meio urbano, em que as formas do subjuntivo
estão cedendo lugar às formas do indicativo. Essas distintas tendências de mudança,
que se observam em duas variedades do português brasileiro, constituem um dos
parâmetros cruciais que Lucchesi (1998, 2001, 2002a, 2002b e 2006a) considerou
para a caracterização da polarização sociolinguística da realidade linguística brasileira,
dividida em duas grandes normas: a culta e a popular, que, para além das diferenças
nas frequências de uso das variáveis linguísticas, apresentariam também tendências
distintas de mudança linguística e sistemas igualmente diferenciados de avaliação
social das variantes linguísticas. A questão da avaliação social das variantes é
diretamente afetada pela atuação da escola, como veremos a seguir.

16.3.2.2  Nível de escolaridade

Apesar de não constituir um estereótipo no Brasil, o uso do subjuntivo parece
ser afetado pela ação da escola. Pimpão (1999), em sua pesquisa sobre o uso do
presente do modo subjuntivo na cidade de Florianópolis, distribuiu os falantes,
quanto à escolaridade, em primário, ginásio e colegial e observou que os falantes
dos níveis escolares mais elevados usam mais as formas do subjuntivo. Nesta análise,
os informantes das quatro comunidades foram divididos em dois grupos: o dos
analfabetos e o grupo dos semianalfabetos, aqueles que tinham qualquer contato
com a escolarização, até mesmo aqueles que sabiam apenas assinar o nome.

Os resultados indicam que os semianalfabetos usam mais o subjuntivo (p.
r. .60) do que os analfabetos (p. r. .43), demonstrando que a escolarização do meio
rural interfere nos padrões de uso desse modo verbal.
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Tabela 14 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas adverbiais
e junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável nível de escolaridade

NÍVEL DE ESCOLARIDADE Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Semianalfabeto 239/482 50% .60

Analfabeto 295/647 46% .43

Total 534/1128 47% —

Nível de significância: .016.

16.3.2.3  Comunidade de origem

Como a hipótese de nosso trabalho é a de que o contato entre línguas
afetou o processo de desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil, então, os
efeitos mais salientes desse contato seriam mais notáveis em comunidades cuja
origem estaria ligada a agrupamentos de ex-escravos e/ou de escravos foragidos e
que até recentemente têm se mantido em um grau relativo de isolamento. Sendo
assim, em comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, podemos identificar reflexos
de fenômenos que seriam condicionados pelo contato entre línguas e que podem
contribuir para definir as características atuais da língua falada no Brasil, especial-
mente em sua variedade rural.

Cremos que o isolamento da comunidade tende a conservar alguns
fenômenos variáveis na língua. Considerando-se a formação histórica e social das
comunidades rurais de Cinzento, Helvécia, Rio de Contas e Sapé, observamos
certa uniformidade, visto que todas estão relacionadas com situações de contato
entre línguas e com a fuga da escravidão, mantendo-se ainda em certo isolamento
em relação ao meio urbano. No entanto, os contextos atuais dessas comunidades
não são idênticos, pois há aquela que apresenta vestígios da existência de um falar
crioulo, a comunidade de Helvécia, e a que está mais sujeita à influência externa,
a de Rio de Contas, em função do turismo (cf. capítulo 2 deste livro). Nesse
sentido, esperamos que as formas de subjuntivo fossem menos usadas na
comunidade de Helvécia. Observemos a Tabela 15.

Tabela 15 - Uso das formas do modo subjuntivo em orações subordinadas completivas,
relativas e adverbiais junto a expressões de dúvida no português afro-brasileiro
segundo a variável comunidade de origem

COMUNIDADES Nº DE OC. / TOTAL FREQ. P. R.

Sapé 120/214 56% .60

Rio de Contas 78/168 46% .51

Cinzento 180/393 46% .50

Helvécia 155/352 44% .44

Total 534/1129 47% —

Nível de significância: .016.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36405



406

A partir dos resultados, podemos observar que em Sapé foi registrado um
maior uso das formas de subjuntivo em relação às outras comunidades, com um
peso relativo de .60, o que se ajusta à localização dessa comunidade, situada no
Recôncavo Baiano, próximo à cidade do Salvador. Na verdade, a proximidade geográfica
da comunidade com um grande centro urbano está causando modificações na
estrutura linguística, influenciando variações e/ou mudanças no sentido da norma
urbana culta. Em Rio de Contas, registramos um peso relativo de .51, o que pode
ser explicado pelo contato com padrões linguísticos propiciados pelo turismo no
município. Cinzento está praticamente na média geral de uso do subjuntivo (p. r.
.50). Com relação a Helvécia, observamos que esta é a comunidade que apresenta o
menor índice de uso do subjuntivo (p. r. .44), uma vez que a história dessa comuni-
dade está relacionada com um passado crioulo (cf. capítulo 2 deste livro).

16.4  Considerações finais

Para compreendermos o português do Brasil, é necessário conhecer a história
tanto do português urbano, quanto do português rural, observando a origem e a
constituição dessas realidades linguísticas. Os africanos e, sobretudo, os seus
descendentes, foram um importante agente na difusão do português, na formação
da sociedade brasileira (MATTOS E SILVA, 2004). Os escravos africanos adquiriram
o português de forma irregular, sem normatização, produzindo uma variedade da
língua portuguesa marcada pela redução na morfologia flexional. Na medida em
que esse modelo defectivo foi se convertendo na língua materna dos seus
descendentes, foram se formando comunidades de fala bastante distantes do
português brasileiro dito culto no que concerne ao uso de morfemas flexionais.
Esse cenário do português rural tem se alterado desde meados do século XX, em
decorrência do êxodo rural e da ação dos meios de comunicação de massa,
verificando-se um processo de nivelamento linguístico a partir dos padrões que
emanam das grandes cidades.

Um reflexo desse processo está no quadro de variação no uso do modo
subjuntivo nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, cujo padrão ascendente
observado no cotejo das gerações indica um incremento das formas do subjuntivo
na gramática dessas comunidades de fala. Assim, diferentemente do que ocorre
nas variedades urbanas do português brasileiro, a morfologia do subjuntivo, que
havia se reduzido drasticamente em função do processo de transmissão linguística
irregular que marca a formação dessas comunidades, estaria sendo reintroduzida
em seus padrões coletivos de uso da língua, em função de influências externas,
sobretudo dos grandes centros urbanos, através dos meios de comunicação de
massa.
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Esse processo de mudança, no sentido de uma ampliação do uso do modo
subjuntivo no plano da estrutura linguística, seria determinado por dois fatores.
O primeiro fator é de natureza morfológica, em que a forma mais saliente, em
termos morfofonológicos (tanto os verbos quanto os tempos), favorece a
implementação das formas do subjuntivo, podendo-se estabelecer dois estágios:
um primeiro, em que os falantes tendem a fazer uso das formas de subjuntivo
mais regulares; um segundo, em que os falantes, ao adquirir alguma consciência
sobre as formas padrão, atentam mais para as formas de subjuntivo em que o
material fônico é mais perceptível. O segundo fator é semântico: as formas do
subjuntivo começam a ser empregadas com referência a eventos claramente irreais,
já que o subjuntivo é associado ao traço semântico irrealis. Acreditamos que o
princípio da transparência semântica pode explicar o incremento das formas do
subjuntivo, a partir do momento em que o falante percebe uma oposição entre um
modo relacionado com o realis e outro associado ao irrealis, passando a dispor de
diferentes meios expressivos para efetivar a comunicação.
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