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ABSTRACT: Dik and Hengeveld (1991) state that in Spanish complements of non-factive 
verbs, such as believe, may occur both in indicative and subjunctive mood. This work aims  
at analyzing if the devices which favor the use of subjunctive in Spanish are the same of 
those used in  Portuguese. 
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0. Introdução 

Dik e Hengeveld (1991) afirmam que, no espanhol, os complementos de verbos  
não-factivos tais como crer e acreditar podem ocorrer tanto no modo indicativo quanto no 
modo subjuntivo. Isso acontece, segundo os autores, porque, com complementos de verbos  
não-factivos, o falante pode escolher se quer comprometer-se com a verdade da proposi ção 
encaixada ou não. Quando o falante quer se comprometer ele usa o indicativo, e, se não 
quer, adota o subjuntivo. 

Para Dik (1997) predi cados não-factivos indicam que o falante não está 
comprometido nem com a verdade e nem com a falsidade da proposi ção encaixada. 
Conforme o autor, o espanhol permit e uma escolha entre o modo indicativo e o subjuntivo 
dos complementos não-factivos, em que o primeiro sinaliza “ e eu acredito nisso também” e 
o último “ mas eu não me comprometo com isso”. 

A factualidade é, para Dik, um dos fatores que pode ser responsável pela seleção 
das formas de modo nas línguas, por isso, no espanhol, um dos  fatores acionadores do uso 
de formas verbais indicativas e subjuntivas está estreitamente relacionado à factualidade do 
complemento: em muitos complementos factuais, usa-se o indicativo, e nos não-factuais, o  
subjuntivo. 

A partir das considerações de Dik e Hengeveld sobre o espanhol, pode-se veri ficar 
se, no português, que possui a mesma origem do espanhol, ocorre algo semelhante; isto é, se 
o falant e opta entre o  modo indicativo e o  subjuntivo em complementos não-factivos para 
expressar comprometimento ou não com a proposi ção encaixada. 
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Os autores citam exemplos de complementos não-factivos dos verbos crer e 
acreditar. No corpus Gramática e Discurso da Universidade Federal do Rio de Janei ro, 
utilizado para a sel eção de dados para este estudo, no entanto, não foram encontradas  
ocorrências com esses verbos , e sim com achar. Dada a aproximação semântica existente 
entre os verbos citados, para realizar o presente estudo, foram selecionados dados com o 
predicado achar . 

Para Koch (1984) a expressão eu acho que, analisada comumente pela gramáti ca 
tradicional como oração principal em relação a outras que lhe complementam o signi ficado, 
sendo chamadas, por isso, de subordinadas , é na realidade um elemento modalizador. Para a 
autora, quando o falante utiliza a expressão eu acho que, ele não se engaj a totalmente com o 
conteúdo veiculado. Conforme Koch, essa é uma expressão modalizadora que indica o 
modo como aquilo que se diz é dito, sendo que a informação propriamente dita está na 
proposição. 

No tocante às orações modalizadoras , Dik(1997) também afirma que a construção 
subordinada é sempre encaixada em um predi cado que serve para modalizar a força 
asseverativa do seu conteúdo informacional. O autor considera que a predicação matri z não 
encerra uma declaração em si, mas funciona como uma “ nota de rodapé” modal  para o  
conteúdo da construção subordinada. 

Retomando a questão inicial que diz respeito ao comprometimento ou não do 
falante, quando opta pelo modo indicativo ou pelo modo subjuntivo, há ainda outro aspecto 
bastante interessante que envolve essa escolha, apontado por Givón (1995). 

Para esse autor, o modo subjuntivo é um sub-modo de irrealis e pode-se identi ficar 
os mais prováveis focos  de subjuntivo ao longo de duas dimensões escalares de irrealis: a 
Epistêmica – certeza mais baixa; e a Deôntica – manipulação mais fraca. Givón afirma que 
se uma língua possui um modo subjuntivo gramaticalizado, então é mais provável que ele 
apareça ao longo dessas duas sub-dimensões de irrealis. Neste trabalho, especi fi camente, 
referimo-nos à dimensão Epistêmica – certeza mais  baixa. 

Cabe explicar porque, nest e ponto, são introduzidas as idéias de Givón (1995). No 
tocante à escolha entre os  modos  indicativo e subjuntivo para complementar o verbo 
modalizador achar, consideramos que apesar de as idéias apontadas por Dik e Hengeveld 
(1991), e Dik (1997) serem di ferentes das de Givón (1995), não são antagônicas, pelo 
contrário , parecem ser de certo modo complementares. Tal complementação estaria 
relacionada ao fato de que seria pouco provável que o falante se comprometesse com a 
verdade de uma proposição que tenha baixa certeza epistêmica. Sendo assim, seria 
interessante considerar que as questões do comprometimento do fal ante e da certeza 
epistêmica estão estreitamente relacionadas . 

Para constat ar se essas considerações realmente procedem, faz-se necessário  
analisar criteriosamente os dados e só assim confirmar t al suposição. 

 

1. Análise qualitativa dos dados 
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Foram sel ecionadas, nest a breve análise, 18 ocorrências com o predicado achar, 
sendo que, do total, 15 selecionaram o modo indicativo em seus complementos, e apenas  
três, o modo subjuntivo. Procuraremos identi fi car quais fatores estão envolvidos nessa 
escolha. Passemos então a análise de alguns dados de fala:  

 

( 1 )“(...) eu acho que o Brasil... de repente... seja um dos países assim... que::... a  
pessoa entra pra política só por visão de/ “ô... vou entrar para a política... tá? 
Está na hora de eu me estabelecer...”(...) mas eu acho que o Brasil é::... é um país  
muito grande... entendeu? pode melhorar (...)” (p.70) 

 

Na primeira parte deste exemplo, podemos perceber que ao afirmar que no Brasil 
as pessoas que entram para a política estão pensando em se estabelecer, o falante hesita e 
usa a expressão de repente com o mesmo signi ficado do modalizador talvez, o que demostra 
baixa certeza epistêmica. Assim, como previsto por Givón (1995), o falante seleciona o 
modo subjuntivo, favorecido, nesse caso, pelo modalizador de repente. 

Já na segunda parte, o enunciado apresenta maior possibilidade de realização da 
proposição, porque o falant e se refere a algo que é de conhecimento de todos: o fato de o 
Brasil ser grande. Observando atentamente o exemplo, podemos perceber que o falant e quer 
dizer: “ o Brasil pode melhorar porque é grande”. Dessa forma, notamos que a maior 
possibilidade está relacionada à maior certeza epistêmica. Assim, novamente notamos que 
os graus de certeza epistêmica parecem ser responsáveis pela seleção do modo verbal . Nesse 
caso, a maior certeza epistêmica selecionou o indicativo. 

No exemplo abaixo, o uso do operador de negação não favorece o modo 
subjuntivo. 

 

( 2 ) “(...)eu não acho que isso é/ eu não acho que isso seja uma prisão não... eu 
acho até que::... que é o começo de tudo(...)” (p .108) 

 

O uso do operador de negação não  torna baixíssima a certeza epistêmica da 
sentença, favorecendo, assim, o uso do modo subjuntivo. Ao tratar do escopo da negação 
em relação ao uso do modo subjuntivo, Pimpão (2000: 723) afirma que “ o componente 
semântico na negação descritiva favorece o modo subjuntivo di ferentemente da natureza 
pragmática da negação metalingüística identi ficadora de um uso variável entre o modo 
subjuntivo e o modo indicativo” (p. 724). O exemplo acima parece ser um caso de negação 
descritiva, o que, segundo a autora, favorece a seleção do modo subjuntivo. 

No último exemplo sel ecionado, em que aparece o modo subjuntivo, temos outro 
fator que parece favorecer o  uso desse modo. 
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( 3 ) “(...) de repente a professora passou e começou a recolher as provas... a  
minha e a da menina que estava atrás... eu achei que tivesse acabado o tempo... 
não sei... aí ela virou pra mim e falou assim “podem sair... vocês estavam 
colando”(...) (p.116). 
 

Temos , no exemplo (3), uma situação um pouco di ferent e das outras discutidas  
anteriormente. Nesse caso, o  falante acreditava, naquel e momento, que realmente o tempo 
tinha acabado. A razão para a professora retirar a prova, no entanto, foi outra, e não o 
término do tempo. Há, então, uma pressuposição da fal ante, que não se confirma, e isso 
parece favorecer o uso do modo subjuntivo. 

Nos demais dados levantados , em que não ocorrem outros modalizadores (além do 
próprio verbo achar), t ais como de repente (com sentido de talvez ), o componente 
semântico de negação (não) ou uma pressuposição que não se confirma, o verbo 
modalizador achar seleciona somente o modo indicativo, como at estam os exemplos  
abaixo:  

 

( 4 ) “(...) investir o tempo que ia gastar num novo projeto... investir em 
professores... em educação...se investisse mais nessa parte... então já é um grande 
bem... então eu acho que tudo é economia....tudo é dinheiro” (p.54) 
 
( 5 ) “(...) eu acho que...  pra resumir tudo...é novamente... tem que resolver o  
problema econômico(...)” (p.55) 
 
( 6 ) “(...) eu acho que a tendência agora é só piorar... não sei a ... a que ponto nós 
vamos chegar(...) (p.66) 
 
( 7 )“(...) eu acho que uma depende da outra... entendeu?(...)” (p .70) 
 

A partir desses dados, podemos perceber que a questão da escolha entre os modos  
subjuntivo e indicativo, no Português, não está somente relacionada ao verbo modalizador 
achar e ao comprometimento ou não do falante com a verdade da proposição encaixada. A 
escolha do modo nas orações encaixadas ao verbo achar , em português, está relacionada a 
outros fatores, como mostram os exemplos (1), (2) e (3). 

Sendo assim, notamos que, em português, parece ocorrer algo di ferente do que 
acontece em espanhol, em que o uso dos modos indicativo e subjuntivo está relacionado ao 
comprometimento do falant e com a verdade ou não da proposição. Afirmações categóri cas a 
esse respeito só seriam possíveis a partir da análise de dados de fal a do espanhol , das quais  
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não disponho no momento, e t ambém da análise de um maior número de dados do 
português. 

É certo que, como previu Givón (1995), em situações de baixa cert eza epistêmica é 
mais provável que se mani feste o modo subjuntivo. Em português, a alternância entre os  
modos indicativo e subjuntivo caract eriza uma distinção de graus de cert eza epistêmica, 
diferent emente do caráter discreto apontado por Dik e Hengeveld (1991) a respeito do 
espanhol. 

 

2. Considerações  finais 

Embora não tenha sido feita uma análise quantitativa dos dados, pudemos perceber 
que o falante seleciona preferencialmente o modo indicativo em orações encaixadas na 
posição de segundo argumento do predicado achar . Para que não seja utilizado esse modo, é 
necessário que haja, na sentença, fatores que favoreçam o uso do modo subjuntivo: 
ocorrências de satélites de nível três (modalizadores), operador de negação e uma 
pressuposição que não se confirma. 

Quanto a discussão feita na introdução deste trabalho, que buscava uma relação 
entre as idéias de Dik e Hengeveld (1991) sobre o comprometimento ou não do falante com 
a verdade da proposição encaixada ao verbo modalizador achar e as propostas por Givón 
(op. cit.) sobre certeza epistêmica, parece que podemos confirmar que realmente o falante 
não se comprometerá com a verdade de uma proposição em que haja baixa certeza 
epistêmica.  

O que foi possível observar a partir dos dados, ainda que poucos , é que, para o  
português, não se aplicam totalmente as considerações feitas por Dik e Hengeveld (1991) e 
Dik (1997) a respeito do espanhol. Isso porque, para que o modo subjuntivo se mani feste 
junto ao verbo modalizador achar, é preciso que haja outros fatores condicionadores, que 
explicitem a baixa certeza epistêmica.  

Em português o predicado achar não é, por si mesmo, um marcador de baixa 
certeza epistêmica, mas sim um modalizador que encaixa uma proposição não uma 
predicação e o  que varia são os  graus  de certeza epistêmica do falant e. Como previsto por 
Givón (1995), quanto menor a certeza epistêmica, maior a probabilidade de mani fest ação do 
uso do modo subjuntivo. 

Podemos afi rmar, dessa forma, que o uso do modo subjuntivo em orações  
encaixadas ao predi cado não-factivo achar, no Português, não está relacionado somente à 
questão do não comprometimento do fal ante com a verdade da proposição encaixada, como 
no espanhol, mas sim, como já dito anteriormente, com graus de certeza epistêmica 
mani festados na sentença por meio de modalizadores como o advérbio talvez, o operador de 
negação, entre outros  fatores.  
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Para que essa questão seja melhor esclarecida e elaborada, faz-se necessário uma 
investigação mais aprofundada, utilizando um número maior de dados do português, o  que 
será feito no decorrer da pesquisa para composição da dissertação de mest rado.  
 

RESUMO: Dik e Hengeveld (1991) afi rmam que em Espanhol os complementos de verbos  
não-factivos, tais como crer e acreditar, podem ocorrer tanto no modo indicativo quanto no 
modo subjuntivo. Este trabalho busca analisar se os mecanismos que favorecem o uso do 
modo subjuntivo em espanhol  são os mesmos que selecionam este modo em português . 
 
PALAVRAS-CHAVE: modo subjuntivo; modalidade epistêmica, construções encaixadas . 
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