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RESUMO

Neste trabalho investigamos o comportamento das orações condicionais na

língua escrita contrastando o português ao inglês, a partir de textos extraídos da

imprensa brasileira e da americana. O foco do trabalho é a variação na ordem das

orações – antepostas ou pospostas em relação à oração núcleo - em um contexto de uso

real. Como orações condicionais, consideramos aquelas com a presença da conjunção se

e equivalentes em português e da conjunção if ou equivalentes em inglês.

Para tal, nos baseamos nos princípios do Funcionalismo quanto à noção de

marcação e iconicidade (Givón, 1995) e da Teoria da Variação (Labov, 1972), que

possibilita explicitar a sistematicidade do fenômeno através da correlação entre posição

anteposta (vs. posposta) e as variáveis lingüísticas e extralingüísticas. Utilizamos o

pacote de programas Goldvarb 2001 para uma análise quantitativa dos corpora,

constituídos dos jornais O Globo, Jornal do Brasil1 e Extra para o português e

Washington Post, New York Times e USA Today para as ocorrências em inglês.

Constatamos correlação positiva entre a anteposição e as variáveis conectivo,

jornal-fonte e gênero textual, que confirmam nossas hipóteses.

1 Em alguns exemplos, utilizaremos JB em lugar de Jornal do Brasil.
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ABSTRACT

In this study we investigate the behavior of the conditional clauses in Portuguese

and English media written texts, in a contrastive analysis of these languages, from texts

extracted by the Brazilian and American press. The focus is in the variation the clause

order – anteposition or postposition in relation to the nucleus – in a real context of use.

We understand as conditional sentences those with the conjunction se or equivalents in

Portuguese, and if or equivalents in English.

To do this, we are based on Functionalism principles (Givón, 1995) when

talking about marcation and iconicity, and the Variation Theory (Labov, 1972a), which

give us the possibility to explain the phenomenon systematization through correlation

between the position and the variables. We used Goldvarb 2001 to a quantitative

analysis of the corpora, consisting of O Globo, Jornal do Brasil, and Extra newspapers

for the occurrences in Portuguese, and Washington Post, New York Times and USA

Today for English.

We noticed a positive correlation between anteposition and the variables

connective, newspaper and discourse genres.
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0- INTRODUÇÃO

Um fenômeno que tem atraído a atenção de muitos estudiosos da língua é o

processo de articulação de orações em sentenças complexas e, mais especificamente, da

sua ordenação. Tradicionalmente, o espaço dedicado a esse assunto nas gramáticas é

muito reduzido, limitam-se apenas a uma classificação sintática e/ou semântica das

orações e não se detêm na inter-relação entre elas para a formação de uma sentença.

Além disso não observam o contexto em que tais orações são produzidas no uso real,

apresentando exemplos isolados, ou seja, criados artificialmente, desviados do contexto

discursivo.

Neste trabalho partiremos de uma proposta funcionalista e variacionista para

estudar a posição das orações condicionais em relação às respectivas orações-núcleo.

Consideramos aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos envolvidos a partir dos

dados empíricos da modalidade escrita. Nosso objeto de estudo é a ordem dos

constituintes da estrutura conhecida como “subordinada adverbial”, tendo como foco a

oração condicional.

Ao tratar da variação de posição que pode assumir a oração condicional em

relação à oração dita como principal assumimos que o fenômeno não ocorre de forma

aleatória. Para caracterizá-lo, seguimos a Teoria da Variação, a qual considera que, em

princípio, os fenômenos variáveis são passíveis de sistematização.

Sendo assim, procedemos à análise qualitativa e quantitativa da posição das

condicionais contrastando textos jornalísticos em português e em inglês, visando a

identificar diferenças e semelhanças sistemáticas no comportamento variável das

orações nas duas línguas, como nos exemplos a seguir:
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i. Se essa estimativa se concretizar, o governo pode dar um aumento
linear que vai variar de 2,9% a 5%. (Extra)

ii. A oposição não aceita deixar seu nome de fora; o governo ameaça fazer
um relatório paralelo caso ele seja incluído. (O Globo, 389)

iii. "If you believe you'll be moving in the next four or five years, I'd rent,"
said Thomas Z. Lys, an accounting professor at the Kellogg School of
Management at Northwestern University. (New York Times)

[Se você acredita que se mudará nos próximos quatro ou cinco anos,
eu alugaria, disse Thomas Z. Lys, um professor de contabilidade da
escola de Administração Kelogg da Northwestern University.]2

iv. Sharon says he will seek to establish Israel's permanent borders if he is
re-elected. (New York Times)

[Sharon diz que ele procurará estabilizar as fronteiras permanentes
de Israel se ele for reeleito.]

Seguimos o princípio de marcação e da iconicidade (Givón, 1995) para explicar

os resultados das variáveis sobre a anteposição, que é a posição não-marcada.

No primeiro capítulo apresentaremos as definições do Funcionalismo lingüístico.

Caracterizaremos o Funcionalismo e suas correntes, apoiados em Givón(1979),

Neves(2000), entre outros; a Teoria da Variação, segundo Labov. Citamos também os

estudos de Halliday (1995) e Lehmann (1989). Apresentamos a perspectiva

sociolingüística de Lavandera (1985), que trabalha com formas portadoras de

significado.

No segundo capítulo, temos a caracterização das orações condicionais aqui

estudadas. Primeiramente, mostramos seu tratamento nas gramáticas tradicionais e em

seguida comentamos o tratamento das orações condicionais em trabalhos recentes sob a

ótica do Funcionalismo e da Teoria da Variação.

2 As traduções entre colchetes são nossas.
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No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa: os corpora

utilizados e as variáveis dependentes e os grupos de fatores. Descrevemos a análise

quantitativa, ou seja, os procedimentos previstos pela Teoria da Variação para a

utilização do programa GOLDVARB, através do qual se processa a correlação

estatística entre variáveis dependentes, no caso, as variantes anteposição e posposição

da condicional e as variáveis independentes.

No quarto capítulo, apresentamos os resultados do efeito das variáveis

independentes identificadas sobre as orações nas duas línguas.

No quinto capítulo, discutimos como a posição das condicionais é

correlacionada às variáveis independentes em cada uma das línguas: as combinações

modo-temporais que ocorrem nessas construções, a natureza do processo verbal da

oração condicional, o gênero textual, a correlação de sujeitos, a polaridade das orações,

o jornal-fonte, além de considerações subsidiarias. À análise dos resultados de cada um

dos grupos de fatores segue-se a sua interpretação às hipóteses propostas início da

pesquisa.

No quinto e último capítulo procedemos à síntese de nossos resultados.

Concluímos que a preferência pela ordem prototípica (condicional+núcleo) em ambas

as línguas se deve a motivações funcionais (principalmente os princípios de marcação e

iconicidade) e que estas se exercem sistematicamente através de contextos variáveis de

diferentes níveis. Convergências e eventuais divergências entre os usos das línguas

podem ser explicados pela atuação mais geral ou mais específica dos mesmos

princípios.

Por fim, segue a bibliografia utilizada nesta pesquisa.
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1- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 A TEORIA DA VARIAÇÃO E SOCIOLINGÜÍSTICA

A teoria da variação propõe a idéia de que toda variação está associada ao

contexto de uso. A língua é estudada em situação real de uso, incorporando-se aos

contextos lingüísticos e discursivos os que envolvem a produção lingüística. Seu

fundador é o lingüista William Labov, que a define como um instrumento da

sociolingüística, a qual não se distingue da lingüística.

Inicialmente os sociolingüistas se detinham na análise de fatores sociais

(variáveis extralingüísticas), por se adotar uma postura contrária à dos estruturalistas,

que abstraem o aspecto social sistemático e variável do uso da língua, e a dos

gerativistas, que idealizam o falante e defendem o caráter homogêneo à língua. A noção

de regra variável é contraposta à noção de regra categórica do gerativismo.

O objeto de estudos da Sociolingüística é a língua em sua manifestação real, nos

grupos sociais e nas comunidades. Essa manifestação dos diferentes grupos não é

homogênea; ela se apresenta como variedades lingüísticas com características formais e

funcionais próprias. Os parâmetros de análise variacional formam um complexo

estrutural com parâmetros de várias naturezas, podendo apresentar-se como variáveis

internas e externas. As variáveis internas consideram os aspectos fonológicos,

morfológicos, sintáticos, discursivos e lexicais. As variáveis externas são fatores

extralingüísticos, como os sociais, por exemplo, etnia, gênero/sexo, características

regionais, de escolaridade e de classe socioeconômica, e os estilísticos ou de registro,

tais como a formalidade do discurso e a tensão comunicativa.
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Um dos objetivos da teoria da variação é descobrir quais são os fatores que

motivam a variação lingüística, e qual o grau de importância de cada um deles na

delimitação da variável. Também se verifica se o fenômeno está no início de sua

ocorrência ou se já indica uma mudança. A variação mostra como a língua se adapta às

necessidades de comunicação.

Os variacionistas se propõem a sistematizar o comportamento de falantes reais,

ou seja, que pertencem a comunidades lingüísticas heterogêneas, e ao mesmo tempo

sistematizar as categorias lingüísticas que se relacionam com cada variante lingüística.

A denominação de “variedade lingüística” é utilizada para definir uma entidade

lingüística que “se desenvolve atendendo às características dos usuários das línguas e

em função dos usos que se realizam desta” (Ramallo, 2000). O caráter dinâmico das

línguas é um reflexo da movimentação da organização social, e as variáveis evoluem de

acordo com esta organização.

Após a análise de fenômenos fonológicos e morfofonológicos, os estudos se

estenderam aos fenômenos sintáticos. Para o estudo da sintaxe, o ponto crucial para a

análise é a manutenção do significado referencial das formas alternantes (Labov 1977).

Como as formas veiculam significados distintos, faz-se necessário que haja identidade

de contextos para que as variantes possam ser atribuídas à mesma variável dependente.

Hoje, considera-se o contexto discursivo para a realização de estudos de fenômenos

sintáticos em vários níveis. Em suma, a variação entre as formas portadoras de

significado é estudada em um contínuo de possibilidades dentro de um mesmo domínio

funcional.

Desta forma, tem-se um sistema lingüístico que serve a uma comunidade

heterogênea e plural e que deve ser também heterogêneo e plural para desempenhar
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plenamente as suas funções, este sistema é, portanto, dependente de fatores externos,

tais como os grupos sociais, a situação de uso da língua, que inclui a formalidade e a

modalidade.

A variação lingüística trata, então, do uso de elementos lingüísticos alternativos

que podem exprimir a mesma idéia ou sentido. A variação ligada a um fenômeno pode

ocorrer devido a :

§ a fatores estritamente lingüísticos;

§ a elementos exclusivamente sociais;

§ a elementos lingüísticos e sociais ao mesmo tempo ou

§ a nenhum deles, ou seja, as razões podem ser nem lingüísticas nem

sociais.

A Sociolingüística se interessa principalmente pelo primeiro e pelo segundo

caso.

A teoria laboviana conta com uma metodologia bastante clara para a análise da

variação. Ela estabelece critérios para a coleta e codificação dos dados, e também se

utiliza de programas computacionais para a análise quantitativa que permitem a

interpretação dos fenômenos.

A abordagem sociolingüística das formas significativas foi aprofundada por

Beatriz Lavandera (1985). Em seu trabalho sobre condicionais de se, a autora faz uma
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“análise semântica e uma análise correlativa”3 das formas verbais baseada nos moldes

da Teoria da Variação padrão.

Neste trabalho, a autora estuda as formas alternantes (imperfeito do

subjuntivo, presente do indicativo e futuro do pretérito)4 ligadas a uma só variável por

seu conteúdo não-factual, e correlacionadas com fatores extralingüísticos (idade, sexo e

escolaridade).

Lavandera propõe três níveis de análise semântica das variantes não

fonológicas: o nível de significado básico das sentenças, que corresponde à estrutura

profunda; o nível dos significados do enunciado, que corresponde à estrutura

superficial; e o nível dos significados que correspondem às estratégias discursivas.

Com isso, concluímos que (Gryner, 1990):

• a distinção entre os significados básicos seria suficiente para explicar

oposições;

• a forma superficial abarcaria diferentes formas gramaticais no

segundo nível, integrando noções de certeza e dúvida, real e irreal;

• os resultados se combinariam com os contextos lingüísticos e

extralingüísticos, produzindo efeitos estilísticos convencionalizados,

de acordo com propósitos comunicativos definidos.

Em trabalhos posteriores, Lavandera propõe um trabalho mais abrangente

sobre a questão da diferença do significado entre variantes com o mesmo conteúdo

referencial relacionados a contextos sociais, diferentemente da proposta de Labov.

3 Em Gryner (1990)
4 Gryner (1990)
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A base deste novo trabalho foi a chamada Semântica Sociolingüística.

Sugere então três novos níveis de significação: o primeiro seria o nível do sentido ou

significado sentencial, isto é, conteúdos associados ao conceito de denotação; um

segundo nível de significados estilísticos, que não afetam as condições de verdade,

associados ao conceito de conotação; e um terceiro nível de significações sociais e

estilísticas (fatores extralingüísticos).

Passamos a ter uma distinção entre significações e significados. A diferença

entre a proposta de Lavandera e a de Labov reside exigência do modelo da Teoria da

Variação, que admite somente alternantes de mesmo significado. Para Lavandera, há

variantes que se opõem em relação ao significado estilístico e, nestes casos, a escolha da

variante não é definida pelo contexto, mas por uma decisão do locutor, que escolhe uma

ou outra estratégia discursiva. Isto restringe a análise aos níveis fonológicos e

morfofonológicos.

A réplica de Labov vai no sentido de ignorar as diferenças de significado e

manter a análise da variação. Os dois pontos de vista são apenas aparentemente

inconciliáveis.

A pesquisa da variação em níveis mais altos tem-se mostrado factível a

partir do estabelecimento de um significado (contexto) comum subjacente a todas as

variantes.

Mostraremos, no próximo item, algumas características básicas no

Funcionalismo.
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1.2 O FUNCIONALISMO

O funcionalismo é uma corrente lingüística que se atém ao estudo das relações

gramaticais de acordo com as funções que desempenham quando são usadas,

considerando, portanto, a linguagem como um meio de interação social, a qual motiva a

mudança nas línguas. Cunha (apud Martelotta 2008) diz que “...a língua não constitui

um conhecimento autônomo, independente do contexto social, ao contrário, reflete uma

adaptação, pelo falante, às diferentes situações comunicativas.”

Este trabalho baseia-se na Teoria Funcionalista. Tal teoria possui várias

vertentes, o que torna necessária a sua especificação no âmbito deste trabalho.

De forma geral, os funcionalistas estudam as regularidades no uso da língua,

considerando as condições discursivas em que ela se desenrola. Isto significa dizer que

o uso da língua exerce uma função na comunicação interpessoal. Assim como os

variacionistas, trabalham com dados extraídos de contextos reais (falados ou escritos),

evitando exemplos inventados e descontextualizados (ver Cunha, in Martelotta, 2008).

Entretanto, há diferenças entre tendências dentro do funcionalismo.

Para Nichols (1984), as teorias da gramática se filiam a três perspectivas: uma

estrutural, uma formal e outra funcional. A gramática estrutural trata da descrição de

estruturas gramaticais tais como fonemas, morfemas, as relações sintáticas entre

constituintes e sentenças e, em alguns casos, do texto e do discurso. Na gramática

formal os mesmos fenômenos são estudados, no entanto neste caso existe um modelo

usado para a análise e na argumentação sobre o fenômeno. Na gramática funcional

analisa-se a estrutura gramatical juntamente com a situação comunicativa: os

propósitos, os participantes e o contexto discursivo.
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Nichols aponta que, o termo “função” tem vários sentidos e todos eles

significam a dependência de dado elemento estrutural em relação aos elementos

lingüísticos de outros domínios (estruturais ou não). Distingüir os possíveis sentidos de

função envolve atentar para cinco componentes da gramática que podem ser vistos

como graus de “interpretação teleológica”:

§ Função/interdependência: inter-relação, covariação; interação entre regras da

gramática transformacional (variáveis dependentes e independentes).

§ Função/propósito: uso intencional da língua ou linguagem, ligado ao o objetivo

da comunicação.

§ Função/contexto: lista de significados, índice de regras no discurso e

organização do discurso como evento de fala ou como texto. Assim, a linguagem

é um reflexo do contexto do ato de fala ou do texto.

§ Função/relação: relação de um elemento estrutural com uma ou mais unidades

estruturais de ordem superior.

§ Função/significado: natureza semântica das formas lingüísticas.

Ao terceiro componente está diretamente vinculada a análise variacional.

Os funcionalistas também recorrem a fatores psicológicos como facilidade de

processamento e armazenamento, análises freqüentes no início do funcionalismo.

Nichols defende que o funcionalismo dividiu-se em três vertentes: a

conservadora, apontava falhas nas teorias gerativista e estruturalista, sem propor

alternativas a essas análises; a moderada, que mostrava falhas porém propunha análises

alternativas; e a extrema, que nega a estrutura e fundamenta-se somente nas funções.
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Deter-nos-emos naquele que apresenta relevância para o trabalho: o

funcionalismo moderado. Neste, a idéia de estrutura é central para a compreensão das

línguas, considerando-se, além da sintaxe, a natureza semântica e a pragmática dos fatos

lingüísticos. Por exemplo, em Halliday (1994), um dos representantes deste grupo, há

uma preocupação em interpretar a língua como um sistema de significados, codificados

por formas pelas quais eles se realizam. Para o autor, a gramática é natural, visto que

tudo o que há nela pode ser explicado pela língua em uso, ou seja, pela sua função no

sistema lingüístico, no discurso.

A teoria funcionalista marcou as análises lingüísticas principalmente por ter

legitimado as considerações relativas ao discurso nos estudos gramaticais, dentro da

comunicação real e da interação entre os interlocutores. Conforme Braga e Neves

(1995), de forma geral, a orientação funcionalista assume que:

a) a forma não deve ser entendida independentemente de suas funções:

integração na gramática do estudo da forma, do significado e do uso;

b) dois sistemas regem a organização gramatical: as regras que comandam a

constituição de expressões lingüísticas (regras semânticas, sintáticas, morfológicas e

fonológicas) e as regras de interação verbal no uso (regras pragmáticas);

c) as regularidades da língua podem ser explicadas pela freqüência de uso;

d) a língua é internamente estruturada como um todo, formado por hierarquias;

e) a língua é um sistema semântico, e a gramática funcional propõe-se a mostrar

os significados codificados pelas seqüências lingüísticas.
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Com base nesses pressupostos teóricos pretendemos descrever a natureza das

orações condicionais, observando as relações sintático-semânticas que estas orações

apresentam em relação à oração núcleo. Por outras palavras, para entender melhor o

funcionamento da oração condicional, é necessário que se atente para a sua estruturação,

isto é, precisamos então conhecer como as orações se articulam entre si.

O fenômeno de articulação de orações tem recebido uma especial atenção nos

estudos funcionalistas. Tomemos especificamente a gramática de Halliday (1994), na

qual se encontra uma classificação distinta das demais para as denominadas relações

táticas entre as orações. O autor propõe dois sistemas de interdependência entre as

orações: o sistema lógico-semântico e o sistema tático.

O sistema lógico semântico trata da expansão e projeção de orações. A expansão

ocorre quando a segunda oração do complexo elabora ou estende a primeira; a projeção

ocorre quando a primeira oração projeta o significado da segunda.

Por sua vez, o sistema tático é dividido em parataxe, hipotaxe e encaixamento5.

Vejamos cada um deles. A parataxe é o tipo de relação em que as orações têm o mesmo

status; aproxima-se do que na gramática tradicional é chamado de coordenação; a

hipotaxe é a relação na qual existe um termo dominante, livre, e um dominado, como as

chamadas orações subordinadas adverbiais e adjetivas explicativas da GT6; e o

encaixamento é a relação em que uma oração funciona como constituinte de outra,

dentro de uma mesma estrutura, tais como as chamadas subordinadas adjetivas

restritivas. Desta forma, poderíamos dizer que estes tipos de construções estariam em

um contínuo, em cujas extremidades ficariam, em um extremo, a parataxe, marcando

um nível baixo de vinculação e, no outro extremo, o encaixamento, que é altamente

5 Hopper & Traugott (1993) denominam subordinação o que Halliday (1994) rotula como encaixamento.
6 GT: gramática tradicional.
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vinculado, e em posição intermediaria a hipotaxe. A tabela 1 explica simplificadamente

estas relações:

Parataxe Hipotaxe Encaixamento

Ligação entre

orações de

mesmo status

Ligação entre

elemento dominante

e dependente

Relação de interdependência,

com uma oração qualificando a

outra.

Tabela 1: sistema de articulação de orações segundo Halliday (1994)

Neste quadro, portanto, as condicionais encontram-se no grupo das orações

hipotáticas. Halliday também afirma que as orações hipotáticas podem ter sua ordem

alterada, o que significa dizer que podem aparecer antes ou depois da oração núcleo, o

que não acontece com as orações paratáticas, que teriam seu nexo oracional

desconfigurado com a alteração de ordem.

Há também outro trabalho sobre vinculação de orações, realizado por Lehmann7

(1988), ainda que não considere o contexto de sua ocorrência, procura explicar a

integração entre a oração primária e a oração secundária em um período composto.

Quanto a essas ligações, Lehmann diz que uma relação de dependência ocorre quando

um sintagma x ocupa uma posição gramatical ligada a um sintagma y ou vice-versa.

Neste caso o sintagma dominante determina as categorias gramaticais da oração

complexa e suas relações externas. Coordenação é a relação de associação que combina

dois sintagmas do mesmo tipo, formando um sintagma novamente do mesmo tipo.

Considera como parâmetros semantossintáticos a hierarquia decrescente da oração

7 O trabalho de Lehmann analisa uma certa variedade de línguas e se constitui, portanto, em um trabalho
tipológico.
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subordinada; o nível sintático da oração principal; a dessentencialização da oração

subordinada, ou seja, sua possibilidade de expansão ou redução; a gramaticalização da

oração principal; o entrelaçamento das duas orações e a explicitude do conectivo.

Quanto à hierarquia temos, por um lado, a parataxe, que seria a ausência de uma

relação hierárquica entre as orações; por outro lado, a subordinada está situada um nível

abaixo da oração principal, como seu constituinte: encaixamento. Vejamos o diagrama

proposto por Lehmann:

parataxe

encaixamen

to

orações orações dípticos orações
independentes adicionadas correlativos mediais

Figura 1: contínuo de vinculação nas as orações complexas

Esta integração gradual das orações forma um continuum de hierarquia

decrescente, o que configura uma caracterização comum de oração subordinada. A alta

vinculação da subordinada com a principal corresponde à dessentencialização, que é o

processo que parte do nível da sentença e vai para a nominalização, no qual os

conectivos podem passar a ter função adverbial.

É importante apresentar neste trabalho a noção de marcação, pois ela vai

nortear todos os nossos resultados. Abaixo, uma breve definição.

1.2.1 A noção de marcação
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A noção de marcação consta nos estudos da língua desde os primórdios do

funcionalismo, ainda que usada primariamente para marcar oposições bilaterais – entre

[marcado] vs [não-marcado], fonológicas e morfológicas. Na lingüística atual

caracteriza a desigualdade existente entre valores de uma determinada categoria

gramatical numa variedade de contínuos.

Segundo Givón (1995), o principio da marcação pressupõe a) a noção de

complexidade estrutural, na qual a estrutura marcada é mais complexa estruturalmente

do que a não-marcada, b) a noção de complexidade cognitiva, na qual a categoria

marcada tende a ser mais complexa em termos de esforço mental para a compreensão,

atenção e tempo de processamento, e c) de acordo com a freqüência de distribuição,

com a qual podemos dizer que a estrutura marcada é menos freqüente do que a não-

marcada Estas relações dependem do contexto em que ocorrem, pois sua motivação

pode variar de um para outro.

Estes três critérios geralmente coincidem, o que constitui o princípio da meta-

iconicidade. Passemos agora ao conceito de iconicidade.

1.2.2 Iconicidade

O principio da iconicidade refere-se à correlação entre forma e função, ou seja, à

analogia entre o código e seu conteúdo. O funcionalismo, defende que a língua reflete o

funcionamento da mente e sua conceituação de mundo baseada em experiências.

Entretanto, isso não significa que a correlação seja biunívoca, de um para um, o

que consistiria numa posição extremada, pouco adotada entre os lingüistas. Portanto, a

relação entre forma e conteúdo é arbitrária, pois as palavras já podem, por um lado,

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


25

mudar o significado que motivou o original e, por outro, ter passado por mudanças

fônicas, o que dá origem a variantes..

Givón (apud Cunha, 2008), descreve a iconicidade sob três princípios:

quantidade de informação, integração dos constituintes e ordenação linear dos

segmentos.

Segundo o princípio da quantidade, quanto maior for a informação, maior a

quantidade de forma A complexidade de pensamento é refletida na complexidade de

expressão, pois o que é conceptualmente mais simples se expressa por uma forma mais

breve ou menos acentuada (menos pesada fonicamente).

Quanto ao princípio de integração ou proximidade de constituintes entende-

se que quanto mais próximos cognitivamente estiverem os conteúdos, mais integrada

será a forma de codificá-los.

Quanto ao princípio de ordenação, trata-se da noção de ordenação linear, em

que a seqüência das orações tende a refletir a ordem linear em que os fatos se

processam. Este princípio icônico explica a tendência universal da oração condicional

anteceder a oração núcleo. Pela lógica, uma condição precede uma conseqüência.

Vejamos, a seguir, uma possível caracterização para as orações hipotáticas

condicionais.
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2- A CONSTRUÇÃO CONDICIONAL

2.1 DEFINIÇÃO

Tratemos agora das orações condicionais em particular. Tais orações têm sido alvo de

diversas discussões em vários campos teóricos, por seu uso apresentar diversos significados.

Neste trabalho tomamos por base o que diz Haiman (1978), adaptado para o português

por Neves (1999). Segundo o autor, não há uma definição satisfatória nem lingüística para as

construções de condição, e o único critério para a sua identificação é a forma superficial: a

presença da conjunção if ou equivalentes em inglês e, nas outras línguas, as conjunções

correspondentes. Em português, a conjunção se ou equivalentes, sobre a qual funciona a

construção

se S1, S2 ou se p, (então) q

em que p e q são denominados tradicionalmente de prótase e q de apódose. A prótase pode

ser introduzida pelas conjunções condicionais se, que é a de maior ocorrência, caso, desde

que, uma vez que, na hipótese de, salvo se, entre outras em português. Já para o inglês

temos as conjunções unless, given that, provided that, entre outras.8

Neste trabalho, dividimos as orações em dois grupos: as que apresentam a conjunção

prototípica se ou if por um lado, e de outro as orações que apresentam os outros tipos de

conjunção, pelo fato de que estas aparecem em número reduzido para uma análise individual.

Tal classificação também pode ser encontrada em Quirk (1990) e Celce-Murcia &

Larsen-Freeman (2000), para a língua inglesa. A classificação dessas orações será feita

detalhadamente em outra seção do trabalho.

8 É importante ressaltar que as conjunções caso e desde que em português têm comportamento diferente da
conjunção prototípica se; do mesmo modo, se diferencia a conjunção if das demais conjunções condicionais do
inglês.
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Mateus et alii (1989) lista os conectores9 que podem ser utilizados em orações

condicionais: se, caso, a não ser que, desde que, conquanto que, com a condição que,

sendo se o conector prototípico.

Além disso, apresenta uma classificação das orações condicionais a partir de sua

relação com o tempo e o modo verbal em que ocorrem, sendo de três tipos: factuais,

hipotéticas e contrafactuais.

As orações são chamadas de factuais quando se assume que o conteúdo das

proposições pode ser verificado no mundo real, em um intervalo de tempo relevante.

Apresentam-se tipicamente no presente do indicativo, como no exemplo (1):

(1) Se o narciso é uma flor, (então) pertence ao reino vegetal.10

Nas orações hipotéticas, a proposição condicional remete a um mundo possível, criado

lingüisticamente pelo enunciado, e não é epistemicamente acessível no momento da

enunciação e no qual, dado o antecedente, verifica-se o conteúdo proposicional do

conseqüente –a oração matriz, ou apódose.

De forma geral, localizam-se no tempo futuro, por este exprimir uma modalidade não-

factual. A condicional geralmente tem verbo no futuro do subjuntivo (com os conectores se,

caso). Com os conectores desde que e contanto que usa-se o presente do subjuntivo, e a

oração matriz tem o verbo no presente ou no futuro do subjuntivo. Vejamos o exemplo (2):

(2) Se você vier cedo, iremos jantar fora.

9 Nomenclatura escolhida pelo autor.
10 Este exemplo e os seguintes são de Mateus (1989).
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As orações contrafactuais estabelecem relações entre as proposições que se verificam

em mundos alternativos ao mundo real (3); também são chamadas de condicionais

improváveis.

(3) Se Maria estudasse, tiraria notas melhores.

Segundo Mateus et alii essas condicionais podem ser utilizadas no pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo, que situa o estado-de-coisas da oração no passado, ou ainda podem vir

no imperfeito do subjuntivo, com os estados-de-coisas descritos nas duas orações não

relacionados temporalmente.

As autoras ainda relacionam outras formas de exprimir os mesmos tipos de relação

semântica. Em muitos casos, são exemplos de justaposição ou coordenação. Na justaposição,

temos uma possibilidade em que uma das orações é completiva, regida por um verbo modal

ou “criador de mundos”, como supor ou imaginar, com o presente do indicativo na completiva

e futuro ou presente na oração que indica conseqüência.

(4) Imagine que falte água outra vez, vou me queixar à EPAL.

Em outro caso podemos ter uma oração imperativa seguida de uma oração declarativa

(que pode ser iniciada por que) no futuro ou no presente do indicativo (5).

(5) Deitem um balão com ar aquecido que ele conseguirá voar por algum tempo.

Também podemos utilizar uma interrogativa retórica seguida de declarativa no futuro

ou no presente do indicativo, como em (6).
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(6) Há perigos no Rali? Eles ultrapassam-nos.

Nas construções de coordenação, os tempos e os modos das duas orações dependem da

probabilidade da relação entre condição e conseqüência. Para indicar maior probabilidade,

usa-se imperativo ou presente do subjuntivo no primeiro membro e futuro ou presente do

indicativo no segundo. Para menor probabilidade, usa-se imperfeito do subjuntivo na primeira

oração e imperfeito do indicativo ou condicional na segunda.11 Comparemos as construções

seguintes em (7) e (8):

(7) Trabalhe pouco e verá logo problemas.

(8) Trabalhasse pouco e teria/tinha logo problemas.

Há ainda as condicionais reduzidas infinitivas, participiais e gerundivas,

respectivamente:

(9) A concretizar-se essa hipótese, prefiro/preferirei a reunião.

(10) Posta essa hipótese, prefiro a reunião na próxima semana.

(11) Concretizando-se essa hipótese, prefiro a reunião.

Nesses casos, Mateus aponta que não há mobilidade entre as orações, por se

colocarem as condicionais preferencialmente antepostas.

Em nossa pesquisa, preferimos abordar apenas os casos em que as duas orações são

expressas e apresentam conectivo, excluindo a única ocorrência de oração condicional

gerundiva.

11 Chama-se de tempo condicional o que hoje, no Brasil, habitou-se chamar de futuro do pretérito.
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Agora, vejamos uma caracterização das orações condicionais na gramática tradicional,

a partir do que está exposto em gramáticas normativas amplamente utilizadas em contextos

escolares.
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2 A GRAMÁTICA TRADICIONAL E O PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DE

ORAÇÕES

Nas gramáticas tradicionais, a vinculação de orações é classificada basicamente em

dois tipos: a coordenação e a subordinação. A tradição define a coordenação como sendo uma

construção em que uma oração não exerce função sintática em outra (Bechara 2001), “orações

que tem sentido próprio, que são autônomas, independentes, e pertencem a um mesmo

período” (Cunha & Cintra, 1985).

A subordinação é definida como uma construção em que uma oração é termo sintático

da outra, sem autonomia gramatical, funcionando como termos essenciais, integrantes ou

acessórios de outra oração, com o período constituído de oração principal – que nós

chamaremos de oração núcleo - e de uma ou mais orações subordinadas. Essas orações

exercem função sintática de substantivo, adjetivo e advérbio e por isso são chamadas de

substantivas, adjetivas e adverbiais. Para esses últimos autores, a “oração principal é única em

um período e não exerce nenhuma função sintática sobre a oração subordinada”. (idem,

ibidem).

As orações subordinadas adverbiais são classificadas segundo a circunstância que cada

uma exprime. As condicionais, portanto, são as que exprimem condição ou hipótese.

Percebemos que, de forma generalizada, o fenômeno de articulação de orações é visto

principalmente por seus aspectos sintáticos pela gramática tradicional, que não abarca

suficientemente os aspectos semânticos e/ou pragmáticos do processo.

Há ainda estudos que não são de cunho tradicional, mas também utilizam a divisão

coordenação/subordinação. Um exemplo é o estudo de Carone (1991), no qual a autora chama

de estrutura coordenada aquela em que “nenhum termo da segunda sentença está

subcategorizado ou ligado por adjunção a algum termo da primeira”, sendo que cada uma
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constitui um ato de fala. Por outro lado, quando há uma relação de dependência e

categorização das sentenças, com o uso de uma estrutura de inserção, tem-se uma estrutura

subordinada. Essas duas partes, quando estão articuladas, são chamadas de functivos.
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2.3 AS ORAÇÕES CONDICIONAIS NA GRAMÁTICA TRADICIONAL

De modo geral, nas gramáticas tradicionais12de língua portuguesa, de modo geral, as

orações subordinadas adverbiais condicionais são definidas por sua função adverbial e

classificadas a partir da conjunção que as antecedem. No caso das condicionais, a oração se

apresenta como condição ou hipótese para que um determinado fato expresso na principal

ocorra ou não.

Said Ali

Said Ali (1969) caracteriza a oração condicional como a proposição que se inicia por

se, caso, caso que, dado caso que. A oração principal completaria a oração hipotética,

expressando um fato dependente daquele expresso na subordinada. Destaca ainda que estas

orações são principalmente do tipo argumentativo.

Said Ali tipos orações condicionais de acordo com a natureza dos “fatos a que se

referem”, que podem ser i) um fato inexistente ou impossível ii) um fato realizável ou iii) uma

eventualidade.

Afirma que quando a oração condicionante (isto é, a condicional) exprime um

conselho, o ato condicionado ocorre muito posterior a ele, expressando um efeito ou

conseqüência.

Rocha Lima

Rocha Lima (1000), em sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, define que a

oração condicional como a que expressa uma circunstância cuja realização é relacionada ao

conteúdo de uma oração principal. Essas orações podem expressar a) uma realização

12 Chamamos aqui de gramática tradicional as obras de cunho descritivo/normativo que prescrevem o padrão de
fala e de escrita de sua respectiva língua.
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impossível, b) uma realização provável, possível ou desejável e c) um desejo, uma esperança

ou um pesar, quando se apresentam sob a forma de orações exclamativas ou reticentes,

geralmente sem a presença da principal.

Para ele, o conectivo se é prototípico e requer o uso do modo subjuntivo (“pretérito

imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente”, parênteses do autor). Entretanto é

possível utilizá-lo no indicativo, quando se refere a um fato real, ou a algo tido com tal, em

contraposição a outro acontecimento.

Além de se, arrola os conectivos caso, desde que, dado que, contanto que, sem que,

a menos que, uma vez que, ao lado das estruturas com verbos nas formas reduzidas de

gerúndio, particípio e infinitivo.

Além disso, aponta Rocha Lima, pode-se também suprimir o conectivo da oração, a

fim de lhe dar maior leveza. Neste caso, ressalva o autor, a condicional vem anteposta à

principal e com o verbo precedendo o sujeito.

Celso Cunha

Na gramática de Celso Cunha e Lindley Cintra (1985), assim como nos trabalhos

anteriormente mencionados, a oração subordinada adverbial é assim rotulada por

desempenhar funções de advérbio. Estes autores definem as condicionais como aquelas que

“iniciam uma oração subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária

para que seja realizado ou não o fato da oração principal”, como nos exemplos dados:

(12) “Se aquele entrasse, também os outros poderiam tentar... (Branquinho
da Fonseca, MS, 41)

(13) A entrevista ficou marcada para as quatro da tarde, caso você não
prefira ir à noite.
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Simplificadamente, é dito que a oração condicional é aquela que possui uma

conjunção subordinativa condicional, que pode ser se, caso, contanto que, salvo se, sem que

[= se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc.

Ulisses Infante

Infante (1997) apresenta caracterização semelhante à de Cunha e Cintra (op. cit.),

afirmando que as condicionais exprimem condições reais ou hipotéticas para que se realize ou

não o fato expresso pela oração principal. A conjunção mais utilizada para isso é se. As outras

são utilizadas seguidas de subjuntivo.

Nos manuais de língua inglesa, apresentam-se regras para a construção da estrutura

condicional.

Na gramática de Quirk (1998) afirma-se que, em geral, as orações condicionais

indicam uma condição direta na qual a situação da oração núcleo é diretamente contingente

em relação à situação expressa na condicional. No entanto, algumas podem expressar uma

condição indireta, na qual a condição não está relacionada com a oração núcleo.

Os conectores condicionais mais comuns em inglês são if e unless, utilizados em

orações infinitivas ou não. Os demais são restritos às orações finitas, como given (that),

provided (that), providing (that), por exemplo.

As condicionais são divididas em dois grupos: open and hypothetical conditionals

(condicionais abertas ou hipotéticas) e rhetorical conditionals (condicionais retóricas).

As condicionais abertas (open conditionals) são neutras: deixam inconclusiva a

questão da realização da condição e também da verdade da proposição da oração núcleo,

como no exemplo :
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(14) If Colin is in London, he is undoubtedly staying at the Hilton.
Se Colin está em Londres, indubitavelmente ele está ficando no Hilton.

A condicional hipotética (hypothetical condictional), veicula a crença do falante de

que a condição a) não será realizada (no futuro), b) não é realizada (no presente) ou c) não foi

realizada (no passado):

(15) If you had listened to me, you wouldn’t have made so many mistakes.
[Se você tivesse me ouvido, não teria cometido tantos erros.]

As condicionais retóricas se parecem com as condicionais abertas, porém fazem uma

asserção forte que levam a negar a condicional:

(16) If they’re Irish, I’m the Pope.
[Se eles são irlandeses, eu sou o Papa.]

Como obviamente eu não sou o Papa, posso concluir que eles também não são

irlandeses.

Na próxima secção veremos um pouco de alguns estudos sobre as condicionais na

perspectiva do Funcionalismo Lingüístico e da Teoria da Variação.
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2.4 A ORAÇÃO CONDICIONAL NO FUNCIONALISMO E NA TEORIA DA

VARIAÇÃO

2.4.1 HAIMAN - Condicional como tópico

Haiman (1978) afirma que as orações condicionais em inglês funcionam como tópico

nas sentenças em que aparecem e que, portanto, constituem uma referência que carrega a

verdade ou não-verdade da oração principal.

O autor evidencia conexão entre tópicos e condicionais em turco e tagalog, já

que nessas línguas a marca de condicional é uma marca de tópico.

Visto que funciona como tópico, costumam aparecer à esquerda da oração núcleo, em

posição anteposta, e por ser informação conhecida, o que reforça a tendência à ordenação

icônica: condição precede conseqüência. O autor também menciona relevância semântica das

combinações de orações. Assim, na oração:

(17) Se Lula é presidente do Brasil, Paris fica na França.

a estrutura é possível, porém não há conexão lógica.

Haiman aponta ainda a aproximação entre condicionais e interrogações. Ele assume

que as condicionais são como perguntas com respostas afirmativas subentendidas e, por este

motivo, o tópico seria freqüentemente uma construção interrogativa nas línguas.
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2.4.2 AKATSUKA

Akatsuka (1986) discorda da proposta de Haiman apontando o fato deste não ter

considerado o contexto precedente nem a atitude do falante. Ela percebe também uma relação

estreita entre as condicionais e as interrogativas, que atribui à incerteza entre os interlocutores

sobre o fato tratado. Embora distinga certas condicionais que são distinção entre de contraste

e as de retomada, não aceita explicação de que as condicionais sejam tópico por veicularem

informação dada, já que nem todos os tópicos podem ser considerados informação velha.

2.4.3 FORD E THOMPSON (1986)

Ford e Thompson (1986) creditam a inexatidão do conceito de Haiman ao fato de o

autor não ter trabalhado com textos extraídos de uso real e, para confirmá-los, analisam textos

de fala e escrita do inglês. Em seu trabalho, elas estudam a posição da condicional,

relacionada ao contexto anterior, quando antepostas, e ao contexto ulterior, quando pospostas.

Assim, a posição anteposta apresenta uma informação compartilhada entre os interlocutores,

enquanto para as orações pospostas essa questão não é tão importante quanto à extensão da

oração, isto é, com a presença de sintagmas nominais “pesados” (com muito peso fônico), por

exemplo.

Para as autoras, as orações condicionais pospostas à oração núcleo ou intercaladas

apresentam uma função semântica restritiva, devido ao fato de realçar, enfatizar ou realmente

restringir o conteúdo da oração núcleo ou de parte dela. Desta forma, funcionariam como

afterthoughts ou adendos (Chafe, 1984), como uma realização de ato de fala.

Em um trabalho posterior, Ford (1993) discute a função que as orações adverbiais

desempenham na interação conversacional. A autora defende que as gramáticas refletem

modelos recorrentes de uso situado da língua, e que o primeiro lugar para a existência da
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língua está na fala espontânea, sobre a qual a autora faz uma análise de abordagem

sociológica.

No terceiro capítulo, ela analisa as orações adverbiais que iniciam períodos. Todas as

orações nesta posição presentes no corpus são entoacionalmente contínuas ao material

subseqüente que modificam. Ou seja, por si só, funcionam como subpartes de uma unidade

maior, e devem ser interpretadas juntamente com o material que as sucedem.

Ford identifica algumas características de uso das condicionais. Vale lembrar que

constituem estratégias da interação oral, muitas vezes ausente do corpus escrito.

?Ú 1ª estratégia - apresentar opções

A condicional anteposta tende a apresentar opções para eventos que ainda não

aconteceram. Resultados possíveis para situações possíveis. Essas conclusões são feitas a

partir do texto anterior, sendo as orações tratadas como possivelmente verdadeiras em algum

momento precedente do texto.

Construções antepostas tendem a aparecer mais com marcadores do que as pospostas.

Uma estratégia é colocar o fato como hipótese e depois instanciá-lo como certo, com

declarativas afirmativas. Essa função de background é típica das orações adverbiais.

?%2ª estratégia - condicionais como estratégia de persuasão

Segundo a análise de Ford, o interlocutor opta por usar esse background para

apresentar uma proposta interessante, com conseqüências atrativas para o outro interlocutor

(uma oferta). Esta condicional costuma ser anteposta.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


40

Condicional como base de argumentação

Tem-se primeiramente uma premissa/informação e depois a opinião do falante. A

informação é apresentada como conhecida por todos os participantes. Com o uso de

condicionais antepostas, o falante convida o ouvinte a pensar na situação como uma

possibilidade. Segundo a autora esse uso afirma as opções como dadas ou assumidas de forma

parecida com os usos anteriores, porém não está completamente conectada ao discurso

anterior.

Além disso, podemos ter orações condicionais antepostas com a função de clarificar e

evitar erros de interpretação do ouvinte. Outra possibilidade de emprego é quando se precisa

dar informações delicadas, que são tidas como background.

?g 3ª estratégia – função de contraste

Uma outra forma em que a oração condicional se relaciona com o contexto anterior é

aquela utilizada como contraste. Apresenta uma informação opositiva, ou opção que compete

com a afirmação do discurso anterior. Neste sentido, a função de contraste pode ser vista

como uma subcategoria do uso que apresenta uma opção, pois podemos considerar que há

algum contraste implícito em cada apresentação de opção. A condicional apresenta uma

opção, e a outra oração apresenta o contrário.

Ainda assim, poderia haver mais de uma opção. Contrastes também podem ser

apresentados por pares de orações adverbiais iniciais. Nestes casos, a primeira oração introduz

uma opção, e a segunda uma opinião contrastante.

Para Ford (1993), o uso da anteposição reflete mudanças dos falantes em

relação à língua, principalmente ao seu padrão sintático. É de forma natural que as

condicionais criam o seu “grounding”, espaço mental em que se encaixam algumas orações
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hipotéticas. Por obedecer a razões de iconicidade, o tópico precede a proposição – que

funciona como foco.

Ford sugere também que a prevalência da anteposição sinaliza que a interpretação do

que vem após a condicional é limitada ao seu escopo, ou seja, a oração condicional delimita a

interpretação da oração núcleo. Há também uma afinidade de dispositivo tópico utilizado na

oração condicional e na causal.

É importante lembrar que o trabalho de Ford foi baseado na interação de textos

falados. Um co-falante pode colaborar completando a apódose que não foi dita, fechando

aquilo que seria dito. Outros sinais lingüísticos como as orações colaborativas sugerem a

interação em vários projetos em um grande número de exemplos. Este tipo de conversação é

mais natural, não é planejada se desenvolve durante a própria fala.

2.4.4 SWEETSER

Em se tratando do uso das condicionais, Sweetser (1990)13, considera que as orações

condicionais podem ser entendidas em três domínios cognitivos: um que veicula conteúdos

(domínio de conteúdo), uma entidade lógica (domínio epistêmico) e um que funciona como

instrumento de um ato de fala (domínio conversacional ou de ato de fala).

No domínio de conteúdo, a oração indica um conhecimento geral do falante e do

ouvinte quanto ao que se está referindo. A realização do evento ou do estado de coisas

descrito na oração condicional ou prótase é condição suficiente para a realização da apódose.

Por exemplo, na oração (18a) do inglês e (18b) do português:

(18) If his computer gets repaired, he’ll finish the paper by Friday.

13 Neste trabalho, Sweetser se fundamenta na abordagem sociocognitivista.
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Assim seria em português:

(18a) Se o computador dele for consertado, ele terminará o relatório na sexta.

Há uma relação causal, entre o evento da prótase (um computador ser consertado) e a

conseqüência da apódose (núcleo), pois neste caso ele somente terminará o relatório se o

computador for consertado.

No domínio epistêmico, a condicional mostra que o conhecimento de verdade da premissa

expressa na prótase leva o leitor/ouvinte a concluir que é verdadeira a proposição da apódose.

Por exemplo:

(19a) If he finished the paper by Friday, his computer must have gotten
repaired.

(19) Se ele terminou o artigo na sexta, seu computador deve ter sido
consertado.

Pode-se presumir que o computador dele foi consertado porque ele entregou o artigo, caso

contrário não o teria feito.

O conhecimento de uma dada informação da prótase faz com que o leitor/ouvinte chegue

a uma conclusão da apódose. Para fazer suas inferências, ele deve ter um conhecimento

prévio, geral e comum que, relacionado à prótase, permite concluir que a apódose é

verdadeira.

Quanto ao domínio de ato de fala, é o desempenho (performance) do ato de fala da

apódose que está condicionado ao que foi expresso na prótase, como em (20ª) e (20b):

(20) If I don’t see you before Thursday, have a good Thanksgiving!

(21) Se eu não vir você até quinta, tenha um bom Dia de Ação de Graças!
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Neste exemplo tem-se um contexto em que é a expressão do meu voto de um bom dia

de Ação de Graças que está condicionada à situação de não ver você até a quinta-feira. Trata-

se, portanto, de condicionar um ato de fala, isto é, uma atividade comunicativa, que envolve

as intenções do falante no uso da língua e seus possíveis efeitos no ouvinte.

2.4.5 HIRATA

Entre os estudos realizados mais recentemente sobre o português, temos o trabalho de

Hirata (1999), que tem como tema as construções condicionais do português escrito

contemporâneo do Brasil. A autora tem por base teórica as propostas de Dik (1989, 1997),

Halliday (1985), entre outros. Nesse trabalho, a autora descreve e analisa as ocorrências de

condicionais em três tipos de textos diferentes (dramático, técnico e de oratória),

principalmente quanto à posição.

O tipo de texto que mais apresenta orações condicionais é o de literatura dramática,

resultado esperado por se tratar de textos que procuram reproduzir diálogos da vida

quotidiana, com a presença dos interlocutores. Nos textos de oratória, há um propósito de

persuasão, contexto que favorece o uso de condicionais, como estratégia para a validação de

um argumento. Nos textos técnicos, procura-se veicular informações objetivas, o que os

aproxima dos textos científicos e que não condizem com o uso de condicionais.

Nesses textos, revela-se, em maior ou menor grau, o caráter dialogal do discurso

(Bakhtin, 1992). Para Bakhtin, a linguagem é uma forma de interação social e envolve,

mesmo em monólogos, mais de um sujeito. Toda palavra é dialógica pela consciência da

existência do outro, o destinatário da elocução. Na pesquisa em questão constatou-se a

ocorrência de dados marcados pelo aspecto monologal (e linear), isto é, menos dialógico,

dada a ausência de antagonismos internos ao discurso.
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Hirata conclui que nos textos dramáticos, as orações são freqüentemente antepostas,

com grande número de orações sem oração núcleo realizada. Nos textos de oratória, mais

elaborados quanto à forma, todas as orações apresentam oração núcleo, com condicionais

antepostas. Nos textos técnicos, que costumam apresentar estrutura expositivo/argumentativa,

as condicionais também aparecem antepostas em sua maioria, com presença de oração núcleo

e outras características de textos formais e planejados.

2.4.6 KOBASHI

Kobashi (2006), em seu trabalho sobre as orações condicionais no português popular

falado em São Paulo e em Minas Gerais, aponta três posições possíveis 1) condicional +

núcleo; 2) núcleo+condicional e 3) orações intercaladas. Eis as principais conclusões sobre

seus usos.

Para o autor, as orações complexas com prótase condicional anteposta geralmente

expressam a noção de causa e efeito ou condição e conseqüência; a condicional posposta

funciona como atenuante da afirmação contida na oração principal; e, por último, as

intercaladas , que possuem um caráter restritivo. Aliada a esses usos, bastante comuns,

também há uma representação semântica e pragmática variada.

Kobashi mostra as diversas nuances que se apresentam nas orações condicionais.

Assim, as implicativas mostram uma relação causal entre as duas orações do complexo, em

que um estado de coisas, na prótase, motiva a realização de outro, na apódose. As

condicionais implicativas são as que apresentam maior freqüência da ordem canônica no seu

corpus, como no exemplo:

(22) “se o sinhor ficá quieto o sinhor morre mai logo” (FB2 V, p.69)
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Nas inversivas, temos uma inversão da relação de causa e conseqüência, sendo esta

expressa pela condicional

(23) se a pessoa tá com aquela criatura só vai ali, é porque precisa (BD X, p.
10)

Nas epistêmicas, têm-se uma relação de proposições. A apódose é uma conclusão a

que se chegou a partir da prótase:

(24) se a senhora for uma professora cê tem que ensiná direito… (FB V,

p.67)

As opositivas ou concessivas trazem uma idéia de contraposição ou concessão

(25) casava... si gostava o nu gostava, era mesma coisa (FB XII, p. 186)

As habituais expressam uma relação implicativa de caráter repetitivo, indicando que

“sempre que ocorre p, q”

(26) mas se chove, é aquela lamera e se é sol, é aquela poera (BD II, p.39)

As condicionais de atos de fala seguem a proposição de Sweetser (op.cit), no qual o

ato de fala é indicado na apódose.

(27) cumé que vai tê geladera se não tem luz...né? (FB VII, p.115)
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Nas orações dialógicas, o conteúdo da oração condicional é apenas um motivo para a

realização da oração núcleo:

(28) essa épuca nói peguemu pexi pa comê um meis...foi a noiti intera lidanu

cu pexi si o sinhor qué sabe ((ri)) a noiti interinha lidanu cum pexi...só pexi

grandão memu sabi? (FB IX, p.130)

As orações de ressalva têm uma estratégia conversacional, como uma correção ou

complementação do interlocutor.

(29) um eu tenho mais ou menos né? assim uma pista dele onde que ele que

mora mais ou menos, se ele não mudô né? (BD IX, p. 9)

A condição necessária e suficiente é explicada pelo autor como uma condição

obrigatória para a realização da outra proposição

(30) Aí eu só posso sair daqui se eu não conseguir uma casinha (BD X, p. 1)

Kobashi conclui que não há uma relação exclusiva entre essas nuances e a ordem das

condicionais, há somente muitas possibilidades de valores semânticos expressos nestas

orações. Assim como Hirata, constata maior uso de orações condicionais antepostas às

orações núcleo.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


47

2.7.7 MOURA NEVES

Há alguns anos, Moura Neves se dedica a estudar as orações condicionais. Em sua

Gramática de Usos do Português (2000) indica que as construções condicionais apóiam-se

em uma base hipotética – e por isso se usava nos estudos clássicos o termo período hipotético.

Nesta construção, subentende-se que há uma relação entre a condição para a realização e uma

conseqüência ou resultado desta realização.

Segundo a autora, tal resultado se resolve, em

a) realização/fato;

b) ou não-realização/ não-fato;

c) ou realização eventual/ fato eventual.

A autora classifica as orações em factuais/reais, contrafactuais/irreais,

eventuais/potenciais. No entanto, estas não são as únicas relações expressas nas condicionais.

Diz Moura Neves:

“de um ponto de vista da organização da informação no texto, verifica-se que as orações

condicionais antepostas, que são mais freqüentes, constituem, em geral, um ponto de apoio para a

referência, um tópico discursivo.sendo assim, as orações condicionais formam uma espécie de

moldura de referência em relação à qual a oração principal é factual, ou apropriada. Além disso,

freqüentemente nessas orações está uma informação que não é dita como novidade.”

A autora destaca algumas particularidades de comportamento das orações

condicionais, como os casos de elipse, e postula que a língua falada acolhe tipos de

construção que expressam condicionalidade, sem que, formalmente, manifestem-se

como uma oração condicional.
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No que se refere à ordem, ela defende a idéia de que a anteposição da

subordinada em relação à principal pode ser favorecida pelo princípio de iconicidade.

Desta forma, temos a seguinte configuração: primeiramente enunciamos um estado de

coisas para a base da condição (prótase), que pode ser satisfeita ou não; em seguida,

enunciamos este estado de coisas como factual, contrafactual ou eventual – também

chamado potencial, de acordo com à condição exposta.

Moura Neves retoma a idéia de tópico do discurso, ressaltando que a iconicidade

pode ser melhor avaliada em termos discursivos do que em termos lógicos: enunciamos

primeiramente o tópico e depois aquilo que se diz sobre ele.

Depois de apresentada a revisão bibliográfica, partiremos, no próximo capítulo,

para a descrição da metodologia utilizada neste trabalho e seu modelo de análise

lingüística, apresentando as questões e hipóteses geradas no início da pesquisa.

Gryner (1990), é o primeiro trabalho a focalizar as condicionais como fenômeno

variável e sistemático em português. Neste trabalho, assim como em trabalhos

posteriores (1995), (1996), alguns pontos relevantes são identificados em um extenso

corpus de fala informal:

• Associação da prótase ao uso do futuro do subjuntivo e presente do

indicativo, e da apódose de presente do indicativo e modais;

• Associação com formas de generalização (sujeito genérico, proposições

habituais);

• Emprego das orações condicionais em diferentes estratégias

argumentativas de acordo com a relação semântico-discursiva entre a

prótase e o contexto precedente, como contra-argumentação ou

confirmação e exemplificação;
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• Posposição enquanto traço de mais coesão interoracional, como escopo de

modificadores presentes na oração principal,

• Identificação da relação icônica entre escala epistêmica, marcas formais –

as flexões verbais – e freqüência variável dos usos respectivos.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 Hipóteses

O foco deste trabalho é o estudo das orações condicionais na modalidade escrita em

periódicos em duas línguas modernas , o português e o inglês.

A hipótese geral do trabalho é de que existe relação sistemática entre a posição

variável das condicionais e os contextos lingüísticos (morfossintáticos, semântico-

pragmáticos e discursivos) e extralingüísticos, discutidos a partir dos pressupostos teóricos já

apresentados.

Neste trabalho, decidimos fazer a análise tendo por base a anteposição. Os valores de

peso relativo serão interpretados, portanto, como favoráveis ou não favoráveis à anteposição

da oração condicional.14

Procuramos responder às seguintes questões:

§ Há diferença quanto à preferência na escolha da posição da oração condicional nas

duas línguas? Há divergência ou convergência no efeito dos contextos nas duas línguas?

§ Há divergências/convergências relevantes no efeito dos discursos nas duas

línguas?

§ A natureza do processo verbal (Halliday, 1997) se correlaciona com a escolha da

variante?

§ A combinação dos tempos das orações interfere na escolha da posição?

§ A natureza do conectivo (se, caso, desde que) é relevante para a escolha da

posição ?

14 O presente estudo não se detém na função discursiva do tópico realizada pelas condicionais antepostas.
Incidimos antes nas relações entre as orações condicionais e nucleares. Os contextos relevantes neste trabalho
parecem refletir de formas variadas a função de tópico, quando antepostas.
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§ O gênero textual interfere na posição da oração condicional?

Nossas hipóteses iniciais foram:

ü As orações condicionais são utilizadas em posição anteposta às orações núcleo

igualmente nas línguas. Isso devido ao fato de expressar a seqüência lógica de causa-

conseqüência.

ü A polaridade negativa da oração núcleo leva à posposição da oração condicional em

ambas as línguas, desfavorecendo, portanto, o uso não-marcado de proposições

condicionais nas línguas.

ü O uso de discurso reportado com a presença de verbo indicador está vinculado

diretamente à oração núcleo, orientando a sua posição.

ü O conectivo prototípico se tende a ser utilizado nas anteposições (posicao não-

marcada), enquanto outros conectivos tendem a ocorrer nas posposições das

condicionais, por serem formal e semanticamente mais complexos (mais marcados).

ü A concordância de tempos do presente (não-marcado) está ligada à anteposição da

oração condicional.

ü O gênero textual artigo de opinião apresenta um discurso mais subjetivo,

comprometido, o que favoreceria a posição não-marcada.

Na próxima seção nos detemos detalhadamente nos corpora do trabalho, com a

descrição de sua coleta e o porquê de sua escolha.
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3.2 Os corpora

Nesta pesquisa adotamos uma perspectiva sociolingüística de análise das línguas em

situações reais de comunicação. Para tal, foi preciso um levantamento amplo para a

constituição dos corpora. Em princípio, optamos por trabalhar com material na modalidade

escrita nas duas línguas, por ser de mais fácil acesso e origem fidedigna, no que tange à língua

inglesa.

Para a análise utilizamos os processos propostos por Labov (1972) para o estudo dos

fenômenos variáveis aplicando-os a descrição e análise dos dois corpora que organizamos: o

primeiro corpus, constituído por enunciados em português do Brasil, foi obtido em jornais de

grande circulação no Rio de Janeiro: O Globo, Jornal do Brasil (JB), e Extra, compilados na

Amostra de Produções Midiáticas do PEUL (Programa de Estudos Sobre o Uso da Língua).

Nesta amostra obtivemos 417 ocorrências de orações condicionais15. O segundo corpus, de

enunciados em inglês, é formado pelos jornais The New York Times, Washington Post e USA

Today, do qual obtivemos 484 ocorrências16.

A escolha destes jornais está vinculada com a possibilidade de se transmitir as mesmas

informações de diversas maneiras, a depender da amplitude do público-alvo de cada jornal.

Assim os jornais estendem-se a classes sociais de diferentes padrões socioeconômicos.

O número maior de ocorrências em inglês parece estar associado ao fato de que os

jornais analisados apresentarem maior freqüência de orações complexas do que os similares

em português, além de possuírem um número de palavras consideravelmente maior em cada

matéria selecionada, mantidas as proporções entre eles.

Foram escolhidos os textos dos gêneros editorial, artigo de opinião e notícia. Os dois

primeiros podem ser agrupados como textos que apresentam um caráter opinativo mais

15 Não trabalhamos com o jornal Povo, também presente na amostra do PEUL, por este não apresentar número
significativo de dados para nossa pesquisa.
16 Dados recolhidos pela própria autora da dissertação, via internet.
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explícito, nos quais se percebe a voz de um locutor. O gênero notícia se caracteriza como um

texto, aparentemente menos comprometido com um determinado ponto de vista de um grupo

social ou político. Sua função é relatar ao leitor aquilo de que se teve informação e que se

acredita ser verdadeiro ou real, do ponto de vista do jornalista.

A análise quantitativa utiliza os procedimentos previstos pela Teoria da Variação.

Utilizamos o pacote de programas GOLDVARB, versão 2001, que permite correlacionar

estatisticamente variáveis dependentes, no caso, as variantes de posição da prótase

(anteposição e posposição) às variáveis independentes.

A análise estatística dos corpora descritos acima através do pacote de programas

GOLDVARB 2001 permite identificar as correlações relevantes fornecendo respostas às

questões ora apresentadas. Foram confirmadas as hipóteses propostas, confirmado o efeito de

variáveis internas e externas na realização do fenômeno estudado. Antes se apresentá-las,

porém, julgamos necessário discorrer um pouco sobre o discurso jornalístico.

É importante caracterizar o discurso das fontes que formaram nossos corpora. Um

texto escrito é, de forma geral, em oposição à fala cotidiana, caracterizado como planejado,

organizado e não-espontâneo (Paredes Silva, 1988). De acordo com Bell (2000), o discurso

do jornal impresso geralmente utiliza um registro formal e conta com recursos estilísticos

específicos para a objetividade e clareza do que está sendo veiculado. Apesar de usar uma

linguagem mais formal, o que transmitiria credibilidade e seriedade a seus leitores,

conseqüentemente maior respeitabilidade por parte de seus leitores, nota-se uma tendência à

maior parcialidade dos jornalistas sobre a matéria jornalística: assim, a defesa de ponto de

vista do jornal, que era visto em maior freqüência no gênero editorial, hoje se estende a outros

gêneros.

Van Dijk (1997) afirma que a mídia está longe de ser inocente ou imparcial. Quanto

mais poderosa, mais dependente de seu público. Indo mais além, Bell (1991) defende que a
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escolha lingüística da mídia depende do público, que controla o tipo de linguagem e os

valores que ela reflete.

Além disso, a estrutura do jornal também varia muito de acordo com a especificidade

do público leitor. Pode-se constatar que periódicos voltados para as classes A-B tendem a ter

textos longos e complexos, ao passo que os voltados para as classes C-D são mais reduzidos,

e apresentam menor freqüência de orações complexas e marcadores discursivos indicativos de

coesão e coerência.

Façamos agora uma descrição mais aprofundada de nossa variável dependente, a

posição da oração condicional nas línguas portuguesa e inglesa.

3.3 Variável dependente

A variável dependente neste trabalho é a posição da oração condicional em relação à

oração principal. É uma questão muito discutida em nossa literatura. Chamamos de oração

anteposta aquela que aparece antes da oração núcleo e posposta àquela que vem após a oração

núcleo. Em princípio, tínhamos também uma posição intercalada, que se caracterizava por ser

uma oração com material entre duas partes da oração núcleo, dividindo-a. Porém, foram

encontrados poucos dados utilizando a intercalação, os quais decidimos dispor entre os dois

fatores restantes.

A anteposição é tida como a ordem não-marcada. Esta é considerada por vários

estudiosos como a ordem natural, pois segue a lógica de que uma condição precede uma

conseqüência. Isto pode ser explicado pela iconicidade (Givón, op.cit.).

Greenberg (1963, apud Comrie, 1986) estabeleceu como princípio universal a idéia de

que a oração condicional (prótase) antecede a oração núcleo (apódose) como ordem não-

marcada apesar de poder ocorrer a ordem inversa em algumas línguas.
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Há línguas, como o turco, que apresentam ordem fixa para a relação oração

subordinada ?Qoração núcleo, com a subordinada sempre anteposta. Nas línguas em que isso

não ocorre, deve haver uma motivação para a escolha da posição da subordinada.

Comrie considera que uma possibilidade para isso é esta ordem estar ligada à escala

epistêmica da prótase, que geralmente é contrafactual ou hipotética, considerada marcada.

Deste modo, se a prótase vem à frente da apódose, esta apódose não é tida como factual e

seria anteposta. No entanto, não há evidências para esta hipótese.

Outra possibilidade sugerida é a de que a correlação de tempo e modo da oração possa

interferir na ordem das orações. A referência da condicional é anterior ou simultânea à da

oração núcleo. Se invertêssemos esta relação temporal, a ordem também mudaria.

A terceira sugestão de Comrie é a de que a ordem linear das orações é icônica,

funcionando as condicionais como tópico da construção em que se insere, tal qual afirma

Haiman (1978).

Ford (1988) argumenta que, apesar de a oração anteposta ser mais freqüente, a

posposição se apresenta em contextos mais complexos, o que as torna mais difíceis de

classificar.

Quando tratamos da ordem das orações, assumimos que a alternância na posição da

condicional gera significativas diferenças de cunho semântico ou pragmático.

Para Neves (1999), assim como Decat (1993), as orações antepostas apresentam

informação velha e se relacionam com os discursos anterior e posterior a ela. Para Ford &

Thompson (1986), as condicionais pospostas têm função semântica mais restritiva que as

antepostas, podendo realçar, enfatizar ou restringir a informação na oração núcleo. Isto

também é afirmado em Gryner (1990), que afirma que as orações pospostas funcionam como

especificação de uma expressão modificadora, na maioria das vezes presente na apódose

precedente, e possuem, assim, um caráter restritivo.
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Há, então, uma relação entre posição versus função na oração condicional.

No próximo capítulo, apresentaremos os resultados pertinentes à análise desta

variável, buscando descrever o funcionamento das orações condicionais em português e em

inglês.

3.4 Os grupos de fatores

Foram identificados sete grupos de fatores como potencialmente relevantes para o uso

da variante anteposição, em oposição à posposição:

• Tipo de conectivo

♦ Se

♦ Outros (caso, desde que)

♦ If

♦ Unless

• Jornal de origem

♦ O Globo

♦ Jornal do Brasil

♦ Extra

♦ Washington Post

♦ New York Times

♦ USA Today

Português

Inglês

Português

Inglês
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• Polaridade da oração núcleo

♦ Afirmativa

♦ Negativa

• Processo verbal da oração condicional

♦ Material/comportamental

♦ Mental

♦ Relacional/existencial

♦ Verbal

• Gênero textual

♦ Artigo de opinião

♦ Editorial

♦ Notícia

• Correlação de sujeitos

♦ Mesmo referente

♦ Referentes diferentes

♦ Outros casos
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• Combinação de tempos verbais

♦ Presente do indicativo – presente do indicativo

♦ Futuro do subjuntivo – futuro do indicativo

♦ Futuro do subjuntivo – presente do indicativo

♦ Imperfeito do subjuntivo – futuro do pretérito

♦ Outras combinações

♦ Presente – presente

♦ Passado – passado

♦ Futuro- futuro

Vejamos, a seguir, a análise quantitativa e interpretação dos resultados para cada

grupo de fatores.

Inglês

Português
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Novos estudos sobre o uso da língua têm se preocupado com a análise estatística de

formas de uso real de acordo com os contextos em que se apresentam, e neste grupo também

se encontra este trabalho.

Após uma apresentação da distribuição das condicionais nas duas amostras,

apresentamos a análise e interpretação dos resultados para cada um dos corpora deste

trabalho. A partir das questões levantadas, procuramos identificar os contextos relevantes para

uma descrição do funcionamento das orações condicionais em português e em inglês.

4.1 Distribuição geral do uso das variantes

A posição que a oração condicional pode assumir em relação à sua oração núcleo nas

duas línguas parece seguir um princípio icônico universal que favorece o uso da anteposição,

a ordem não marcada. No entanto, verificamos algumas divergências. Um levantamento de

ocorrência de cada variante apresentou os seguintes resultados para o português:

79%

21%

antepostas
pospostas

Gráfico 1: distribuição dos dados de acordo com posição das condicionais de jornais no português
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Assim, orações condicionais antepostas como (31) se apresentam em maior proporção

que as pospostas, como (32). O índice de posposição por conta das condicionais não-

prototípicas introduzidas pelos conectivos caso e desde que, que geralmente aparecem em

posposição, apresentam o verbo da condicional no presente do subjuntivo. Esses conectivos,

marcados, apresentam uma estrutura mais complexa (Montolío, 1993) e por isso tendem a ser

utilizados no contexto marcado.

(31) Se essa estimativa se concretizar, o governo pode dar um aumento
linear que vai variar de 2,9% a 5%. (Extra)

(32) A oposição não aceita deixar seu nome de fora; o governo ameaça fazer
um relatório paralelo caso ele seja incluído. (O Globo, 389)

Quanto à preferência pelo uso das orações condicionais em anteposição, Ford (1993)

aponta uma tendência geral das condicionais para indicar que a interpretação da oração

seguinte será limitada pelo conteúdo da condicional. Além disso, há uma correspondência

entre a posição da oração condicional e sua função na construção de tópico sentencial, já que,

como o tópico, antecede o comentário, como nos exemplos acima citados.

Temos, então, resultados que vão ao encontro da proposição de Haiman (1978),

apoiada por Ford (1993), os quais afirmam que as condicionais funcionam como tópico em

relação à oração núcleo, esta última funcionando como foco.

As orações condicionais em inglês caracterizam-se como o português por seguir o

princípio da anteposição (König e van der Awera, 1988, apud Hauer, 1996). Ford e Thompson

(1989), em sua análise de um corpus de fala em inglês, encontraram um número de orações

condicionais antepostas, como em (33), quatro vezes maior do que o de pospostas, como em

(34), também concordando com Greenberg (1963).
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Em nosso corpus, a marcação de pospostas em inglês é o dobro daquela encontrada em

português:

60%

40%
antepostas
pospostas

Gráfico 2: distribuição dos dados de acordo com posição das condicionais de jornais no inglês

Podemos ter como exemplos:

(33) "If you believe you'll be moving in the next four or five years, I'd rent,"
said Thomas Z. Lys, an accounting professor at the Kellogg School of
Management at Northwestern University. (New York Times)

[Se você acredita que se mudará nos próximos quatro ou cinco anos, eu
alugaria, disse Thomas Z. Lys, um professor de contabilidade da escola de
Administração Kelogg da Northwestern University.]

(34) Sharon says he will seek to establish Israel's permanent borders if he is
re-elected. (New York Times)

[Sharon diz que ele procurará estabilizar as fronteiras permanentes de
Israel se ele for reeleito.]

Vejamos os grupos de fatores relevantes para a ordem das orações condicionais, sejam

lingüísticos ou extralingüísticos, partindo dos grupos que apresentaram melhor resultado para

aqueles que tiveram resultados menos salientes. Vale ressaltar que, como mencionado
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anteriormente, a identificação dos grupos de fatores decorre dos resultados da análise

estatística realizada através do pacote de programas GOLDVARB 2001.

Todos os grupos foram analisados com o auxílio do pacote de programas

GOLDVARB 2001, como mencionado anteriormente.
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4.1.1 TIPO DE CONECTIVO

O tipo de conectivo condicional é uma variável que se correlaciona significativamente

com a posição da oração condicional. Em nossos resultados, obtivemos 95% de ocorrência do

conectivo se, enquanto caso e desde que juntos equivaleram a apenas 5% dos dados. Em

inglês, if equivale a 98% dos casos e unless a 2%.

Como foi mencionado acima, os conectivos não apresentam o mesmo significado

dentro da oração. Não são estruturas equivalentes, apesar de serem muitas vezes descritas

como tal. É interessante apontar o estágio avançado de gramaticalização de se/if, ao contrário

das formas semanticamente mais complexas de caso, desde que/unless.17

Descrição dos fatores

Em cada língua descrita o grupo é constituído de dois fatores: em português, um de

ocorrências com o conectivo prototípico se (portanto, não-marcado), como no exemplo (35) e

outro com ocorrências de outros conectivos (caso e desde que, que foram amalgamados),

como no exemplo (36). Em inglês, um com o conectivo não-marcado if (37) e outro com o

conectivo marcado unless (cf. (38). Não foram encontrados exemplos de outros conectivos

condicionais nas duas amostras.

(35) Mas se o populismo e a demagogia contaminarem a intenção do
prefeito - logo ele, um crítico desse estilo de se fazer política - o Rio mais uma
vez padecerá.(O Globo)

(36) Caso não haja o soro, o Vital Brazil passará as informações pelo
telefone 2711-9006. (Extra)

17 Para uma maior caracterização destes conectivos, ver Montolío (1999).
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(37) If he had a green card, he’d be free to pursue any job or quit to start his
own company. (Washington Post)

(37b) [Se ele tivesse um green card, ele estaria livre para procurar qualquer
trabalho ou parar para abrir sua própria empresa].

(38) Hillman ordered Menu Foods to have no contact with anyone who
believes their animal was injured by its product unless a lawyer representing
them is involved. (Washington Post)

(38b) [ (Hillman mandou Menu Foods não ter nenhum contato com alguém
que acredita que seu animal ficou doente por causa de seu produto a
menos que um advogado os representando esteja envolvido.)]

Resultados

De forma geral, os autores das matérias jornalísticas exploram pouco a variedade de

conectivos capazes de introduzir as idéias de condição nas duas línguas. Encontramos cerca

de 95% de condicionais prototípicas, isto é, iniciadas por se, e 4% por outros conectivos,

especificamente caso e desde que em português. Em inglês, obtivemos 98% de orações com

o conectivo if e aproximadamente 2% com unless. A alta freqüência dos conectivos se e if

confirmam seu status não-marcado (cf. gráfico 1).

conectivos Nº/total de anteposição Porcentagem % Peso relativo

se 308/322 78 .52

outros 14/30 47 .21

Tabela 2: efeito do conectivo na anteposição das condicionais em jornais em português

Evidentemente esta irregularidade de distribuição entre os dois fatores interfere na

relevância dos resultados. Entretanto, optamos por conservar este grupo de fatores a) por não

alterar os demais resultados, b) por sugerir uma oposição entre conectivos (± marcado).
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A tabela 3 revela que, em português, os conectivos marcados, embora pouco

freqüentes, favorecem consistentemente a posposição da condicional, ou seja, a ordem

marcada.

Comparemos com os resultados para o inglês:

conectivos Nº/total de anteposição Porcentagem % Peso relativo

if 284/285 60 .52

unless 1/11 8 .06

Tabela 3: efeito do conectivo na anteposição das condicionais em jornais no inglês

De acordo com a tabela 4 acima, a mesma tendência vista no português para

conectivos diferentes de se opera, ainda mais pronunciadamente, no inglês, com unless (0.06

vs 0.52)

Apesar de extremamente raros, decidimos manter os dados iniciados por unless pelo

paralelismo entre os dados de inglês e português.

O conectivo não-prototípico em inglês se apresenta em contextos característicos de

negação, o contexto marcado, e isso faz com que seja utilizado geralmente na posição

posposta, que também é marcada.18

4.1.2 POLARIDADE DA ORAÇÃO NÚCLEO

De acordo com Hopper & Thompson (1988), podemos dizer que uma oração possui

polaridade positiva (isto é, afirmativa) quando indica um fato que realmente aconteceu ou

acontece, enquanto outra possui polaridade negativa quando expressa uma proposição que não

18 Quanto à relação entre posição e polaridade, veja o capítulo 4, seção 3.
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é verdadeira, ou seja, que não se efetivou, através de marcas de negação. A hipótese que a

polaridade negativa na oração núcleo favorece a posposição.

Descrição dos fatores

Classificamos as orações em afirmativas ou negativas dependendo da presença ou

ausência de partícula de negação na oração núcleo.

Vejamos alguns exemplos de polaridade negativa em (39) para o português e (40) para

o inglês:

(39) Terão aprendido conosco, mas, se fossem melhores de nascença, não
aprenderiam.(O Globo)

(40) If you agree with the statement that "tax increases are the most
appropriate way to balance the budget," this is probably not the internship for
you.

[Se você concorda com a proposição de que “o aumento dos impostos é a
forma mais apropriada para balancear o orçamento”, isso provavelmente
não é inerente a você.]

A seguir, exemplos de polaridade afirmativa em (41) e (42):

(41) Se o Brasil for até a final, eu vou comprando as entradas por lá. (JB)

(42) Griffin has said that if this flight and the next go well, he will send
astronauts to repair the Hubble Space Telescope. (USA Today)

[Griffin disse que se este vôo e o próximo forem bem, ele enviará
astronautas para consertar o Telescópio Hubble.]
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Resultados

Encontramos resultados bastante interessantes em relação à polaridade da oração

núcleo nas duas línguas. No português, a polaridade negativa desfavorece a anteposição.

Vejamos o gráfico dos resultados em português:
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Gráfico 3: porcentagem de polaridade em relação à posição da condicional em jornais em português

Com o peso relativo, vemos que a polaridade positiva favorece a anteposição,

enquanto a polaridade negativa se situa em uma posição quase neutra:

Polaridade Nº/total de anteposição (%) Peso relativo

Positiva 272 75 .61

Negativa 50 84 .48

Tabela 4: resultados relativos à polaridade na anteposição em jornais em português
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Para o inglês, vemos no valor do peso relativo que a anteposição é favorecida pela

polaridade negativa, talvez por esses dados apresentarem também a condicional na negativa, o

que, segundo Hopper & Thompson (1972) favoreceria a sua posposição.
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Gráfico 4: porcentagem de polaridade em relação à posição da condicional em jornais em inglês

Podemos ver os resultados relacionados à posição na tabela seguinte:

Polaridade Nº/total de

anteposição

(%) Peso relativo

Positiva 250 57 .49

Negativa 35 67 .59

Tabela 5: resultado da polaridade na oração núcleo na anteposição em jornais em inglês

Este caso pode ser explicado a partir da tipologia lingüística das duas línguas. Para

Greenberg (apud Levinsohn, 2004), quando se tem uma seqüência de duas proposições em

uma língua de ordem VO19, a primeira oração vem na afirmativa e a segunda pode ser uma

19 V significa verbo e O objeto.
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negativa. Outro princípio geral que norteia estas línguas é pensar que as orações condicionais

antecedem a oração núcleo. Combinando-se esses dois princípios, notamos que a forma não-

marcada da oração condicional é positiva e anteposta.

Este resultado é contrário ao exposto por Gryner (1990), talvez por uma distinção

entre as modalidades oral e escrita.

4.1.3 PROCESSOS VERBAIS NA ORAÇÃO CONDICIONAL

Outro grupo de fatores analisado focaliza o processo verbal da oração núcleo. De

acordo com Halliday (1997), a transitividade é o sistema gramatical que organiza as

experiências humanas, sejam internas ou externas. Esse sistema constrói o mundo através de

diferentes tipos de processos verbais que assumem diferentes propriedades gramaticais. São

eles:

§ materiais, como fazer e criar

§ mentais, como pensar e ver

§ relacionais, como ser e estar

§ comportamentais, como amedrontar-se e irritar

§ verbais, como falar e contar

§ existenciais, como haver e existir.

De forma geral, os processos são formados por três elementos: os participantes (que

podem ser agentes ou pacientes da ação, representados por um grupo nominal); o processo

(indicado por um grupo verbal) e os circunstanciais (representados por um grupo adverbial
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ou SPrep), que são opcionais. Os participantes da oração são definidos por cada tipo de

processo verbal, assumindo diferentes funções e nomenclaturas.

Descrição dos fatores

Pesquisamos os tipos de processos verbais que ocorrem nas orações condicionais20. A

análise estatística de todos os fatores deste grupo revelou uma indiferenciação entre diversas

categorias, o que nos levou a amalgamar os fatores semelhantes. Primeiramente

amalgamamos em um único fator os processos relacional e existencial, que apresentam

características semânticas comuns. Amalgamamos também os verbos de processo material e

comportamental, por os dois residirem na idéia de ação.

Assim, obtivemos o seguinte agrupamento:

material

(43) Mas muitas chegam ao fundo do poço se não se erguem. (O Globo)

relacional
(44) “Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca!” (O Globo)

mental
(45) “Se o Iraque sustenta que não possui armas de destruição, por que não

aceita o regresso dos inspetores para esclarecer o assunto?” (JB)

verbal
(46) Contudo, essa história eu só conto se o Joaquim Ferreira dos Santos

contar como foi o Nescau dele com a Luma de Oliveira. (O Globo)

Em inglês obtivemos os seguintes exemplos:

material
(47) If 3 Nagas were transported to New York, the lines would stretch out

the door. (NYTimes)

20 Testamos ainda os efeitos dos processos verbais na oração núcleo, porém não obtivemos resultados relevantes
para o trabalho. Em trabalhos futuros, testaremos a combinação de processos verbais nas duas orações.
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Se três Nagas forem transportados para Nova York, as linhas se estenderiam
além da porta.

relacional
(48) But if the trust fund is a joke, so is the full faith and credit of the United

States. (NYTimes) – relacional
Mas se o fundo de confiança é uma piada, então é a total crença e crédito dos
Estados Unidos.

mental
(49) If the people do not approve it, we will draft another constitution."

(USAToday)
Se as pessoas não aprovam isto, nós formataremos outra constituição.

verbal

(50) If you’re asking me what his motives were, I can’t tell you; we haven’t
charged it. (Washington Post)
Se você está me perguntando quais foram os motivos dele, eu não posso te
contar; nos não cobramos isso.

Os processos verbais mais recorrentes nas orações condicionais em inglês e em

português são os tipos mental e relacional, que favorecem a anteposição e surgem, então, no

contexto não-marcado. Semelhante distribuição vale para o inglês, o que veremos no gráfico a

seguir.

Os gráficos abaixo representam a distribuição dos processos em português e em inglês:
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Gráfico 5: comparação entre posição e processos verbais na condicional em jornais em português

O gráfico mostra que a anteposição é o contexto preferido de realização de todos os

processos verbais estudados, tendo por base de análise a porcentagem. Em seguida, temos os

resultados em inglês:
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Gráfico 6: comparação entre posição e processos verbais da condicional em jornais em inglês

Resultados
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A análise estatística do efeito do processo verbal da condicional na sua posição

apresenta os seguintes resultados:

Processos verbais na condicional Nº/total de anteposição % Peso relativo

Mental 27/30 90 .72

Relacional/existencial 122/161 75 .47

Material/comportamental 165/215 76 .49

Verbal 8/11 72 .43

Tabela 6: resultados de anteposição nos processos verbais na condicional em jornais em português

Em português, constata-se que os processos mentais favorecem a anteposição (.72). Os

materiais (.49) e os relacionais (.47) não favorecem nem desfavorecem a ordem não-marcada.

Observa-se um ligeiro desfavorecimento da anteposição com processos verbais (.43).

No entanto, o número reduzido de dados não permite estabelecer uma correlação segura.

Processos verbais na condicional Nº/total de anteposição % Peso relativo

Mental 55/83 66 .57

Relacional/existencial 82/138 67 .58

Material/comportamental 130/246 52 .42

Verbal 8/17 47 .38

Tabela 7: resultados de anteposição nos processos verbais na condicional em inglês

Os índices para o inglês revelam uma escala mais pronunciada. O processo de tipo

verbal desfavorece mais marcadamente a anteposição (.38). Ressalve-se, porém, aqui, o

número reduzido de dados.
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As taxas de verbos mentais próxima às dos relacionais sugerem um favorecimento da

variante.

Comparando os resultados nas duas línguas, vemos que o processo mental favorece a

anteposição, enquanto o processo verbal desfavorece essa posição. A diferença de posição no

processo mental é mais polarizada, enquanto as demais categorias se mantêm em uma linha

intermediária. Isso acontece porque o processo mental está relacionado à idéia de raciocínio

e, conseqüentemente, de hipótese – assim como os gêneros editorial e artigo de opinião

apresentados a seguir- e o processo verbal, no lado oposto, está mais vinculado ao relato –

como a notícia. É preciso que haja a prevalência de argumentação no contexto para que este

favoreça o uso de orações condicionais.

4.1.4 CORREFERÊNCIA DE SUJEITOS

Os sujeitos da oração condicional e da oração núcleo podem expressar o mesmo

referente ou referentes distintos. A permanência ou mudança de referencia do sujeito indica

continuidade ou ruptura de tópico.

Na literatura funcionalista, afirma-se que a identidade dos sujeitos leva ao

fortalecimento da integração sintática entre as duas orações, através do compartilhamento de

uma mesma referência. Assim, procuramos testar se a correferencialidade dos sujeitos,

realizada ao grau de vinculação entre as orações, correlaciona-se à posição da oração

condicional.

Para Lehman (1986) Uma forte gramaticalização do predicado regente pressupõe tanto

dessentencialização avançada quanto entrelaçamento forte. O compartilhamento de elementos

e de seus significados pode representar a estrutura da subordinação. Orações com sujeitos

diferentes são menos dependentes do que as com sujeitos iguais. A explicitude do conectivo

tem alguma relação com a dessentencialização.
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Descrição dos fatores

Ao observarmos, neste trabalho, se os sujeitos são idênticos, ou seja, o mesmo

referente para as duas orações, ou diferentes, com um sujeito para a condicional e outro para a

oração núcleo.

Em (51) e (52) exemplificamos estruturas com sujeitos idênticos em cada língua:

(51) Se o idoso realmente fez isso, que [o idoso] fosse punido dentro da lei e
não na base do olho por olho, dente por dente.(Extra)

(52) “If it happens as we have predicted, it can cause heavy rainfall and
gusty winds in the coastal areas of Sindh and Baluchistan over the next two
days.” (Washington Post)

[Se isso acontece como nós previmos, isso pode causar chuvas fortes
rajadas de ventos nas áreas costeiras de Sindh e Baluquistão nos próximos
dois dias.]

Temos, então, no exemplo (51), um sujeito com referente explícito na condicional –

idoso – e o mesmo referente na oração núcleo, sob uma anáfora, mas recuperável pelo

contexto.

No exemplo (52), o sujeito it tanto na condicional quanto na oração núcleo expressam

a mesma referência.

Os exemplos (53) e (54) ilustram casos de sujeitos não-correferentes :

(53) Se a decisão adotada atender às exigências constitucionais, o presidente
Lula poderá reparar o erro cometido em conjunto pelo próprio governo, seus
aliados no Senado e oposição.(JB)

(54) If one assumes that implants are no more likely to fail in their 10th year
they are in their first, just 21 percent of a cross-section of women will see their
implants fail in 10 years. (NYTimes)
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[Se alguém assume que implantes não tendem mais a falhar em seu décimo
ano estará em seu primeiro, apenas 21 por cento de uma intersecção de
mulheres que verão seu implantes falhar em 10 anos.]

No exemplo (53), temos a decisão como sujeito da condicional e o presidente Lula

como o sujeito da oração núcleo, configurando, portanto, realizações diferentes para

referências diferentes.

Os exemplos (55) e (56) apresentam ausência de referência em uma das orações:

(55) O secretário procura tranqüilizar e diz que, se há uma guerra nas ruas,
“a polícia está ganhando”. (JB)

(56) “There has to be a process in place that prevents someone from
rejoining society if they’re still dangerous,” said Jeffrey Klein, a Democratic
member of the New York State Senate who has pushed for civil confinement
there.
[“Teria de haver um processo que impedisse alguém da ressocialização se ela
ainda é perigosa”, disse Jeffrey Klein, um membro democrata do Senado
nova-iorquino que sofreu confinamento civil em seu Estado.]

Resultados

Ao analisar a correferência de sujeitos, constatamos que há uma freqüência maior de

orações com sujeitos de referência diferentes, em comparação com a freqüência de sujeitos

correferentes. Em alguns casos, as referências são diferentes por se tratarem de opções ou

propostas para o interlocutor. Possuem função de contraste, apresentando uma informação

opositiva ou que compete com a proposição do discurso anterior.

Foram analisadas três categorias: referência igual, referencia diferente e ausência de

referência.

Correferência de Sujeitos Nº/total % Peso relativo
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Não- correferentes 183/249 73 .44

Correferentes 114/138 82 .58

Ausência de referência 25/30 83 .66

Tabela 8: efeito da correferência de sujeitos na anteposição da condicional em jornais em português

Os resultados deste grupo de fatores apresentam uma escala em que a ausência de

referencialidade é a que mais favorece a anteposição (.66), seguido de sujeitos correferentes

(.58) e, por último, tendendo a desfavorecer a anteposição, os sujeitos não-correferentes (.44).

Os resultados para a ausência de referência, embora prejudicado pela baixa freqüência

de dados, parecem indicar que a ausência de referente em uma das orações não configura uma

ruptura entre as orações. Em inglês destaca-se a oposição entre ausência de referencialidade

(.90) e sua presença (cerca de .50). Neste caso também os resultados para sujeitos não-

referenciais é prejudicado pela redução dos dados.

Acreditamos que a relação sintática permite aproximar dois itens: quando se deseja

manter a relação de causa e conseqüência, as orações se localizam em um mesmo plano e,

assim, possuem correlação de sujeitos; na posposição, temos uma estrutura próxima à ressalva

ou adendo, sem paralelismo, que impõe uma restrição à oração núcleo.

Com um escopo menor, é possível ter maior variação de sujeitos sem se perder a

coesão. Estando as orações condicionais mais comumente realizadas como no primeiro caso,

indicando causa e conseqüência, ocupam a primeira posição no complexo oracional.

Vejamos os resultados em inglês:

Correferência de Sujeitos Nº % Peso relativo

Não-correferentes 146/264 55 0.45
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Correferentes 112/191 58 0.48

Ausência de referência 27/29 93 0.90

Tabela 9: efeito da correferência de sujeitos na anteposição da condicional em jornais em inglês

Na língua inglesa, encontramos resultados similares ao português, apenas um pouco

menos pronunciado. Para concluir, lembramos que na literatura funcionalista afirma-se que a

identidade dos sujeitos leva ao fortalecimento da integração sintática entre as duas orações,

através do compartilhamento de uma mesma referência.21

4.1.5 A COMBINAÇÃO DOS TEMPOS

O português, herdou do latim padrões de correlação que determinam a harmonização

entre as formas dos verbos na estrutura condicional.

Ernout e Thomas (1953) trataram desta relação no latim clássico e, de acordo com

esses autores, a concordância nessa língua é regida pela oração principal, porém a variação

entre formas do subjuntivo e do indicativo permite uma gama de possibilidades

combinatórias. Em síntese, os autores assumem que a concordância de tempos no subjuntivo é

comumente definida pela regra seguinte:

§ Ao presente (ou o futuro) do indicativo da oração principal corresponde ao presente

ou ao perfeito do subjuntivo na subordinada.

21 Sobre este assunto, ver Paredes Silva (1996).
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§ A um tempo passado – imperfeito ou futuro do pretérito - da oração principal

corresponde na subordinada um imperfeito ou mais que perfeito do subjuntivo na

subordinada.

No entanto, como a regra se mostra bastante simples, é comum encontrarmos exceções.

Embora a gramática tradicional de língua portuguesa mencione a correspondência entre os

tempos e modos das proposições subordinadas em relação à respectiva principal a situação é

muito mais complexa, como veremos adiante. 22

Nos estudos tradicionais de língua inglesa, temos um conjunto de normas explícitas de

correlação verbal entre a oração condicional e a oração principal (Murphy, 2004)

No primeiro tipo de correlação, Conditional I, utilizam-se formas de presente na oração

condicional e na oração principal tanto em verbos modais quanto não-modais. Esta estrutura

expressaria um futuro remoto, como em (57):

(57) If he studies, he will pass the test.23

[Se ele estudar, passará na prova.]

Na Conditional II, usa-se um tempo passado combinado com o auxiliar no passado

would . Esta estrutura expressaria o presente, como em (58):

(58) He would complain if you were late.

[Ele reclamaria se você se atrasasse.]

Na Conditional III, tem-se um tempo passado perfeito combinado a outro passado

perfeito (would have). Essa estrutura expressaria o passado.

22 Ver Rebollo Couto (1994) para estudos de algumas línguas latinas.
23 Grifo nosso.
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(59) If we had gotten to the movie earlier, we wouldn´t have missed the
beginning of the film.

[Se tivéssemos chegado ao cinema antes, não teríamos perdido o começo
do filme.]

Para o inglês, Comrie (1986) diz haver dois tipos básicos de condicionais, que

geralmente são citados nas gramáticas. Um tipo em que as condicionais teriam um alto grau

de hipoteticidade e referência de presente ou passado, e outro com baixo grau de

hipoteticidade e referência futura.

Ele afirma que as orações condicionais com menor probabilidade de ocorrência

possuem correlações modo-temporais com referência não-futura – que equivaleriam as

contrafactuais. As de maior ocorrência, deste modo, fariam referência ao futuro.

Tanto Comrie (1986) quanto Werth (2000), vemos que em inglês ocorre um recuo

temporal – backshifting para Comrie e remoteness para Werth, processo no qual verbos

marcados como presente fazem referência ao tempo futuro, verbos no passado fazem

referência ao presente e verbos no mais-que-perfeito se referem ao passado, como na

ilustração a seguir:

Futuro

Presente

Passado
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Mais-que-perfeito

Figura 2 : relação de remotividade em orações condicionais no inglês

Neste trabalho, discutiremos a relevância da consecutio temporum et modorum, ou

correlação de tempo e modo, na escolha da posição da oração condicional em português e em

inglês, tendo em vista as analogias e diferenças entre as duas línguas.

Descrição dos fatores

Primeiramente, em nossos dados, percebemos que a correlação de tempo e modo entre

as duas orações em português se realiza conforme a tabela a seguir. Informamos que são

apresentados primeiramente os tempos da oração condicional e em seguida os da oração

núcleo, independente de sua ordem de ocorrência:
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Condicional Núcleo

Futuro do subjuntivo Presente do Indicativo

Futuro do subjuntivo Futuro do Presente do Indicativo

Futuro do subjuntivo Futuro do Pretérito do Indicativo

Futuro do subjuntivo Pretérito Perfeito do Indicativo

Futuro do subjuntivo Pretérito Imperfeito do Indicativo

Presente do Subjuntivo Presente do Indicativo

Presente do Subjuntivo Futuro do Presente do Indicativo

Presente do Subjuntivo Pretérito Perfeito do Indicativo

Imperfeito do Subjuntivo Futuro do Pretérito do Indicativo

Imperfeito do Subjuntivo Presente do Indicativo

Presente do Indicativo Presente do Indicativo
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Tabela 10: correlação de tempos e modos verbais encontrados no corpus de português

Vemos na tabela 10 a alternância entre tempos da oração núcleo quando combinados

com o Futuro do Subjuntivo na condicional. Precisamos identificar quais as combinações que

Presente do Indicativo Futuro do Pretérito do Indicativo

Presente do Indicativo Pretérito Perfeito do Indicativo

Pretérito Perfeito do Indicativo Pretérito Perfeito do Indicativo

Pretérito Perfeito do Indicativo Presente do Indicativo

Pretérito Perfeito do Indicativo Presente do Subjuntivo

Pretérito Perfeito do Indicativo Futuro do Pretérito

Pretérito Perfeito do Indicativo Imperativo

Pretérito Imperfeito do Indicativo Pretérito Perfeito do Indicativo
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favorecem a anteposição visto que, no português falado, está relacionado à posposição

(Gryner,1990).

A variedade de correlações temporais é, desta forma, muito maior do que o esquema

ideal mencionado para o latim.

Segundo Vaz Leão (1960, apud Gryner 1990):

“a prótase no indicativo exprime fato bem atestado (...) A prótase no subjuntivo, ao contrário,

exprime uma hipótese, uma suposição, uma intervenção arbitrária do nosso espírito nos fatos. Há, pois,

uma oposição significativa entre o indicativo e o subjuntivo na prótase. Apesar disso, muitos períodos

hipotéticos não podem interpretar-se unicamente por essa oposição, cuja irregularidade costuma ser

perturbada por variações estilísticas.”.

Assim, numa primeira tentativa, analisamos a combinação de dos tempos com base

nas relações semânticas entre os conteúdos dos verbos. Os resultados não foram significativos

para aposição das condicionais.

Decidimos amalgamar as combinações semanticamente próximas. O grupo de fatores

fica reduzido a: a) Presente do Indicativo+Presente do Indicativo (cf. 60); b) Futuro do

Subjuntivo+Futuro do Indicativo (cf.61); c) Futuro do Subjuntivo+Presente do Indicativo

(cf.62), os dois últimos indicando relações de futuro; d) Imperfeito do Subjuntivo+Futuro do

Pretérito, que expressa passado (cf. 63); e e) outros, que inclui os casos em que a consecutio

não se realizou, presente do indicativo+pretérito perfeito, no exemplo (64).24

Presente do indicativo+presente do indicativo:
(60) Se a decisão adotada atender às exigências constitucionais, o presidente

Lula poderá reparar o erro cometido em conjunto pelo próprio governo, seus
aliados no Senado e oposição.(JB)

24 As condicionais factuais de Comrie (1986) equivaleriam ao futuro do subjuntivo em português.
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Futuro do subjuntivo +futuro do indicativo:
(61) Se comprovadas as acusações, a classe jornalística inteira terá de

admitir que errou gravemente ao recusar-se a incomodar o então candidato
Luiz Inácio Lula da Silva com perguntas sobre as relações de seu partido com a
narcoguerrilha colombiana, privando o eleitorado de informações vitais para
uma escolha sensata.(O Globo)

Futuro do subjuntivo+presente do indicativo:
(62) É muito grave mudar toda a legislação se não fizer antes um teste-piloto

– justifica o deputado. (JB)

Imperfeito do subjuntivo + futuro do pretérito:
(63) Se voltasse, seria melhor fazer um exame de consciência e ver que não

há condição de ficar. (Extra)

Outros:
(64) Se a Federação Espanhola puniu o La Coruna obrigando-o a pagar 600

euros por causa de manifestações racistas de sua torcida contra o lateral
Roberto Carlos, do 'Real Madrid, no último sábado, a Federação Italiana
aplicou punição maior por bem menos. (O Globo)

Procedemos então a uma análise da combinação entre formas verbais do inglês (tabela

11):
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Condicional Núcleo

Presente simples Presente simples

Presente simples Presente contínuo

Presente simples Will+infinitivo

Presente contínuo Presente simples

Presente Perfeito Presente Perfeito

Passado simples Passado simples

Passado simples Would+infinitivo

Passado simples Could+infinitivo

Passado simples Should+infinitivo

Passado simples Might+infinitivo

Passado modal: would+infinitivo Passado modal: would+infinitivo

Passado modal: could+infinitivo Passado modal: could+infinitivo

Passado Perfeito: would have+particípio Passado Perfeito: would have+particípio

Passado Perfeito: would have+particípio Passado Perfeito: had have+particípio

Passado Perfeito: could have+particípio Passado Perfeito: would have+particípio

Presente pelo futuro: will+infinitivo Presente simples

Presente pelo futuro: will+infinitivo Presente pelo futuro: will+infinitivo

Tabela 11: correlação de tempos em inglês encontrada no corpus do inglês

Após a análise dos dados reduzimos a classificação a três categorias básicas: Presente

+Presente (65), Passado+Passado (66) e Futuro+Futuro (67):
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Presente+Presente:
(65) Senators Barbara Boxer of California and Ben Nelson of Florida are

threatening to stall Mr. Johnson’s confirmation unless he promises to end a
suspended Florida study in which families would be paid to allow researches to
study the effects of pesticides on their children- a macabre investigation co-
sponsored by the American Chemistry Council. (NYTimes)

[Os senadores Barbara Boxer da Califórnia e Bem Nelson da Flórida
estão ameaçando bloquear a confirmação de Mr. Johnson a menos que ele
prometa pôr fim a uma suspensão de um estudo na Flórida em que as famílias
seriam pagas para permitir pesquisas a fim de estudar os efeitos dos pesticidas
sobre os seus filhos - um inquérito macabro co-patrocinado pelo Conselho
Americano de Química.]

Passado+passado:
(66) if true, the allegation was ground to terminate the contract and launch a

fraud investigation. Instead, senior GSA officials pressed last summer to renew
the contract. (Washington Post)

[Se verdadeira, a alegação foi motivo para rescindir o contrato e
lançar uma investigação de fraude. Em vez disso, altos funcionários da GSA
pressionaram no verão passado para renovar o contrato.]

Futuro+futuro:
(67) “If you believe you’ll be moving in the next four or Five years, I’d

rent”, said Thomas Z. Lys, an accounting professor at the Kellogg School of
Management at Northwestern University. (NYTimes)

[“Se você acha que vai estar mudando nos próximos quatro ou cinco
anos, eu alugo”, disse Thomas Z. Lis, um professor de contabilidade na
Kellogg School of Management na Universidade do Nordeste.]

Resultados

Vejamos o efeito destes fatores no uso de anteposição em português (tabela 12) e em

inglês (tabela 13):
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Condicional +

Núcleo

Nº/Total % Peso relativo

Futuro do Subjuntivo + Futuro do Presente 102/129 80 .52

Futuro do Subjuntivo + Presente do Indicativo 95/121 79 .51

Presente do Indicativo + Presente do Indicativo 65/77 78 .52

Imperfeito do subjuntivo + Futuro do Pretérito 46/73 73 .44

Outros casos 10/17 72 .43

Tabela 12: efeitos da correlação temporal na anteposição da condicional em jornais em português

A tabela evidencia pouca polarização entre os grupos de fatores. Pode-se perceber, no

entanto, que em português a combinação de Imperfeito do Subjuntivo+Futuro do Pretérito e

os casos de não-combinação desfavorecem a anteposição, enquanto as combinações de

Presente do Indicativo+Presente do Indicativo (.52) e as de Futuro do subjuntivo+Futuro do

Presente (.52) ou Presente do Indicativo (.51) tendem à neutralidade, nem favorecendo nem

desvaforecendo uma das posições.

Condicional +

Núcleo

Nº/Total % Peso relativo

Presente+ Presente 181/289 62 .53

Passado+Passado 82/152 53 .45

Futuro+ Futuro 22/43 51 .42

Tabela 13: efeitos da correlação temporal na anteposição da condicional em jornais em inglês

Entendemos que isso ocorra devido à noção de pressuposto veiculada por cada tempo

verbal. As orações de presente têm pressuposto afirmativo, e é o uso não-marcado; as orações
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de tempo passado têm pressuposto negativo; por último, as orações de futuro não apresentam

pressuposto.

Em inglês, temos uma gradação de complexidade que se inicia no uso não-marcado –

presente, (.53), seguido de um uso marcado com flexão – passado (.45), até um uso marcado

com relativo aumento fônico – futuro (.42), com a presença de mais de um item lexical que

formam um sintagma complexo.

Por fim, percebemos então uma relação entre realis e irrealis. No português temos

irrealis em oposição às outras combinações que são não-irrealis, ou seja, o imperfeito do

subjuntivo + futuro do pretérito tem comportamento diferente das outras combinações. Por

outro lado, em inglês temos uma distinção entre realis e não-realis, em que a combinação de

uso do presente está em oposição aos outros fatores. Desta forma, temos esta relação entre

verbos e orações condicionais melhor explicada pela escala epistêmica.

4.1.6 GÊNERO TEXTUAL

Ao definir o que denominou de gêneros do discurso, Bakhtin (1992) foi um dos

primeiros a apresentar a noção de gênero textual tal como a entendemos hoje e utilizamos

neste trabalho. Para ele, os gêneros textuais são incontáveis quanto a sua diversidade, pois se

relaciona à própria atividade humana:

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a

utilização da língua. Não é de se surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão

variados como as próprias esferas da atividade humana (...). O enunciado reflete as condições

específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu

estilo verbal, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e

gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção composicional.
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Os gêneros textuais são estruturas dinâmicas, que se adaptam às necessidades

discursivas dos interlocutores, necessariamente vinculados às mudanças sociais e culturais. A

mesma perspectiva é encontrada na definição de gênero textual dada por Marcuschi (2002):

...usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos

materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica.

Assim, os gêneros textuais são vários, e podem ser encontrados em inúmeras formas

de comunicação. Por exemplo, uma carta, um e-mail, uma piada, um outdoor constituem

gêneros textuais diferentes. Cada gênero é utilizado em um contexto e prática social

específicos e, conforme vão surgindo as necessidades da atividade humana, vão se

modificando. Marcuschi (2000) afirma que os “novos gêneros” possuem velhas bases. Isto

significa dizer que as inovações tecnológicas que surgem a todo tempo propiciam o

surgimento de novos gêneros. Juntamente com a tecnologia, surgem formas inovadoras, mas

não totalmente novas. Há a assimilação de propriedades de um gênero na formação de outro,

o que cria formas híbridas. Às vezes, a relação oral versus escrito fornece objetivos novos e,

sob essa relação, Marcuschi esclarece que: i) as formas; ii) as funções e iii) o suporte e os

ambientes em que surgem os textos determinam o gênero.

Por fim, é importante explicar a diferença que se estabelece entre tipo textual e gênero

textual. Para Marcuschi, o tipo textual é representado pelo aspecto formal e estrutural da

língua. É como uma construção teórica definida pela natureza lingüística de sua composição.

São tipos textuais aquilo que a tradição chama de narração, exposição, argumentação,

descrição e injunção.
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Na caracterização do tipo textual predominam seqüências lingüísticas típicas e quando

definimos um determinado texto como “narrativo” ou “argumentativo” estamos indicando o

predomínio de determinadas seqüências textuais de base, não o seu gênero.

Descrição dos fatores

No campo da Análise do Discurso francesa, Charaudeau (1997) avalia os gêneros

midiáticos e defende que a imprensa é o domínio da escrita. Para o autor, “seu campo de

atividade discursiva e semiológica é o da conceitualização que se inscreve numa situação de

troca monolocutiva e se organiza sobre um suporte espacial.” Por isso, a imprensa tem suas

próprias leis quanto à visibilidade, legibilidade e inteligibilidade.

Em seu trabalho sobre o discurso midiático, aponta várias características que definem

os gêneros textuais aqui estudados. Inicialmente, declara que a questão da imparcialidade no

discurso da mídia já está superada, pois não se defende mais que ela possa existir

absolutamente.

No capítulo intitulado “Os gêneros do discurso de informação”, Charaudeau analisa os

diferentes gêneros do jornal impresso. Descreve o gênero editorial como aquele em que se

tem um acontecimento comentado, com um comprometimento maior com a instância

midiática. Tenta comentar os acontecimentos mais importantes da atualidade, sob o ponto de

vista do jornal. A definição de reportagem corresponde a que nós atribuímos à notícia25. Nela

se apresenta um acontecimento relatado, próximo do que o jornalista vê como sendo a

verdade. É portanto um discurso menos engajado com o seu meio de propagação.

Já o que classificamos como artigo de opinião é chamado por Charaudeau de artigo de

análise, em que se tem um discurso menos engajado com a instância midiática.

25 A partir deste ponto, utilizaremos a palavra notícia em lugar de reportagem.
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Podemos dividir os gêneros por nós estudados em dois grupos: o primeiro, em que

situamos o editorial e o artigo de opinião, têm características predominantemente

argumentativas, enquanto o segundo grupo, em que se insere a notícia, tem traços de narração.

O autor apresenta uma tipologia dos textos de informação midiática. Essa tipologia

textual é o resultado de uma classificação dos gêneros particular representada na figura que

reproduzimos abaixo:

Figura 3: Tipologia dos textos de informação midiática

No eixo horizontal (não contínuo) temos os modos discursivos acontecimento

relatado, acontecimento comentado e acontecimento produzido. Neste quadro, o editorial e o

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


93

artigo de opinião figuram como acontecimentos comentados, enquanto a notícia é um

acontecimento relatado.

Na parte inferior do eixo, temos a representação da análise de especialistas, geralmente

de ciências humanas ou sociais ou ainda técnicos num domínio particular, e por isso seu

menor engajamento em relação à posição do jornal. De acordo com a tipologia proposta

podemos caracterizar os gêneros aqui estudados por parâmetros independentes:

a) Notícia: basicamente relato;

b) Artigo de opinião: comentário não-engajado;

c) Editorial: comentário engajado com o veículo

Não se podem confundir aqui gêneros com procedimentos, pois estes podem intervir

como traço definidor do gênero, mas o gênero se insere em uma relação social de

reconhecimento, com uma codificação peculiar ao seu contexto sociocultural, podendo variar

de um contexto para outro.

Resultados

Os gêneros textuais se revelaram como contexto relevante para a escolha da posição

das orações condicionais nas duas línguas (veja tab. 13 e 14). Por outro lado, como reflexo da

cultura e estratégias discursivas específicas os gêneros não se realizam da mesma forma.

Em português, obtivemos o seguinte resultado:
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Gênero textual Freqüência/total

(anteposição)

Porcentagem

(%)

Peso Relativo

Notícia 278/368 75 .46

Artido de opinião 20/23 86 .65

Editorial 24/26 92 .77

Tabela 14: uso dos gêneros textuais em relação à anteposição em jornais no português

Os índices estatísticos revelam que o gênero noticia, tido como o mais objetivo

(acontecimento relatado) é o que menos favorece a anteposição. Artigo de opinião (.65) e

editorial (.77) são mais subjetivos (acontecimento comentado) tendem a favorecer a

anteposição. Dentre eles, destaca-se o editorial, no qual há maior comprometimento com o

jornal.

Em síntese, os resultados sugerem que, em português, quanto maior a subjetividade no

texto jornalístico, maior o uso da anteposição.

A tabela 14 apresenta os resultados para o inglês:

Gênero textual Freqüência/total

(anteposição)

Porcentagem

(%)

Peso Relativo

Artigo de opinião 21/31 67 .59

Notícia 256/432 60 .50

Editorial 8/21 38 .30

Tabela 15: uso dos gêneros textuais em relação à anteposição em inglês

Nos jornais americanos, os resultados também são polarizados. A relação entre notícia

(.50) e artigo de opinião (.59) apresenta-se análoga ao do português. No entanto, o editorial
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(.30) apresenta um resultado oposto. Como explicar a taxa menor de anteposição justamente

no gênero mais subjetivo (comentário engajado)?

A situação pode ser visualizada nos gráficos abaixo, que formulamos para dar conta do

efeito dos gêneros aqui estudados. Em português, teríamos:

Figura 4: esquema tipológico dos gêneros editorial, notícia e artigo de opinião em jornais em português

Como mostra a figura, o editorial é um comentário mais subjetivo, isto é, com

argumento de maior envolvimento (Gryner, 1996) do que o artigo de opinião. A notícia é um

relato o mais distanciado possível.

Para o inglês, no entanto, a curva de envolvimento discursivo se inverte, com um

editorial menos subjetivo, de menor envolvimento, mais distante e imparcial do que a notícia:

editorial

notícia

opinião

comentado relatado

subjetivo

objetivo
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Figura 5: esquema tipológico dos gêneros editorial, notícia e artigo de opinião em jornais em inglês

A explicação para os dois tipos de editorial parece estar nas diferentes estratégias para

obter a credibilidade do leitor, aspecto central do propósito do discurso da mídia impressa.

Para os jornais de língua portuguesa, a credibilidade advem da maior aproximação

entre jornal e leitor; para os jornais de língua inglesa pelo distanciamento e ilusão de

imparcialidade.

4.1.7 JORNAIS- FONTE

No momento da escolha dos jornais para análise, partimos de uma seleção já feita no

PEUL para os dados em português. Para os jornais em inglês, procuramos manter uma

correspondência entre os tipos de jornal, considerando fatores como a amplitude e

características do público-leitor e propósito do jornal. Assim, podemos dizer que O Globo e

Jornal do Brasil (JB) são comparáveis, respectivamente, ao The New York Times e

editorial notícia

opinião

comentado
relatado

subjetivo

objetivo
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Washington Post, assim como o Extra pode ser comparado ao USA Today. O primeiro de

alcance nacional, o segundo local e o terceiro, uma população muito específica.

Os jornais são vistos como um espaço em que não é possível que haja muita variação,

muitas vezes entendida como erro nos manuais de estilo e bom uso da língua dirigidos aos

jornalistas. Boyd-Barrett (1994) afirma haver três níveis de estrutura textual no jornal. Um

primeiro nível referente à gramática, com seus traços fonológicos, morfológicos, sintáticos,

semânticos e lexicais. Um segundo nível equivalente aos atos de fala. O terceiro nível é

composto de macroestruturas: tópicos ou temas que são expressos indiretamente ao longo do

texto. Para o autor, esses três níveis têm uma organização hierárquica, definida por regras

maiores que definem o que é mais importante no texto. Essas regras são subjetivas e seus

significados são definidos pelo conhecimento de mundo dos leitores.

A matéria jornalística é organizada por conceitos-chave como o tópico, que é

organizado de acordo com o esquema do artigo e intimamente ligado ao critério de relevância.

O tópico é constituído por proposições que variam quanto à complexidade, geralmente em

seqüências que indicam uma coerência no discurso em torno dele.

Partimos da hipótese de que o tipo de escrita dos jornais, peculiar ao discurso dirigido

a determinado público-leitor, pode interferir na escolha da posição das orações condicionais.

Em princípio, os jornais voltados para as classes mais baixas utilizariam mais a anteposição

do que a posposição, por este ser o uso mais geral, próprio da língua falada.

Descrição dos fatores

Neste grupo de fatores temos os jornais dos quais extraímos os dados. Em português,

os jornais O Globo, Jornal do Brasil e Extra; em inglês, The New York Times, Washington

Post e USA Today. Os jornais das duas línguas têm características semelhantes quanto ao
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alcance de público, sendo O Globo e The New York Times os de maior alcance, seguidos de

jornal do Brasil e Washington Post. Os jornais Extra e USA Today são jornais de leitura

rápida, com tendência à escrita telegráfica, em um nível de formalidade menor.

A diferença entre a freqüência de ocorrência em cada jornal é uma decorrência

metodológica do fato de termos trabalhado com um equilíbrio no numero de textos e não de

palavras, pó exemplo. Selecionamos sempre a mesma quantidade de matérias para análise, o

que resultou em cerca de 90 artigos de cada jornal para a língua portuguesa e 90 para a língua

inglesa.
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Gráfico 7: distribuição da freqüência da variante por jornais em português

Para o inglês, temos a seguinte distribuição na freqüência de ocorrência de dados:
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Gráfico 8: distribuição da freqüência da variante por jornais em inglês

Resultados

A tabela 7 apresenta os resultados obtidos para este grupo de fatores.

Jornal Nº/total % Peso relativo

JB 38/51 75 .45

Globo 254/323 60 .49

Extra 33/43 92 .70

Tabela 16: efeito dos jornais na anteposição das condicionais em português

No entanto, os jornais O Globo e Jornal do Brasil apresentam uma quantidade um

pouco menor de orações pospostas, se comparados com o número de ocorrências de Extra.

Este último apresenta estruturas similares às dos atos de fala em seu discurso, possivelmente

para uma aproximação maior com o leitor.
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Em relação aos jornais utilizados para o português, os três apresentam uma freqüência

mais alta de orações antepostas. O jornal Extra apresenta um índice mais alto de anteposição

(.70), se comparados com os pesos relativos de JB (.45) e O Globo (.49), que tendem a um

uso menor da anteposição.

É preciso lembrar que o discurso dos jornais mais populares, como o Extra, é

destinado a leitores menos escolarizados. Talvez por isso, os jornalistas utilizariam estruturas

frasais menos marcadas, próximas da língua falada, para mais rápida compreensão do texto.

Na língua falada é comum o uso de condicional anteposta seguida de um ato de fala como

núcleo.

Vemos, então, que o jornal Extra é o que mais favorece a anteposição.

Jornal Nº/total % Peso relativo

The New York Times 179/298 60 .52

Washington Post 86/142 60 .51

USA Today 20/44 45 .36

Tabela 17: efeito dos jornais na anteposição das condicionais em inglês

No inglês, vemos que nos dois maiores jornais a ordem da condicional é indiferente.

No entanto, como no jornal Extra do Brasil, o jornal USA Today tem distribuição diferente de

The New York Times e Washington Post. Mas ao contrário do Extra, o jornal americano

apresenta uma tendência ao uso da posposição, o contexto marcado.

Uma explicação possível seria a menor marcação da posposição no inglês escrito – o

que seria confirmado pela maior proporção de pospostas em inglês (40% VS 60%) do que em

português (21% VS 79%).
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4.2 OUTROS GRUPOS DE FATORES

Há ainda outros fatores que não foram selecionados pelo programa GOLDVARB.

Embora não selecionados, são sugestivos de resultados interessantes, com peso relativo e

porcentagem de distribuição que apontam correspondências entre as duas línguas. Por este

motivo, julgamos pertinente apresentá-los por envolver questões centrais que podem

eventualmente estar envolvidos na explicação dos grupos relevantes. São eles a escala

epistêmica e o discurso reportado.

4.2.1 ESCALA EPISTÊMICA

Para o tratamento da escala epistêmica seguimos a proposta de Gryner (1996). A

autora apresenta cinco graus de possibilidades de ocorrência das proposições condicionais, e

nós correlacionamos cada uma dessas categorias com a posição da condicional.

Dizemos que uma oração condicional é real quando pressupõe a realidade do conteúdo

enunciado; são fatos “concretos”, que embasam uma atitude de certeza26. Uma oração é

possível quando não há pressuposição de que o fato foi ou não foi realizado; retratam

conteúdos não vivenciados pelo locutor, mas que podem vir a ser27. Chamamos de prováveis

aquelas proposições com maior possibilidade de ocorrência, uma vez que ocorre

habitualmente28. Improvável, quando pressupõe a alta probabilidade de que o fato não

aconteça. A condicional é impossível quando pressupõe a não-realização de um fato. Seguem

os exemplos em português:

26 Se pode ser parafraseado por já que.
27 Se pode ser parafraseado por se por acaso.
28 Se pode ser parafraseado por sempre que.
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Real:
(68) “Se o Iraque sustenta que não possui armas de destruição, por que não

aceita o regresso dos inspetores para esclarecer o assunto?” (JB)

Possível:
(69) A partir de agora, tornou-se claro que ele confirmou seu ritmo de

crescimento e está em condições, se evitar erros grosseiros, de aumentar a
influência e o peso positivo nas decisões eleitorais e correlatas.(JB)

Provável:
(70) Se somarmos todos os deputados eleitos pela coalizão PT/PL (117)

com os dos prováveis aliados do PC do B, PV, PPS, PSB e PDT, chegaremos
ao total de 192 parlamentares.(JB)

Improvável:
(71) Não entendo por que quer pedir a eutanásia se mal liga pra ele. (Extra)

Impossível:
(72) Pensar assim é que é preconceito, porque, se os índios fossem imunes

aos maus sentimentos e ações, não seriam humanos, seriam uma espécie semi-
angelical. (O Globo)

Em português, a escala epistêmica correlaciona-se variavelmente com o tempo-modo

verbal. O contexto real ocorre no indicativo; o contexto provável ocorre preferencialmente no

indicativo; o contexto possível ocorre tanto no indicativo quanto no subjuntivo, e os contextos

improvável e impossível ocorrem sempre no subjuntivo (imperfeito ou mais-que-perfeito).

Formulamos uma escala análoga para o inglês:

Escala epistêmica Verbos utilizados

real verbos no Presente Simples, will

possível will, can, may

provável might, could

improvável would

impossível would have, should have, could have
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Tabela 18: combinação entre escala epistêmica e tempo verbal

Seguem os exemplos em inglês:

Real:

(73) If the Democratics senators are going to choose a disastrous Bush
nomination to block, our choice is Mr. Bolton’s. (NYTimes)

[Se os senadores democratas vão escolher uma nomeação desastrosa de
Bush para bloquear, nossa escolha é o Sr. Bolton.]

Possível

(74) Qandil thought the government might begin to crumble if 100 people
poured into the streets; others suggested it would take 1,000. Ishaq was
similarly convinced of the state’s frailty. (NYTimes)

[Quandil pensou que o governo poderia começar a desabar se 100
pessoas se espalhassem nas ruas; outros sugeriram que levaria 1000. Ishaq foi
convencido da fragilidade do Estado de forma parecida.]

Provável:

(75) “I suspect if we look at all the requirements that exists for the states,
there’s probably a whole lot of them that don’t implement them,” Mr. Honberg
said, explaining that the gap often comes from a lack of resources but also
because no one is enforcing the requirements. (Washington Post)

[“Eu suspeito que se nós olharmos para todas as exigências que
existem para os estados, há provavelmente várias delas que não se aplicam”
Disse o Sr. Honberg, explicando que o intervalo freqüentemente vem de uma
falta de recursos, mas também porque ninguém quer fazer cumprir as
exigências.]

Improvável:

(76) “If I didn’t have a mail box, I’d be mad”. (Washington Post)

[Se eu não tivesse uma caixa de correios, eu estaria maluco.]

Impossível:

(77) “I think there’s a way to tighten this and to get more data onto the
system,” Kaine (D) said. If that data had been available at the gun stores, Cho,
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who killed himself after the rampage April 16, would have been barred by
federal law from buying the weapons. ( Washington Post)

[“Eu acho que existe uma forma de reforçar isto e conseguir mais dados no
sistema”,disse Kaine. Se os dados estavam disponíveis nas lojas de armas,
Cho, que se matou depois do homicídio de 16 de abril, teria sido impedido
de comprar armas por uma lei federal.]

Resultados

Quanto à escala epistêmica, temos um número maior de ocorrências de orações

possíveis no português e no inglês. Tal resultado talvez seja influenciado pela proposta do

discurso jornalístico atual, que apresenta o assunto tratado como fato, porém apresentando

opções para o leitor, ou ainda há um discurso reportado nos textos. Em português,

encontramos 70% de orações possíveis, contra 13% de impossíveis, que são os dois fatores de

maior freqüência. A idéia de possibilidade pode ser explicada pelo fato de que o autor

apresenta o fato e sugere ou supõe seu desfecho. Em inglês, encontramos 50% de possíveis,

16% de impossíveis, 15% reais, 10% improváveis e apenas 4% de prováveis.

Vemos, então, que esses resultados estão associados aos resultados de combinação de

tempos e, através da escala epistêmica

4.2.2 DISCURSO REPORTADO

Tradicionalmente é identificado como a) discurso direto aquele em que se tem a fala

real do falante, uma reprodução que se imagina fiel ao original; b) o discurso indireto que a

fala do interlocutor, integrada ao discurso do emissor que envolve mudanças sintáticas de

natureza complexa. Assim, há uma diferença quanto ao emissor em cada discurso: no direto o

próprio falante o produziu; no indireto alguém utiliza a fala do emissor.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


105

Os outros tipos de discurso reportado não são considerados aqui. Procuramos

identificar nesta pesquisa se o fator tipo de discurso se relaciona com a posição em que a

oração condicional pode se apresentar. Para isso verificamos se é utilizado discurso direto, ou

seja, se o jornalista reproduz fielmente a fala do locutor, ou se é indireto, quando se reproduz

a fala de alguém com outras palavras, alterando a pessoa gramatical do sujeito e a forma

verbal geralmente abrindo mão de recursos ortográficos e de pontuação.

Os verbos mais utilizados para introduzir discurso reportado nos jornais em português

foram: dizer, contar, declarar, anunciar, assumir, explicar, comentar, notificar, prometer,

entre outros. Em inglês, podemos dividir os introdutores de discurso direto em dois grupos: os

que se comportam como o verbo to say, tais como admit, announce, comment, confess,

explain, indicate, remark, point out e state, e aqueles como to tell, que são to assure,

convince, inform, notify, persuade e remind, por exemplo.

Descrição dos fatores

Procuramos verificar se o emprego de discurso direto vs discurso indireto interfere na

posição da oração condicional. Mas os resultados foram negativos. Entretanto outras

categorias surgiram como hipóteses:

Os fatores com que trabalhamos foram: a) os que apresentavam verbo dizer anteposto

ao complexo oracional, b) o verbo dizer posposto ao complexo oracional; c) outros discursos

(não-reportado):

Dizer inicial

(78) O secretário procura tranqüilizar e diz que, se há uma guerra declarada
nas ruas, "a polícia está ganhando".(JB)

Dizer final
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(79) O Irã, quarto maior produtor de petróleo do mundo, pode deixar de
vender o produto se o programa nuclear do país não for considerado pacífico
pelo Conselho de Segurança da ONU, disse o presidente Mahmoud
Ahmadinejad em entrevista publicada neste sábado. (o Globo)

Outros dicendi
(80) Se não houver acordo com os usineiros, a opção será reduzir a mistura

de álcool à gasolina – afirmou Hubner, momentos antes de participar de uma
reunião , no ministério da Fazenda, com o ministro interino, Murilo Portugal, e
técnicos da Agricultura.

Discurso não-reportado
(81) Podem até ser arredondados para cima, se a diferença for

pequena.(Extra)

Dizer final
(82) -"If we can get young people involved, they will continue to support

Heritage, our idea and our causes," Mr. Feulner said. (NY)

[Se nós podemos ter jovens envolvidos, eles continuarão apoiando o
Patrimônio, nossas idéias e nossas causas, disse o Sr. Feulner.]

Dizer inicial
(83) Griffin has said that if this flight and the next go well, he will send

astronauts to repair the Hubble Space Telescope. (USA Today)
[Griffin disse que se este vôo e o próximo forem bem, ele mandara

astronautas para consertar o telescópio Hubble.]

Outros dicendi
(84) Douglas Holtz-Eakin, the director of the Congressional Budget Office,

warns us to take the new revenue figures with a "grain of salt," and declares
that "if you take yourself to 2008, 2009 or 2010, that vision is the same today
as it was two months ago." (NY)

[Douglas Holtz-Eakin, diretor do departamento Orçamentário do
Congresso, avisou-nos a assumiras novas figuras com um grão de sal, e
declarou que “se você se levar para 2008, 2009, 2010, aquela visão é a
mesma hoje como era dois meses atrás.]

Discurso não-reportado
(85) If they did all that, they could deny their own people the freedom

America advocated everywhere else. (NYTimes)

[Se eles fizeram isso tudo, eles poderiam negar a seu próprio povo a
liberdade que a America prega em todos os lugares.]
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No inglês, encontramos maior proporção de dados com marcas de discurso reportado.

Estes dados se apresentaram em sua maioria com o verbo to say29, em discurso direto,

indicando maior distanciamento nos jornais de língua inglesa.

Resultados

Vimos que os fatores que apresentavam o verbo dizer exibiam maior freqüência que

os outros fatores. Vejamos os efeitos do uso de discurso reportado nas duas línguas:

Nº/total da
anteposição %

Peso
relativo

dizer inicial 9/14 65 .34
dizer final 29/32 90 .73
outros 47/58 81 .47
sem discurso reportado 237/313 75 .54

Tabela 19: efeito do discurso reportado na anteposição em jornais em português

Se relevarmos o número reduzido de dados podemos afirmar que há indícios de que o

uso de verbo dizer inicial desfavorece a anteposição (.34), verbo dizer final favorece a

anteposição (.73). Em outras palavras, há uma tendência a aproximar linearmente a oração

núcleo do introdutor dizer.

Se for assim, estará atuando um dos aspectos da iconicidade: conteúdos próximos

tendem a ser expressos materialmente por formas próximas.

29 Ressalve-se, no entanto, que o número de dados do discurso reportado desautoriza qualquer generalização.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


108

Nº/total da
anteposição %

Peso
relativo

dizer inicial 29/50 58 .49
dizer final 60/94 63 .55
outros 22/37 60 .50
sem discurso reportado 174/303 57 .48
Tabela20: efeito do discurso reportado na anteposição em jornais em inglês

Observando o discurso reportado em inglês, constatamos que, ao contrário do

português, os quatro fatores têm praticamente o mesmo efeito, isto é, têm valores

praticamente iguais em relação à posição da condicional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho descreve a variação da posição das orações condicionais na mídia

impressa em português e em inglês. A análise se baseou nos pressupostos teóricos da

Gramática Funcional e teórico-metodológicos da Teoria da Variação. Foram identificadas

duas variantes: condicionais antepostas e pospostas à oração núcleo.

A hipótese central do trabalho sustenta que a posição anteposta (ordem não-marcada)

da condicional em relação a posição posposta da oração núcleo obedece a pressões funcionais.

O princípio da iconicidade explica a preferência pela ordem linear: prótase (oração

condicional) +apódose (oração núcleo), pois cognitivamente a condição precede a

conseqüência.

A anteposição da condicional é a posição prototípica, a mais freqüente em todos os

contextos em ambas as línguas ainda que proporcionalmente haja mais posposição no inglês

do que no português.

O princípio funcional de marcação, relacionado ao da iconicidade, está subjacente aos

grupos de fatores propostos para explicar a variabilidade na posição da oração condicional.

Foram considerados os aspectos lingüísticos e extralingüísticos. Entre os

extralingüísticos estão o jornal-fonte e o gênero discursivo. Dentre os lingüísticos,

encontramos grupos de fatores sintáticos, semânticos e discursivos para as realizações de

condicionais: tipo de conectivo, correlação de tempo e modo, polaridade da oração núcleo,

processos verbais na oração condicional e correferência de sujeitos. Testamos também o uso

de discurso relatado ou não-relatado e a escala epistêmica.

Quanto ao conectivo, confirmamos que se em português e if em inglês são os

conectivos prototípicos das estruturas condicionais (prótase+apódose) e favorecem a

anteposição.
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Os resultados de análise da polaridade na oração núcleo nas duas línguas mostraram

que a anteposição da condicional é favorecida pela negação na oração núcleo. Este grupo de

fatores parece contradizer o princípio da marcação: orações mais marcadas (negativas)

favorecem a anteposição da condicional (ordem não-marcada). Uma explicação com base

abstrata seria a generalização da afirmação de Levinsohn (2004). Destaca o autor que em

línguas de ordem VO, as orações declarativas negativas que apóiam uma afirmação tendem a

segui-la. O mesmo estaria ocorrendo com as condicionais.

De acordo com os princípios funcionais as negativas (mais marcadas) tenderiam a co-

ocorrer com condicionais pospostas, como na fala (Gryner, 1990). Esses resultados poderiam

estar ligados a uma motivação funcional como, por exemplo, a tentativa de poupar o leitor do

acúmulo de duas complexidades cognitivas: a negação e a restrição.

Quanto à semântica dos verbos, os processos mental e relacional favorecem a

anteposição. Esses verbos estão ligados à argumentação e tratam de criação de hipóteses

(princípios gerais). Conseqüentemente, temos aqui também um contexto não-marcado

favorecendo o uso da posição não-marcada da condicional.

Em relação à correferência de sujeitos, temos um uso maior de sujeitos correferentes,

que provavelmente se explica por um contexto maior que o complexo oracional. Como

assumiram Ford & Thompson (1989), a anteposição se une ao contexto anterior. A

manutenção do referente (tópico) tem, portanto, uma motivação pragmática: ao manter a

mesma referência na condicional e na núcleo se consolidaria a coesão e a coerência do texto.

Com efeito continuador do tópico através do referente do sujeito (tópico discursivo) é

de utilização mais freqüente para as condicionais e, portanto, não-marcada, o que explica a

anteposição.

Constatamos uma grande variedade de combinações de tempos e modos verbais nas

orações condicionais em português, mesmo no contexto restrito a que nos limitamos (mídia
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escrita, três gêneros discursivos). Verificamos uma tendência à consecutio temporum nas duas

amostras. No inglês, no entanto, constatamos uma rigidez quase absoluta nos padrões

combinatórios do complexo condicional, talvez devido às normas explícitas peculiares à

imprensa.

Em português a consecutio é rompida com a combinação Futuro do subjuntivo+

Presente do Indicativo, resultante da variação entre formas de Futuro do Presente sintético e o

Presente do Indicativo na escrita. Os resultados deste grupo de fatores revelaram uma

iconicidade entre a escala epistêmica e a freqüência de uso das formas verbais. Em português

[+irreal] vs [-irreal], que corresponde a [+Presente] vs [-Presente] e em inglês [+real]

vs [-real], correspondente a [+Passado] vs [-Passado].

Em relação aos jornais-fonte, O Globo e Jornal do Brasil em português e The New

York Times e Washington Post em inglês se comportam de maneira geralmente neutra,

respectivamente a Extra e USA Today. Enquanto o Extra favorece a posposição, ordem

marcada, o jornal USA Today favorece a anteposição, não-marcada. Essa discrepância

provavelmente se deve às diversas estratégias para obter a confiabilidade do leitor e/ou

propósitos distintos.

Vimos também que os jornais brasileiros têm caráter mais subjetivo, que busca

envolver mais o leitor. Por outro lado, os jornais americanos prezam pela objetividade.

Os resultados do nosso estudo evidenciaria que o uso variável da anteposição,

independentemente da língua analisada, segue os princípios da marcação e da iconicidade

(Givón, op. cit.). A tendência a indicar primeiramente a causa dos eventos e, posteriormente

suas conseqüências (seqüência cronológica) não é aleatória. Ela encontra explicação nas

pressões funcionais consistentes que atuam em varias dimensões lingüísticas (sintáticas,

semânticas e pragmático-discursivas) e extralingüísticas.
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Pode-se afirmar, a partir da comparação entre as duas línguas, que predominam as

convergências de resultados. Os poucos casos de divergência sugerem que particularidades

culturais (como estratégias jornalísticas distintas) devem ser consideradas nos estudos da

língua.

Este é um trabalho inicial e, portanto, não tem a pretensão de ser exaustivo, muito

menos conclusivo. Esperamos que seus resultados contribuam para novos estudos.
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