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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa analisa contrastivamente o futuro verbal com 

WILL em inglês e português, considerando, inicialmente, que as gramáticas de língua 

inglesa para brasileiros postulam duas traduções possíveis decorrentes da equivalência 

ou correspondência, quase biunívoca, entre o futuro morfológico (Nós transformaremos 

nossas escolas) e o will future (We will transform our schools), bem como do futuro 

perifrástico (Nós vamos transformar nossas escolas) e o „going to‟ future (We are going 

to transform our schools).  

Por outro lado, à luz dos dados - sentenças no futuro com “will”, retiradas do 

discurso de posse do Presidente Barack Obama (EUA, 2009), e analisadas em dez 

traduções profissionais veiculadas no Brasil - verificou-se ser possível depreender 

somente daquela sentença no futuro com „will‟, pelo menos duas traduções diferentes, 

em português: Nós transformaremos nossas escolas (futuro morfológico) e Nós vamos 

transformar nossas escolas (futuro perifrástico).  

Diante dessa situação, levantamos, inicialmente, a seguinte pergunta: O futuro 

com “will”, em inglês, corresponde ao futuro morfológico ou ao futuro perifrástico, em 

português?  

Buscamos a resposta para o questionamento elencado no âmbito da Teoria dos 

Atos de Fala, ancorada em um repertório de modelos conceptuais pré-existentes na 

mente dos falantes e que dão sustentação às estruturas linguísticas que expressam 

futuridade. Partimos, pois, de uma revisitação aos trabalhos de AUSTIN (1962) e 

SEARLE (1969,1979), que serviram de base para aprofundarmos o tratamento do 

fenômeno sob a ótica da Linguística Cognitiva. Nesse sentido, apoiamo-nos na 

relevante contribuição de MARMARIDOU (2000) para os estudos da Pragmática, e em 

especial, dos atos de fala. Sobre o Futuro Verbal em Inglês, citamos DECLERK (2006), 

e sobre o Futuro em Português recorremos aos trabalhos de FERRARI & ALONSO 

(2009, 2010), Fundamentamo-nos, também, na Teoria dos Protótipos (Rosch 1973, 

1975, 1978, Lakoff 1987).  



 
 

Isto posto, a hipótese geral que orientou o trabalho foi a de que a estruturação 

semântica radial inerente aos atos de fala associados à construção de futuro com WILL 

influencia a escolha da forma verbal de futuro em português.  

Ao analisarmos os dados a partir da estrutura conceptual da noção de futuro, 

ficou demonstrado, que em inglês, o enquadramento semântico do evento futuro (evento 

futuro em si ou evento futuro resultante do presente), e o tipo de ato de fala realizado 

(compromissivo ou assertivo) são relevantes para o uso do WILL-FUTURE. Em 

Português, os mesmos fatores podem atuar, mas em combinações diferentes. 

Extraordinariamente, ao traduzir do inglês para o português, é preciso considerar que 

uma sentença no will future pode estar instanciando um ato compromissivo, que por 

sinal, é sua instancia mais prototípica. Assim sendo, o tradutor, contrariando a 

Gramática Normativa que prescreve o uso do futuro morfológico, deverá enquadrar o 

evento com o futuro perifrástico (IR+INFINITIVO), a partir, também, de uma sentença 

no WILL FUTURE.  
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Morfológico, Futuro Perifrástico, Tradução.     
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ABSTRACT 

 

 

The present research analyzes the verbal future contrastively in English and 

Portuguese, considering initially that the grammars of English for Brazilian students 

postulate two possible translations which assume a nearly biunivocal equivalence or 

correspondence between the morphological future (Nós transformaremos nossas 

escolas) and the will-future (We will transform our schools), and the periphrastic future 

(Nós vamos transformar nossas escolas) and 'going to' future (We are going to 

transform our schools). 

On the other hand, when dealing with real data - sentences in the will-future, 

taken from the inaugural address of President Barack Obama (USA, 2009), and ten 

professional translations of these sentences that circulated in Brazil – it was found that 

sentences  in the will-future may have, at least, two different translations in Portuguese: 

Nós transformaremos nossas escolas (morphological future) and Nós vamos transformar 

nossas escolas (periphrastic future). 

Given this observation, we raised initially, the following question: Does the will-

future in English correspond to the morphological future or the periphrastic future in 

Portuguese?  

In order to answer this question, we relied on Speech Act Theory, which is 

anchored in a repertoire of pre-existing conceptual models in the minds of speakers, 

taken to support the linguistic structures that express futurity. We start, therefore, 

revisiting the work of AUSTIN (1962) and Searle (1969.1979), which served as the 

basis for deepening the treatment of the phenomenon of speech acts from the 

perspective of Cognitive Linguistics. In this sense, we rely on the outstanding 

contribution of  MARMARIDOU (2000) on Pragmatics, and in particular on the 

relation between speech acts and   Prototype theory (Rosch 1973, 1975, 1978, Lakoff 



 
 

1987).  We also reviewed previous work on Verbal Future in English (Declerk, 2006), 

and on the Future in Portuguese (ALONSO & FERRARI 2009, 2010).     

The general hypothesis that guided the work was that the radial semantic           

structure inherent in speech acts performed by sentences in the will-future                

influence the choice of the future verb form in Portuguese.  

Considering the conceptual framework of the concept of the future, it was shown that in 

English, the kind of conceptualization of the future event (the future event itself or 

future event resulting from the present), and the type of speech act performed 

(commissive or assertive) are relevant to the use of the WILL-FUTURE. In Portuguese, 

the same factors can work, but in different combinations. Remarkably, when translating 

from English into Portuguese, one must consider that a sentence in the will future may 

be instantiating a commissive speech act which is, by the way, its most prototypical 

instance. Thus, the translator, contradicting the Normative Grammar which prescribes 

the use of the morphological future for the translation of a sentence in the WILL 

FUTURE, tends to frame the event with the periphrastic future (IR + INFINITIVE).  

 

 

Key-Words:  Cognitive Linguistics, Pragmatics, Speech Acts, Morphological 

Future, Periphrastic Future, Translation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho enfoca construções de futuro com „will‟ em inglês, contrastando-as 

com o futuro morfológico e perifrástico em português. 

A investigação parte de estudos clássicos sobre atos de fala (Austin, 1962 e 

Searle, 1969), reenquadrando-os sob a ótica da Linguística Cognitiva (Marmaridou, 

2000), com base em modelos recentes sobre categorização (Rosch 1973, 1975, 1978, 

Lakoff 1987).  

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa propõe uma análise qualitativa e 

quantitativa de dez traduções para o português do discurso de posse do presidente dos 

Estados Unidos,  Barack Obama (1º mandato).  

Os resultados apontaram para uma correspondência parcial entre o futuro com 

„will‟ e as formas de futuro em português, demonstrando que o tipo de ato de fala e o 

tipo de conceptualização do futuro podem influenciar a escolha entre futuro 

morfológico e futuro perifrástico. 

 Isto posto, importante se faz mencionar que a questão que provocou o 

desenvolvimento desta pesquisa coloca-se em torno do fato de que o processo tradutório 

parece carecer de um reenquadramento teórico, capaz de promover uma aproximação 

com teorias pragmáticas de base cognitivista, à luz de um modelo teórico baseado no 

uso.  Senão, vejamos, uma sentença no futuro com “will”, retirada do discurso de posse 

do Presidente Barack Obama (EUA), ou seja,  dados linguísticos reais - We will 

transform our schools – e analisada em dez traduções profissionais veiculadas no Brasil,  

demonstrou ser possível depreender daquela sentença pelo menos duas traduções 

diferentes, em português: 

 

 (1)  Nós transformaremos nossas escolas. 

 (2)  Nós vamos transformar nossas escolas. 

 

 Entretanto, canonicamente, as gramáticas de língua inglesa para brasileiros 

postulam que há uma equivalência ou correspondência, quase biunívoca,  entre o futuro  
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morfológico (Nós transformaremos nossas escolas) e o will future (We will transform 

our schools), bem como do futuro perifrástico (Nós vamos transformar nossas 

escolas) e o  „going to‟ future (We are going to transform our schools), conforme será 

detalhado no capítulo 2 (subseção 2.5.1).  

Por outro lado, análises baseadas no uso  tornam possível hipotetizações que 

ressaltem a inadequação dessa equivalência ou correspondência quase biunívoca, pois, 

em se tratando de como normalmente falamos em português, ou seja, no âmbito da 

língua em uso, modelo teórico adotado por esta pesquisa, a explicação teórica sobre a 

escolha de uma ou outra tradução, orientar-se-á, não pela busca de palavras, termos, 

formas equivalentes, mas sim, pela busca de interpretações, significados equivalentes.    

 Diante dessa situação, corroborada pelos dados da pesquisa, levantamos, 

inicialmente, a seguinte pergunta:  O futuro com “will”, em inglês, corresponde ao 

futuro morfológico ou ao futuro perifrástico, em português?   

 No afã de vermos respondida a questão e instrumentalizados pelos conceitos 

disponíveis, partindo, fundamentalmente, da análise das próprias soluções dadas pelos 

tradutores, vislumbramos, então, a resposta para o questionamento elencado no âmbito 

da Teoria dos Atos de Fala (TAF), ancorada em um repertório de modelos conceptuais 

pré-existentes na mente dos falantes e que dão sustentação às estruturas linguísticas que 

expressam futuridade. 

Neste sentido, ressalta-se o objetivo desta tese em determinar os aspectos  

semântico-pragmáticos envolvidos na correspondência entre o WILL-FUTURE, em 

inglês, e os futuros morfológico e perifrástico em português.   

A tese está organizada em três capítulos principais. O próximo capítulo será 

destinado à fundamentação teórica do trabalho, enfocando aspectos relevantes da Teoria 

dos Atos de Fala e seus desdobramentos de base cognitivista. De modo mais específico, 

serão apresentados estudos sobre as formas de futuro em português (Ferrari e Alonso 

2009, 2010) e sobre o will-future em inglês (Declerck 2006), e suas correspondências 

com o português (Torres 2007). O capítulo 3 tratará especificamente da metodologia de 

pesquisa, iniciando com o relato de um experimento realizado preliminarmente com 

professores de inglês, para confirmar as expectativas de tradução do will-future e, em 

seguida,  detalhando o banco de dados, objetivos e hipóteses do trabalho. No capítulo 4, 
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 realizaremos a análise contrastiva, propriamente dita, que por sua vez, discutirá 

as hipóteses elencadas para dar conta do problema sob investigação.  

 Em especial, a análise dos dados permitiu a reformulação  da ideia normalmente 

veiculada em manuais didáticos de que há uma correspondência direta entre o  will-

future, em inglês, e o futuro morfológico, em português. Demonstrou-se que essa 

correspondência mostra-se inadequada na maioria dos contextos, embora possa ser 

estabelecida em alguns outros. Nesse caso, os  fatores que garantem a correspondência 

do will-future com o futuro morfológico incluem o fato de que o ato de fala seja 

assertivo (e não compromissivo), e  o grau de comprometimento do falante com o 

evento futuro.  
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo objetiva fornecer ao leitor um panorama teórico do problema que 

colocamos sob investigação linguística. Neste enquadramento teórico serão 

apresentadas perspectivas que fundamentaram nosso posicionamento sobre o objeto em 

estudo, a saber: a Teoria dos Atos de Fala e seus desdobramentos recentes à luz da 

Linguística Cognitiva; os estudos sobre a construção de futuro com “will” em inglês, e 

as investigações sobre futuro perifrástico e morfológico em português. 

 

2.1. Sobre os Atos de Fala 

 

 Sendo um dos principais objetos da presente pesquisa o estudo da relação entre 

formas verbais e atos de fala, centrar-nos-emos no diálogo teórico com as classes de 

atos de fala compromissivos e assertivos, a partir da formulação por Austin da Teoria 

dos Atos de Fala, bem como dos desenvolvimentos por Searle e outros. Partiremos, 

pois, de uma revisitação dos trabalhos de Austin (1962) e Searle (1969,1979), cujo foco 

recairá sobre os aspectos centrais da teoria que corroborem as preocupações deste 

trabalho. 

  

              2.1.1.  Quando dizer é fazer 

 

But how, as philosophers, are we to proceed? 

J.L.Austin (1962) 

 

 A associação da linguagem aos atos realizados para usá-la tem uma longa 

história na tradição filosófica moderna. Marmaridou (2000) alinha-se às considerações 

de Nerlich e Clark (1996), apontando que apesar das diferenças entre as orientações 

filosóficas de autores como Wegener & Bretano (Sec. XIX), Marty (1908), bem como 

da tradição fenomenológica de Husserl nos trabalhos de Bühler e Reinach, todos 

compartilharam a visão de que a função básica da linguagem é influenciar a vontade do 

outro, oriunda da intenção do falante ao fazê-lo. 
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 O trabalho Austin (1962), e sua sistematização posterior por Searle (1969, 

1979), envolve as mesmas preocupações básicas presentes nos trabalhos mencionados 

acima. Entretanto, não há evidências de que Austin tinha conhecimento desses 

trabalhos. Além disso,  Austin desenvolveu a Teoria dos Atos de Fala para lidar com 

problema de verdade, significado e referência e não problemas relacionados às funções 

da linguagem. 

 Isto posto, considera-se o filósofo inglês J. L. Austin,  o percursor da Teoria dos 

Atos de Fala,  que foi publicada em 1962, em uma obra intitulada How to do things with 

words. Em sua Teoria, Austin estabeleceu, inicialmente,  a diferença entre dizer algo e 

fazer algo através das palavras, distinguindo enunciados constatativos, que envolviam 

proposições que podiam  ser verdadeiras ou falsas,  de enunciados performativos, que 

por corresponderem a ações, não estavam sujeitos a critérios de verdade/falsidade, 

embora estivessem fadados a serem bem  ou mal sucedidos, adstritos às condições que 

garantissem o referido sucesso – as condições de felicidade.   

 No desenvolvimento de sua argumentação, entretanto, Austin passa a demonstrar 

que a referida dicotomia era inadequada, uma vez que os atos de fala „ constatativos‟ 

apresentavam também uma dimensão performativa, ou seja, descrever é também um ato 

que realizamos e pode ser bem ou mal sucedido; assim como os performativos 

apresentavam uma dimensão constatativa, já que mantêm uma relação com um fato.  

Assim sendo, Austin acabou  por defender a generalização da natureza dos atos de fala de 

toda a linguagem, concluindo que as condições de validade ou de felicidade dos enunciados 

performativos seriam igualmente pertinentes na análise dos constatativos. 

 Em razão da adoção dessa concepção estendida do uso da linguagem, Austin 

(1962) postulou que o ato de fala é a unidade básica de significação da linguagem, por 

sua vez, constituído por três dimensões integradas ou articuladas -  os atos locucionário, 

ilocucionário e perlocucionário, definidos nos moldes abaixo: 

 O ato locucionário consiste nas palavras e sentenças empregadas de acordo com 

as regras gramaticais aplicáveis, bem como dotadas de sentido e referência.  

 O ato ilocucionário pode ser considerado o núcleo do ato de fala, tendo como 

aspecto fundamental a força ilocucionária. A força consiste no performativo 

propriamente dito, constituindo o tipo de ato realizado. 
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 O ato perlocucionário foi definido como caracterizando-se pelas consequências 

do ato em relação aos sentimentos, pensamentos e ações  dos ouvintes, ou do falante, ou 

de outras pessoas, e pode ter sido realizado com o objetivo, intenção ou propósito de 

gerar essas consequências. 

 Em seguida, o autor estabelece as condições pressupostas para a realização 

desses atos, que consistem em uma combinação de intenções do falante e convenções 

sociais com diferentes graus de formalidade.  Com base nestes princípios, Austin 

(1962), apresenta uma tipologia de atos de fala estruturada em cinco grandes classes:  

 Veriditivos - atos que anunciam vereditos, normalmente relacionados com atos 

judiciais, cujos verbos performativos podem ser condenar, absolver,  decretar, etc.; 

 Exercitivos - atos que visam influenciar a conduta do ouvinte através de ordens, por 

exemplo, o falante exerce os poderes de que está investido, com ações como: designar, 

ordenar, nomear, demitir, etc.; 

 Compromissivos - atos que realizam promessas, ameaças ou compromissos, tal como 

fica expresso nos verbos prometer, pretender,  jurar, etc.;  

 Comportamentativos - atos relacionados com atitudes e comportamentos sociais, 

constituem um grupo bastante heterogéneo, destacando-se as ações expressas pelos 

verbos:  desafiar, congratular, pedir desculpa, cumprimentar, agradecer,  felicitar, etc.;  

 Expositivos - atos a partir dos quais realizamos uma exposição, estão diretamente 

relacionados com o diálogo ou interlocução linguística, com exemplos como afirmar, 

negar, argumentar, concordar, dizer, relatar, identificar, informar, etc. 

 A partir dos exemplos elencados por Austin (1962) para delimitar cada categoria 

dos performativos, depreende-se que são todos partes de procedimentos 

institucionalizados e, portanto, apresentam uma grande parcela de convenção social. 

  

             2.1.2.    A Taxonomia dos Atos Ilocucionários 

 

 
  One of the reasons why the subject of speech 

acts is so much fun is that you don't have to 

worry about what all the great figures from the 

past said, because most of the great philosophers 

had no theory of speech acts. Searle (1979)  
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 A teoria de Austin (1962) foi submetida a várias revisões, dentre as quais,   

possivelmente, a mais importante, seja a de John Rogers Searle.   

 Searle (1969), em sua obra intitulada Speech Acts, não adopta a noção de ato 

locucionário de Austin (1962), pois, segundo ele, não é possível dizer algo sem que, ao 

mesmo tempo, estejamos a realizar um ato ilocucionário. Assim, todos os atos 

locucionários são também atos ilocucionários. Não é possível dizer “Eu prometo” e ao 

mesmo tempo não realizar o ato de prometer.  

 Por outro lado, Searle (1969) considera pertinente a distinção do ato 

perlocucionário como contrapartida do ato ilocucionário.  

 Fundamentalmente, Searle (1969) critica seu antecessor, por não determinar, 

com clareza, as fronteiras entre os diferentes tipos de atos de fala e por não ter 

apresentado um princípio de classificação. Assim sendo, define os componentes da 

força ilocucionária em termos dos quais a sua classificação dos atos de fala encontra-se 

definida. São os seguintes:  

1) objetivo ilocucionário,  

2) grau de força do objetivo ilocucionário,  

3) modo de realização,  

4) condição do conteúdo proposicional,  

5) condição preparatória,  

6) condição de sinceridade, 

7) grau de força da condição de sinceridade.  

 

 Isto posto, Searle (1969)  propõe cinco tipos básicos de atos ilocucionários em 

substituição aos cinco propostos inicialmente por Austin (1962), que se pode 

desempenhar na enunciação, com suas respectivas direções de ajustamento (palavra-

mundo; mundo-palavra; dupla direção e direção nula),  responsáveis, em cada ato de 

fala, pela adequação e/ou ajustamento do conteúdo proposicional ao mundo, a saber: 

 Assertivos: Os atos assertivos comprometem o falante com a verdade da 

proposição,  cujo ajustamento se faz representar na direção palavra-mundo – o 

conteúdo da proposição se ajusta ao mundo, que já  existe assim configurado antes de 

sua enunciação; 
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 Diretivos: Os atos diretivos responsabilizam o  interlocutor com a realização de 

ação futura, cujo ajustamento se faz representar na direção mundo-palavra –  o mundo é 

transformado para se ajustar ao conteúdo da proposição, o que implica uma ação do 

interlocutor sobre o mundo. Os atos diretivos incluem atos como pedidos, ordens, 

conselhos, avisos, etc., todos eles com o mesmo objetivo ilocucionário - levar alguém a 

fazer algo - porém, com forças ilocucionárias distintas. 

 Compromissivos:  Os atos compromissivos comprometem o falante com a realização 

de uma ação futura, cujo ajustamento se faz representar na direção mundo-palavra –  o 

mundo é transformado para se ajustar ao conteúdo da proposição, o que implica uma 

ação do locutor sobre o mundo. Exemplos típicos dos atos compromissivos são as 

promessas, sendo possível registar diferentes graus de comprometimento. 

 Expressivos:  Os atos expressivos expressam um estado psicológico do falante, 

suas atitudes proposicionais diante de um estado de coisas, com a expressividade 

sobrepondo-se às pretensões de verdade,  cujo ajustamento se faz representar na direção 

nula – o conteúdo proposicional não afeta o mundo nem este impõe qualquer restrição à 

proposição. É o caso do ato de saudar, pedir desculpas, agradecer, congratular-se, etc. 

 Declarativos:  Os atos declarativos realizam mudanças no estado institucionalizado 

de coisas, instauradas  por um falante  investido de certa autoridade ou poder de 

legitimação, tornando possível outras ações subsequentes, cujo ajustamento se faz 

representar na direção dupla –   a enunciação de uma proposição cria um estado de 

coisas, a partir do qual locutor e interlocutor se tornam aptos a agir.  

 Por outro lado, Searle (1969) advoga que as regras constitutivas que subjazem ao 

ato ilocucionário correspondem às condições de felicidade do ato. Portanto, postulou 

que o falante deve garantir que estão asseguradas as condições necessárias para a 

realização do ato ilocucionário, cumprindo as regras que o definem. Nesse sentido, ele 

apresentou quatro condições de felicidade: a condição preparatória, a condição de 

sinceridade, a condição de conteúdo proposicional e a condição essencial.  

 Considerando a breve exposição apresentada acima, comparativamente, observa-

se que Austin (1962) enfatizou inicialmente o caráter convencional dos atos de fala e  
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depois argumentou em favor de uma classificação baseada na força ilocucionária,  

enquanto Searle (1969) classificou os atos de fala em termos de condições de felicidade, 

que funcionam essencialmente como regras para a performance bem sucedida dos atos. 

Coadunado ao objetivo da presente pesquisa e fundamentado no arcabouço 

teórico apresentado, que já permite a elaboração de um quadro descritivo dos elementos 

constitutivos dos atos ilocucionários, focalizaremos na descrição dos atos  

compromissivos e assertivos, acerca  das  condições a serem satisfeitas para o sucesso 

de uma promessa e de uma predição.    

À  luz de Searle (1969, 1979), as condições propostas para os atos de fala 

assertivos são:  

 

C 

O 

N 

D 

I 

Ç 

Õ 

E 

S 

 

D 

E 

 

F 

E 

L 

I 

C 

I 

D 

A 

D 

E 

 

 

Conteúdo 

Proposicional 

 

 

Trata-se de ação    futura, 

que não prescreve a 

realização da referida ação 

nem pelo falante nem 

pelos ouvintes. 

 

 

 

 

A 

S 

S 

E 

R 

T 

I 

V 

O 

 

Modo: Predição 

 

 

Condição 

Preparatória 

 

 

A ação futura não 

encontra-se inclusa no 

curso normal das ações 

previsíveis para falante e 

ouvintes. 

 

 

 

Condição de 

Sinceridade 

 

 

Trata-se de uma crença 

sincera do falante naquilo 

que está enunciado. 

 
 

 

Condição 

Essencial 

 

 

 

O falante admite como 

verdadeiro, o estado de 

coisas,  a ser configurado 

no futuro. 

Quadro 1 – Condições de Felicidade dos Atos de Fala Assertivo  ( Predição) 
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Por sua vez, com relação aos atos compromissivos, as condições propostas são: 

 

    

 

 

   C 

O 

N 

D 

I 

Ç 

Õ 

E 

S 

 

D 

E 

 

F 

E 

L 

I 

C 

I 

D 

A 

D 

   E 

 

Conteúdo 

Proposicional 

 

 

 

Trata-se de ação futura, 

em relação ao momento 

da enunciação, a ser 

realizada por aquele 

que a enuncia. 

 

C 

O 

M 

P 

R 

O 

M 

I 

S 

S 

I 

V 

O 

 

Modo: Promessa 

 

 

Condições 

Preparatórias 

 

 

 

 

 

A ação futura  será 

benéfica para o ouvinte. 

 

A ação futura não 

encontra-se inclusa no 

curso normal das ações 

previsíveis para os dois 

interlocutores. 

 

Condições de 

Sinceridade 

 

 

 

Trata-se de uma 

intenção sincera do 

falante em realizar a 

ação futura que está 

enunciando. 

 

Condição  Essencial 

 

 

 

O falante contrai a  

obrigação em  realizar a 

ação futura, 

correspondente ao 

conteúdo proposicional. 

 

    Quadro 2 – Condições de Felicidade dos Atos de Fala Compromissivo  (Promessa) 

 

 

 Com relação ao grau de força ilocucionária, Searle (1969) destaca que várias 

dimensões podem estar envolvidas, entre as quais se incluem: (a) a diferença de posição 

social entre falante e ouvinte (ex. diferença entre pedido e ordem); (b) o grau de  
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compromisso assumido (ex. a diferença entre a mera expressão de uma intenção e uma 

promessa), (c) os modos pelos quais a sentença se relaciona com a conversa em curso 

(ex. a diferença entre  simplesmente responder ou fazer objeção ao que foi dito), entre 

outros. 

 Além disso, é possível realizar o ato de fala sem evocar um mecanismo 

indicador de força ilocucionária (IFID), desde que o contexto e a própria sentença 

garantam que a condição essencial está satisfeita. Assim, o falante pode dizer 

simplesmente “Vou ligar para você ainda hoje” (e não “Eu prometo que vou ligar para 

você ainda hoje”). A sentença será tratada como uma promessa em qualquer contexto 

em que seja óbvio que ao pronunciá-la o falante está assumindo uma obrigação.  

 

  2.2. Sobre Categorização e Prototipicidade 

 

 

"Consider an unwed mother who gives up her child  

for adoption and then goes out and gets a job. She is  

still a mother ... and she is working - but she is not a  

working mother !" (Lakoff 1987: 80).  

 

 Não obstantes os avanços promovidos pela proposta de Searle (1969, 1979) em 

relação a uma maior compreensão dos atos de fala, um ponto em comum no 

desenvolvimento dessa Teoria, tanto por Austin(1962) quanto por Searle (1969,1979), é 

o fato de não ter sido visualizado por ambos a possibilidade de que alguns atos de fala 

pudessem ser mais baseados em convenção do que outros, ou que as intenções do 

falante pudessem estar restritas por convenções. Ambos trataram os atos de fala como 

convencionais ou intencionais, excluindo qualquer possibilidade intermediária. 

 Os estudos que serão apresentados nesta seção proporão um refinamento da 

Teoria dos Atos de Fala, a partir de pesquisas cognitivas sobre categorização e 

prototipicidade. 

Neste sentido, é preciso admitir que uma das capacidades cognitivas 

fundamentais do ser humano é a categorização, cujo conceito se baseia nas ciências 

cognitivas, sobretudo naquelas desenvolvidas no campo da psicologia, por Eleanor 

Rosch (1978) e na Linguística, por George Lakoff (1987). 
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Através de suas pesquisas, Eleanor Rosch transformou a categorização em uma 

preocupação científica. Ela defendeu a tese de que, se no modelo clássico as categorias 

eram definidas somente pelas propriedades que todos os membros da classe possuíssem, 

então nenhum membro exemplificaria aquela categoria melhor que outro. 

Rosch (1973, 1975, 1978) provou que as categorias são formadas em torno de 

protótipos, que funcionam como ponto de referência.  Em outras palavras, as categorias 

são estruturas de atributos graduáveis e com limites difusos. O protótipo, então, será o 

melhor exemplo típico de uma categoria.   Para Rosch (1978), os conceitos são 

representados por um grupo de características e não por suas definições.  Assim, ao 

investigar os atributos prototípicos de uma categoria, a relevância dos atributos dentro 

dessa categoria, corresponderá ao fato de que estes se organizam em torno de um centro 

cognitivo exemplar. Rosch (1975b) concluiu que uma categoria é estruturada de tal 

maneira que alguns dos membros são mais centrais e outros mais periféricos em função 

do efeito prototípico, caracterizado pelo grau de inclusão  de membros dessa categoria 

pelo falante. 

Lakoff (1987) fez a ligação da psicologia cognitiva com a linguística. Ele 

defendeu que o processo de categorização seja o ponto de partida para a discussão das 

questões semânticas.  Segundo ele, os efeitos prototípicos são considerados superficiais 

e suas fontes são os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), que são produtos da 

cognição humana e domínios dentro dos quais os conceitos adquirem sua significação.  

Dessa forma, Lakoff (1987) associou a Teoria Prototípica à Teoria dos Modelos 

Cognitivos desenvolvida por ele.  

 Sem prejuízo às bases da Teoria do Atos de Fala, apresentadas   anteriormente à 

luz dos trabalhos dos filósofos da linguagem Austin (1962) e Searle (1969,1979), bem 

como do  refinamento da referida Teoria, a partir de pesquisas cognitivas sobre 

categorização e prototipicidade, Marmaridou (2000), em Pragmatic Meaning and 

Cognition, apresenta uma relevante contribuição para os estudos da Pragmática na 

atualidade. 
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2.3.  Sobre a Abordagem Sociocognitivista dos Atos de Fala 

 

No less important in the analysis of the speech 

acts are cross-cultural and cross-linguistic 

differences both in the types of speech acts 

performed and the ways in which these are 

possibly coded. (Marmaridou,2000:10) 

 

  Marmaridou (2000) destaca duas vertentes no estudo da Pragmática:  a 

cognitiva e a social. Segundo a referida autora,  tanto a cognitiva quanto a social 

tiveram origem na Semiótica e na Filosofia da Linguagem, mas focalizam aspectos 

diferentes do significado. Uma, a Pragmática Cognitiva, focaliza mais os processos 

mentais; outra, a Pragmática Social, focaliza mais os aspectos sociais da interação. No 

entanto, torna-se evidente que o objetivo de Marmaridou (2000) ao resumir essas 

vertentes é justamente defender a necessidade de uma semântica cognitiva associada ao 

Realismo Experiencialista, que é a corrente filosófica que embasa a Linguística 

Cognitiva, associada ao nome do filósofo Hilary Whitehall Putnam.  

 O  Realismo Experiencialista, na visão da autora, é a corrente filosófica que  

postula essa possibilidade de associar as duas vertentes, justificando, que  o  próprio 

conhecimento sociocultural,  não é visto como uma informação externa, pois é também 

processado pela nossa cognição, ou seja, os aspectos sociais e culturais carecem de um 

filtro cognitivo, por não se tratar de aspectos objetivamente dados. 

 Desta forma, Marmaridou (2000) aponta para uma alternativa paradigmática 

dentro da  Pragmática ancorada na Linguística Cognitiva e no Realismo 

Experiencialista, para fundamentar a explicação do uso da língua, ancorada ao mesmo 

tempo, em aspectos cognitivos e sociais.  

 Em relação à Teoria dos Atos de Fala, nosso objeto de estudo, Marmaridou 

(2000), fundamentalmente, posiciona-se antagonicamente à concepção de uma 

interdependência rígida entre forma e força ilocucionária, postulada por Austin (1962), 

que explorou o potencial do conceito de força ilocucionária como instrumento teórico 

para a especificação do significado dos enunciados, em detrimento de uma 

categorização estrita dos enunciados em termos de força ilocucionária. 
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Outra questão da Teoria dos Atos de Fala analisado por Marmaridou (2000),  

trata da relação entre convencionalidade e intencionalidade, que segundo ela, surge 

como um correlato  da mudança de orientação da Teoria  dos “enunciados 

performativos institucionalizados” para uma Teoria dos Atos de fala e da Força 

Ilocucionária. 

Sobre o conceito de convencionalidade, Marmaridou (2000) considera que para 

Austin (1962), convencionalidade também envolve convenções institucionais, das quais 

o uso linguagem faz parte e para Searle (1969), trata-se de uma questão linguística. 

A propósito, Searle (1969,1979), defendeu que, além da convencionalidade 

invocada pela Teoria dos Atos de Fala para a linguagem verbal, interpõem-se também a 

intencionalidade do falante e aspectos interacionais que determinam a construção do 

sentido e os efeitos de certos enunciados.  

Entretanto, apesar do fato de Searle (1969,1979)  postular como fundamento 

básico de sua Teoria, a intencionalidade, ele a entende como uma relação causal entre 

estados mentais e atos ilocucionários, o que demonstra uma perspectiva extremamente 

mentalista, e que é  criticada por Marmaridou (2000), pelo seu grau de idealização e 

abstração, o que não lhe permite abordar questões de relevância sociocultural, além de  

desconsiderar a dimensão interacionista e colaborativa dos atos de fala.  

 Por outro lado, o fato de Searle (1979) reconhecer que os Atos de Fala formam 

uma categoria conceptual que não corresponde estritamente aos verbos da língua, 

permitiu que Marmaridou (2000) considerasse esse aspecto particularmente importante 

do ponto de vista experiencialista, pois essa é exatamente a linha de investigação que a 

abordagem experiencialista advoga. 

Marmaridou (2000) enfatiza ainda que as ações associadas às palavras, no 

âmbito das teorias aqui apresentadas, exigem a consideração de um MCI de Atos de 

Fala caracteristicamente dual,  por contemplar, ao mesmo tempo, um modelo de AÇÃO 

(o agente afeta um estado de coisas, onde o ouvinte tem seu papel por convenções 

socioculturais e linguísticas) e um modelo de FALA (objetivos da interação, social e 

culturalmente definidos). Por exemplo, se o Presidente Barack Obama, em seu discurso 

de posse, verbalizasse: 

 

“We promise we will transform our schools”. 
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Esta sentença adequar-se-ia perfeitamente em nível da AÇÃO, pois o 

pronunciamento do verbo “promise”  realiza o ato de prometer, ou mais precisamente, é 

o ato em si. No nível LINGUÍSTICO, o verbo “promise” é um enquadre lexical 

evocador de uma cena de experiência em que um agente realiza uma promessa, que 

afeta  o estado de coisa existente de forma que contribui dramaticamente para o papel 

social do ouvinte ao motivar nele a expectativa de uma ação futura.  

É possível derivar a partir desse arcabouço teórico que os atos de fala mais 

prototípicos são os convencionais, do ponto de vista sócio cultural e/ou linguístico. Por 

outro lado, os atos de fala menos prototípicos apoiam-se mais fortemente na interação 

para a especificação de sua força ilocucionária. 

 Enfim, a Teoria dos Atos de Fala (Austin (1962) e Searle (1969,1979), associada  

às teorias pragmáticas ancoradas na Linguística Cognitiva e no Realismo 

Experiencialista, como é o caso da Abordagem Sócio Cognitiva dos Atos de Fala 

(Marmaridou,2000), além de representar um significativo avanço nos estudos da  

compreensão da linguagem, em seu contexto de uso, autorizam considerar na análise 

dos dados a ser posteriormente desenvolvida, os contextos sociais em que os atos de fala  

ocorrem. Mais especificamente, consideram-se as bases interacionais da comunicação, 

ou seja,  as funções que as expressões, sob análise, desempenham e  o modo pelo qual 

essas expressões são compreendidas social e culturalmente. 

Além disso, a visão proposta por Marmaridou (2000), ancorada na noção de 

prototipicidade, permite o tratamento dos atos de fala que ocorrem no uso real da língua 

como mais (ou menos) assertivos, mais (ou menos) compromissivos, e assim por diante. 

 

 

 

 2.4.   Sobre o contraste do Futuro Perifrástico e do Futuro Simples  em 

Português 

 
“No caso da construções perifrástica de futuro e das 

construções de futuro simples, [...] essa diferença 

pragmática está relacionada à perspectiva subjetiva 

adotada pelo falante na conceptualização da cena 

futura”  FERRARI & ALONSO (2009:17) 
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 FERRARI & ALONSO (2009, 2010),   em suas pesquisas, utilizaram  discursos  

oficiais  de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (2003, 2007),  como principal 

fonte de dados, ao  analisarem as construções de futuro recorrentes nesses discursos,  

sob a égide do modelo da gramática de construções, proposto por Adele Goldberg  em 

1995  e a teoria dos espaços mentais, proposta por Gilles Fauconnier em 1997. 

 As autoras observaram a ocorrência tanto de construções de futuro morfológico 

quanto de construções perifrásticas de futuro e ao compararem   as perífrases de futuro 

com o futuro morfológico,  com o objetivo de associar aspectos semânticos/pragmáticos 

dessas construções à configuração sintática que apresentam, concluiram  que  o Futuro 

Perifrástico enquadra os eventos futuros de forma mais “subjetiva”,  como 

desdobramento do presente, conforme  ilustrado abaixo: 

 

  

Figura 1 – Representação de evento futuro,  como desdobramento do presente. 

Fonte: Ferrari & Alonso (2009:230) 

 

  

 A representação acima retoma a proposta de Langacker (2000), com base em 

sentenças do tipo “ Mary is going to buy some fruits”. Nessa sentença, Mary é o trajetor 

(tr) que se desloca no eixo temporal (t) até chegar ao evento “marco” (lm); no caso, 

representado pelo retângulo (“buy some fruits”). Assim, esse evento é conceptualizado 

pelo falante como um desdobramento temporal do presente. Para ilustrar esse fato,  a 

figura 3 apresenta tanto o trajetor quanto o marco em proeminência (negrito). 

 

Por outro lado,  o Futuro Simples apresenta os eventos futuros de forma mais 

“objetiva”, como se fossem fatos da realidade futura, dissociados da conceptualização 

do falante, conforme esquematizado  abaixo: 
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Figura 2 – Representação de evento futuro,  como fatos da realidade futura. 

Fonte: Ferrari & Alonso (2009:230) 

 

 

 

 Na figura 4, apenas a realização da ação futura pelo trajetor é colocada em 

proeminência . Este tipo de conceptualização, nos termos de Langacker (2000), está 

associada à marcação morfológica do futuro. 

A partir dessa proposta de análise conceptual de futuro, FERRARI & ALONSO 

(2009, 2010) concluiram também que as construções de futuro perifrástico e de futuro 

morfológico em português se organizam radialmente, apresentando usos mais 

prototípicos e usos menos prototípicos.  Fundamentadas na Teoria  dos Protótipos,  elas 

comprovaram empiricamente que a opção do falante  por construções perifrásticas de 

futuro  ou por construções de  futuro simples,  não exige necessariamente que  todos os 

traços inerentes àquela  categoria estejam presentes em um determinado contexto de 

uso. 

   Além disso, Ferrari e Alonso (2009, 2010) argumentaram que o futuro  

perifrástico, enquadrado como desdobramento do presente, está associado a atos de fala 

compromissivos em português, enquanto o  futuro morfológico, conceptualizado como 

futuro em si, tende a ser utilizado  em atos de fala assertivos/preditivos. Para ilustrar 

essa tendência, as autoras apresentam o seguinte exemplo, retirado do discurso de posse 

do Presidente Lula: 

 

 (3) ... vou dizer  uma coisa aqui, mas não sei se daqui a vinte anos estarei vivo. 

(Silva, L. 2007) 

 

Na primeira ocorrência de futuro, no exemplo (3),  o falante utiliza o  futuro 

perifrástico (“vou  dizer”).  Observe-se  que,  nesse  caso,  a  atividade  de “dizer” já se  

acha  em curso  e,  portanto, o que se promete fazer em seguida é necessariamente um  
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desdobramento do presente. Já na segunda ocorrência de futuro, o falante opta pelo  

futuro morfológico para indicar uma predição a respeito de algo que poderá acontecer 

em um futuro distante (“daqui a vinte anos”). 

 

 

2.5. Estudos sobre o Simple Future Tense (Will Future) e Gramáticas de 

Língua Inglesa. 

 
In addition to the morphology of future  verb forms, 

many linguists do not recognize any future tense(s) 

in present day  English on the assumption that the 

semantics of the will 'future verb forms are  an 

example of the fact that the future “is not a tense at 

all, but a mode” ( Declerck, 2006: 102) 

 

 

 O futuro verbal em inglês se insere em uma polêmica  que por vezes o tem 

excluído do sistema verbal inglês, com  base na alegação de que em vez de expressar     

tempo verbal,   ele expressa modalidade,  Com relação a essa discussão, Declerk (2006), 

inicialmente,  argumenta,  que em inglês, alguns tempos verbais podem ser expressos 

por morfemas flexionais  (por exemplo, - (e)s  ou -ed), enquanto outros fazem uso de 

morfemas livres  (will, por exemplo) e em seguida  afirma que nenhuma utilização de 

Will é puramente temporal ou modal, pois  o futuro verbal em inglês tem aspectos 

modais de significado, mais  especificamente,    "ainda-não-factualidade-em-t°" e 

subjetividade. Segundo ele, tudo o que ainda está para se concretizar ainda não é um 

fato em t°.  „Ainda-não-factual‟ em um determinado momento é uma noção modal. Um 

enunciado sobre uma situação que ainda não foi realizada é  “uma expressão 

subjetivamente  modalizada”, entretanto a  presença de elementos de modalidade 

epistêmica em will  não altera o fato de que,  o aspecto principal do sentido de will, e a 

razão básica  para a sua utilização,  seja a de  localizar  determinada  situação no futuro.  

Não obstante a discussão acima, coadunado aos interesses da pesquisa, é preciso 

enfatizar que os atos de fala são os mais acessíveis aspectos pragmáticos no uso da 

linguagem, e assim sendo, têm despertado sempre um grande interesse de 

pesquisadores. Entretanto, pelo viés do future tense, parece-nos pouco investigado.  

A partir da categorização dos dados desta pesquisa, os atos de fala 

compromissivos e  assertivos revelaram-se de  possível  codificação  pelo  WILL  future  
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tense, podendo  ser diretamente sinalizado por sentenças performativas, ou 

indiretamente realizadas por outros dispositivos linguísticos.  

Como ressaltado anteriormente neste trabalho, através dos atos de fala  

compromissivos o falante demonstra a intenção em realizar determinada ação, e uma 

vez declarada,  assume-se a obrigação em realizá-la no futuro. Isto posto,  talvez 

justifique-se a alta frequência nos dados pela opção do will future,  pois  em inglês, 

promessa (ato de fala compromissivo) exige o uso do WILL future tense.   

Por outro lado,  em se tratando de sentenças no WILL future tense, os atos 

assertivos que  comprometem o falante com a verdade da proposição,  cujo  conteúdo se 

ajusta ao mundo que já  existe assim configurado antes de sua enunciação, não 

justificaria a ocorrência nos dados. Entretanto,  exemplos de predição ocorrem. 

 Nesse caso, o falante prediz o que vai acontecer no futuro, ou seja, em um 

momento posterior à enunciação, mas movido pela crença nos fatos.  

Assim sendo, exige-se a consideração de atos assertivos mais prototipicos, que 

descrevem o que se acredita ser fato e os menos prototípicos, nos quais o falante 

acredita que determinado fato realizar-se-á.  

Enfim, o WILL future, também é usado para expressar predição enquanto ato de 

fala assertivo. 

 

 

2.5.1. As Gramáticas de Língua Inglesa  para brasileiros 

 

... o público visado pelos livros-textos made in 

England ou made in the USA é o mundo inteiro. [...] 

O mesmo livro, portanto, é vendido e usado no 

Japão, na Argentina, na Turquia, na Itália, no Brasil 

[...] Assim não leva em conta as particularidades dos 

diversos idiomas ... (Torres, 2007: prefácio) 

 

Retomando o que dissemos na introdução deste trabalho sobre as gramáticas de 

língua inglesa para brasileiros com relação a equivalência ou correspondência, quase 

biunívoca,  entre o futuro morfológico e o will future, bem como do futuro 

perifrástico e o  „going to‟ future, apresentamos abaixo subsídios que robustecem o 

nosso posicionamento diante dos dados. Senão, vejamos a proposta de Torres (2007) : 
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Figura 3 -  Sobre o Simple Future (Torres,2007:124-126) 
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Com relação ao „going to‟ future,  Torres (2007) complementa: 

 

 

 

 

Figura 4 -  Sobre o „Going to‟ Future (Torres,2007:131-133) 

 

 

   Conforme demonstrado nas Figuras 3 e 4, Torres (2007) assume uma relação 

direta entre o will-future e o futuro morfológico em português, por um lado, e entre o 

„going to‟ future e o futuro perifrástico com o auxiliar „ir‟, por outro. 

 Como veremos nos capítulos a seguir, o presente trabalho vai questionar essa 

proposta, a partir de uma análise detalhada de dados reais de uso do inglês e de um 

conjunto de traduções profissionais referentes a esses dados. 
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3 METODOLOGIA  

  

Antes de apresentar a análise contrastiva proposta por esta pesquisa, parece 

necessário apresentar, também,  a base empírica utilizada para o nosso trabalho. O 

corpus da pesquisa é composto de um texto original em língua inglesa, que consiste do 

discurso de posse do Presidente Barack Obama (EUA, 2009), selecionando-se para 

investigação as ocorrências de futuro com WILL. 

O objetivo do trabalho é investigar as correspondências entre a construção de 

futuro com WILL,  em inglês, e as construções de futuro em português.  

Assim sendo, foram selecionadas dez traduções profissionais veiculadas no 

Brasil, com o objetivo de determinar os aspectos  semântico-pragmáticos envolvidos na 

correspondência entre o WILL-FUTURE, em inglês, e os futuros morfológico e 

perifrástico em português, disponibilizadas nos endereços eletrônicos abaixo:
1
 

  

Tradução 1 http://noticias.uol.com.br/especiais/posse-barack                                                               

obama/ultnot/2009/01/20/ult7169u43.jhtm 

Tradução 2 http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL96415716108,00 

LEIA+A+INTEGRA+DO+DISCURSO+DE+POSSE+DE+BARACK+OBAM

A.html 

Tradução 3 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/integra-discurso-posse-barack-

obama/ 

Tradução 4 http://publico.pt/mundo/noticia/discurso-de-barack-obama-em-portugues-

1356898 

Tradução 5 http://www.espacoacademico.com.br/094/94vianna.htm 

Tradução 6 lendoesabendo.blogspot.com.br/2009/01/discurso-de-posse-de-barack-obama-
um.html 

Tradução 7 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2009/01/492416-veja-a-integra-do-

discurso-de-posse-de-barack-obama.shtml 

Tradução 8 http://www.miniweb.com.br/historia/artigos/i_contemporanea/barak_obama_p

osse.html 

Tradução 9 http://expresso.sapo.pt/discurso-de-barack-obama-em-portugues=f493120. 

Tradução 10 http://www.anjodeluz.com.br/obama.htm 

Quadro 3 -  Endereços eletrônicos das traduções utilizadas na pesquisa 

 

 

 

                                                           
1
 As traduções acham-se disponibilizadas, na íntegra, no Anexo 2 do presente trabalho. 

http://noticias.uol.com.br/especiais/posse-barack%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20obama/ultnot/2009/01/20/ult7169u43.jhtm
http://noticias.uol.com.br/especiais/posse-barack%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20obama/ultnot/2009/01/20/ult7169u43.jhtm
http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL96415716108,00%20LEIA+A+INTEGRA+DO+DISCURSO+DE+POSSE+DE+BARACK+OBAMA.html
http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL96415716108,00%20LEIA+A+INTEGRA+DO+DISCURSO+DE+POSSE+DE+BARACK+OBAMA.html
http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL96415716108,00%20LEIA+A+INTEGRA+DO+DISCURSO+DE+POSSE+DE+BARACK+OBAMA.html
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/integra-discurso-posse-barack-obama/
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/integra-discurso-posse-barack-obama/
http://publico.pt/mundo/noticia/discurso-de-barack-obama-em-portugues-1356898
http://publico.pt/mundo/noticia/discurso-de-barack-obama-em-portugues-1356898
http://www.espacoacademico.com.br/094/94vianna.htm
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2009/01/492416-veja-a-integra-do-discurso-de-posse-de-barack-obama.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2009/01/492416-veja-a-integra-do-discurso-de-posse-de-barack-obama.shtml
http://www.miniweb.com.br/historia/artigos/i_contemporanea/barak_obama_posse.html
http://www.miniweb.com.br/historia/artigos/i_contemporanea/barak_obama_posse.html
http://www.anjodeluz.com.br/obama.htm
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Em números gerais,  os dados totalizaram-se  da seguinte maneira: 

- 21 sentenças no will-future ; 

- 210 traduções em português  

Considerando o objetivo desta tese em determinar os aspectos  semântico-

pragmáticos envolvidos na correspondência entre o WILL-FUTURE, em inglês, e os 

futuros morfológico e perifrástico em português, elencamos a seguinte hipótese geral 

com vistas a  orientar nosso trabalho: 

(i) A estruturação semântica radial inerente aos atos de fala (Assertivos  e  

Compromissivos) associados à construção de futuro com WILL, em inglês,  

influencia a escolha da forma verbal de futuro em português (Futuro Morfológico  

ou  Futuro Perifrástico). 

Como desdobramento da hipótese geral, elencamos a seguir hipóteses mais 

especificas: 

(i‟)  O tipo de ato de fala  realizado pela construção de futuro com  

WILL  influencia a escolha da forma verbal de futuro em português.  

   (i‟‟)  O grau de comprometimento do falante com a proposição do 

enunciado associado à construção de futuro com WILL influencia a escolha da 

forma verbal de futuro em português. 

             No capítulo a seguir, será apresentada a análise. 
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4       ANÁLISE DOS DADOS 

                              E  

   DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados e discussão dos resultados,  

apresentando inicialmente um estudo-piloto realizado com professores de inglês. Em 

seguida, caracteriza-se o futuro com “will” no discurso oficial do presidente Barack 

Obama, em termos dos atos de fala realizados. A partir dessa descrição, são discutidas 

as correspondências entre o futuro com “will” e as construções de futuro em português, 

bem como os desdobramentos analíticos decorrentes dessas correspondências. Por fim, 

os dados serão organizados em quatro grupos e submetidos à análise qualitativa e 

quantitativa.  

 

4.1. Estudo-piloto 

 

Inicialmente, foi realizado um estudo-piloto, em que se buscou verificar se as 

correspondências sugeridas nos livros didáticos de ensino de inglês eram adotadas pelos 

professores de inglês no Brasil. Nesse breve experimento, foram selecionados dez 

professores da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), lotados no Curso de 

LETRAS/INGLÊS, com as diversas qualificações na área e a eles foram apresentadas as 

21 sentenças no WILL Future retiradas do corpus da pesquisa para a  tradução de cada 

uma delas pelos referidos professores. Assim, as sentenças com WILL que ocorreram 

no discurso de posse foram destacadas, e solicitou-se aos professores que elegessem a 

melhor tradução para a sentença. Eis o resultado: 
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Quadro 4 – Resultado do experimento realizado com professores da UESPI 

 

Este resultado foi bastante significativo, por demonstrar que as regras 

estabelecidas pelos livros didáticos tendem a exercer forte pressão normativa sobre os 

professores de inglês, que reproduzem essas regras no ensino descontextualizado da 

língua (ver Anexo 3).   

 Entretanto, a mesma disposição não foi encontrada nos tradutores, que 

pareceram privilegiar o contexto de ocorrência das construções de futuro, tentando 

reproduzir o discurso não apenas formalmente, mas principalmente, em termos dos 

objetivos comunicativos da situação institucional de ocorrência da produção discursiva. 

 

4.2. Atos de fala e futuro com “will”  

 

A análise do discurso oficial do presidente Barack Obama começa por 

caracterizar os dados em termos dos performativos implícitos que poderiam ser 

associados a cada uma das sentenças com WILL no contexto: 

 

 

 

 

100% 

0% 

Tradução das 21 sentenças no WILL Future retiradas do corpus 

pelos informantes (Professores da UESPI) 

 

Futuro Morfológico                                            Futuro Perifrástico 
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Assertivo Compromissivo 

 Sentenças/Enunciado Performativo Implícito Performativo Implícito 

1 They will not be met 
easily or in a short 

span of time. 

„I predict that They will not be 
met easily or in a short span of 

time.‟ 

 

2 they will be met. 

 

„I predict that they will be met.‟  

3 …  we will act - not 

only to create new 

jobs, but … 

 

 „I promise (that) we will act - 

not only to create new jobs, 

but …‟ 

 
4 We will build  the 

roads and bridges,  

 „I promise (that) We will 
build   the roads and bridges, 

…‟ 

 
5 We will restore 

science to its rightful 

place, … 

 

 „I promise (that) We will 
restore science  to its rightful 

place, …‟ 

6 … and  (we will) 
wield  technology's 

wonders to … 

 

 „I promise (that) …  (we will) 
wield  technology's wonders 

to …‟ 

7 We will harness the 
sun … 

 

 

 

 „I promise (that) We will 
harness the sun …’ 
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8 And we will 
transform our 
schools  and colleges 

  

 „I promise (that) we will 
transform our schools and 

colleges …‟ 

9 And all this we will 
do. 

 

 „I promise (that)  we will do 
(all this)’ 
 

 

10 

 

programs will end. 

 

 

„I predict that programs will end.‟ 

 

11 (they) will be held to 
account.    

 

 

 

„I promise  that (they) will be 
held to account.   ‟ 

12 … we will not give 
them up  for 

expedience's sake. 

 

 „I promise (that)  we will not 
give them up  for 

expedience's sake.‟ 

 
13 We will begin to 

responsibly leave 
Iraq to its people, 

…   

 „I promise (that) We will 
begin to responsibly leave 
Iraq to its people, …  ‘ 

14 …  and (we will) 
forge  a hard-earned 

peace in Afghanistan. 

        „I   promise   (that) … 
(we will) forge a hard-earned 

peace in Afghanistan. „ 

 
15 we will work 

tirelessly   to lessen 

the nuclear threat, 

and ….  

 

 „I promise (that) we will work 
tirelessly  to lessen the 

nuclear threat, and …‟ 
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16 We will not 
apologise for our 
way of life, … 

 „I promise (that) We will not 
apologise for our way of life, 

…‟ 

17 … nor will we waver 
in its defense, … 

 „I promise (that) …nor will 
we waver in its defense, …‟ 

18 …we will defeat 
you. 

 „I promise (that)  we will 
defeat you.’ 

19 your people will 
judge 

you 

„I predict that your people will 
judge you’ 

 

 

20 

 

… but that we will 
extend a hand  …  

  

„I promise that   we will 
extend a hand  …‟ 

21 And yet,  at this 
moment – a moment 
that will define a 
generation … 

„I predict that this moment will 
define a generation …’ 

 

 

Quadro 5 -  Caracterização do atos de fala 

 

 

De acordo com essa classificação preliminar dos dados, pode-se concluir que há 

16 atos de fala compromissivos/promessa e 5 atos de fala assertivos/predição.  Esses 

números indicam que, do total de 21 atos de fala realizados com WILL, a maioria é 

compromissivo, conforme demonstra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição quantitativa dos atos de fala no corpus 

 

 

Segundo Marmaridou (2000), o procedimento acima realizado encontra fulcro 

no fato de que apesar dos Atos de Fala poderem ser realizados com base no uso de 

verbos performativos apropriados, também podem ser realizados na ausência desses 

verbos de forma previsível convencionalmente ou não. 

Outrossim, podemos concluir que se o Presidente Barack Obama, em seu 

discurso de posse, tivesse   usado os performativos “promise” ou “predict”,  constituir-

se-ia o próprio ato de prometer ou predizer;  não se tratando  de uma descrição de suas 

intenções ou do seu  estado mental. Ao proferir a sentença ele realizaria uma promessa 

ou uma predição. A força do seu ato seria a da promessa ou da predição. Portanto, 

“prometer” ou “predizer” são verbos performativos, e os verbos performativos 

geralmente descrevem as forças ilocucionárias dos atos realizados. Entretanto, o 

Presidente Barack Obama poderia fazer a mesma promessa ou predição, e o fez,  sem 

usar explicitamente o verbo “promise” ou “predict”, quando em seu discurso, disse, 

originalmente, “We will transform our schools” ou “They will be met”. 

Em linhas gerais, os dados autorizam a generalização de que o futuro com WILL 

em inglês se organiza como uma categoria radial, tendo como significado prototípico a 

sinalização de atos de fala compromissivos, e como sentido periférico a indicação de 

atos de fala assertivos/preditivos.  

 

 

Ato assertivo 
24% 

Ato compromissivo 
76% 

 
0% 
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Embora o número de dados seja insuficiente para estabelecer conclusões mais 

definitivas, é possível supor que o uso do futuro com “will” indique atos de fala 

compromissivos, cuja ocorrência seja conceptualizada como “futuro em si” (na prática, 

situações temporalmente mais distantes, e menos ancoradas no presente).  Sendo assim, 

é possível que o futuro com “will” possa ocorrer, perifericamente, em contextos 

preditivos
2
 em que a construção especifique futuros em si, menos associados a um 

desdobramento do presente. 

Os casos desse último tipo não envolvem promessas, porém se referem a eventos 

temporalmente distantes. Isso é dito claramente em 1, em que se afirma que os desafios 

não serão vencidos em   um curto  período de  tempo  e,  por inferência, em 2. O mesmo 

pode ser afirmado com relação aos exemplos 10, 19 e 21, que em seus contextos de uso 

designam atividades cuja realização depende de outros fatores e não são imediatos na 

cadeia temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

2
 Embora o estudo da construção de futuro com “go” esteja fora do escopo deste trabalho, estudos 

anteriores (Langacker 2000) sugerem que essas construções podem ser usadas, prototipicamente, para 

indicar a predição de eventos que se caracterizam como desdobramentos do presente (ex. “Sue is gonna 

buy some groceries”, poderia ser dito por alguém que viu  Sue sair de casa para ir ao mercado).                                                                                                                   
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4.3. Correspondências entre o futuro com “will” e as construções de futuro 

em português 

 

 O desenvolvimento subsequente da análise dos dados desta pesquisa objetivou 

responder àquela inquietação inicial onde se questionava se o futuro com  “will”, em 

inglês, corresponderia  ao futuro morfológico ou ao futuro perifrástico, em português. A 

categorização dos dados demonstrou que, dependendo do contexto,  o futuro com  

“will”, em inglês, corresponde  ao futuro morfológico  e  ao futuro perifrástico, em 

português.  

Retomando os números gerais,  os dados totalizaram 210 traduções em 

português dentre as quais 128 traduções (61%)  no futuro morfológico e 82 (39%) 

traduções no futuro perifrástico. 

 

  

 

Gráfico 2 – Distribuição quantitativa das traduções para o português no corpus 

 

 

O procedimento metodológico seguinte foi analisar os dados a partir da  

estrutura conceptual da noção de futuro,  pois à  luz da base teórica,  apresentada neste 

trabalho, ficou demonstrado, que em inglês, o WILL-FUTURE indica, prototipicamente 

Ato Compromissivo, associado a evento  futuro em si. Por outro lado, como 

demonstrado por Ferrari e Alonso(2009,2010), a codificação do futuro em português 

prioriza o enquadramento temporal, e não o ato de fala realizado.  

 

Futuro Perifrástico 
39% 

Futuro 
Morfológico  

61% 
 

 
0% 
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Assim, IR+INFINITIVO sinaliza eventos futuros concebidos como 

desdobramentos do presente (podendo, por inferência, indicar a realização de atos de 

fala compromissivos), e o futuro morfológico indica futuro em si (tornando-se 

compatíveis com atos de fala assertivo/preditivos).   

Essa constatação demonstra que a correspondência do WILL FUTURE com as  

formas verbais de futuro em  português é apenas parcial . Vejamos:   

 

 

Inglês                                                                                   Português 

WILL compromissivo+futuro em si               IR          compromissivo+ futuro próximo 

(prototípico)                                           

 

WILL   preditivo +futuro em si                     MORFOLÓGICO preditivo+ futuro  em si 

(periférico)     

 

     

No caso do uso preditivo de “will”, a correspondência com o futuro morfológico 

é completa. Ambos indicam ato de fala preditivo e futuro em si.  Mas no caso do uso 

compromissivo de “will”, não há uma tradução perfeita, já que as formas verbais de 

futuro em português não reunem as noções de ato compromissivo e futuro em si, como 

no uso prototípico de “will” em inglês. Sendo assim, restam duas opções de tradução 

aproximada:  

(i) Pode-se optar por privilegiar o fato de ser um ato de fala compromissivo, e 

traduzir com IR+INFINITIVO; 

(ii) Pode-se optar por privilegiar a conceptualização do tempo como futuro em si, e 

traduzir com o FUTURO MORFOLÓGICO. 

Assim sendo,  no caso de optar por (i), o tradutor, contrariando os cânones, 

deverá enquadrar o ato compromissivo com IR + INFINITIVO,  a partir, também,  de 

uma sentença no WILL FUTURE.  
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4.4. Desdobramentos da proposta analítica 

 

De acordo com a análise apresentada na seção anterior, os dados demonstram 

que a estrutura conceptual da noção de futuro engloba dois parâmetros independentes: 

(a) Tipo de Ato de Fala (Compromissivo ou Assertivo). 

(b) Enquadramento do futuro (como resultante do presente ou evento futuro em 

si). 

Essas possibilidades se realizam em português da seguinte forma: 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              IR+INFINITIVO 

PORTUGUÊS     

TIPO DE ATO DE FALA                                                                                                          ENQUADRE 

   

 

 

 

 Figura 5 - Enquadramento Ato de Fala 

Compromissivo/ evento futuro  em Português, a 

partir da estrutura conceptual da noção de futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Evento futuro 

resultante do 

presente 

Compromissivo 
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A partir da figura acima, depreende-se que a Língua Portuguesa organiza os 

parâmetros mencionados da seguinte forma: IR + Infinitivo  instancia um ato de fala 

compromissivo sob o enquadramento de um evento futuro resultante do presente. 

 

 

 

 

PORTUGUÊS 

                                                                                                                                             FUTURO SIMLES 

 TIPO DE ATO DE FALA                                                                                                                        ENQUADRE                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Figura  6 -  Enquadramento Ato de 

Fala  Assertivo/ evento futuro  em 

Português,  a partir da estrutura 

conceptual da noção de futuro 

 

Por outro lado, a partir da figura acima, agora, depreende-se que a Língua 

Portuguesa organiza os referidos parâmetros da seguinte forma: O futuro morfológico  

instancia um ato de fala assertivo sob o enquadramento de um evento futuro em si. 

 Já o futuro com “will”, em inglês, admite dois enquadramentos, um prototípico e 

outro periférico.  O uso prototípico apresenta a seguinte configuração: 

 

 

 

 

    

ASSERTIVO EVENTO FUTURO 

EM SI 

GONNA FUTURE 
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INGLÊS (uso prototípico) 

                                                                                                                                                WILL FUTURE 

 TIPO DE ATO DE FALA                                                                                                              ENQUADRE                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Figura 7-  Enquadramento Ato de 

Fala Compromissivo/ evento futuro  

em Inglês, a partir da estrutura 

conceptual da noção de futuro. 

 

A partir da figura 7,  depreende-se que a Língua Inglesa, diferentemente da 

Língua Portuguesa, organiza os parâmetros Atos de fala e enquadramento do futuro, da 

seguinte forma: WILL FUTURE  instancia um ato de fala COMPROMISSIVO sob o 

enquadramento de um evento futuro em si. 

O uso periférico  de “will” apresenta a seguinte configuração: 

 

 

INGLÊS 

                                                                                                                                                  WILL FUTURE 

 TIPO DE ATO DE FALA                                                                                                          ENQUADRE                                                                                                                                                                                  

                       

 

 

Figura 8 -  Enquadramento Ato de Fala Assertivo/ evento futuro  em Inglês,  a partir 

da estrutura conceptual da noção de futuro 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                              COMPROMISSIVO 

    

EVENTO FUTURO 

EM SI 

ASSERTIVO EVENTO 

FUTURO EM SI 

GONNA FUTURE 
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A figura 8, por sua vez, demonstra que a Língua Inglesa, também organiza os 

parâmetros Atos de fala e enquadramento do futuro, da seguinte forma: WILL FUTURE  

instancia um ato de fala ASSERTIVO sob o enquadramento de um evento futuro em si. 

Isto posto, a partir da percepção da gradiência mencionada acima, as hipóteses 

gerais e específicas já elencadas, desdobraram-se em hipóteses mais especificas ainda, 

vejamos: 

 (i)     Ato Assertivo,  Modo Predição, em inglês, realizado pela construção de 

futuro com  WILL, influencia  na escolha  de tradução para futuro morfológico, em 

português. 

 (ii)  Ato Compromissivo, Modo Promessa, associado à construção de futuro 

com WILL, influencia a escolha da tradução  equitativa tanto  para o futuro morfológico  

quanto para o futuro perifrástico, em português, nos casos em que não há evidência 

sobre o comprometimento do falante com a proposição do enunciado em inglês. 

Entretanto: 

 (ii‟)     se o   Ato Compromissivo,  Modo Promessa, evidenciar Grau de 

comprometimento fraco do falante com a proposição do enunciado em inglês, associado 

à construção de futuro com WILL, o tradutor tenderá para a escolha da tradução  

preferencial para o futuro morfológico, em português, por entender que se trata de 

futuro em si (e não futuro como desdobramento do presente). 

 (ii‟‟)  se o ato Ato Compromissivo,  Modo Promessa, evidenciar Grau de 

comprometimento forte do falante com a proposição do enunciado em inglês, associado 

à construção de futuro com WILL, o tradutor tenderá para a escolha da tradução  

preferencial para o futuro perifrástico, em português, por entender que se trata de futuro 

como desdobramento do presente.  
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4.5. Análise de dados 

 

 A análise dos dados segue, agora, com base em todo suporte teórico apresentado, 

objetivando verificar a sustentabilidade das hipóteses elencadas. Demonstraremos, 

então,  os resultados obtidos , nos moldes abaixo. 

 

4.5.1. Atos assertivos/preditivos em inglês 

No caso do Ato Assertivo/Predição, em inglês,  a  expectativa é de tradução para 

futuro  morfológico, em português. Os dados  1, 2, 10, 19 e 21 incluem-se nesse grupo: 

 

 

 

1  They will not be met easily or in a short span of time.  
 

2  But know this, America - they will be met.  
 
10 …programs will end.  

19 … your people will judge you 
 
21  And yet,  at this moment – a moment that will define a generation … 
 

 

 

Em números gerais,  ocorrem 5 sentenças assertivas, com  50 traduções, das 

quais 46 traduções (92%)  no futuro morfológico e 4 traduções  (8%)  no futuro 

perifrástico, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 
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                                                      Gráfico 3 – Traduções /dados  1, 2, 10, 19 e 21 

 

Este resultado confirma a hipótese (i), que prevê que o Ato Assertivo,  Modo 

Predição, em inglês, realizado pela construção de futuro com  WILL, influencia  na 

escolha  de tradução para futuro morfológico, em português. 

 

4.5.2. Atos compromissivos com grau de comprometimento 

indeterminado do falante 

 

No caso de Ato Compromissivo/Promessa em que não há uma clara evidência 

sobre o comprometimento da realização da promessa em função da complexidade dos 

eventos descritos, a expectativa é de tradução equitativa para futuro morfológico e 

futuro perifrástico. Os dados  4, 5, 7 e 8 incluem-se neste grupo: 

 

4. We will build  the roads and bridges, … 

5. We will restore science to its rightful place, … 

Futuro 
Morfológico 

92% 

Futuro 
Perifrástico 

8% 

Traduções/Corpus Futuro Morfológico

Futuro Perifrático
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7. We will harness the sun … 

8. And we will transform our schools  and colleges 

  
 

 

 

Em números gerais,  os dados totalizaram 4 sentenças, com  40 traduções em 

português,  dentre as quais 20 traduções (50%)  no futuro morfológico e 20 traduções  

(50%)  no futuro perifrástico. O Gráfico, a seguir, representa a distribuição encontrada: 

                                    

 

 

 

Gráfico 4 – Traduções / dados  4, 5, 7 e 8 

 

 

 

Os resultados confirmam a hipótese (ii), que prevê que o Ato Compromissivo, 

Modo Promessa, admite a escolha da tradução  equitativa tanto  para o futuro 

morfológico  quanto para o futuro perifrástico, em português, nos casos em que o 

Futuro 
Morfológico 

50% 

Futuro Perifrástico 
50% 

Traduções/Corpus 
Futuro Morfológico

Futuro Perifrático
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comprometimento com o cumprimento da promessa  não pode ser claramente 

determinado. Assim, eventos complexos como a construção de estradas e pontes, a 

restauração da ciência, a utilização da energia solar e a transformação das escolas 

podem ser interpretados como uma transformação cujo início já está em andamento 

(futuro perifrástico) ou como eventos que começarão a ser implementados no futuro  

(futuro morfológico).  

 

4.5.3. Atos compromissivos com baixo grau de comprometimento 

 

No que se refere ao Ato Compromissivo/Promessa/Grau de comprometimento 

baixo do falante com a proposição do enunciado em inglês, a expectativa é de tradução  

preferencial para futuro morfológico, em português. Os dados  6, 9, 13, 14, 15, 18 e 20 

podem ser incluídos nesse grupo: 

 

 

 

6 … and  (we will) wield  technology's wonders to … 
9  And all this we will do. 

13 We will begin to responsibly leave Iraq to its people, …  
14 …  and (we will) forge  a hard-earned peace in Afghanistan. 
15   we will work tirelessly   to lessen the nuclear threat, and ….  

18 …we will defeat you (those who induce terror) 
20 … but that we will extend a hand  …  

 

 

 

Em números gerais,  os dados totalizaram-se  da seguinte maneira. Foram 7 

sentenças no will-future neste grupo, com 70 traduções em português,  dentre as quais 

46 traduções (70%)  no futuro morfológico e 24 traduções  (30%)  no futuro 

perifrástico. O Gráfico, a seguir, resume os resultados: 
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Gráfico 5 – Traduções /dados  dados  6, 9, 13, 14, 15, 18 e 20 

 

 

Os resultados confirmam a hipótese (ii‟), que prevê que o Ato Compromissivo,  

Modo Promessa, com Grau de comprometimento fraco do falante com a proposição do 

enunciado em inglês, favorecerá a tradução  preferencial para o futuro morfológico, em 

português, por entender que se trata de futuro em si (e não futuro como desdobramento 

do presente). Assim, as promessas de controlar as maravilhas da tecnologia, começar a 

desocupar o Iraque, forjar a paz no Afeganistão, diminuir a ameaça nuclear, e vencer o 

terror são ainda mais complexas do que as apontadas nos exemplos da seção anterior. 

Por isso, a opção pelo futuro morfológico parece ser mais apropriada nestes casos.  

 

 

 

 

4.5.4. Ato compromissivo com forte grau de comprometimento 

 

 

No caso do  Ato Compromissivo/Promessa, com Grau de comprometimento 

forte do falante a expectativa é de tradução  preferencial para futuro perifrástico. Os 

dados  3,  11,  12, 16 e 17 incluem-se neste grupo:  

Futuro 
Morfológico 

70% 

Futuro 
Perifrático 

30% 

Traduções/Corpus 

Futuro Morfológico

Futuro Perifrático
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3 …  we will act - not only to create new jobs, but … 

11 (they) will be held to account.    
12 …we will not give them up  for expedience's sake. 

16 We will not apologise for our way of life, … 
17 … nor will we waver in its defense, … 

 

 

 

Em números gerais,  os dados totalizaram-se  da seguinte maneira. Ocorrem 5 

sentenças no will-future, com 50 traduções em português,  dentre as quais 16 traduções 

(32%)  no futuro morfológico e 34 traduções  (68%)  no futuro perifrástico, conforme 

representado no gráfico a seguir: 

 

                                      

 

Gráfico 6 – Traduções / dados  3, 11,  12, 16 e 17 

 

Os resultados confirmam a hipótese (ii‟‟), que prevê que se  Ato 

Compromissivo,  Modo Promessa, com Grau de comprometimento forte do falante, 

levará o tradutor a escolher preferencialmente o futuro perifrástico, em português, por 

entender que se trata de um futuro bastante ancorado nas disposições presentes do 

falante. 

 

Futuro 
Morfológico 

32% Futuro Perifrático 
68% 

Traduções/Corpus 
Futuro Morfológico

Futuro Perifrático
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5.  CONCLUSÃO 

 

A análise contrastiva aqui desenvolvida sobre o futuro verbal em inglês e em 

português demonstrou que fenômenos gramaticais que parecem ser irregulares à 

primeira vista, muitas vezes, acabam por fazer sentido se  olhado a partir de uma 

perspectiva cognitiva. A gramática de uma língua é, de fato, mais  do que palavras 

isoladas. A função da gramática é a de expressar estruturas conceituais, de modo que a 

estrutura da linguagem que cumpre melhor esta tarefa é a que está de acordo a estrutura  

conceitual que  melhor a representa.  

Isto posto, do ponto de vista linguístico-cognitivo,  o will future, que na 

abordagem tradicional equivale ao futuro morfológico em português, representa tanto 

previsão sobre um futuro evento a ocorrer, como também  a  intenção do falante em 

realizar um evento futuro, ou seja, o will future instancia tanto ato de fala assertivo 

quanto ato de fala compromissivo, que retomando Austin (1962) é a  unidade básica de 

significação da linguagem. 

Nestes moldes, esta tese sugere uma solução ao problema linguístico 

investigado, estabelecendo uma relação entre a Teoria da Linguagem, em particular, a 

Teoria dos Atos de Fala, com a própria prática da linguagem. Esta pesquisa descreve os 

atos ilocucionários como Teoria da Linguagem em uso, sob a égide dos aspectos 

socioculturais  inerentes ao evento de fala.  

Assim sendo, tão importante quanto os resultados desta pesquisa, serão os 

desdobramentos dos mesmos.  

Neste sentido, considerando o fato da literatura em tradução discutir há muito 

tempo a questão da fidelidade, da tradução literal e não literal, ou seja, a ideia de 

correspondência, de equivalência, entre o texto de partida e o texto de chegada, ou 

partes deles, acreditamos que o presente trabalho contribuirá significativamente ao 

apresentar a possibilidade de se examinar, à luz de uma abordagem cognitivista baseada 

no uso, essa e outras questões em relação ao par linguístico inglês/português, na 

comparação sintático-semântica entre as duas línguas.  
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A presente pesquisa oferece subsídios que beneficiam, além dos estudos em 

tradução, os estudos sobre ensino de língua inglesa, pois, se por um lado, estudos 

teóricos apontam que o tradutor necessita aperfeiçoar o seu desempenho cognitivo, 

tendo em vista que ao desconsiderar as convenções das línguas com que trabalha, e  

traduzir  itens  lexicais individualmente, ignorando as unidades fraseológicas, podem  

ocorrer  traduções pouco naturais. Por outro, a partir dos resultados da pesquisa-piloto 

realizada, o ensino de língua inglesa parece resumir-se ao ensino de gramática, com 

nenhuma ou pouca contextualização ou exploração da língua em uso. Trata-se, portanto, 

de um trabalho que contribui para a formação de professores de língua inglesa, 

sugerindo uma abordagem desvencilhada do aspecto gramatical e mais próxima da 

convencionalidade e dos aspectos pragmáticos e semânticos, levando os pesquisadores a 

investigarem as soluções sugeridas e sugerir suas próprias para os problemas 

enfrentados. 

Enfim, de acordo com os resultados obtidos, reiteramos que as  hipóteses foram 

confirmadas de que tanto os atos de fala quanto o  grau de comprometimento do 

falante com a proposição do enunciado associados à construção de futuro com WILL 

influenciam a escolha da forma verbal de futuro em português. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Os dados em seus contextos linguísticos 

 

"My fellow citizens: I stand here today humbled by the task before us, 

grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne 

by our ancestors. 

 

I thank President Bush for his service to our nation, as well as the 

generosity and co-operation he has shown throughout this transition.  

 

Forty-four Americans have now taken the presidential oath. 

 

The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still 

waters of peace. 

 

Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging 

storms. 

 

At these moments, America has carried on not simply because of the skill 

or vision of those in high office, but because We the People have 

remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding 

documents. 

 

So it has been. So it must be with this generation of Americans. 

 

That we are in the midst of crisis is now well understood. 

 

Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and 

hatred. 
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Our economy is badly weakened, a consequence of greed and 

irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to 

make hard choices and prepare the nation for a new age. 

 

Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. 

 

Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day 

brings further evidence that the ways we use energy strengthen our 

adversaries and threaten our planet. 

 

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. 

 

Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across 

our land - a nagging fear that America's decline is inevitable, and that the 

next generation must lower its sights. 

 

Today I say to you that the challenges we face are real. 

 

They are serious and they are many. 

 

They will not be met easily or in a short span of time. 

 

But know this, America - they will be met. 

 

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of 

purpose over conflict and discord. 

 

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false 

promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long 

have strangled our politics.  
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We remain a young nation. 

 

But in the words of Scripture, the time has come to set aside childish 

things. 

 

The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better 

history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on 

from generation to generation: the God-given promise that all are equal, 

all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of 

happiness. 

 

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is 

never a given. 

 

It must be earned. 

 

Our journey has never been one of short-cuts or settling for less. 

 

It has not been the path for the faint-hearted - for those who prefer leisure 

over work, or seek only the pleasures of riches and fame. 

 

Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things - some 

celebrated but more often men and women obscure in their labour, who 

have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom. 

 

For us, they packed up their few worldly possessions and travelled across 

oceans in search of a new life. 

 

For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash 

of the whip and ploughed the hard earth. 
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For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; 

Normandy and Khe Sahn. 

 

Time and again these men and women struggled and sacrificed and 

worked till their hands were raw so that we might live a better life. 

 

They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; 

greater than all the differences of birth or wealth or faction. 

 

This is the journey we continue today. 

 

We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. 

 

Our workers are no less productive than when this crisis began. 

 

Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed 

than they were last week or last month or last year. 

 

Our capacity remains undiminished. 

 

But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting 

off unpleasant decisions - that time has surely passed. 

 

Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin 

again the work of remaking America. 

 

For everywhere we look, there is work to be done. 

 

The state of the economy calls for action, bold and swift.  
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And we will act - not only to create new jobs, but to lay a new foundation 

for growth. 

 

We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines 

that feed our commerce and bind us together. 

 

We will restore science to its rightful place, and wield technology's 

wonders to raise health care's quality and lower its cost. 

 

We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and 

run our factories. 

 

And we will transform our schools and colleges and universities to 

meet the demands of a new age. 

 

All this we can do. 

 

And all this we will do. 

 

Now, there are some who question the scale of our ambitions - who 

suggest that our system cannot tolerate too many big plans. 

 

Their memories are short. 

 

For they have forgotten what this country has already done; what free 

men and women can achieve when imagination is joined to common 

purpose, and necessity to courage. 

 

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath 

them - that the stale political arguments that have consumed us for so 

long no longer apply. 
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The question we ask today is not whether our government is too big or 

too small, but whether it works - whether it helps families find jobs at a 

decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. 

 

Where the answer is yes, we intend to move forward. 

 

Where the answer is no, programs will end. 

 

And those of us who manage the public's dollars will be held to account 

- to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of 

day - because only then can we restore the vital trust between a people 

and their government. 

 

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. 

 

Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched. 

But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market 

can spin out of control. 

 

The nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. 

 

The success of our economy has always depended not just on the size of 

our Gross Domestic Product, but on the reach of our prosperity; on our 

ability to extend opportunity to every willing heart - not out of charity, 

but because it is the surest route to our common good. 

 

As for our common defence, we reject as false the choice between our 

safety and our ideals. 

 

 

 

 

 



55 
 

Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted 

a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter 

expanded by the blood of generations. 

 

Those ideals still light the world, and we will not give them up for 

expedience's sake. 

 

And so to all other peoples and governments who are watching today, 

from the grandest capitals to the small village where my father was born: 

know that America is a friend of each nation and every man, woman, and 

child who seeks a future of peace and dignity. 

 

And we are ready to lead once more. 

 

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not 

just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring 

convictions. 

 

They understood that our power alone cannot protect us, nor does it 

entitle us to do as we please. 

 

Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our 

security emanates from the justness of our cause, the force of our 

example, the tempering qualities of humility and restraint. 

 

We are the keepers of this legacy. 

 

Guided by these principles once more, we can meet those new threats 

that demand even greater effort - even greater cooperation and 

understanding between nations. 
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We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-

earned peace in Afghanistan. 

 

With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the 

nuclear threat, and roll back the spectre of a warming planet. 

 

We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its 

defense. 

 

And for those who seek to advance their aims by inducing terror and 

slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and 

cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you. 

 

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. 

 

We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and non-

believers. 

 

We are shaped by every language and culture, drawn from every end of 

this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and 

segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more 

united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday 

pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows 

smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must 

play its role in ushering in a new era of peace. 

 

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual 

interest and mutual respect. 

 

To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame 

their society's ills on the West - know that your people will judge you on 

what you can build, not what you destroy. 

 



57 
 

To those who cling to power through corruption and deceit and the 

silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but 

that  we will extend a hand if you are willing to unclench your fist. 

 

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make 

your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies 

and feed hungry minds. 

 

And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can 

no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we 

consume the world's resources without regard to effect. 

 

For the world has changed, and we must change with it. 

 

As we consider the road that unfolds before us, we remember with 

humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol 

far-off deserts and distant mountains. 

 

They have something to tell us today, just as the fallen heroes who lie in 

Arlington whisper through the ages. 

 

We honor them not only because they are guardians of our liberty, but 

because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning 

in something greater than themselves. 

 

And yet, at this moment - a moment that will define a generation - it is 

precisely this spirit that must inhabit us all. 

 

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith 

and determination of the American people upon which this nation relies. 
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It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the 

selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend 

lose their job which sees us through our darkest hours. 

 

It is the fire-fighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but 

also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate. 

 

Our challenges may be new. 

 

The instruments with which we meet them may be new. 

 

But those values upon which our success depends - hard work and 

honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and 

patriotism - these things are old. 

 

These things are true. 

 

They have been the quiet force of progress throughout our history. 

 

What is demanded then is a return to these truths. 

 

All that is required of us now is a new era of responsibility - a 

recognition, on the part of every American, that we have duties to 

ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly 

accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing 

so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all 

to a difficult task. 

 

This is the price and the promise of citizenship. 
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This is the source of our confidence - the knowledge that God calls on us 

to shape an uncertain destiny. 

 

This is the meaning of our liberty and our creed - why men and women 

and children of every race and every faith can join in celebration across 

this magnificent mall, and why a man whose father less than sixty years 

ago might not have been served at a local restaurant can now stand before 

you to take a most sacred oath. 

 

So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we 

have travelled. 

 

In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of 

patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. 

 

The capital was abandoned. 

 

The enemy was advancing. 

 

The snow was stained with blood. 

 

At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the 

father of our nation ordered these words be read to the people: 

"Let it be told to the future world...that in the depth of winter, when 

nothing but hope and virtue could survive...that the city and the country, 

alarmed at one common danger, came forth to meet [it]." 

 

America, in the face of our common dangers, in this winter of our 

hardship, let us remember these timeless words. 
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With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure 

what storms may come. 

 

Let it be said by our children's children that when we were tested we 

refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we 

falter; and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we 

carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future 

generations. 

 

Thank you. 

 

God bless you. 

 

And God bless The united States of America. 
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Anexo 2 –  Íntegra das dez traduções para o Português do  discurso  de posse.  

(Tradução 1) 

Meus caros concidadãos 

 

Estou aqui hoje humildemente diante da tarefa que temos pela frente, grato pela 

confiança que vocês depositaram em mim, ciente dos sacrifícios suportados por nossos 

ancestrais. Agradeço ao presidente Bush pelos serviços que prestou à nação, assim 

como pela generosidade e a cooperação que ele demonstrou durante esta transição. 

 

 

Quarenta e quatro americanos já fizeram o juramento presidencial. As palavras foram 

pronunciadas durante marés ascendentes de prosperidade e nas águas plácidas da paz. 

Mas de vez em quando o juramento é feito entre nuvens carregadas e tempestades 

violentas. Nesses momentos, a América seguiu em frente não apenas por causa da visão 

ou da habilidade dos que ocupavam os altos cargos, mas porque nós, o povo, 

permanecemos fiéis aos ideais de nossos antepassados e leais aos nossos documentos 

fundamentais. 

 

Assim foi. Assim deve ser para esta geração de americanos. 

 

Que estamos em meio a uma crise hoje é bem sabido. Nossa nação está em guerra, 

contra uma ampla rede de violência e ódio. Nossa economia está gravemente 

enfraquecida, uma consequência da cobiça e da irresponsabilidade de alguns, mas 

também de nosso fracasso coletivo em fazer escolhas difíceis e preparar o país para uma 

nova era. Lares foram perdidos; empregos, cortados; empresas, fechadas. Nosso sistema 

de saúde é caro demais; nossas escolas falham para muitos; e cada dia traz novas 

evidências de que os modos como usamos a energia reforçam nossos adversários e 

ameaçam nosso planeta. 

 

Esses são indicadores de crise, sujeitos a dados e estatísticas. Menos mensurável, mas 

não menos profundo, é o desgaste da confiança em todo o nosso país -- um temor 

persistente de que o declínio da América é inevitável, e que a próxima geração deve 

reduzir suas perspectivas. 

 

Hoje eu lhes digo que os desafios que enfrentamos são reais. São sérios e são muitos. 

Eles não serão resolvidos facilmente ou em um curto período de tempo. Mas saiba 

disto, América -- eles serão resolvidos. 
 

Neste dia, estamos reunidos porque escolhemos a esperança acima do medo, a unidade 

de objetivos acima do conflito e da discórdia. 

 

Neste dia, vimos proclamar o fim dos sentimentos mesquinhos e das falsas promessas, 

das recriminações e dos dogmas desgastados que por tanto tempo estrangularam nossa 

política.  
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Ainda somos uma nação jovem, mas, nas palavras da escritura, chegou o tempo de pôr 

de lado as coisas infantis. Chegou o tempo de reafirmar nosso espírito resistente; de 

escolher nossa melhor história; de levar adiante esse dom precioso, essa nobre ideia, 

transmitida de geração em geração: a promessa dada por Deus de que todos são iguais, 

todos são livres e todos merecem a oportunidade de perseguir sua plena medida de 

felicidade. 

 

Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é um 

fato consumado. Deve ser merecida. Nossa jornada nunca foi de tomar atalhos ou de nos 

conformar com menos. Não foi um caminho para os fracos de espírito -- para os que 

preferem o lazer ao trabalho, ou buscam apenas os prazeres da riqueza e da fama. 

Foram, sobretudo, os que assumem riscos, os que fazem coisas -- alguns célebres, mas 

com maior frequência homens e mulheres obscuros em seu labor, que nos levaram pelo 

longo e acidentado caminho rumo à prosperidade e à liberdade.  

 

Por nós, eles empacotaram seus poucos bens terrenos e viajaram através de oceanos em 

busca de uma nova vida. 

 

Por nós, eles suaram nas oficinas e colonizaram o Oeste; suportaram chicotadas 

cortantes e lavraram a terra dura. 

 

Por nós, eles lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg, na 

Normandia e em Khe Sahn. 

 

Incansavelmente, esses homens e mulheres lutaram, se sacrificaram e trabalharam até 

ralar as mãos para que pudéssemos ter uma vida melhor. Eles viam a América como 

algo maior que a soma de nossas ambições individuais; maior que todas as diferenças de 

nascimento, riqueza ou facção. 

 

Esta é a jornada que continuamos hoje. Ainda somos a nação mais próspera e poderosa 

da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando esta crise 

começou. Nossas mentes não são menos criativas, nossos produtos e serviços não 

menos necessários do que foram na semana passada, no mês passado ou no ano 

passado. Nossa capacidade continua grande. Mas nosso tempo de repudiar mudanças, de 

proteger interesses limitados e de protelar decisões desagradáveis -- esse tempo 

certamente já passou. A partir de hoje, devemos nos reerguer, sacudir a poeira e 

começar novamente o trabalho de refazer a América. 

 

Para todo lugar aonde olharmos há trabalho a ser feito. A situação da economia pede 

ação ousada e rápida, e vamos agir -- não apenas para criar novos empregos, mas 

depositar novas bases para o crescimento. Vamos construir estradas e pontes, as redes 

elétricas e linhas digitais que alimentam nosso comércio e nos unem. Vamos 
restabelecer a ciência a seu devido lugar e utilizar as maravilhas da tecnologia para 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde e reduzir seus custos. Vamos domar o sol, 

os ventos e o solo para movimentar nossos carros e fábricas. E vamos transformar 

nossas escolas, colégios e  
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universidades para suprir as demandas de uma nova era. Tudo isso nós podemos fazer. 

E tudo isso faremos.  
 
Agora, há alguns que questionam a escala de nossas ambições -- que sugerem que nosso 

sistema não pode tolerar um excesso de grandes planos. Suas memórias são curtas. Pois 

eles esqueceram o que este país já fez; o que homens e mulheres livres podem conseguir 

quando a imaginação se une ao objetivo comum, e a necessidade à coragem. 

 

O que os cínicos não entendem é que o chão se moveu sob eles -- que as discussões 

políticas mofadas que nos consumiram por tanto tempo não servem mais. A pergunta 

que fazemos hoje não é se nosso governo é grande demais ou pequeno demais, mas se 

ele funciona -- se ele ajuda as famílias a encontrar empregos com salários decentes, 

tratamentos que possam pagar, uma aposentadoria digna. Quando a resposta for sim, 

pretendemos seguir adiante. Quando a resposta for não, os programas terminarão. E 

aqueles de nós que administram os dólares públicos terão de prestar contas -- gastar 

sabiamente, reformar os maus hábitos e fazer nossos negócios à luz do dia -- porque 

somente então poderemos restaurar a confiança vital entre uma população e seu 

governo.  

 

Tampouco enfrentamos a questão de se o mercado é uma força do bem ou do mal. Seu 

poder de gerar riqueza e expandir a liberdade é inigualável, mas esta crise nos lembrou 

de que sem um olhar vigilante o mercado pode sair do controle -- e que uma nação não 

pode prosperar por muito tempo quando favorece apenas os prósperos. O sucesso de 

nossa economia sempre dependeu não apenas do tamanho de nosso Produto Interno 

Bruto, mas do alcance de nossa prosperidade; de nossa capacidade de estender 

oportunidades a todos os corações dispostos -- não por caridade, mas porque é o 

caminho mais certeiro para o nosso bem comum.  

 

Quanto a nossa defesa comum, rejeitamos como falsa a opção entre nossa segurança e 

nossos ideais. Nossos pais fundadores, diante de perigos que mal podemos imaginar, 

redigiram uma carta para garantir o regime da lei e os direitos do homem, uma carta 

expandida pelo sangue de gerações. Aqueles ideais ainda iluminam o mundo, e não 
vamos abandoná-los em nome da conveniência. E assim, para todos os outros povos e 

governos que nos observam hoje, das maiores capitais à pequena aldeia onde meu pai 

nasceu: saibam que a América é amiga de toda nação e de todo homem, mulher e 

criança que busque um futuro de paz e dignidade, e que estamos prontos para liderar 

novamente. 

 

Lembrem que as gerações passadas enfrentaram o fascismo e o comunismo não apenas  
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com mísseis e tanques, mas com sólidas alianças e convicções duradouras. Elas 

compreenderam que somente nossa força não é capaz de nos proteger, nem nos dá o 

direito de fazer o que quisermos. Pelo contrário, elas sabiam que nosso poder aumenta 

através de seu uso prudente; nossa segurança emana da justeza de nossa causa, da força 

de nosso exemplo, das qualidades moderadoras da humildade e da contenção. 

 

Somos os mantenedores desse legado. Conduzidos por esses princípios mais uma vez, 

podemos enfrentar essas novas ameaças que exigem um esforço ainda maior -- maior 

cooperação e compreensão entre as nações. Começaremos de maneira responsável a 
deixar o Iraque para sua população, e forjaremos uma paz duramente conquistada no 

Afeganistão. Com antigos amigos e ex-inimigos, trabalharemos incansavelmente para 

reduzir a ameaça nuclear e reverter o espectro do aquecimento do planeta. Não 
pediremos desculpas por nosso modo de vida, nem vacilaremos em sua defesa, e aos 

que buscam impor seus objetivos provocando o terror e assassinando inocentes dizemos 

hoje que nosso espírito está mais forte e não pode ser dobrado; vocês não podem nos 

superar, e nós os derrotaremos. 
 
Pois sabemos que nossa herança de colcha de retalhos é uma força, e não uma fraqueza. 

Somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus -- e de descrentes. Somos 

formados por todas as línguas e culturas, saídos de todos os cantos desta Terra; e como 

provamos o sabor amargo da guerra civil e da segregação, e emergimos daquele capítulo 

escuro mais fortes e mais unidos, só podemos acreditar que os antigos ódios um dia 

passarão; que as linhas divisórias logo se dissolverão; que, conforme o mundo se tornar 

menor, nossa humanidade comum se revelará; e que a América deve exercer seu papel 

trazendo uma nova era de paz.  

 

Ao mundo muçulmano, buscamos um novo caminho à frente, baseado no interesse 

mútuo e no respeito mútuo. Para os líderes de todo o mundo que buscam semear 

conflito, ou culpam o Ocidente pelos males de sua sociedade -- saibam que seu povo os 
julgará pelo que vocês podem construir, e não pelo que vocês destroem. Para os que se 

agarram ao poder através da corrupção e da fraude e do silenciamento dos dissidentes, 

saibam que vocês estão no lado errado da história; mas que lhes estenderemos a mão se 

quiserem abrir seu punho cerrado.  

 

Aos povos das nações pobres, prometemos trabalhar ao seu lado para fazer suas 

fazendas florescer e deixar fluir águas limpas; alimentar corpos famintos e nutrir mentes 

famintas.  
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E para as nações como a nossa, que gozam de relativa abundância, dizemos que não 

podemos mais suportar a indiferença pelos que sofrem fora de nossas fronteiras; nem 

podemos consumir os recursos do mundo sem pensar nas consequências. Pois o mundo 

mudou, e devemos mudar com ele. 

 

Ao considerar o caminho que se desdobra a nossa frente, lembramos com humilde gratidão 

daqueles bravos americanos que, nesta mesma hora, patrulham desertos longínquos e 

montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer hoje, assim como os heróis caídos que 

repousam em Arlington sussurram através dos tempos. Nós os honramos não só porque são 

os guardiões de nossa liberdade, mas porque eles personificam o espírito de servir; a 

disposição para encontrar significado em algo maior que eles mesmos. No entanto, neste 

momento -- um momento que definirá uma geração -- é exatamente esse espírito que deve 

habitar em todos nós. 

 

Pois por mais que o governo possa fazer e deva fazer, afinal é com a fé e a determinação do 

povo americano que a nação conta. É a bondade de hospedar um estranho quando os diques 

se rompem, o altruísmo de trabalhadores que preferem reduzir seus horários a ver um amigo 

perder o emprego, que nos fazem atravessar as horas mais sombrias. É a coragem do 

bombeiro para subir uma escada cheia de fumaça, mas também a disposição de um pai a 

alimentar seu filho, o que finalmente decide nosso destino.  

 

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com que os enfrentamos podem ser 

novos. Mas os valores de que depende nosso sucesso -- trabalho duro e honestidade, 

coragem e justiça, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo -- essas são coisas antigas. 

São coisas verdadeiras. Elas têm sido a força silenciosa do progresso durante toda a nossa 

história. O que é exigido de nós hoje é uma nova era de responsabilidade -- um 

reconhecimento, por parte de todos os americanos, de que temos deveres para nós mesmos, 

nossa nação e o mundo, deveres que não aceitamos resmungando, mas sim agarramos 

alegremente, firmes no conhecimento de que não há nada tão satisfatório para o espírito, tão 

definidor de nosso caráter, do que dar tudo o que podemos em uma tarefa difícil. 

 

Esse é o preço e a promessa da cidadania. 

 

Essa é a fonte de nossa confiança -- o conhecimento de que Deus nos chama para moldar um 

destino incerto. 

 

Esse é o significado de nossa liberdade e nosso credo - a razão por que homens e mulheres e 

crianças de todas as raças e todas as fés podem se unir em comemoração neste magnífico 

espaço, e por que um homem cujo pai, menos de 60 anos atrás, talvez não  
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fosse atendido em um restaurante local hoje pode se colocar diante de vocês para fazer o 

juramento mais sagrado. 

 

Por isso vamos marcar este dia com lembranças, de quem somos e do longo caminho 

que percorremos. No ano do nascimento da América, no mês mais frio, um pequeno 

bando de patriotas se amontoava junto a débeis fogueiras nas margens de um rio gelado. 

A capital fora abandonada. O inimigo avançava. A neve estava manchada de sangue. No 

momento em que o resultado de nossa revolução era mais duvidoso, o pai de nossa 

nação ordenou que estas palavras fossem lidas para o povo: 

 

"Que seja dito ao mundo futuro ... que na profundidade do inverno, quando nada exceto 

esperança e virtude poderiam sobreviver ... que a cidade e o país, alarmados diante de 

um perigo comum, avançaram para enfrentá-lo". 

 

A América, diante de nossos perigos comuns, neste inverno de nossa dificuldade, vamos 

nos lembrar dessas palavras atemporais. Com esperança e virtude, vamos enfrentar mais 

uma vez as correntes geladas, e suportar o que vier. Que seja dito pelos filhos de nossos 

filhos que quando fomos testados nos recusamos a deixar esta jornada terminar, não 

viramos as costas nem vacilamos; e com os olhos fixos no horizonte e com a graça de 

Deus sobre nós, levamos adiante o grande dom da liberdade e o entregamos em 

segurança às futuras gerações. 

 

Tradução: Luiz Roberto Mendes Gonçalves 
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(Tradução 2) 

 

"Meus concidadãos: estou aqui na frente de vocês me sentindo humilde pela tarefa que 

está diante de nós, grato pela confiança que depositaram em mim e ciente dos sacrifícios 

suportados por nossos ancestrais. Agradeço ao presidente Bush por seu serviço à nação, 

assim como também pela generosidade e cooperação que ele demonstrou durante esta 

transição.  

 

Quarenta e quatro americanos já fizeram o juramento presidencial. As palavras já foram 

pronunciadas durante marés crescentes de prosperidade e nas águas tranqüilas da paz. 

Ainda assim, com muita freqüência o juramento é pronunciado em meio a nuvens que 

se aproximam e tempestades ferozes. Nesses momentos, a América seguiu em frente 

não apenas devido à habilidade e visão daqueles em posição de poder, mas porque Nós, 

o Povo, continuamos fiéis aos ideais de nossos fundadores e aos documentos de nossa 

fundação.  

Tem sido assim. E assim deve ser com esta geração de americanos.  

 

Que estamos no meio de uma crise agora já se sabe muito bem. Nossa nação está em 

guerra contra uma extensa rede de ódio e violência. Nossa economia está muito 

enfraquecida, uma conseqüência da ganância e irresponsabilidade por parte de alguns, 

mas também de nossa falha coletiva em fazer escolhas difíceis e em preparar a nação 

para uma nova era. Lares foram perdidos; empregos cortados; empresas fechadas. 

Nosso sistema de saúde é caro demais; nossas escolas falham demais; e cada dia traz 

mais provas de que a maneira como utilizamos energia fortalece nossos adversários e 

ameaça nosso planeta.  

 

Esses são os indicadores da crise, sujeitos a dados e estatísticas. Menos mensurável, 

mas não menos profunda é a erosão da confiança em todo nosso país – um medo 

persistente de que o declínio da América seja inevitável e de que a próxima geração 

tenha que baixar suas expectativas.  

 

Hoje, eu digo a você que os desafios que enfrentamos são reais. Eles são sérios e são 

muitos. Eles não serão encarados com facilidade ou num curto período de tempo. Mas 

saiba disso, América – eles serão encarados.  

 

Neste dia, nos reunimos porque escolhemos a esperança no lugar do medo, a unidade de 

propósito em vez do conflito e da discórdia. 

Neste dia, nós viemos proclamar um fim aos conflitos mesquinhos e falsas promessas, 

às recriminações e dogmas desgastados que por muito tempo estrangularam nossa 

política.  

 

Ainda somos uma nação jovem, mas, nas palavras da Escritura, chegou a época de 

deixar  
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de lado essas coisas infantis. Chegou a hora de reafirmar nosso espírito de resistência 

para escolher nossa melhor história; para levar adiante o dom preciso, a nobre idéia 

passada de geração em geração: a promessa divina de que todos são iguais, todos livres 

e todos merecem buscar o máximo de felicidade. 

Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é dada. 

Ela deve ser conquistada. Nossa jornada nunca foi feita por meio de atalhos ou nos 

contentando com menos. Não foi um caminho para os de coração fraco – para aqueles 

que preferem o lazer ao trabalho, ou que buscam apenas os prazeres da riqueza e da 

fama. Em vez disso, foram aqueles que se arriscam, que fazem, que criam coisas – 

alguns celebrados mas com muito mais freqüência homens e mulheres obscuros em seu 

trabalho, que nos levaram ao longo do tortuoso caminho em direção à prosperidade e à 

liberdade. 

Foi por nós que eles empacotaram suas poucas posses materiais e viajaram pelos 

oceanos em busca de uma nova vida.  

 

Foi por nós que eles trabalharam nas fábricas precárias e colonizaram o Oeste; 

suportaram chicotadas e araram terra dura.  

 

Foi por nós que eles lutaram e morreram em lugares como Concord e Gettysburg; 

Normandia e Khe Sahn.  

 

Muitas e muitas vezes esses homens e mulheres se esforçaram e se sacrificaram e 

trabalharam até que suas mãos ficassem arrebentadas para que nós pudéssemos viver 

uma vida melhor. Eles viram a América como sendo algo maior do que a soma de 

nossas ambições individuais; maior do que todas as diferenças de nascimento ou riqueza 

ou facção. 

Esta é uma jornada que continuamos hoje. Nós ainda somos a mais próspera e poderosa 

nação da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando esta 

crise começou. Nossas mentes não são menos inventivas, nossos produtos e serviços 

não são menos necessários do que eram na semana passada ou no mês passado ou no 

ano passado. Nossa capacidade permanece inalterada. Mas nossa época de proteger 

patentes, de proteger interesses limitados e de adiar decisões desagradáveis – essa época 

com certeza já passou. A partir de hoje, temos de nos levantar, sacudir a poeira e 

começar de novo o trabalho para refazer a América. 

Porque, em todo lugar que olhamos, há trabalho a ser feito. O estado da economia pede 

ação ousada e rápida, e nós iremos agir – não apenas para criar novos empregos, mas 

para estabelecer uma nova fundação para o crescimento. Iremos construir as estradas e 

as pontes, as linhas elétricas e digitais que alimentam nosso comércio e nos unem. 

Iremos restaurar a ciência a seu lugar de direito e utilizaremos as maravilhas 

tecnológicas para melhorar a qualidade da saúde e diminuir seus custos. Nós iremos 
utilizar a energia do  
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sol e dos ventos e do solo para impulsionar nossos carros e fábricas. E iremos 
transformar nossas escolas e faculdades para que eles estejam à altura dos requisitos da 

nova era. Nós podemos fazer tudo isso. E nós faremos tudo isso. 

Agora, existem algumas pessoas que questionam a escala de nossas ambições – que 

sugerem que nosso sistema não pode tolerar muitos planos grandiosos. A memória 

dessas pessoas é curta. Porque eles esquecem do que este país já fez; do que homens e 

mulheres livres pode conquistar quando a imaginação se une por um propósito comum e 

a necessidade se junta à coragem. 

O que os cínicos não compreendem é que o contexto mudou totalmente – que os 

argumentos políticos arcaicos que nos consumiram por tanto tempo já não se aplicam. A 

questão que lançamos hoje não é se nosso governo é grande ou pequeno demais, mas se 

ele funciona – se ele ajuda famílias a encontrar trabalho por um salário justo, seguro-

saúde que possam pagar, uma aposentadoria digna. Se a resposta for sim, iremos 

adiante. Se for não, programas acabarão. E aqueles dentre nós que gerenciam o dólar 

público terão de prestar contas – para que gastem de forma inteligente, consertem 

maus hábitos e façam seus negócios à luz do dia – porque só então conseguirmos 

restabelecer a confiança vital entre as pessoas e seu governo. 

Nem a questão diante de nós é se o mercado é uma força positiva ou negativa. Seu 

poder para gerar riqueza e expandir a liberdade não tem paralelo, mas esta crise nos 

lembrou de que, sem um olho vigilante, o mercado pode perder o controle – e a nação 

não pode mais prosperar quando favorece apenas os prósperos. O sucesso de nossa 

economia sempre dependeu não apenas do tamanho de nosso Produto Interno Bruto, 

mas do alcance de nossa prosperidade; em nossa habilidade de estender a oportunidade 

a todos os corações que estiverem dispostos – não por caridade, mas porque esta é a rota 

mais certa para o bem comum. 

Quanto à nossa defesa comum, nós rejeitamos como falsa a escolha entre nossa 

segurança e nossos ideais. Os Fundadores de Nossa Nação, que encararam perigos que 

mal podemos imaginar, esboçaram um documento para assegurar o governo pela lei e os 

direitos dos homens, expandidos pelo sangue das gerações. Esses ideais ainda iluminam 

o mundo, e nós não vamos abandoná-los por conveniência. Assim, para todos os outros 

povos e governos que estão assistindo hoje, da maior das capitais à pequena vila onde 

meu pai nasceu: saibam que a América é amiga de cada nação e de todo homem, mulher 

e criança que procura um futuro de paz e dignidade, e que estamos prontos para liderar 

mais uma vez. 

Lembrem-se de que gerações que nos antecederam enfrentaram o fascismo e o 

comunismo, não apenas com mísseis e tanques, mas com alianças robustas e convicções 

duradouras. Eles compreendiam que o poder sozinho não pode nos proteger e nem nos 

dá o direito de fazer o que quisermos. Em vez disso, eles sabiam que nosso poder cresce 

por   
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meio de sua utilização prudente; nossa segurança emana da justiça de nossa causa, da 

força do nosso exemplo, das qualidades temperantes da humildade e do auto-controle. 

Somos os guardiões desse legado. Mais uma vez, guiados por esses princípios, podemos 

encarar essas novas ameaças, que exigem esforços ainda maiores – ainda mais 

cooperação e compreensão entre nações. Nós começaremos a deixar o Iraque para seu 

povo de forma responsável, e forjaremos uma paz conquistada arduamente no 

Afeganistão. Com velhos amigos e ex-inimigos, trabalharemos incansavelmente para 

diminuir a ameaça nuclear e afastar a ameaça de um planeta cada vez mais quente. Nós 
não iremos nos desculpar por nosso estilo de vida, nem iremos vacilar em sua defesa, e 

para aqueles que buscam aperfeiçoar sua pontaria induzindo terror e matando inocentes, 

dizemos a vocês agora que nosso espírito não pode ser quebrado; vocês não podem 

durar mais do que nós, e nós iremos derrotá-los. 

 Porque nós sabemos que nossa herança multirracial é uma força, não uma fraqueza. 

Somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus – e de pessoas que não 

possuem crenças. Nós somos moldados por todas as línguas e culturas, trazidas de todos 

os confins da terra; e porque já experimentamos o gosto amargo da Guerra Civil e da 

segregação e emergimos desse capítulo sombrio mais fortes e mais unidos, não 

podemos evitar de acreditar que os velhos ódios um dia irão passar; que as linhas que 

dividem tribos em breve irão se dissolver; que, conforme o mundo fica menor, nossa 

humanidade em comum irá se revelar; e que a América deve desempenhar seu papel nos 

conduzir a essa nova era de paz. 

 

Para o mundo muçulmano, nós buscamos uma nova forma de evoluir, baseada em 

interesses e respeito mútuos. Àqueles líderes ao redor do mundo que buscam semear o 

conflito ou culpar o Ocidente pelos males da sociedade – saibam que seus povos irão 
julgá-los pelo que podem construir, não pelo que podem destruir. Àqueles que se 

agarram ao poder pela corrupção, pela falsidade, silenciando os que discordam deles, 

saibam que vocês estão no lado errado da história; mas nós estenderemos uma mão se 

estiverem dispostos a abrir seus punhos.  

 

Às pessoas das nações pobres, nós juramos trabalhar a seu lado para fazer com que suas 

fazendas floresçam e para deixar que fluam águas limpas; para nutrir corpos esfomeados 

e alimentar mentes famintas. E, para aqueles cujas nações, como a nossa, desfrutam de 

relativa abundância, dizemos que não podemos mais tolerar a indiferença ao sofrimento 

fora de nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos do mundo sem nos 

importar com o efeito disso. Porque o mundo mudou, e nós temos de mudar com ele.  

 

Enquanto pensamos a respeito da estrada que agora se estende diante de nós, nos 

lembramos com humilde gratidão dos bravos americanos que, neste exato momento, 
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 patrulham desertos longínquos e montanhas distantes. Eles têm algo a nos contar hoje, 

do mesmo modo que os heróis que tombaram em Arlington sussurram através dos 

tempos. Nós os honramos não apenas porque são os guardiões de nossa liberdade, mas 

porque eles personificam o espírito de servir a outros; uma disposição para encontrar 

um significado em algo maior do que eles mesmos. E ainda assim, neste momento – um 
momento que irá definir nossa geração – é exatamente esse espírito que deve estar 

presente em todos nós.  

 

Por mais que um governo possa e deva fazer, é em última análise na fé e na 

determinação do povo americano que esta nação confia. É a bondade de acolher um 

estranho quando as represas arrebentam, o desprendimento de trabalhadores que 

preferem diminuir suas horas de trabalho a ver um amigo perder o emprego que nos 

assistem em nossas horas mais sombrias. É a coragem de um bombeiro para invadir 

uma escadaria cheia de fumaça, mas também a disposição de um pai para criar uma 

criança que finalmente decidem nosso destino.  

 

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com os quais as enfrentamos podem 

ser novos. Mas os valores dos quais nosso sucesso depende – trabalho árduo e 

honestidade, coragem e fair play, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo –, 

essas cosias são antigas. Essas coisas são verdadeiras. Elas foram a força silenciosa do 

progresso ao longo de nossa história. O que é exigido então é um retorno a essas 

verdades. O que é pedido a nós agora é uma nova era de responsabilidade – um 

reconhecimento por parte de todo americano, de que temos deveres para com nós 

mesmos, nossa nação e o mundo, deveres que não aceitamos rancorosamente, mas que, 

pelo contrário, abraçamos com alegria, firmes na certeza de que não há nada tão 

satisfatório para o espírito e que defina tanto nosso caráter do que dar tudo de nós 

mesmos numa tarefa difícil.  

 

Esse é o preço e a promessa da cidadania.  

 

Essa é a fonte de nossa confiança – o conhecimento de que Deus nos convoca para dar 

forma a um destino incerto.  

 

Esse é o significado de nossa liberdade e nosso credo – o motivo pelo qual homens e 

mulheres e crianças de todas as raças e todas as fés podem se unir em celebração por 

todo este magnífico local, e também o porquê de um homem cujo pai a menos de 60 

anos talvez não fosse servido num restaurante local agora poder estar diante de vocês 

para fazer o mais sagrado juramento.  

 

Por isso, marquemos este dia relembrando quem somos e o quanto já viajamos. No ano 

do nascimento da América, no mês mais frio, um pequeno grupo de patriotas se reuniu 

em torno de fogueiras quase apagadas nas margens de um rio gélido. A capital foi 

abandonada. O inimigo avançava. A neve estava manchada de sangue. No momento em 

que o resultado de nossa revolução estava mais incerto, o pai de nossa nação ordenou 

que estas palavras fossem lidas ao povo: “Que seja contado ao mundo futuro... Que no 

auge  
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de um inverno, quando nada além de esperança e virtude poderiam sobreviver... Que a 

cidade e o país, alarmados com um perigo em comum, se mobilizaram para enfrentá-lo. 

 

América. Diante de nossos perigos em comum, neste inverno de nossa dificuldades, 

deixe-me lembrá-los dessas palavras imortais. Com esperança e virtude, vamos 

enfrentar mais uma vez as correntes gélidas e suportar as tempestades que vierem. Que 

os filhos de nosso filhos digam que, quando fomos colocados à prova, nós nos 

recusamos a deixar esta jornada terminar, que nós não demos as costas e nem 

hesitamos; e com os olhos fixos no horizonte e com a graça de Deus sobre nós, levamos 

a diante o grande dom da liberdade e o entregamos com segurança às gerações futuras.” 

 (Por Luiz Marcondes) 
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(Tradução 3)    

  

"Meus caros cidadãos: 

Eu me coloco aqui hoje humildemente diante da tarefa à nossa frente, grato pela 

confiança com que vocês me honraram, ciente dos sacrifícios realizados pelos nossos 

ancestrais. Eu agradeço ao presidente Bush pelo seu serviço à nossa nação, bem como 

pela generosidade e cooperação que ele mostrou ao longo da transição. 

Quarenta e quatro americanos agora já fizeram o juramento presidencial. As palavras 

foram ditas durante crescentes marés de prosperidade e as águas calmas da paz. Mas, de 

tempos em tempos, o juramento é realizado entre nuvens que se formam e tempestades 

violentas. Nesses momentos, a América seguiu à frente não somente pela habilidade ou 

visão dos que estavam no alto escalão, mas porque Nós o Povo permanecemos 

confiantes nos ideais dos nossos ancestrais e fiéis aos nossos documentos fundadores.   

Assim tem sido. Assim deve ser com essa geração de americanos.  

Que nós estamos em meio a uma crise é agora bem sabido. Nossa nação está em guerra, 

contra uma rede de longo alcance de violência e ódio. Nossa economia está bastante 

enfraquecida, em consequência da ganância e irresponsabilidade por parte de alguns, 

mas também por nosso fracasso coletivo em fazer escolhas difíceis e preparar a nação 

para uma nova era. Casas foram perdidas; empregos cortados; negócios fechados. Nosso 

sistema de saúde está muito dispendioso; nossas escolas fracassam com muitos; e cada 

dia traz novas evidências de que as formas como usamos a energia fortalecem nossos 

adversários e ameaçam nosso planeta. 

Esses são os indicadores da crise, assunto de dados e estatísticas. Menos mensurável, 

mas não menos profundo, é o enfraquecimento da confiança ao longo de nossa terra - 

um medo repetido de que o declínio da América é inevitável, e que a próxima geração 

deve diminuir suas perspectivas. 

Hoje eu digo a vocês que os desafios que nós enfrentamos são reais. Eles são sérios e 

são muitos. Eles não serão vencidos facilmente ou em um período curto de tempo. 

Mas saiba disso,América: eles serão vencidos.  

Nesse dia, nos reunimos porque nós escolhemos a esperança em vez do medo, a unidade 

de propósito em vez do conflito e da discórdia. 
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Nesse dia, nós viemos para proclamar o fim às queixas mesquinhas e falsas promessas, 

às recriminações e aos dogmas desgastados, que por muito tempo já têm enfraquecido 

nossa política. 

  

Nós continuamos uma nação jovem, mas de acordo com as palavras da Escritura, 

chegou a hora de se deixar de lado as infantilidades. Chegou a hora para reafirmar nosso 

espírito tolerante; para escolher nossa melhor história; para prosseguir com esse 

precioso dom, essa nobre ideia, passada de geração a geração: a promessa dada por 

Deus de que todos somos iguais, todos somos livres e todos merecem uma chance de 

buscar sua completa medida de felicidade. 

Ao reafirmar a grandiosidade de nossa nação, nós entendemos que a grandeza nunca é 

dada. Ela deve ser conquistada. Nossa jornada nunca foi de atalhos ou de aceitar menos. 

Não foi a trilha dos inseguros - daqueles que preferem o descanso ao trabalho, buscam 

apenas os prazeres das riquezas e da fama. Em vez disso, (nossa jornada) tem sido uma 

de tomadores de risco, atuantes, fazedores das coisas - alguns celebrados, mas muitos 

outros homens e mulheres obscuros em seu trabalho - que nos levaram pela longa e 

espinhosa rota rumo à prosperidade e à liberdade. 

Para nós, eles empacotaram suas poucas posses e viajaram pelos oceanos em busca de 

uma nova vida. 

Para nós, eles trabalharam duro em fábricas exploradoras e seguiram rumo a Oeste; 

suportaram o açoite do chicote e lavraram a terra dura. 

Para nós, eles lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; Normandy 

e Khe Sahn. 

Ao longo do tempo, esses homens e mulheres lutaram e se sacrificaram e trabalharam 

até suas mãos ficarem em carne viva, para que pudéssemos ter uma vida melhor. Eles 

viram a América maior do que a soma de suas ambições individuais; maior que todas as 

diferenças de nascimento ou riqueza ou facção. 

Essa é a jornada que nós continuamos hoje. Nós permanecemos a mais próspera e 

poderosa nação da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que 

quando essa crise começou. Nossas mentes não têm menos imaginação, nossas 

mercadorias e serviços não são menos necessários do que eram na semana passada, no 

mês passado ou no ano passado. Nossa capacidade permanece a mesma. Mas nossa hora 

de proteger interesses estreitos e adiar decisões desagradáveis - esse tempo certamente 

passou. Começando hoje, nós precisamos nos levantar e começar de novo o trabalho de 

reconstruir a América. 
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Para todos os lugares que olhemos, existe trabalho a ser feito. A situação da nossa 

economia pede ação, ágil e rápida, e nós vamos agir - não apenas para criar novos 

empregos, mas para lançar a fundação para o crescimento. Nós construiremos as 
estradas e pontes, as instalações elétricas e linhas digitais que alimentam nosso 

comércio e nos mantém juntos. Nós levaremos a ciência a seu lugar de merecimento e 

controlaremos as maravilhas da tecnologia para aumentar a qualidade do sistema de 

saúde e reduzir seu custo. 

Nós usaremos o Sol e os ventos e o solo para abastecer nossos carros e movimentar 

nossas fábricas. Nós transformaremos nossas escolas, faculdades e universidades para 

suprir as demandas de uma nova era. Tudo isso nós podemos fazer. E tudo isso nós 
faremos. 

Agora, existem alguns que questionam a escala das nossas ambições - que sugerem que 

nosso sistema não pode aguentar planos tão grandiosos. Eles têm memória curta. Porque 

eles se esqueceram de tudo o que nosso país fez; o que homens e mulheres livres podem 

conseguir quando a imaginação se junta para objetivos comuns e a necessidade para a 

coragem. 

O que os cínicos não entendem é que o chão que eles pisam não é mais o mesmo - que 

as disputas políticas que nos envolveram por muito tempo não existem mais. A questão 

que perguntamos hoje não é se nosso governo é muito grande ou muito pequeno, mas se 

ele funciona - se ele ajuda as famílias a encontrarem empregos que pagam um salário 

decente, que tipo de seguridade eles dão, uma aposentadoria que seja digna. Onde a 

resposta é sim, nós queremos ir em frente. Onde a resposta é não, os programas 
acabarão. E aqueles de nós que manejam os dólares públicos terão que prestar contas - 

para gastar de maneira sábia, reformar maus hábitos, e fazer nossos negócios à luz do 

dia - porque apenas assim nós podemos restaurar a confiança vital entre o povo e o 

governo. 

Também não á a questão que se apresenta a nós se o mercado é uma força para o bem 

ou para o mal. Seu poder de gerar riquezas e expandir a liberdade é ilimitado, mas esta 

crise nos fez lembrar que sem vigilância, o mercado pode sair do controle - e uma nação 

não pode prosperar por muito tempo quando favorece apenas os mais ricos. O sucesso 

da nossa economia sempre dependeu não apenas do tamanho do nosso Produto Interno 

Bruto (PIB), mas do poder da nossa prosperidade; na nossa habilidade de estendê-la a 

cada um, não por caridade, mas porque esse é o caminho mais seguro para o bem 

comum 
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Quanto à nossa defesa comum, rejeitamos a falsa escolha entre nossa segurança e 

nossos ideais. Os fundadores do país, que enfrentaram perigos que sequer imaginamos, 

redigiram uma carta para assegurar o primado da lei e dos direitos do homem, uma carta 

expandida pelo sangue de gerações. Esses ideais ainda iluminam o mundo, e nós não 

vamos abandoná-los por conveniência. E, então, para todos os povos e governos que 

estão assistindo hoje, das grandes capitais ao pequeno vilarejo onde meu pai nasceu: 

Saibam que a América é amiga de cada nação e de cada homem, mulher ou criança que 

procure um futuro de paz e dignidade, e que nós estamos prontos para liderar uma vez 

mais. Lembrem-se que gerações anteriores enfrentaram o fascismo e o comunismo não 

apenas com mísseis e tanques, mas com alianças robustas e convicções duradouras. Eles 

entenderam que nosso poder sozinho não pode nos proteger, nem nos dá o direito de 

fazer o que quisermos. Em vez disso, eles entenderam que nosso poder cresce com seu 

uso prudente; nossa segurança emana da Justiça de nossa causa, da força de nosso 

exemplo, da têmpera das qualidades de humildade e moderação. 

Nós somos os guardiães desse legado. Guiados por esses princípios uma vez mais, 

podemos enfrentar novas ameaças que exigem um esforço maior - maior cooperação e 

compreensão entre as nações. Começaremos por sair do Iraque com responsabilidade e 
por criar um esforço de paz no Afeganistão. Com velhos amigos e antigos adversários 

vamos trabalhar incansavelmente para diminuir a ameaça nuclear, e reduzir o espectro 

do aquecimento global. Não vamos pedir desculpas por nosso modo de vida, nem 
vamos vacilar em sua defesa, e, para aqueles que procurarem avançar em seus objetivos 

produzindo terror e matando inocentes, diremos a eles que nosso espírito é mais forte e 

não pode ser quebrado; eles não poderão prevalecer e nós os derrotaremos. 

Sabemos que nossa herança multicultural é uma força, não uma fraqueza. Somos uma 

nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus - e ateus. Somos moldados por cada 

língua e cultura, de cada parte desta Terra; e por causa disso provamos o sabor mais 

amargo da guerra civil e da segregação e emergimos desse capítulo mais fortes e mais 

unidos; não podemos senão acreditar que os velhos ódios passarão um dia; que as linhas 

das tribos vão se dissolver rapidamente; que o mundo ficará menor, nossa humanidade 

comum deve revelar-se; e que a América vai desempenhar o seu papel em uma nova era 

de paz. 
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Para o mundo muçulmano, buscamos um novo caminho a seguir, baseado em interesse 

e respeito mútuo. Para aqueles líderes pelo mundo que buscam semear o conflito, ou 

culpam o Ocidente pelos males de suas sociedades: Saibam que seus povos irão julgá-
los a partir do que vocês podem construir, e não destruir. Para aqueles que se agarram 

ao poder por meio da fraude e da corrupção, saibam que estão no lado errado da 

História; mas nós estenderemos a mão se vocês estiverem dispostos a cooperar. 

Às pessoas das nações pobres, nós queremos trabalhar a seu lado para fazer suas 

fazendas florescerem e deixar os cursos de água limpa fluírem; para nutrir corpos 

famintos e alimentar mentes ávidas. E para aquelas nações como a nossa, que vivem em 

relativa riqueza, queremos dizer que não podemos mais suportar a indiferença quanto ao 

sofrimento daqueles que sofrem fora de nossas fronteiras; nem podemos consumir os 

recursos do mundo sem nos importar com as consequências. Nós devemos acompanhar 

as mudanças do mundo. 

À medida que entendemos o caminho que se desdobra diante de nós, recordamos com 

humilde gratidão aqueles bravos americanos que, a esta mesma hora, patrulham 

longínquos desertos e montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer hoje, como 

aqueles heróis caídos que jazem em Arlington murmuram através dos tempos. Nós os 

honramos não apenas porque eles não os guardiães de nossa liberdade, mas porque eles 

representam o espírito de servir ao país; a disposição de encontrar um significado maior 

que si mesmos. E ainda, neste momento - um momento que vai definir uma geração - é 

precisamente esse espírito que todos nós devemos viver. 

Porque, por mais que o governo possa fazer e precise fazer, em última instância é da fé 

e da determinação do povo americano que esta nação depende. É a bondade de receber 

um estranho quando os diques se rompem, é o desprendimento de trabalhadores que 

preferem reduzir suas horas a ver um companheiro perder o emprego o que nos auxilia 

em nossas horas mais sombrias. É a coragem do bombeiro de subir uma escada cheia de 

fumaça, mas também a disposição de pais de criar uma criança o que, no fim das contas, 

decide o nosso destino. 

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com os quais nós os enfrentamos 

podem ser novos. Mas aqueles valores dos quais nosso sucesso depende - trabalho duro 

e honestidade, coragem e justiça, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo - essas 

coisas são antigas. Essas coisas são verdadeiras. Elas têm sido a força quieta do 

progresso ao longo de nossa história. O que se exige, então, é uma volta a essas 

verdades. O que se exige de nós agora é uma nova era de responsabilidade - um 

reconhecimento, por parte de todo americano, de que nós temos deveres para conosco, 

nossa nação e o mundo; deveres  
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que nós não aceitamos a contragosto, mas com alegria, firmes no conhecimento de que 

não há nada tão satisfatório para o espírito, tão definidor de nosso caráter, do que dar 

tudo o que podemos numa tarefa difícil. 

Este é o preço e a promessa da cidadania.  

Esta é a fonte de nossa confiança - o conhecimento de que Deus nos convoca a dar 

forma a um destino incerto. 

Este é o significado de nossa liberdade e de nosso credo - por que homens e mulheres e 

crianças de toda raça e de toda fé podem se unir numa celebração neste magnífico Mall, 

e por que um homem cujo pai, menos de 60 anos atrás, poderia não ser servido num 

restaurante local, agora pode estar diante de vocês para fazer um juramento sagrado. 

Por isso, vamos marcar esse dia com a lembrança de quem somos e quão longe 

viajamos. No ano do nascimento da América, no mais frio dos meses, um pequeno 

grupo de patriotas se encolhia em torno de fogueiras que se apagavam, às margens de 

um rio gelado. A capital estava abandonada. O inimigo estava avançando. A neve estava 

manchada de sangue. Num momento em que nossa revolução estava em dúvida, o pai 

de nossa nação ordenou que essas palavras fossem lidas para o povo: 

"Que seja dito ao mundo futuro que, na profundidade do inverno, quando nada além da 

esperança e da virtude poderia sobreviver, a cidade e o país, alarmados diante de um 

perigo comum, saiu para enfrentá-lo." 

América. Em face de nossos perigos comuns, neste inverno de nossas dificuldades, 

vamos lembrar essas palavras eternas. Com esperança e virtude, vamos enfrentar uma 

vez mais as correntes geladas e resistir quaisquer tempestades que possam vir. Que seja 

dito pelos filhos de nossos filhos que, quando fomos testados, nós nos recusamos a 

deixar esta jornada terminar, que nós não viramos as costas, que nós não vacilamos; e, 

com os olhos fixos no horizonte e a graça de Deus sobre nós, levamos adiante o grande 

dom da liberdade e o entregamos com segurança paras as gerações futuras."  

Por Reinaldo Azevedo 
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 (Tradução 4) 

 

Meus caros cidadãos: 
 

Aqui estou hoje, humilde perante a tarefa à nossa frente, grato pela confiança que 

depositaram em mim, consciente dos sacrifícios que os nossos antepassados 

enfrentaram. Agradeço ao Presidente Bush pelo seu serviço à nossa nação, assim como 

a generosidade e a cooperação que demonstrou durante esta transição. 

Quarenta e quatro americanos fizeram até agora o juramento presidencial. Os discursos 

foram feitos durante vagas de crescente prosperidade e águas calmas de paz. No 

entanto, muitas vezes a tomada de posse ocorre no meio de nuvens espessas e furiosas 

tempestades. Nesses momentos, a América perseverou não só devido ao talento ou à 

visão dos que ocupavam altos cargos mas porque Nós o Povo permanecemos fiéis aos 

ideais dos nossos antepassados e aos nossos documentos fundadores. 

 

Assim tem sido. E assim deve ser com esta geração de americanos. 

 

Que estamos no meio de uma crise, já todos sabem. A nossa nação está em guerra, 

contra uma vasta rede de violência e ódio. A nossa economia está muito enfraquecida, 

consequência da ganância e irresponsabilidade de alguns, mas também nossa culpa 

colectiva por não tomarmos decisões difíceis e prepararmos a nação para uma nova era. 

Perderam-se casas; empregos foram extintos, negócios encerraram. O nosso sistema de 

saúde é muito oneroso; para muita gente as nossas escolas falharam; e cada dia traz-nos 

mais provas de que o modo como usamos a energia reforça os nossos adversários e 

ameaça o nosso planeta. 

 

Estes são indicadores de crise, resultado de dados e de estatística. Menos mensurável 

mas não menos profunda é a perda de confiança na nossa terra - um medo incómodo de 

que o declínio da América é inevitável, e que a próxima geração deve baixar as 

expectativas.  

 

Hoje eu digo-vos que os desafios que enfrentamos são reais. São sérios e são muitos. 

Não serão resolvidos facilmente nem num curto espaço de tempo. Mas fica a saber, 

América - eles serão resolvidos. 
 

Neste dia, unimo-nos porque escolhemos a esperança e não o medo, a unidade de 

objectivo e não o conflito e a discórdia 

 

Neste dia, viemos para proclamar o fim dos ressentimentos mesquinhos e falsas  
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promessas, as recriminações e dogmas gastos, que há tanto tempo estrangulam a nossa 

política.  

 

Continuamos a ser uma nação jovem, mas nas palavras da Escritura, chegou a hora de 

pôr as infantilidades de lado. Chegou a hora de reafirmar o nosso espírito de resistência, 

de escolher o melhor da nossa história; de carregar em frente essa oferta preciosa, essa 

nobre ideia, passada de geração em geração; a promessa de Deus de que todos somos 

iguais, todos somos livres, e todos merecemos uma oportunidade de tentar obter a 

felicidade completa. 

 

Ao reafirmar a grandeza da nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é um 

dado adquirido. Deve ser conquistada. A nossa viagem nunca foi feita de atalhos ou de 

aceitar o mínimo. Não tem sido o caminho dos que hesitam – dos que preferem o 

divertimento ao trabalho, ou que procuram apenas os prazeres da riqueza e da fama. 

Pelo contrário, tem sido o dos que correm riscos, os que agem, os que fazem as coisas – 

alguns reconhecidos mas, mais frequentemente, mulheres e homens desconhecidos no 

seu labor, que nos conduziram por um longo e acidentado caminho rumo à prosperidade 

e à liberdade. 

 

Por nós, pegaram nos seus parcos bens e atravessaram oceanos em busca de uma nova 

vida. 

 

Por nós, eles labutaram em condições de exploração e instalaram-se no Oeste; 

suportaram o golpe do chicote e lavraram a terra dura. Por nós, eles combateram e 

morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; Normandia e Khe Sahn.  

 

Tantas vezes estes homens e mulheres lutaram e se sacrificaram e trabalharam até as 

suas mãos ficarem ásperas para que pudéssemos viver uma vida melhor. Eles viram a 

América como maior do que a soma das nossas ambições individuais; maior do que 

todas as diferenças de nascimento ou riqueza ou facção. 

 

Esta é a viagem que hoje continuamos. Permanecemos a nação mais poderosa e 

próspera na Terra. Os nossos trabalhadores não são menos produtivos do que eram 

quando a crise começou. As nossas mentes não são menos inventivas, os nossos 

produtos e serviços não são menos necessários do que eram na semana passada ou no 

mês passado ou no ano passado. A nossa capacidade não foi diminuída. Mas o nosso 

tempo de intransigência, de proteger interesses tacanhos e de adiar decisões 

desagradáveis – esse tempo seguramente que passou.  

 

A partir de hoje, devemos levantar-nos, sacudir a poeira e começar a tarefa de refazer a 
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 América. 

 

Para onde quer que olhamos, há trabalho paraa fazer. O estado da economia pede acção, 

corajosa e rápida, e nós vamos agir – não só para criar novos empregos mas para lançar 

novas bases de crescimento. Vamos construir estradas e pontes, redes eléctricas e 

linhas digitais que alimentam o nosso comércio e nos ligam uns aos outros.  

 

Vamos recolocar a ciência no seu devido lugar e dominar as maravilhas da tecnologia 

para elevar a qualidade do serviço de saúde e diminuir o seu custo. Vamos domar o sol 
e os ventos e a terra para abastecer os nossos carros e pôr a funcionar as nossas fábricas. 

E vamos transformar as nossas escolas e universidades para satisfazer as exigências de 

uma nova era.  

 

Podemos fazer tudo isto. E tudo isto iremos fazer. Há alguns que, agora, questionam a 

escala das nossas ambições – que sugerem que o nosso sistema não pode tolerar muitos 

planos grandiosos. As suas memórias são curtas. Esqueceram-se do que este país já fez; 

o que homens e mulheres livres podem fazer quando à imaginação se junta um objectivo 

comum, e à necessidade a coragem. 

 

O que os cínicos não compreendem é que o chão se mexeu debaixo dos seus pés – que 

os imutáveis argumentos políticos que há tanto tempo nos consomem já não se aplicam. 

A pergunta que hoje fazemos não é se o nosso governo é demasiado grande ou 

demasiado pequeno, mas se funciona – se ajuda famílias a encontrar empregos com 

salários decentes, cuidados de saúde que possam pagar, pensões de reformas que sejam 

dignas. Onde a resposta for sim, tencionamos seguir em frente. Onde a resposta for não, 

programas deverão acabar. 

 

E aqueles de nós que gerem os dólares do povo serão responsabilizados – para 

gastarem com sensatez, reformarem maus hábitos e conduzirem os nossos negócios à 

luz do dia – porque só então poderemos restaurar a confiança vital entre o povo e o seu 

governo. 

 

Não se coloca sequer perante nós a questão se o mercado é uma força para o bem ou 

para o mal. O seu poder de gerar riqueza e de expandir a democracia não tem paralelo, 

mas esta crise lembrou-nos que sem um olhar vigilante o mercado pode ficar fora de 

controlo – e que uma nação não pode prosperar quando só favorece os prósperos. O -

sucesso da nossa economia sempre dependeu não só da dimensão do nosso Produto 

Interno Bruto, mas do alcance da nossa prosperidade; da nossa capacidade em oferecer 

oportunidades a 
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 todos – não por caridade, mas porque é o caminho mais seguro para o nosso bem 

comum. 

 

Quanto à nossa defesa comum, rejeitamos como falsa a escolha entre a nossa segurança 

e os nossos ideais. Os nossos Pais Fundadores, face a perigos que mal conseguimos 

imaginar, redigiram uma carta para assegurar o estado de direito e os direitos humanos, 

uma carta que se expandiu com o sangue de gerações. Esses ideais ainda iluminam o 

mundo, e não vamos abdicar deles por oportunismo.  
 

E por isso, aos outros povos e governos que nos estão a ver hoje, das grandes capitais à 

pequena aldeia onde o meu pai nasceu: saibam que a América é amiga de todas as 

nações e de todos os homens, mulheres e crianças que procuram um futuro de paz e 

dignidade, e que estamos prontos para liderar mais uma vez. 

 

Recordem que as primeiras gerações enfrentaram o fascismo e o comunismo não só 

com mísseis e tanques mas com alianças sólidas e convicções fortes. Compreenderam 

que só o nosso poder não nos protege nem nos permite agir como mais nos agradar. 

Pelo contrário, sabiam que o nosso poder aumenta com o seu uso prudente; a nossa 

segurança emana da justeza da nossa causa, da força do nosso exemplo, das qualidades 

moderadas de humildade e contenção. 

 

Nós somos os guardiões deste legado. Guiados por estes princípios uma vez mais, 

podemos enfrentar essas novas ameaças que exigem ainda maior esforço – ainda maior 

cooperação e compreensão entre nações. Começaremos responsavelmente a deixar o 

Iraque para o seu povo, e a  mostrar  uma paz arduamente conquistada no 
Afeganistão. Com velhos amigos e antigos inimigos, vamos trabalhar 

incansavelmente para diminuir a ameaça nuclear, e afastar o espectro do aquecimento 

do planeta.  

 

Não vamos pedir desculpa pelo nosso modo de vida, nem vamos hesitar na sua defesa, 

e àqueles que querem realizar os seus objectivos pelo terror e assassínio de inocentes, 

dizemos agora que o nosso espírito é mais forte e não pode ser quebrado; não podem 

sobreviver-nos, e nós vamos derrotar-vos. 
 

Porque nós sabemos que a nossa herança de diversidade é uma força, não uma fraqueza. 

Nós somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus – e não crentes. 

Somos moldados por todas as línguas e culturas, vindas de todos os cantos desta Terra; 

e porque provámos o líquido amargo da guerra civil e da segregação, e emergimos desse 

capítulo sombrio mais fortes e mais unidos, não podemos deixar de acreditar que velhos 

ódios um dia passarão; que as linhas da tribo em breve se dissolverão; que à medida que 

o mundo  
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se torna mais pequeno, a nossa humanidade comum deve revelar-se; e que a América 

deve desempenhar o seu papel em promover uma nova era de paz.  

 

Ao mundo muçulmano, procuramos um novo caminho em frente, baseado no interesse 

mútuo e no respeito mútuo. Aos líderes por todo o mundo que procuram semear o 

conflito, ou culpar o Ocidente pelos males da sua sociedade – saibam que o vosso povo 

vos julgará pelo que construírem, não pelo que destruírem. Aos que se agarram ao 

poder pela corrupção e engano e silenciamento dos dissidentes, saibam que estão no 

lado errado da história; mas que nós estenderemos a mão se estiverem dispostos a abrir 

o vosso punho fechado. 

 

Aos povos das nações mais pobres, prometemos cooperar convosco para que os vossos 

campos floresçam e as vossas águas corram limpas; para dar alimento aos corpos 

famintos e aos espíritos sedentos de saber. E às nações, como a nossa, que gozam de 

relativa riqueza, dizemos que não podemos mais mostrar indiferença perante o 

sofrimento fora das nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos do mundo 

sem prestar atenção aos seus efeitos. Porque o mundo mudou, e devemos mudar com 

ele. 

 

Ao olharmos para o caminho à nossa frente, lembremos com humilde gratidão os bravos 

americanos que, neste preciso momento, patrulham desertos longínquos e montanhas 

distantes. Eles têm alguma coisa para nos dizer hoje, tal como os heróis caídos em 

Arlington fazem ouvir a sua voz. Honramo-los não apenas porque são guardiões da 

nossa liberdade, mas porque incorporam o espírito de serviço; uma vontade de dar 

significado a algo maior do que eles próprios. E neste momento – um momento que 
definirá uma geração – é este espírito que deve habitar em todos nós. Porque, por mais 

que o governo possa e deva fazer, a nação assenta na fé e na determinação do povo 

americano.  

 

É a generosidade de acomodar o desconhecido quando os diques rebentam, o altruísmo 

dos trabalhadores que preferem reduzir os seus horários a ver um amigo perder o 

emprego que nos revelam quem somos nas nossas horas mais sombrias. É a coragem do 

bombeiro ao entrar por uma escada cheia de fumo, mas também a disponibilidade dos 

pais para criar um filho, que acabará por selar o nosso destino.  

 

Os nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com que os enfrentamos podem 

ser novos. Mas os valores de que depende o nosso sucesso – trabalho árduo e 

honestidade, coragem e fair play, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo – estas 

coisas são antigas. Estas coisas são verdadeiras. Têm sido a força silenciosa do 

progresso ao longo da nossa história. O que é pedido, então, é o regresso a essas 

verdades.  
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O que nos é exigido agora é uma nova era de responsabilidade – um reconhecimento, da 

parte de cada americano, de que temos obrigações para conosco, com a nossa nação, e 

com o mundo, deveres que aceitamos com satisfação e não com má vontade, firmes no 

conhecimento de que nada satisfaz mais o espírito, nem define o nosso carácter, do que 

entregarmo-nos todos a uma tarefa difícil. 

 

Este é o preço e a promessa da cidadania. 

 

Esta é a fonte da nossa confiança – o conhecimento de que Deus nos chama para moldar 

um destino incerto. 

 

Este é o significado da nossa liberdade e do nosso credo – é por isso que homens e 

mulheres e crianças de todas as raças e todas as religiões se podem juntar em celebração 

neste magnífico mall, e que um homem cujo pai há menos de 60 anos não podia ser 

atendido num restaurante local pode agora estar perante vós a fazer o mais sagrado 

juramento. 

 

Por isso, marquemos este dia com a lembrança do quem somos e quão longe fomos. No 

ano do nascimento da América, no mais frio dos meses, um pequeno grupo de patriotas 

juntou-se à beira de ténues fogueiras nas margens de um rio gelado. A capital tinha sido 

abandonada. O inimigo avançava. A neve estava manchada de sangue. No momento em 

que o resultado da nossa revolução era incerto, o pai da nossa nação ordenou que estas 

palavras fossem lidas ao povo: 

 

“Que o mundo que há-de vir saiba que... num Inverno rigoroso, quando nada excepto a 

esperança e a virtude podiam sobreviver... a cidade e o país, alarmados com um perigo 

comum, vieram para [o] enfrentar.”  

 

América. Face aos nossos perigos comuns, neste Inverno das nossas dificuldades, 

lembremo-nos dessas palavras intemporais. Com esperança e virtude, enfrentemos uma 

vez mais as correntes geladas e suportemos as tempestades que vierem. Que seja dito 

aos filhos dos nossos filhos que quando fomos testados recusámos que esta viagem 

terminasse, que não recuámos nem vacilámos; e com os olhos fixos no horizonte e a 

graça de Deus sobre nós, levámos adiante a grande dádiva da liberdade e entregámo-la 

em segurança às futuras gerações. 

 

(Tradução: PÚBLICO)  
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 (Tradução 5) 

"Meus companheiros cidadãos: Estou aqui hoje sujeito à tarefa diante de nós, grato pela 

confiança que me foi concedida, consciente dos sacrifícios suportados por nossos 

ancestrais. Agradeço o presidente Bush por seu serviço à nação, bem como pela 

generosidade e cooperação que ele mostrou ao longo dessa transição.  

Quarenta e quatro americanos agora já prestaram o juramento presidencial. Essas 

palavras foram ditas durante ondas crescentes de prosperidade e águas calmas de paz. E, 

de tempos em tempos, o juramento é feito em meio a nuvens carregadas e tormentas 

violentas. Nesses momentos, os Estados Unidos prosseguiram não apenas por causa de 

nossa habilidade ou pela visão daqueles no alto escalão, mas porque nós, o povo, 

permanecemos fiéis aos ideais de nossos ancestrais, e fiéis aos nossos documentos de 

fundação.  

Tem sido assim. E precisa ser assim com esta geração de americanos.  

Que estamos em meio a uma crise é bem conhecido agora. Nosso país está em guerra, 

contra uma ampla rede de violência e ódio. Nossa economia está gravemente 

enfraquecida, consequência da ganância e da irresponsabilidade da parte de alguns, mas 

também de um fracasso coletivo nosso em fazer escolhas difíceis e em preparar o país 

para uma nova era. Lares foram perdidos; empregos eliminados; empresas fechadas. 

Nosso sistema de saúde é muito caro; nossas escolas reprovam muitos; e cada dia traz 

novas provas de que as formas como usamos a energia reforçam nossos adversários e 

ameaçam nosso planeta.  

Esses são os indicadores da crise, sujeitos a dados e estatísticas. Menos mensurável, 

mas não menos profunda, é a perda de vitalidade da confiança em nossa terra --um 

medo persistente de que o declínio dos Estados Unidos é inevitável, e de que a próxima 

geração precisa reduzir suas metas.  

Hoje digo a vocês que os desafios que encaramos são reais. Eles são sérios e são muitos. 

Eles não serão enfrentados com facilidade ou em um período curto de tempo. Mas 

saibam disso, Estados Unidos: eles serão enfrentados.  
Neste dia, nos reunimos porque escolhemos a esperança no lugar do medo, unidade de 

propósito no lugar do conflito e da discórdia.  

Neste dia, vimos proclamar o fim das discordâncias mesquinhas e das falsas promessas, 

das recriminações e dos dogmas gastos, que por muito tempo estrangularam nossa 

política.  

Continuamos a ser uma nação jovem, mas, nas palavras da Bíblia, é chegada a hora de 

deixar de lado as coisas infantis. É chegada a hora de reafirmar nosso espírito de 

persistência; de escolher a nossa melhor história; de levar adiante esse presente 

precioso, essa nobre ideia, passada de geração em geração: a promessa de Deus de que 

todos são  
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iguais, todos são livres e todos merecem uma chance de buscar sua medida plena de 

felicidade.  

Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, entendemos que a grandeza nunca é dada. Ela 

precisa ser merecida. Nossa jornada nunca foi feita de atalhos ou de deixar por menos. 

Não foi uma trilha para os fracos de coração --para aqueles que preferem o lazer ao 

trabalho, ou apenas a busca de prazeres e riquezas e fama. Ao invés disso, tem sido uma 

jornada para os que assumem riscos, os realizadores, os que fazem as coisas --alguns 

celebrados, mas mais frequentemente homens e mulheres obscuros em suas obras--, que 

nos conduziram pelo longo e acidentado caminho em direção à prosperidade e 

liberdade.  

Por nós, eles empacotaram suas poucas posses terrenas e viajaram pelos oceanos em 

busca de uma nova vida.  

Por nós, eles deram duro em fábricas precárias e cruéis e colonizaram o oeste; 

suportaram o estalar do chicote e lavraram a terra dura.  

Por nós, eles lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg, Normandia e 

Khe Sahn.  

Repetidas vezes esses homens e mulheres deram duro e se sacrificaram e trabalharam 

até suas mãos ficarem calejadas para que pudéssemos viver uma vida melhor. Eles 

viram os Estados Unidos como maiores que a soma de nossas ambições individuais; 

maiores que todas as diferenças de nascimento ou riqueza ou políticas.  

Essa é a jornada que continuamos hoje. Continuamos a ser a nação mais próspera e 

poderosa da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando a 

crise começou. Nossas mentes não são menos inventivas, nossos bens e serviços não são 

menos necessários do que foram na semana passada ou no mês passado ou no ano 

passado. Nossa capacidade não diminuiu. Mas nossa hora de permanecermos imóveis, 

de proteger nossos estreitos interesses e adiar decisões desagradáveis --essa hora 

certamente passou. A partir de hoje temos de nos levantar, sacudir a poeira e começar 

de novo o trabalho de refazer os Estados Unidos.  

Para todos os lados que olhamos há trabalho a ser feito. A condição da economia pede 

ação, ousada e rápida, e vamos agir --não apenas criando novos empregos, mas um novo 

fundamento para o crescimento. Vamos construir estradas e pontes, redes elétricas e 

linhas digitais que alimentem nosso comércio e nos una. Vamos restaurar a ciência a 

seu lugar de direito, e utilizar as maravilhas da tecnologia para elevar a qualidade dos 

serviços de saúde e reduzir seu custo. Vamos manipular a energia solar e dos ventos e 

da terra para abastecer nossos carros e dirigirmos nossas fábricas. E vamos transformar 
nossas escolas e faculdades e universidades para atender as demandas de uma nova era. 

Tudo isso podemos fazer. E tudo isso vamos fazer.  
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Agora, há alguns que questionam a escala de nossas ambições --que sugerem que nosso 

sistema não pode tolerar tantos grandes planos. As memórias desses são curtas. Pois 

eles esqueceram o que este país já fez; o que homens e mulheres livres podem alcançar 

quando a imaginação se une ao propósito comum, e a necessidade à coragem.  

O que os cínicos não conseguem entender é que o terreno sob eles mudou --que os 

argumentos políticos envelhecidos que nos consumiram por tanto tempo não mais se 

aplicam. A pergunta que nos fazemos hoje não é se nosso governo é grande demais ou 

pequeno demais, mas se ele funciona --se ele ajuda famílias a encontrar empregos com 

um salário decente, uma previdência que eles consigam pagar, uma aposentadoria que 

seja digna. Onde a resposta for sim, pretendemos seguir adiante. Onde for não, os 
programas serão encerrados. E aqueles de nós que lidam com o dinheiro público serão 
responsabilizados --para gastar sabiamente, reformar maus hábitos e conduzir nossos 

negócios à luz do dia--, porque apenas então poderemos restaurar a confiança vital entre 

um povo e seu governo.  

Nem está diante de nós a dúvida se o mercado é uma força para o bem ou para o mal. 

Seu poder de gerar riqueza e expandir a liberdade não tem iguais, mas a crise nos 

lembrou de que, sem um olhar vigilante, o mercado pode sair de controle --e que um 

país não pode prosperar quando favorece apenas os prósperos. O sucesso de nossa 

economia sempre dependeu não apenas do tamanho de nosso Produto Interno Bruto, 

mas do alcance de nossa prosperidade; de nossa habilidade de estender a oportunidade a 

todo aquele que a queira --não por caridade, mas porque essa é a rota mais certa para 

nosso bem comum.  

Para nossa defesa comum, rejeitamos a falsa escolha entre nossa segurança ou nossos 

ideais. Nossos pais fundadores, diante de perigos que mal podemos imaginar, 

esboçaram um texto para garantir a regra da lei e os direitos do homem, um texto 

expandido com o sangue de gerações. Aqueles ideais ainda iluminam o mundo, e não 
vamos desistir deles em nome da conveniência. E para todos os povos e governos que 

nos assistem hoje, das grandiosas capitais à pequena vila onde meu pai nasceu: saibam 

que os Estados Unidos são amigos de todas as nações e de cada homem, mulher e 

criança que busque um futuro de paz e dignidade, e que estamos prontos para liderar 

mais uma vez.  

Lembrem-se de que gerações anteriores derrotaram o fascismo e o comunismo não 

apenas com tanques e mísseis, mas com alianças vigorosas e convicções duradouras. 

Elas entenderam que nosso poder sozinho não pode nos proteger, nem nos dá direito a 

fazer o que quisermos. Ao contrário, elas sabiam que nosso poder cresce com seu uso 

prudente; nossa segurança emana da justeza de nossa causa, da força de nosso exemplo, 

das qualidades temperantes da humildade e da contenção.  

Somos os guardiões desse legado. Guiados por esses princípios mais uma vez, podemos 

enfrentar essas novas ameaças que exigem esforços ainda maiores --uma cooperação e 

compreensão ainda maiores entre as nações. Vamos começar a entregar de forma 
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responsável o Iraque ao seu povo, e forjar uma paz muito duramente conquistada no 

Afeganistão. Com velhos amigos e antigos inimigos, vamos trabalhar incansavelmente 

para reduzir a ameaça nuclear, fazer retroceder o espectro de um planeta em 

aquecimento. Não vamos nos desculpar por nosso modo de vida, nem vamos esmorecer 
em sua defesa, e para aqueles que buscam fazer avançar suas metas pela indução ao 

terror e massacrando inocentes, dizemos a vocês agora que nossa determinação é mais 

forte e não pode ser quebrada; vocês não podem nos esgotar e vamos derrotar vocês.  
Pois sabemos que a colcha de retalhos de nossa herança é uma força, não uma fraqueza. 

Somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus --e não-religiosos. Somos 

moldados por cada idioma e cultura, vindo de cada canto desta Terra; e porque 

experimentamos o gosto amargo da guerra civil e da segregação, e emergimos daquele 

capítulo obscuro mais fortes e mais unidos, não podemos evitar acreditar que os velhos 

ódios um dia vão passar; que as linhas tribais em breve se dissolverão; que enquanto o 

mundo se torna menor, nossa humanidade comum se revelará; e que os Estados Unidos 

têm de desempenhar seu papel em conduzir uma nova era de paz.  

Para o mundo muçulmano, buscamos um novo caminho para seguir adiante, baseado no 

interesse mútuo e no respeito mútuo. Para aqueles líderes ao redor do mundo que 

buscam colher conflitos, ou culpar o Ocidente pelos males de sua sociedade: saibam que 

seus povos os julgarão pelo que podem construir, não pelo que destroem. Para aqueles 

que se agarram ao poder através da corrupção e da mentira e silenciando dissidentes, 

saibam que vocês estão do lado errado da história; mas que estenderemos a mão a vocês 

se estiverem dispostos a abrir os punhos.  

Para as pessoas das nações pobres, nos propomos a trabalhar com você para fazer suas 

fazendas florescerem e deixar águas limpas correrem; para nutrir corpos famintos e 

alimentar mentes famintas. E para aquelas nações como a nossa que usufruem de 

relativa fartura, dizemos que não podemos mais mantermos a indiferença ao sofrimento 

fora de nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos do mundo sem considerar 

os efeitos. pois o mundo mudou, e precisamos mudar com ele.  

Ao considerarmos as estradas que se abrem diante de nós, lembramos com humildade 

aqueles bravos americanos que, nesta exata hora, patrulham desertos longínquos e 

montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer hoje, bem como aqueles heróis que 

jazem em Arlington sussurram através dos tempos. Nós os honramos não apenas porque 

eles são os guardiões de nossa liberdade, mas porque eles incorporam o espírito de 

servir, uma vontade de realizar algo maior que eles mesmos. E, neste momento --um 

momento que definirá uma geração--, esse é precisamente o espírito que tem de habitar 

em todos nós.  
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Pois, por mais que o governo possa fazer e tenha de fazer, no fim é sobre a fé e a 

determinação do povo americano que esta nação se apoia. É a gentileza de abrigar um 

estranho quando as barragens se rompem, é o desprendimento dos trabalhadores que 

preferem um corte em suas horas trabalhadas a ver um amigo perder o emprego que nos 

observam em nossas horas mais difíceis. É a coragem do bombeiro de subir uma 

escadaria cheia de fumaça, mas também a disposição dos pais em nutrir um filho que no 

fim decidem nosso destino.  

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com que nos deparamos podem ser 

novos. Mas aqueles valores dos quais nosso sucesso depende --trabalho duro e 

honestidade, coragem e justiça, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo--, essas 

coisas são antigas. Essas coisas são verdadeiras. Elas têm sido a força silenciosa do 

progresso ao longo de nossa história. O que se exige, então, é um retorno a essas 

verdades. O que se pede a nós agora é uma nova era de responsabilidade --um 

reconhecimento, por parte de cada americano, de que temos deveres para conosco, 

nosso país e o mundo; deveres que não aceitamos com rancor, mas que recebemos com 

gratidão, firmes na certeza de que não há nada tão satisfatório para nosso espírito, nada 

tão definidor de nosso caráter quanto entregarmos tudo de nós mesmos a uma tarefa 

difícil.  

Esse é o preço e a promessa da cidadania. 

Essa é a fonte de nossa confiança --a certeza de que Deus nos chama para dar forma a 

um destino incerto.  

Esse é o sentido de nossa liberdade e de nossa crença --o por que cada homem e mulher 

e criança de cada raça e cada crença pode se juntar em celebração nesta magnífica 

avenida, e o por que um homem, cujo pai há menos de 60 anos podia não ser servido em 

um restaurante local, pode agora estar diante de vocês para fazer o juramento mais 

sagrado.  

Vamos marcar esse dia com a lembrança de quem somos e quão longe chegamos. No 

ano do nascimento dos Estados Unidos, no mais frio dos meses, um pequeno bando de 

patriotas se juntou ao redor de fracas fogueiras à beira de um rio gelado. A capital foi 

abandonada. O inimigo estava avançando. A neve estava manchada de sangue. Em um 

momento em que o resultado da revolução estava em dúvida, o pai de nossa nação 

ordenou que essas palavras fossem lidas ao povo: "Que isso seja dito ao mundo futuro 

(...) que nas profundezas do inverno, quando nada além da esperança e da virtude 

poderiam sobreviver (...) que a cidade e o país, alarmados por um perigo comum, 

avancem para enfrentar."  

Estados Unidos. Diante de nossos perigos em comum, neste inverno de dificuldades, 

vamos lembrar essas palavras imemoriais. Com esperança e virtude, vamos enfrentar 

mais uma vez as correntes geladas, e as tempestades que podem vir. Que os filhos de 

nossos filhos digam que, quando fomos testados, nos recusamos a deixar essa jornada 

acabar, que não recuamos, nem que hesitamos; e, com olhos fixos no horizonte e com a  
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(Tradução 6) 

 

 

 

Meus caros cidadãos: Aqui estou hoje, humilde perante a tarefa à nossa frente, grato 

pela confiança que depositaram em mim, consciente dos sacrifícios que os nossos 

antepassados enfrentaram. Agradeço ao Presidente Bush pelo seu serviço à nossa nação, 

assim como a generosidade e a cooperação que demonstrou durante esta transição. 

Quarenta e quatro americanos fizeram até agora o juramento presidencial. Os discursos 

foram feitos durante vagas de crescente prosperidade e águas calmas de paz. No 

entanto, muitas vezes a tomada de posse ocorre no meio de nuvens espessas e furiosas 

tempestades. Nesses momentos, a América perseverou não só devido ao talento ou à 

visão dos que ocupavam altos cargos mas porque Nós o Povo permanecemos fiéis aos 

ideais dos nossos antepassados e aos nossos documentos fundadores. 

Assim tem sido. E assim deve ser com esta geração de americanos. 

Que estamos no meio de uma crise, já todos sabem. A nossa nação está em guerra, 

contra uma vasta rede de violência e ódio. A nossa economia está muito enfraquecida, 

consequência da ganância e irresponsabilidade de alguns, mas também nossa culpa 

colectiva por não tomarmos decisões difíceis e prepararmos a nação para uma nova era. 

Perderam-se casas; empregos foram extintos, negócios encerraram. O nosso sistema de 

saúde é muito oneroso; para muita gente as nossas escolas falharam; e cada dia traz-nos 

mais provas de que o modo como usamos a energia reforça os nossos adversários e 

ameaça o nosso planeta. 

Estes são indicadores de crise, resultado de dados e de estatística. Menos mensurável 

mas não menos profunda é a perda de confiança na nossa terra - um medo incómodo de 

que o declínio da América é inevitável, e que a próxima geração deve baixar as 

expectativas. 

Hoje eu digo-vos que os desafios que enfrentamos são reais. São sérios e são muitos. 

Não serão resolvidos facilmente nem num curto espaço de tempo. Mas fica a saber, 

América - eles serão resolvidos. 
Neste dia, unimo-nos porque escolhemos a esperança e não o medo, a unidade de 

objetivo e não o conflito e a discórdia. 

Neste dia, viemos para proclamar o fim dos ressentimentos mesquinhos e falsas 

promessas, as recriminações e dogmas gastos, que há tanto tempo estrangulam a nossa 

política. 

Continuamos a ser uma nação jovem, mas nas palavras da Escritura, chegou a hora de 

pôr as infantilidades de lado. Chegou a hora de reafirmar o nosso espírito de resistência, 

de escolher o melhor da nossa história; de carregar em frente essa oferta preciosa, essa 

nobre ideia, passada de geração em geração; a promessa de Deus de que todos somos 

iguais,  
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todos somos livres, e todos merecemos uma oportunidade de tentar obter a felicidade 

completa. 

Ao reafirmar a grandeza da nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é um 

dado adquirido. Deve ser conquistada. A nossa viagem nunca foi feita de atalhos ou de 

aceitar o mínimo. Não tem sido o caminho dos que hesitam – dos que preferem o 

divertimento ao trabalho, ou que procuram apenas os prazeres da riqueza e da fama. 

Pelo contrário, tem sido o dos que correm riscos, os que agem, os que fazem as coisas – 

alguns reconhecidos mas, mais frequentemente, mulheres e homens desconhecidos no 

seu labor, que nos conduziram por um longo e acidentado caminho rumo à prosperidade 

e à liberdade. 

Por nós, pegaram nos seus parcos bens e atravessaram oceanos em busca de uma nova 

vida. 

Por nós, eles labutaram em condições de exploração e instalaram-se no Oeste; 

suportaram o golpe do chicote e lavraram a terra dura.  

Por nós, eles combateram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; 

Normandia e Khe Sahn. 

Tantas vezes estes homens e mulheres lutaram e se sacrificaram e trabalharam até as 

suas mãos ficarem ásperas para que pudéssemos viver uma vida melhor. Eles viram a 

América como maior do que a soma das nossas ambições individuais; maior do que 

todas as diferenças de nascimento ou riqueza ou facção. 

Esta é a viagem que hoje continuamos. Permanecemos a nação mais poderosa e 

próspera na Terra. Os nossos trabalhadores não são menos produtivos do que eram 

quando a crise começou. As nossas mentes não são menos inventivas, os nossos 

produtos e serviços não são menos necessários do que eram na semana passada ou no 

mês passado ou no ano passado. A nossa capacidade não foi diminuída. Mas o nosso 

tempo de intransigência, de proteger interesses tacanhos e de adiar decisões 

desagradáveis – esse tempo seguramente que passou. A partir de hoje, devemos 

levantar-nos, sacudir a poeira e começar a tarefa de refazer a América. 

Para onde quer que olhamos, há trabalho para fazer. O estado da economia pede acção, 

corajosa e rápida, e nós vamos agir – não só para criar novos empregos mas para lançar 

novas bases de crescimento. Vamos construir estradas e pontes, redes eléctricas e 

linhas digitais que alimentam o nosso comércio e nos ligam uns aos outros. Vamos 
recolocar a ciência no seu devido lugar e dominar as maravilhas da tecnologia para 

elevar a qualidade do serviço de saúde e diminuir o seu custo. Vamos domar o sol e os 

ventos e a terra para abastecer os nossos carros e pôr a funcionar as nossas fábricas. E 

vamos transformar as nossas escolas e universidades para satisfazer as exigências de 

uma nova era. Podemos fazer tudo isto. E tudo isto iremos fazer.  
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Há alguns que, agora, questionam a escala das nossas ambições – que sugerem que o 

nosso sistema não pode tolerar muitos planos grandiosos. As suas memórias são curtas. 

Esqueceram-se do que este país já fez; o que homens e mulheres livres podem fazer 

quando à imaginação se junta um objetivo comum, e à necessidade a coragem. 

O que os cínicos não compreendem é que o chão se mexeu debaixo dos seus pés – que 

os imutáveis argumentos políticos que há tanto tempo nos consomem já não se aplicam. 

A pergunta que hoje fazemos não é se o nosso governo é demasiado grande ou 

demasiado pequeno, mas se funciona – se ajuda famílias a encontrar empregos com 

salários decentes, cuidados de saúde que possam pagar, pensões de reformas que sejam 

dignas. Onde a resposta for sim, tencionamos seguir em frente. Onde a resposta for não, 

programas chegarão ao fim. E aqueles de nós que gerem os dólares do povo serão 
responsabilizados – para gastarem com sensatez, reformarem maus hábitos e 

conduzirem os nossos negócios à luz do dia – porque só então poderemos restaurar a 

confiança vital entre o povo e o seu governo. 

Não se coloca sequer perante nós a questão se o mercado é uma força para o bem ou 

para o mal. O seu poder de gerar riqueza e de expandir a democracia não tem paralelo, 

mas esta crise lembrou-nos que sem um olhar vigilante o mercado pode ficar fora de 

controlo – e que uma nação não pode prosperar quando só favorece os prósperos. O 

sucesso da nossa economia sempre dependeu não só da dimensão do nosso Produto 

Interno Bruto, mas do alcance da nossa prosperidade; da nossa capacidade em oferecer 

oportunidades a todos – não por caridade, mas porque é o caminho mais seguro para o 

nosso bem comum. 

Quanto à nossa defesa comum, rejeitamos como falsa a escolha entre a nossa segurança 

e os nossos ideais. Os nossos Pais Fundadores, face a perigos que mal conseguimos 

imaginar, redigiram uma carta para assegurar o estado de direito e os direitos humanos, 

uma carta que se expandiu com o sangue de gerações. Esses ideais ainda iluminam o 

mundo, e não vamos abdicar deles por oportunismo.  

E por isso, aos outros povos e governos que nos estão a ver hoje, das grandes capitais à 

pequena aldeia onde o meu pai nasceu: saibam que a América é amiga de todas as 

nações e de todos os homens, mulheres e crianças que procuram um futuro de paz e 

dignidade, e que estamos prontos para liderar mais uma vez. 

Recordem que as primeiras gerações enfrentaram o fascismo e o comunismo não só 

com mísseis e tanques mas com alianças sólidas e convicções fortes. Compreenderam 

que só o nosso poder não nos protege nem nos permite agir como mais nos agradar. 

Pelo contrário, sabiam que o nosso poder aumenta com o seu uso prudente; a nossa 

segurança emana da justeza da nossa causa, da força do nosso exemplo, das qualidades 

moderadas de humildade e contenção. 

Nós somos os guardiões deste legado. Guiados por estes princípios uma vez mais, 

podemos enfrentar essas novas ameaças que exigem ainda maior esforço – ainda maior 

cooperação e compreensão entre nações. Vamos começar responsavelmente a deixar o  
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Iraque para o seu povo, e a forjar uma paz arduamente conquistada no Afeganistão. 

Com velhos amigos e antigos inimigos, vamos trabalhar incansavelmente para 

diminuir a ameaça nuclear, e afastar o espectro do aquecimento do planeta. Não vamos 
pedir desculpa pelo nosso modo de vida, nem vamos hesitar na sua defesa, e àqueles 

que querem realizar os seus objetivos pelo terror e assassínio de inocentes, dizemos 

agora que o nosso espírito é mais forte e não pode ser quebrado; não podem sobreviver-

nos, e nós vamos derrotar-vos. 
Porque nós sabemos que a nossa herança de diversidade é uma força, não uma fraqueza. 

Nós somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus – e não crentes. 

Somos moldados por todas as línguas e culturas, vindas de todos os cantos desta Terra; 

e porque provámos o líquido amargo da guerra civil e da segregação, e emergimos desse 

capítulo sombrio mais fortes e mais unidos, não podemos deixar de acreditar que velhos 

ódios um dia passarão; que as linhas da tribo em breve se dissolverão; que à medida que 

o mundo se torna mais pequeno, a nossa humanidade comum deve revelar-se; e que a 

América deve desempenhar o seu papel em promover uma nova era de paz. 

Ao mundo muçulmano, procuramos um novo caminho em frente, baseado no interesse 

mútuo e no respeito mútuo. Aos líderes por todo o mundo que procuram semear o 

conflito, ou culpar o Ocidente pelos males da sua sociedade – saibam que o vosso povo 
vos julgará pelo que construírem, não pelo que destruírem. Aos que se agarram ao 

poder pela corrupção e engano e silenciamento dos dissidentes, saibam que estão no 

lado errado da história; mas que nós estenderemos a mão se estiverem dispostos a abrir 

o vosso punho fechado. 

Aos povos das nações mais pobres, prometemos cooperar convosco para que os vossos 

campos floresçam e as vossas águas corram limpas; para dar alimento aos corpos 

famintos e aos espíritos sedentos de saber. E às nações, como a nossa, que gozam de 

relativa riqueza, dizemos que não podemos mais mostrar indiferença perante o 

sofrimento fora das nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos do mundo 

sem prestar atenção aos seus efeitos. Porque o mundo mudou, e devemos mudar com 

ele. 

Ao olharmos para o caminho à nossa frente, lembremos com humilde gratidão os bravos 

americanos que, neste preciso momento, patrulham desertos longínquos e montanhas 

distantes. Eles têm alguma coisa para nos dizer hoje, tal como os heróis caídos em 

Arlington fazem ouvir a sua voz. Honramo-los não apenas porque são guardiões da 

nossa liberdade, mas porque incorporam o espírito de serviço; uma vontade de dar 

significado a algo maior do que eles próprios. E neste momento – um momento que 

definirá uma geração – é este espírito que deve habitar em todos nós.  
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Porque, por mais que o governo possa e deva fazer, a nação assenta na fé e na 

determinação do povo americano. É a generosidade de acomodar o desconhecido 

quando os diques rebentam, o altruísmo dos trabalhadores que preferem reduzir os seus 

horários a ver um amigo perder o emprego que nos revelam quem somos nas nossas 

horas mais sombrias. É a coragem do bombeiro ao entrar por uma escada cheia de fumo, 

mas também a disponibilidade dos pais para criar um filho, que acabará por selar o 

nosso destino.  

Os nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com que os enfrentamos podem 

ser novos. Mas os valores de que depende o nosso sucesso – trabalho árduo e 

honestidade, coragem e fair play, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo – estas 

coisas são antigas. Estas coisas são verdadeiras. Têm sido a força silenciosa do 

progresso ao longo da nossa história. O que é pedido, então, é o regresso a essas 

verdades.  

O que nos é exigido agora é uma nova era de responsabilidade – um reconhecimento, da 

parte de cada americano, de que temos obrigações para connosco, com a nossa nação, e 

com o mundo, deveres que aceitamos com satisfação e não com má vontade, firmes no 

conhecimento de que nada satisfaz mais o espírito, nem define o nosso carácter, do que 

entregarmo-nos todos a uma tarefa difícil. 

Este é o preço e a promessa da cidadania. 

Esta é a fonte da nossa confiança – o conhecimento de que Deus nos chama para moldar 

um destino incerto. 

Este é o significado da nossa liberdade e do nosso credo – é por isso que homens e 

mulheres e crianças de todas as raças e todas as religiões se podem juntar em celebração 

neste magnífico mall, e que um homem cujo pai há menos de 60 anos não podia ser 

atendido num restaurante local pode agora estar perante vós a fazer o mais sagrado 

juramento. 

Por isso, marquemos este dia com a lembrança do quem somos e quão longe fomos. No 

ano do nascimento da América, no mais frio dos meses, um pequeno grupo de patriotas 

juntou-se à beira de ténues fogueiras nas margens de um rio gelado. A capital tinha sido 

abandonada. O inimigo avançava. A neve estava manchada de sangue. No momento em 

que o resultado da nossa revolução era incerto, o pai da nossa nação ordenou que estas 

palavras fossem lidas ao povo: “Que o mundo que há-de vir saiba que... num Inverno 

rigoroso, quando nada excepto a esperança e a virtude podiam sobreviver... a cidade e o 

país, alarmados com um perigo comum, vieram para [o] enfrentar.” 

América. Face aos nossos perigos comuns, neste Inverno das nossas dificuldades, 

lembremo-nos dessas palavras intemporais. Com esperança e virtude, enfrentemos uma 

vez mais as correntes geladas e suportemos as tempestades que vierem. Que seja dito 

aos filhos dos nossos filhos que quando fomos testados recusámos que esta viagem 

terminasse, que não recuámos nem vacilámos; e com os olhos fixos no horizonte e a 

graça de Deus sobre nós, levámos adiante a grande dádiva da liberdade e entregámo-la 

em segurança às futuras gerações. 
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 (Tradução 7) 

 

"Meus companheiros cidadãos: 

 

Estou aqui hoje sujeito à tarefa diante de nós, grato pela confiança que me foi 

concedida, consciente dos sacrifícios suportados por nossos ancestrais. Agradeço o 

presidente Bush por seu serviço à nação, bem como pela generosidade e cooperação que 

ele mostrou ao longo dessa transição. 

 

Quarenta e quatro americanos agora já prestaram o juramento presidencial. Essas 

palavras foram ditas durante ondas crescentes de prosperidade e águas calmas de paz. E, 

de tempos em tempos, o juramento é feito em meio a nuvens carregadas e tormentas 

violentas. Nesses momentos, os Estados Unidos prosseguiram não apenas por causa de 

nossa habilidade ou pela visão daqueles no alto escalão, mas porque nós, o povo, 

permanecemos fiéis aos ideais de nossos ancestrais, e fiéis aos nossos documentos de 

fundação. 

 

Tem sido assim. E precisa ser assim com esta geração de americanos. 

 

Que estamos em meio a uma crise é bem conhecido agora. Nosso país está em guerra, 

contra uma ampla rede de violência e ódio. Nossa economia está gravemente 

enfraquecida, consequência da ganância e da irresponsabilidade da parte de alguns, mas 

também de um fracasso coletivo nosso em fazer escolhas difíceis e em preparar o país 

para uma nova era. Lares foram perdidos; empregos eliminados; empresas fechadas. 

Nosso sistema de saúde é muito caro; nossas escolas reprovam muitos; e cada dia traz 

novas provas de que as formas como usamos a energia reforçam nossos adversários e 

ameaçam nosso planeta. 

 

Esses são os indicadores da crise, sujeitos a dados e estatísticas. Menos mensurável mas 

não menos profunda é a perda de vitalidade da confiança em nossa terra --um medo 

persistente de que o declínio dos Estados Unidos é inevitável, e de que a próxima 

geração precisa reduzir suas metas. 

 

Hoje digo a vocês que os desafios que encaramos são reais. Eles são sérios e são muitos. 

Eles não serão enfrentados com facilidade ou em um período curto de tempo. Mas 

saibam disso, Estados Unidos: eles serão enfrentados. 
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Neste dia, nos reunimos porque escolhemos a esperança no lugar do medo, unidade de 

propósito sobre o conflito e a discórdia. 

 

Neste dia, vimos proclamar o fim das discordâncias mesquinhas e das falsas promessas, 

das recriminações e dos dogmas gastos, que por muito tempo estrangularam nossa 

política. 

 

Continuamos a ser uma nação jovem, mas nas palavras da Bíblia, é chegada a hora de 

deixar de lado as coisas infantis. É chegada a hora de reafirmar nosso espírito de 

persistência; de escolher a nossa melhor história; de levar adiante esse presente 

precioso, essa nobre ideia, passada de geração em geração: a promessa de Deus de que 

todos são iguais, todos são livres e todos merecem uma chance de buscar sua medida 

plena de felicidade. 

 

Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, entendemos que a grandeza nunca é dada. Ela 

precisa ser merecida. Nossa jornada nunca foi feita de atalhos ou de deixar por menos. 

Não foi uma trilha para os fracos de coração --para aqueles que preferem o lazer ao 

trabalho, ou apenas a busca de prazeres e riquezas e fama. Ao invés disso, tem sido uma 

jornada para os que assumem riscos, os realizadores, os que fazem as coisas --alguns 

celebrados, mas mais frequentemente homens e mulheres obscuros em suas obras--, que 

nos conduziram pelo longo e acidentado caminho em direção à prosperidade e 

liberdade. 

 

Por nós, eles empacotaram suas poucas posses terrenas e viajaram pelos oceanos em 

busca de uma nova vida. 

 

Por nós, eles deram duro em fábricas precárias e cruéis e colonizaram o oeste; 

suportaram o estalar do chicote e lavraram a terra dura. 

 

Por nós, eles lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; Normandia e 

Khe Sahn. 

 

Repetidas vezes esses homens e mulheres deram duro e se sacrificaram e trabalharam 

até suas mãos ficarem calejadas para que pudéssemos viver uma vida melhor. Eles 

viram os Estados Unidos como maiores que a soma de nossas ambições individuais; 

maiores que todas as diferenças de nascimento ou riqueza ou políticas. 

 

Essa é a jornada que continuamos hoje. Continuamos a ser a nação mais próspera e 

poderosa da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando a 

crise começou. Nossas mentes não são menos inventivas, nossos bens e serviços não são 

menos necessários do que foram na semana passada ou no mês passado ou no ano  

 

passado. Nossa capacidade não diminuiu. Mas nossa hora de permanecermos imóveis, 

de proteger nossos estreitos interesses e adiar decisões desagradáveis --essa hora 

certamente passou. A partir de hoje temos de nos levantar, sacudir a poeira e começar 

de novo o trabalho de refazer os Estados Unidos. 
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Para todos os lados que olhamos, há trabalho a ser feito. A condição da economia pede 

ação, ousada e rápida, e vamos agir --não apenas criando novos empregos, mas um novo 

fundamento para o crescimento. Vamos construir estradas e pontes, redes elétricas e 

linhas digitais que alimentem nosso comércio e nos una. Vamos restaurar a ciência a 

seu lugar de direito, e utilizaremos  as maravilhas da tecnologia para elevar a qualidade 

dos serviços de saúde e reduzir seu custo. Vamos manipular a energia solar e dos 

ventos e da terra para abastecer nossos carros e dirigirmos nossas fábricas. E vamos 
transformar nossas escolas e faculdades e universidades para atender as demandas de 

uma nova era. Tudo isso podemos fazer. E tudo isso vamos fazer. 
 

Agora, há alguns que questionam a escala de nossas ambições --que sugerem que nosso 

sistema não pode tolerar tantos grandes planos. As memórias desses são curtas. Pois 

eles esqueceram o que este país já fez; o que homens e mulheres livres podem alcançar 

quando a imaginação se une ao propósito comum, e a necessidade à coragem. 

 

O que os cínicos não conseguem entender é que o terrenos sob eles mudou --que os 

argumentos políticos envelhecidos que nos consumiram por tanto tempo não mais se 

aplicam. A pergunta que nos fazemos hoje não é se nosso governo é grande demais ou 

pequeno demais, mas se ele funciona --se ele ajuda famílias a encontrar empregos com 

um salário decente, uma previdência que eles consigam pagar, uma aposentadoria que 

seja digna. Onde a resposta for sim, pretendemos seguir adiante. Onde for não, os 
programas serão encerrados. E aqueles de nós que lidam com o dinheiro público serão 
responsabilizados --para gastar sabiamente, reformar maus hábitos e conduzir nossos 

negócios à luz do dia-- porque apenas então poderemos restaurar a confiança vital entre 

um povo e seu governo. 

 

Nem é, a pergunta diante de nós, se o mercado é uma força para o bem ou para o mal. 

Seu poder de gerar riqueza e expandir a liberdade não tem iguais, mas a crise nos 

lembrou de que, sem um olhar vigilante, o mercado pode sair de controle --e que um 

país não pode prosperar quando favorece apenas os prósperos. O sucesso de nossa 

economia sempre 
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 dependeu não apenas do tamanho de nosso Produto Interno Bruto, mas do alcance de 

nossa prosperidade; de nossa habilidade de estender a oportunidade a todos aquele que a 

queira --não por caridade, mas porque essa é a rota mais certa para nosso bem comum. 

 

Para nossa defesa comum, rejeitamos a falsa escolha entre nossa segurança ou nossos 

ideais. Nossos pais fundadores, diante de perigos que mal podemos imaginar, 

esboçaram um texto para garantir a regra da lei e os direitos do homem, um texto 

expandido com o sangue de gerações. Aqueles ideais ainda iluminam o mundo, e não 
vamos desistir deles em nome da conveniência. E para todos os povos e governos que 

nos assistem hoje, das grandiosas capitais à pequena vila onde meu pai nasceu: saibam 

que os Estados Unidos são amigos de todas as nações e de cada homem, mulher e 

criança que busque um futuro de paz e dignidade, e que estamos prontos para liderar 

mais uma vez. 

 

Lembrem-se de que gerações anteriores derrotaram o fascismo e o comunismo não 

apenas com tanques e mísseis, mas com alianças vigorosas e convicções duradouras. 

Elas entenderam que nosso poder sozinho não pode nos proteger, nem nos dá direito a 

fazer o que quisermos. Ao contrário, elas sabiam que nosso poder cresce com seu uso 

prudente; nossa segurança emana da justeza de nossa causa, da força de nosso exemplo, 

das qualidades temperantes da humildade e da contenção. 

 

Somos os guardiões desse legado. Guiados por esses princípios mais uma vez, podemos 

enfrentar essas novas ameaças que exigem esforços ainda maiores --uma cooperação e 

compreensão ainda maiores entre as nações. Vamos começar a entregar de forma 

responsável o Iraque ao seu povo, e forjar uma paz muito duramente conquistada no 

Afeganistão. Com velhos amigos e antigos inimigos, trabalharemos  incansavelmente 

para reduzir a ameaça nuclear, fazer retroceder o espectro de um planeta em 

aquecimento. Não vamos nos desculpar por nosso modo de vida, nem vamos 
esmorecer em sua defesa, e para aqueles que buscam fazer avançar suas metas pela 

indução ao terror e massacrando inocentes, dizemos a vocês agora que nossa 

determinação é mais forte e não pode ser quebrada; vocês não podem nos esgotar e 
vamos derrotar vocês. 
 

Pois sabemos que a colcha de retalhos de nossa herança é uma força, não uma fraqueza. 

Somos uma nação de cristão e muçulmanos, judeus e hindus --e não-religiosos. Somos 

moldados por cada idioma e cultura, vindo de cada canto desta Terra; e porque 

experimentamos o gosto amargo da guerra civil e da segregação, e emergimos daquele 

capítulo obscuro mais fortes e mais unidos, não podemos evitar de acreditar que os 

velhos ódios um dia vão passar; que as linhas tribais em breve se dissolverão; que  
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enquanto o mundo se torna menor, nossa humanidade comum se revelará; e que os 

Estados Unidos têm de desempenhar seu papel em conduzir uma nova era de paz. 

 

Para o mundo muçulmano, buscamos um novo caminho para seguir adiante, baseado no 

interesse mútuo e no respeito mútuo. Para aqueles líderes ao redor do mundo que 

buscam colher conflitos, ou culpar o Ocidente pelos males de sua sociedade: saibam que 

seus povos os julgarão pelo que podem construir, não pelo que destroem. Para aqueles 

que se agarram ao poder através da corrupção e da mentira e silenciando dissidentes, 

saibam que vocês estão do lado errado da história; mas que estenderemos a mão a vocês 

se estiverem dispostos a abrirem os punhos. 

 

Para as pessoas das nações pobres, nos propomos a trabalhar com você para fazer suas 

fazendas florescerem e deixar águas limpas correrem; para nutrir corpos famintos e 

alimentar mentes famintas. E para aquelas nações como a nossa que usufruem de 

relativa fartura, dizemos que não podemos mais mantermos a indiferença ao sofrimento 

fora de nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos do mundo sem considerar 

os efeitos. pois o mundo mudou, e precisamos mudar com ele. 

 

Ao considerarmos as estradas que se abrem diante de nós, lembramos com humildade 

aqueles bravos americanos que, nesta exata hora, patrulham desertos longínquos e 

montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer hoje, bem como aqueles heróis que 

jazem em Arlington sussurram através dos tempos. Nós os honramos não apenas porque 

eles são os guardiões de nossa liberdade, mas porque eles incorporam o espírito de 

servir; uma vontade de realizar algo maior que eles mesmos. E, neste momento --um 
momento que definirá uma geração--, esse é precisamente esse espírito que tem de 

habitar em todos nós. 

 

Pois, por mais que o governo possa fazer e tenha de fazer, no fim é sobre a fé e a 

determinação do povo americano que esta nação se apoia. É a gentileza de abrigar um 

estranho quando as barragens se rompem, é o desprendimento dos trabalhadores que 

preferem um corte em suas horas trabalhadas a ver um amigo perder o emprego que nos 

observa em nossas horas mais difíceis. É a coragem do bombeiro de subir uma escadaria 

cheia de fumaça, mas também a disposição dos pais em nutrir um filho que no fim 

decide nosso destino. 

 

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com que nos deparamos podem ser 

novos. Mas aqueles valores sobre os quais nosso sucesso depende --trabalho duro e 

honestidade, coragem e justiça, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo--, essas 
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 coisas são antigas. essas coisas são verdadeiras. Elas têm sido a força silenciosa do 

progresso ao longo de nossa história. O que se exige, então, é um retorno a essas 

verdades. O que se pede a nós agora é uma nova era de responsabilidade --um 

reconhecimento, por parte de cada americano, de que temos deveres para conosco, 

nosso país e o mundo; deveres que não aceitamos com rancor, mas que recebemos com 

gratidão, firmes na certeza de que não há nada tão satisfatório para nosso espírito, nada 

tão definidor de nosso caráter que entregarmos tudo de nós mesmos a uma tarefa difícil. 

 

Esse é o preço e a promessa da cidadania. 

 

Essa é a fonte de nossa confiança --a certeza de que Deus nos chama para dar forma um 

destino incerto. 

 

Esse é o sentido de nossa liberdade e de nossa crença --o por que cada homem e mulher 

e criança de cada raça e cada crença pode se juntar em celebração nesta magnífica 

avenida, e o por que um homem, cujo pai há menos de 60 anos podia não ser servido em 

um restaurante local, pode agora estar diante de vocês para fazer o juramento mais 

sagrado. 

 

Vamos marcar esse dia com a lembrança de quem somos e quão longe chegamos. No 

ano do nascimento dos Estados Unidos, no mais frio dos meses, um pequeno bando de 

patriotas se junto ao redor de fracas fogueiras à beira de um rio gelado. A capital foi 

abandonada. O inimigo estava avançando. A neve estava manchada de sangue. Em um 

momento em que o resultado da revolução estava em dúvida, o pai de nossa nação 

ordenou que essas palavras fossem lidas ao povo: 

 

"Que isso seja dito ao mundo futuro (...) que nas profundezas do inverno, quando nada 

além da esperança e da virtude poderiam sobreviver (...) que a cidade e o país, 

alarmados por um perigo comum, avancem para enfrentar." 

 

Estados Unidos. Diante de nossos perigos em comum, neste inverno de dificuldades, 

vamos lembrar essas palavras imemoriais. Com esperança e virtude, vamos enfrentar 

mais uma vez as correntes geladas, e as tempestades que podem vir. Que os filhos de 

nossos filhos digam que quando fomos testados, nos recusamos a deixar essa jornada 

acabar, que não recuamos, nem que hesitamos; e com olhos fixos no horizonte e com a 

graça de Deus sobre nós, levamos adiante nossa liberdade e a entregamos em segurança 

para as gerações futuras." 

 

Tradução de Vinicius Albuquerque  
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(Tradução 8) 

Meus concidadãos: 

Aqui estou hoje, humilde diante da tarefa à nossa frente, grato pela confiança em mim 

depositada e consciente dos sacrifícios de nossos ancestrais. Eu agradeço ao presidente 

Bush pelos serviços à nação, bem como pela generosidade e cooperação mostradas 

durante a transição.  

Quarenta e quatro americanos já prestaram o juramento presidencial até agora. As 

palavras foram pronunciadas durante as ascendentes marés de prosperidade e as águas 

plácidas da paz. No entanto, de vez em quando, o juramento é feito em meio a nuvens 

em formação e tempestades violentas. Nesses momentos, os Estados Unidos seguiram 

adiante não apenas simplesmente por causa da capacidade ou visão dos que ocupavam 

altos postos, mas porque Nós o Povo permanecemos confiantes nos ideais de nossos 

antepassados e fiéis aos documentos de nossa fundação. 

Assim tem sido. Assim tem de ser com essa geração de americanos. 

É bem sabido que estamos agora no meio de uma crise. Nossa nação está em guerra 

contra uma rede de longo alcance de violência e ódio. Nossa economia está bastante 

enfraquecida, consequência da ganância e irresponsabilidade da parte de alguns, mas 

também da nossa incapacidade coletiva de fazer escolhas difíceis e preparar a nação 

para uma nova era. Casas foram perdidas; empregos, eliminados; empresas, fechadas. 

Nosso sistema de saúde tem custo muito elevado; nossas escolas falham demais; e a 

cada dia torna-se mais evidente que nossas formas de usar a energia fortalecem nossos 

adversários e ameaçam nosso planeta. 

Esses são os indicadores da crise, sujeitos a dados e estatísticas. Não tão mensurável, 

mas igualmente profundo, é o esgotamento da confiança que atinge a nação – o medo 

persistente de que o declínio dos Estados Unidos seja inevitável e que a próxima 

geração deva estreitar seus horizontes.  

Hoje eu digo a todos aqui que os desafios que enfrentamos são reais. Eles são sérios e 

são muitos. Não serão enfrentados facilmente nem em curto espaço de tempo. Mas 

fiquem sabendo, americanos –, eles serão enfrentados. 

Neste dia, estamos aqui reunidos porque escolhemos a esperança em vez do medo, a 

unidade de propósito em vez do conflito e da discórdia. 
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Neste dia, viemos proclamar o fim das queixas mesquinhas e das falsas promessas, das 

recriminações e dos dogmas falidos, que por tanto tempo sufocaram a nossa política.  

Somos ainda uma nação jovem, mas, nas palavras das Escrituras, chegou a hora de 

deixar de lado os sentimentos infantis. Chegou a hora de reafirmar nosso espírito 

resistente; escolher nossa melhor história; levar adiante essa dádiva preciosa, essa nobre 

ideia, passada de geração a geração: a promessa divina de que todos são iguais, todos 

são livres e todos merecem a oportunidade de buscar sua plena cota de felicidade. 

Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, compreendemos que ela nunca é dada. Deve 

ser conquistada: nossa jornada nunca foi de tomar atalhos nem de se conformar com 

menos. Tampouco foi um caminho feito para os fracos de espírito - para aqueles que 

preferem o lazer ao trabalho ou buscam apenas os prazeres da riqueza e da fama. Em 

vez disso, foram os que assumem riscos, os realizadores, os que fazem coisas – alguns, 

celebrados, mas com mais frequência homens e mulheres obscuros em seu trabalho, que 

nos conduziram por caminhos longos, acidentados, rumo à prosperidade e à liberdade. 

Por nós, eles embalaram seus poucos pertences materiais e atravessaram oceanos em 

busca de uma nova vida. 

Por nós, eles labutaram em fábricas clandestinas e colonizaram o Oeste; suportaram o 

açoite do chicote e lavraram a terra dura. 

Por nós, eles lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; na 

Normandia e em Khe Sahn. 

Muitas e muitas vezes esses homens e mulheres lutaram e se sacrificaram e trabalharam 

até ficarem com as mãos em carne viva para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. 

Eles consideraram os Estados Unidos maiores do que a soma das nossas ambições 

individuais; maiores do que todas as diferenças de origem, riqueza ou facção.  

Essa é a jornada que continuamos hoje. Ainda somos a nação mais próspera e poderosa 

da Terra. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando esta crise 

começou. Nossas mentes não são menos criativas, nossos bens e serviços não são menos 

necessários do que eram na semana passada, no mês passado ou no ano passado. Nossa 

capacidade continua intacta. Mas a fase de intransigência, de proteger interesses 

estreitos e adiar decisões desagradáveis – essa fase com certeza ficou para trás. A partir 

de hoje, devemos nos levantar, sacudir a poeira e começar de novo o trabalho de refazer 

os Estados Unidos. 
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Para onde quer que olhemos, há trabalho a fazer. O estado da economia pede ação, 

corajosa e rápida, e vamos agir – não apenas para criar novos empregos, mas para 

estabelecer novas bases para o crescimento. Construiremos as estradas e as pontes, as 

redes elétricas e as linhas digitais que alimentam o comércio e nos interligam. 

Reconduziremos a ciência ao seu devido lugar e utilizaremos as maravilhas da 

tecnologia para melhorar a qualidade da assistência médica e reduzir seu custo. 

Usaremos o sol, os ventos e o solo para abastecer nossos carros e fazer funcionar 

nossas fábricas. E transformaremos nossas escolas, faculdades e universidades para 

atender às demandas de uma nova era. Podemos fazer tudo isso. E faremos tudo isso. 

Bem, há alguns que questionam a dimensão das nossas ambições – que sugerem que o 

nosso sistema não consegue suportar tantos planos grandiosos. Eles têm memória curta. 

Isso porque esqueceram o que este país já fez; o que homens e mulheres livres podem 

alcançar quando a imaginação se soma a um propósito comum, e a necessidade, à 

coragem. 

O que os céticos não conseguem entender é que o chão onde pisam não é mais o mesmo 

– que os argumentos políticos viciados que nos consumiram por tanto tempo não mais 

se aplicam. A pergunta feita hoje não é se nosso governo é muito grande ou muito 

pequeno, mas se ele funciona – se ele ajuda as famílias a encontrar empregos com 

salários decentes, assistência a preço acessível, uma aposentadoria digna. Nos pontos 

em que a resposta for sim, nossa intenção é seguir em frente. Nos casos em que a 

resposta for negativa, os programas serão encerrados. E aqueles entre nós que 

administram o dinheiro público terão de prestar contas – terão de gastar com sabedoria, 

reformular maus hábitos e fazer negócios à luz do dia – porque só assim poderemos 

recuperar a confiança vital entre o povo e seu governo. 

Tampouco nos perguntamos se o mercado é uma força do bem ou do mal. Seu poder de 

gerar riqueza e ampliar a liberdade não tem paralelo, mas esta crise nos fez lembrar que, 

sem um olhar vigilante, o mercado pode ficar fora de controle – e que uma nação não 

consegue prosperar por muito tempo quando favorece apenas os ricos. O sucesso da 

nossa economia sempre dependeu não somente do tamanho do nosso Produto Interno 

Bruto, mas também do alcance da nossa prosperidade; da nossa capacidade de estender 

as oportunidades a todos os corações que as desejem – não por caridade, mas porque 

essa é a rota mais segura para o nosso bem comum. 
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Quanto à nossa defesa comum, rejeitamos a escolha entre nossa segurança e nossos 

ideais por considerá-la falsa. Os fundadores dos Estados Unidos, diante de perigos que 

mal podemos imaginar, redigiram uma carta constitucional para assegurar o Estado de 

Direito e os direitos do homem, uma carta ampliada pelo sangue de gerações. Esses 

ideais ainda iluminam o mundo, e não vamos abrir mão deles por conveniência. Assim, 

para todos os outros povos e governos que estão nos vendo hoje, das maiores capitais ao 

pequeno vilarejo onde meu pai nasceu: saibam que nosso país é amigo de todas as 

nações e de todos os homens, mulheres e crianças em busca de um futuro de paz e 

dignidade e que estamos prontos para liderar mais uma vez.  

Lembrem-se de que gerações anteriores derrotaram o fascismo e o comunismo não 

apenas com mísseis e tanques, mas com alianças firmes e convicções inabaláveis. Elas 

compreenderam que o nosso poder sozinho não consegue nos proteger nem nos dá o 

direito de fazer o que quisermos. Ao contrário, elas sabiam que o nosso poder cresce 

quando é usado com prudência; nossa segurança emana da legitimidade da nossa causa, 

da força do nosso exemplo e das qualidades moderadoras da humildade e do 

comedimento. 

Somos os guardiões desse legado. Mais uma vez, guiados por esses princípios, 

poderemos enfrentar essas novas ameaças que exigem mais esforço ainda – maior 

cooperação e entendimento entre as nações. Começaremos a deixar o Iraque para o seu 

povo com responsabilidade e a promover um esforço de paz no Afeganistão. Com 

amigos antigos e ex-inimigos, trabalharemos incansavelmente para reduzir a ameaça 

nuclear e afastar o espectro do aquecimento global. Não pediremos desculpas pelo 

nosso modo de vida, nem hesitaremos em sua defesa. E, para aqueles que buscam 

avançar seus objetivos induzindo o terror e matando inocentes, diremos agora que nosso 

espírito está mais forte e não pode ser vergado; vocês não poderão prevalecer e nós os 
derrotaremos. 

Pois sabemos que nossa herança multicultural é uma força e não uma fragilidade. 

Somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus – e ateus. Somos 

formados por todas as línguas e culturas, vindas de todos os cantos da Terra; e, como 

provamos o gosto amargo da guerra civil e da segregação e emergimos desse capítulo 

sombrio mais fortes e mais unidos, não podemos deixar de acreditar que os ódios 

antigos um dia passarão; que as linhas divisórias de tribos logo se dissiparão; que, à 

medida que o mundo se tornar menor, nossa humanidade comum se revelará, e os 

Estados Unidos deverão desempenhar seu papel na condução para uma nova era de paz.  
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Para o mundo muçulmano, buscamos um novo caminho, baseado em interesse e 

respeito mútuos. Para aqueles líderes do mundo inteiro que procuram semear conflitos 

ou responsabilizar o Ocidente pelos males de sua sociedade – saibam que seu povo os 
julgará por aquilo que conseguem construir, não pelo que destroem. Para aqueles que 

se agarram ao poder por meio da corrupção, da fraude e do silenciamento dos 

dissidentes - saibam que estão do lado errado da história, mas que estamos dispostos a 
lhes estender a mão se estiverem dispostos a descerrar os punhos. 

Para os povos de nações pobres, prometemos trabalhar ao seu lado para fazer suas 

fazendas prosperar e deixar as águas limpas fluir; para nutrir corpos famintos e 

alimentar mentes ávidas. E para aquelas nações, como a nossa, que usufruem de relativa 

abundância, diremos que não podemos mais continuar indiferentes ao sofrimento fora 

de nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos mundiais sem nos preocupar 

com as consequências. Porque o mundo mudou, e com ele precisamos mudar. 

Ao refletir sobre a estrada que se descortina à nossa frente, lembramos com humilde 

gratidão aqueles corajosos americanos que, nesta mesma hora, patrulham desertos 

longínquos e montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer hoje, assim como os heróis 

tombados que jazem em Arlington murmuram através dos tempos. Nós os 

homenageamos não só porque são guardiões da nossa liberdade, mas porque encarnam 

o espírito do serviço à nação; uma disposição de encontrar significado em algo maior do 

que eles mesmos. No entanto, neste momento – um momento que definirá uma geração 

– é justamente esse espírito que precisa habitar em nós. 

Porque, por mais que o governo possa fazer e deva fazer, no final, é da fé e da 

determinação do povo americano que esta nação depende. A generosidade de acolher 

um estranho quando os diques se rompem e a abnegação de trabalhadores que preferem 

ter suas horas de trabalho reduzidas a ver um amigo perder o emprego é que nos ajudam 

em nossas horas mais sombrias. A coragem do bombeiro de subir uma escada cheia de 

fumaça e também a disposição dos pais de alimentar uma criança é que em última 

análise decidem o nosso destino.  

Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com os quais os enfrentamos podem 

ser novos. Entretanto, os valores dos quais depende o nosso sucesso – trabalho árduo e 

honestidade, coragem e lisura, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo – essas 

coisas são antigas. Essas coisas são verdadeiras. Elas têm sido a força silenciosa do 

progresso ao longo da nossa história. O que é exigido, então, é um retorno a essas 

verdades. O que é exigido de nós agora é uma nova era de responsabilidade – o 

reconhecimento, por parte de cada americano, de que temos deveres perante nós 

mesmos,  
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a nossa nação e o mundo. Deveres que não relutamos em aceitar, ao contrário, nós os 

abraçamos com satisfação, firmes por sabermos que não há nada tão satisfatório para o 

espírito, que defina tanto o nosso caráter, como nos entregarmos totalmente a uma tarefa 

difícil. 

Esse é o preço e a promessa da cidadania. 

Essa é a origem de nossa confiança – o conhecimento de que Deus nos chama para dar 

forma a um destino incerto. 

Esse é o significado de nossa liberdade e de nosso credo. É o motivo pelo qual homens, 

mulheres e crianças de todas as raças e credos podem se reunir neste magnífico espaço 

para comemorar e pelo qual um homem - cujo pai, há menos de 60 anos, poderia não ser 

atendido em um restaurante local - pode estar hoje diante de vocês para prestar o mais 

sagrado juramento. 

Marquemos, pois, este dia com a lembrança de quem somos e do quanto avançamos. No 

ano do nascimento dos Estados Unidos, no mês mais frio, um pequeno grupo de 

patriotas amontoava-se junto a pequenas fogueiras que se extinguiam às margens de um 

rio congelado. A capital fora abandonada. O inimigo avançava. A neve estava 

manchada de sangue. Em um momento em que o resultado da nossa revolução era 

bastante incerto, o pai de nossa nação ordenou que essas palavras fossem lidas para o 

povo: 

“Que seja dito ao mundo futuro... que na profundidade do inverno, quando nada além da 

esperança e da virtude poderia sobreviver... a cidade e o campo, alarmados diante de um 

perigo comum, apresentaram-se para enfrentá-lo.” 

Estados Unidos. Diante de nossos perigos comuns, neste inverno das nossas 

dificuldades, lembremo-nos dessas palavras eternas. Com esperança e virtude, vamos 

enfrentar mais uma vez as correntes geladas e as tempestades que porventura vierem. 

Que seja dito pelos filhos dos nossos filhos que quando fomos testados nos recusamos a 

deixar esta jornada terminar, que não recuamos nem vacilamos; e, com os olhos fixos 

no horizonte e a graça de Deus sobre nós, levamos adiante esta grande dádiva da 

liberdade e a entregamos com segurança às futuras gerações. 

Fonte: Embaixada Americana no Brasil 
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 (Tradução 9) 

Caros concidadãos: 

 

Apresento-me hoje aqui sentindo-me humilde perante a tarefa que nos aguarda, grato 

pela confiança que depositaram em nós, consciente dos sacrifícios por que passaram os 

nossos antecessores. Agradeço ao Presidente Bush pelos serviços prestados ao nosso 

país, bem como pela generosidade e cooperação que deu provas durante este período de 

transição. 

Quarenta e quatro presidentes americanos prestaram até hoje o juramento presidencial. 

As suas palavras foram proferidas em tempos grandiosos de prosperidade e períodos 

tranquilos de paz. Contudo, houve também ocasiões em que o juramento foi prestado 

entre nuvens que se avolumavam e tempestades violentas. Nesses momentos, a América 

prosseguiu o seu caminho não apenas devido à capacidade e visão dos que ocuparam 

este alto cargo, mas porque nós, o povo, permanecemos fiéis aos ideais dos nossos 

antepassados e aos nossos documentos fundadores. 

Assim foi. E assim será com esta geração de americanos. 

Que estamos a braços com uma crise já todos compreenderam. O nosso país está em 

guerra contra uma rede poderosa de violência e ódio. A nossa economia está 

enfraquecida, uma consequência da ganância e irresponsabilidade por parte de alguns, 

mas também da nossa incapacidade colectiva de fazer escolhas difíceis e preparar o país 

para uma nova era.  

Perderam-se casas, extinguiram-se empregos, fecharam-se empresas. O nosso sistema 

de saúde é demasiado oneroso; as nossas escolas reprovam demasiado; e cada dia traz 

mais provas de que as formas como utilizamos a energia reforçam os nossos adversários 

e ameaçam o nosso planeta. 

São estes os indicadores da crise, objecto de dados e números estatísticos. Menos 

mensurável mas não menos profunda é a diminuição da confiança em todo o país - um 

receio perturbante de que o declínio da América é inevitável e de que a próxima geração 

tem de reduzir as suas ambições. 

Hoje digo-vos que os desafios que defrontamos são reais. São graves e são muitos. Não 
terão resposta fácil nem num curto espaço de tempo. Mas que todos fiquem sabendo: 

terão resposta. 

Neste dia, reunimo-nos aqui porque escolhemos a esperança em vez do medo, a unidade 

de objectivos em vez do conflito e da discórdia. 

Neste dia, viemos proclamar o fim de querelas mesquinhas e falsas promessas, das  
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recriminações e dos dogmas gastos que durante demasiado tempo sufocaram a nossa 

política. 

Continuamos a ser uma nação jovem, mas nas palavras das Escrituras, chegou o 

momento de pôr de parte as infantilidades. Chegou o momento de reiterar a firmeza do 

nosso espírito; de escolher o melhor da nossa história; de levar por diante essa dádiva 

preciosa, essa ideia nobre passada de geração em geração: a promessa divina de que 

todos são iguais, todos são livres e todos merecem a oportunidade de lutar pela sua 

quota-parte de felicidade. 

Ao reafirmar a grandeza da nossa nação, compreendemos que essa grandeza nunca é um 

dado adquirido. Tem de ser conquistada. A nossa jornada nunca foi feita por atalhos 

nem se contentou com pouco. Não foi um caminho trilhado por cobardes - por aqueles 

que preferem o lazer ao trabalho ou que procuram apenas os prazeres da riqueza e da 

fama. Foi antes trilhado por aqueles que aceitam os riscos, os executores, os que fazem - 

alguns célebres, mas na maior parte das vezes homens e mulheres que trabalharam na 

obscuridade - e que nos conduziram por um caminho longo e difícil até à prosperidade e 

à liberdade. 

Por nós, embrulharam os seus poucos haveres e atravessaram os mares à procura de 

uma vida nova. 

Por nós, trabalharam duramente em oficinas e colonizaram o Oeste; sofreram chicotadas 

e lavraram a terra dura. 

Por nós lutaram e morreram, em lugares como Concord e Gettysburg; Normandia e Khe 

Sahn. 

Vezes sem conta, estes homens e mulheres lutaram e sacrificaram-se, e trabalharam até 

que as mãos sangrassem para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Viram a 

América como sendo maior do que a soma das nossas ambições individuais; maior do 

que todas as diferenças de nascimento, riqueza ou facção. 

É este caminho que prosseguimos hoje. Continuamos a ser a nação mais próspera e mais 

poderosa da Terra. Os nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando a 

crise começou. A nossa mente não é menos criativa, os nossos bens e serviços não são 

menos necessários do que eram na semana passada, no mês passado ou no ano passado. 

A nossa capacidade não foi diminuída. Mas o nosso tempo de imobilismo, de proteger 

interesses mesquinhos e de adiar decisões desagradáveis - esse tempo passou 

definitivamente. A partir de hoje, temos de nos levantar, sacudir a poeira e recomeçar a 

tarefa de refazer a América. 
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Porque para qualquer lado que olharmos, há trabalho que tem que ser feito. O estado da 

nossa economia exige acção, ousada e rápida, e nós vamos agir - não apenas para criar 

novos empregos mas para lançar as novas fundações do crescimento. Construiremos 
as estradas e as pontes, as redes eléctricas e os circuitos digitais que alimentam o nosso 

comércio e que nos ligam uns aos outros. Devolveremos à ciência o lugar a que tem 

direito e utilizaremos com eficácia as maravilhas da tecnologia para aumentar a 

qualidade dos cuidados de saúde e reduzir os seus custos.  

Aproveitaremos o sol, os ventos e a terra para alimentar os nossos carros e fazer 

funcionar as nossas fábricas. E transformaremos as nossas escolas e universidades 

para responderem às exigências de uma nova era. Tudo isto sabemos fazer. E tudo isto 
faremos. 

 Agora, há quem ponha em dúvida a escala das nossas ambições - quem insinue que o 

nosso sistema não pode permitir muitos e grandes planos. Têm a memória curta. Porque 

se esqueceram do que este país já realizou; do que homens e mulheres livres podem 

alcançar quando conjugam a imaginação e o objectivo comum, a necessidade e a 

coragem.O que os descrentes não conseguem compreender é que o chão mudou debaixo 

dos seus pés - que os velhos argumentos políticos que nos consumiram durante tanto 

tempo já não se aplicam. A pergunta que hoje fazemos não é se o nosso governo é 

demasiado grande ou pequeno, mas se funciona - se ajuda as famílias a encontrar 

empregos e um salário decente, serviços que possam custear, uma reforma digna. Se a 

resposta for sim, tencionamos seguir em frente. Se a resposta for não, os programas 
serão terminados. E aqueles de nós que administram os dinheiros públicos terão de 
prestar contas - para gastarem com sensatez, reformarem velhos hábitos e gerirem os 

nossos interesses com transparência - porque só então poderemos restaurar a confiança 

indispensável entre um povo e o seu governo. 

Também a pergunta que se coloca não é se o mercado é uma força do bem ou do mal. O 

seu poder para gerar riqueza e difundir a liberdade não tem paralelo, mas esta crise 

lembrou-nos que sem um olhar vigilante, o mercado pode descontrolar-se - e que um 

país não pode prosperar durante muito tempo quando favorece apenas os mais 

prósperos. O sucesso da nossa economia sempre dependeu não apenas do tamanho do 

nosso produto interno bruto, mas da abrangência da nossa prosperidade; da nossa 

capacidade para dar 
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oportunidades a cada alma de boa vontade - não por caridade, mas porque é o caminho 

mais seguro para o nosso bem comum. 

Quanto à nossa defesa comum, rejeitamos como uma falsidade a escolha entre a nossa 

segurança e os nossos ideais. Os nossos Pais Fundadores, confrontados com perigos que 

mal podemos imaginar, delinearam uma carta para assegurar o estado de direito e os 

direitos humanos, uma carta reclamada pelo sangue de gerações. Esses ideais continuam 

a iluminar o mundo e não desistiremos deles em nome da conveniência. E portanto, a 

todos os povos e governos que nos estão hoje a ver, desde as grandes capitais à pequena 

aldeia onde o meu pai nasceu: saibam que a América é amiga de todas as nações e de 

todos os homens, mulheres e crianças que procuram um futuro de paz e dignidade, e que 

estamos preparados para liderar uma vez mais. 

Recordem que gerações anteriores defrontaram o fascismo e o comunismo não apenas 

com mísseis e tanques, mas com alianças resolutas e convicções duradouras. 

Compreenderam que o nosso poder não consegue por si só proteger-nos nem nos 

confere o direito de fazer o que nos agrada. Pelo contrário, perceberam que o nosso 

poder aumenta com o seu uso prudente; que a nossa segurança emana da justeza da 

nossa causa, da força do nosso exemplo, de qualidades como a humildade e a 

moderação. 

Somos os guardiães desse legado. Guiados por estes princípios uma vez mais, podemos 

estar à altura dessas novas ameaças que exigem um esforço ainda maior - e mesmo 

maior cooperação e compreensão entre nações. Começaremos  a deixar 
responsavelmente o Iraque ao seu povo, e vamos começar a planear uma paz bem 
merecida no Afeganistão. Com velhos amigos e antigos inimigos, trabalharemos sem 

descanso para diminuir a ameaça nuclear e repelir o espectro do aquecimento do 

planeta. Não pediremos desculpa pelo nosso modo de vida nem hesitaremos na sua 

defesa, e para aqueles que procuram impor os seus objectivos induzindo o terror e 

massacrando inocentes, dizemos-lhes que o nosso espírito é mais forte e não pode ser 

dominado; não nos podem vencer pelo cansaço e nós derrotá-los-emos. 

Porque sabemos que o nosso património feito de muitos retalhos é uma força, não uma 

fraqueza. Somos uma nação de cristãos e muçulmanos, de judeus e hindus - e de não 

crentes. Somos formados por todas as línguas e culturas, atraídas de todos os cantos da 

Terra; e porque experimentámos o travo amargo da guerra civil e da segregação e 

emergimos desse escuro capítulo mais fortes e mais unidos, só podemos acreditar que 

os velhos ódios passarão um dia; que as linhas de divisão se dissolverão em breve; que à  
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medida que o mundo se torna mais pequeno, a nossa humanidade comum se revelará; e 

que a América tem de desempenhar o seu papel de condutora para uma nova era de paz. 

Ao mundo muçulmano, procuramos um novo caminho baseado no interesse mútuo e no 

respeito mútuo. Aos líderes por esse mundo fora que procuram semear o conflito ou 

lançar as culpas dos males da sua sociedade ao Ocidente: saibam que o vosso povo vos 
julgará por aquilo que conseguirem construir, não pelo que destruírem. Para aqueles 

que se agarram ao poder através da corrupção, da falsidade e do silenciamento da 

oposição, saibam que estão do lado errado da história; mas que nós vos estenderemos a 

mão se estiverem dispostos a abdicar. 

Aos povos das nações pobres, prometemos trabalhar convosco para que as vossas terras 

floresçam e para que haja água potável; para dar de comer a corpos esfomeados e 

alimentar espíritos sedentos. E aos países que como o nosso gozam de uma relativa 

abundância, dizemos que já não podemos suportar a indiferença perante o sofrimento 

fora das nossas fronteiras; nem podemos consumir os recursos mundiais sem ter em 

conta o seu efeito. Porque o mundo mudou e nós temos de mudar com ele. 

Ao olharmos o caminho que se estende diante de nós, recordamos com humilde gratidão 

esses bravos americanos que neste mesmo momento patrulham desertos remotos e 

montanhas distantes. Eles têm algo a dizer-nos hoje, tal como os heróis caídos que 

jazem em Arlington nos segredam através do tempo. Prestamos-lhes homenagem não 

apenas porque são os guardiães da nossa liberdade, mas porque encarnam o espírito do 

serviço; uma disposição para encontrar significado em algo maior do que eles próprios. 

E contudo, neste momento - um momento que definirá uma geração - é precisamente 

este espírito que deverá habitar cada um de nós. 

Porque por muito que um governo possa e deva fazer, é afinal da fé e da determinação 

do povo americano que este país depende. É a generosidade de receber um estranho 

quando um dique rebenta, o altruísmo de trabalhadores que preferem reduzir o seu 

horário do que ver um colega perder o seu posto de trabalho, que nos conduzem nas 

horas mais sombrias. É a coragem do bombeiro ao abrir caminho por uma escada cheia 

de fumo, mas também a vontade de um pai para criar um filho, que finalmente decide o 

nosso destino. 

Os nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos de que dispomos para os 

enfrentar podem ser novos. Mas os valores dos quais depende o nosso sucesso - trabalho 

árduo e honestidade, coragem e justiça, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo - 

são velhos. São verdadeiros. Foram a força tranquila do progresso através da nossa 

história. O que se exige é então um regresso a essas verdades. O que se exige de nós é 

uma nova  
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era de responsabilidade - um reconhecimento, por parte de todos os americanos, que 

temos deveres com nós próprios, com o nosso país e com o mundo; deveres que não 

aceitamos relutantemente mas que cumprimos com alegria, firmes no conhecimento de 

que não há nada tão compensador para o espírito, tão definidor do nosso carácter, como 

nos entregarmos inteiramente a uma tarefa difícil. 

É este o preço e a promessa da cidadania. 

É esta a fonte da nossa confiança - o conhecimento de que Deus nos chama para darmos 

forma a um destino incerto. 

Este é o significado da nossa liberdade e da nossa fé - a razão por que homens, mulheres 

e crianças de todas as raças e religiões se podem juntar nesta celebração em volta desta 

magnífica alameda, e por que um homem cujo pai há menos de 60 anos poderia não ter 

sido servido num restaurante local pode agora estar aqui diante de vós a prestar o 

juramento mais sagrado. 

Portanto, marquemos este dia com a recordação do que somos e do longo caminho que 

percorremos. No ano do nascimento da América, no mês mais frio, um pequeno grupo 

de patriotas juntou-se à volta de fogueiras agonizantes nas margens de um rio gelado. A 

capital fora abandonada. O inimigo avançava. A neve estava tingida de sangue. Num 

momento em que o resultado da nossa revolução estava mais em dúvida, o pai da nossa 

pátria ordenou que estas palavras fossem lidas ao povo: 

"Que fique dito para o mundo futuro (...) que no Inverno mais profundo, quando nada 

senão a esperança e a virtude conseguiam sobreviver (...) que a cidade e o país, 

alarmados por um perigo comum, acorreram para o enfrentar". 

América. Diante dos nossos perigos comuns, neste Inverno de provação, lembremo-nos 

destas palavras intemporais. Com esperança e virtude, vamos desafiar uma vez mais as 

correntes geladas e suportar as tempestades que vierem. Que possa ser dito pelos filhos 

dos nossos filhos que quando fomos postos à prova, nos recusámos a permitir que esta 

jornada terminasse, que não virámos as costas nem vacilámos; e com os olhos fixos no 

horizonte e com a graça de Deus, levámos por diante essa grande dádiva da liberdade e 

a entregámos em segurança às futuras gerações. 

Por Aida Macedo 
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 (Tradução 10) 

 

 

Meus companheiros e concidadãos: 

  

Estou hoje aqui com humildade perante a tarefa que se ergue perante nós, grato pela 

confiança que depositaram em mim, ciente dos sacrifícios suportados pelos nossos 

antepassados. Agradeço ao Presidente Bush o serviço que prestou à nação, como 

também a generosidade e a cooperação que mostrou durante toda esta transição. 

Quarenta e quarto Americanos prestaram este juramento presidencial. As palavras 

foram pronunciadas durante as marés cheias da prosperidade e das águas calmas da paz. 

Contudo, muitas vezes o juramento foi pronunciado entre nuvens acumuladas e 

tempestades ruidosas. Nesses momentos, a América fê-lo não apenas pela visão 

inteligente dos indigitados para a governarem, mas porque NÓS, O POVO 

permanecemos fiéis aos ideais dos nossos antepassados, e à verdade dos documentos 

fundamentais. 

E assim aconteceu. E assim deve ser com os Americanos desta geração. 

Compreendemos bem porque estamos no meio de uma crise. A nossa nação está em 

guerra, contra uma rede de violência e de ódio difícil de atingir. A nossa economia está 

gravemente enfraquecida, como consequência da ganância e da irresponsabilidade de 

parte de alguns, mas também da nossa falha colectiva de fazer escolhas árduas e de 

preparar a nação para uma nova era. Perderam-se lares, os empregos e os negócios 

escassearam. Os cuidados de saúde são demasiado caros; as escolas escasseiam; e cada 

dia se torna mais evidente que a maneira como usamos a energia fortalece os nossos 

adversários e ameaça o nosso planeta.   

Os indicadores da crise são estes, submetidos aos documentos e às estatísticas. Menos 

mensurável mas não menos profundo é a falta de confiança espalhada por todo a nossa 

terra – um medo persistente de que o declínio da América seja inevitável, e de que a 

próxima geração deva baixar as suas perspectivas.       

Digo-vos hoje que os desafios que enfrentamos são reais. São sérios e são muitos. Não 
serão resolvidos facilmente ou num curto espaço de tempo. Mas torna-te ciente disto, 

América – eles serão resolvidos. 

Reunimo-nos neste dia porque escolhemos a esperança em vez do medo, a unidade de 

objectivos em vez dos conflitos e da discórdia. 
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O fim das queixas mesquinhas e das promessas falsas, das recriminações e dos dogmas 

desgastados que, durante demasiado tempo, estrangularam as nossas políticas.  

Mas segundo as palavras das Sagradas Escrituras, chegou a altura de por de lado as 

infantilidades. Chegou a altura de reafirmar o nosso espírito firme; de escolher uma 

História melhor; de levar para avante a dádiva preciosa, essa ideia nobre, passada de 

geração para geração: a promessa dada por Deus de que todos são iguais, e de que todos 

merecem uma oportunidade de perseguir a felicidade completa. 

Ao reafirmar a grandeza da nossa nação, compreendemos que a grandeza não é um dado 

adquirido. Tem de ser conquistada. A nossa jornada nunca foi uma viagem de atalhos 

ou  de seguir  a via mais fácil. Não foi o caminho dos fracos – daqueles que preferem o 

prazer ao trabalho, ou que procuram apenas, a fama e os prazeres dos ricos. Muito pelo 

contrário, tem sido a jornada dos que correm riscos, dos que agem, dos fazedores de 

coisas – alguns foram distinguidos mas a maioria são homens e mulheres obscuros no 

seu trabalho, que nos transportaram através de um caminho árduo e longo para a 

prosperidade e para a liberdade.  

Por nós, eles embalaram os seus parcos haveres e viajaram através dos oceanos em 

busca de uma vida nova.  

Por nós, empregaram-se em lojas ganhando salários baixos e trabalhando longas horas, 

em condições precárias; estabeleceram o oeste, suportaram o chicote e lavraram a terra 

dura.  

Por nós, lutaram e morreram em lugares como Concord ou Gettysburg; Normandia e 

Khe Sahan. 

Vezes sem conta estes homens e mulheres lutaram, sacrificaram e trabalharam até que 

as suas mãos ficassem em carne viva para que pudéssemos viver uma vida melhor. 

Viram a América tão grande como a soma das nossas ambições individuais; maior do 

que todas as diferenças de nascimento, riqueza ou facção. 

Esta é a mesma a viagem que continuamos a fazer hoje. Continuamos a ser a nação mais 

rica e poderosa da Terra. Os nossos trabalhadores não são menos produtivos do quando 

esta crise chegou. As nossas mentes não são menos empreendedoras, as nossas 

mercadorias e serviços não são menos solicitados do que o foram na semana passada, no 

mês passado ou no último ano. A nossa capacidade não diminuiu. Mas a época das 

pancadinhas nas costas, de proteger interesses mesquinhos e de afastar decisões 

desagradáveis – essa época passou, de certeza. A partir de hoje, temos de nos erguer, 

sacudirmos a poeira e começar de novo a reconstruir a América. 

Para onde quer que olhemos, há trabalho para ser feito. O estado da economia clama por 

acção, rápida e ousada, e agiremos – não só para criarmos mais emprego, mas para 

lançar as bases novas de crescimento. Construiremos estradas e pontes, redes de 
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 abastecimento de electricidade e redes digitais que alimentem o nosso comércio e nos 

liguem através da informática. Colocaremos a ciência no seu devido ligar, e 
manejaremos as maravilhas tecnológicas para aumentar a qualidade dos cuidados de 

saúde e baixar o preço dos mesmos. Aproveitaremos o sol, os ventos e o solo para 

servirem de combustíveis para os nossos carros e alimentarem de energia as nossas 

fábricas. E transformaremos as nossas escolas, faculdades e universidades para dar 

resposta às necessidades de uma nova era. Podemos fazer isto tudo. E faremos isto 
tudo. 

Há alguns que questionam a escala das nossas ambições – que sugerem que o nosso 

sistema não pode aguentar demasiados planos ambiciosos. A memória deles é curta. 

Porque esqueceram o que este país já fez; aquilo que os homens e mulheres livres 

podem conseguir quando se une a imaginação num projecto comum, e quando se une a 

necessidade à coragem.  

O que os cínicos não compreendem é que o chão tremeu à frente deles – que os 

argumentos políticos antiquados que nos consumiram durante tanto tempo, já não se 

aplicam mais. Hoje, a pergunta que fazemos não é se o nosso governo é muito grande 

ou muito pequeno, mas se resulta – se ajuda as famílias a encontrar empregos com um 

salário decente, com cuidados de saúde que possam pagar e uma reforma digna. Onde a 

resposta for sim, tencionamos ir para a frente. Onde a resposta for não, acabarão os 
programas. E os de nós que lidarem com dinheiros públicos terão de prestar contas – 

terão de gastar com peso e medida, reformar maus hábitos e fazer o nosso negócio à luz 

do dia – porque só assim poderemos restaurar a confiança vital entre o povo e os 

governantes. 

Nem para nós é questão se o mercado é uma força para o bem ou para o mal. O poder 

dele para gerar riqueza e expandir a liberdade é inigualável, mas esta crise recordou-nos 

que sem uma vigilância apertada, o mercado pode ficar sem controlo – e que uma nação 

não poderá prosperar quando favorece apenas os abastados. O sucesso da nossa 

economia não dependeu apenas do tamanho do nosso produto nacional bruto, mas 

dependeu do alcance da nossa prosperidade; da nossa capacidade de facultar 

oportunidades a cada coração que o deseje – não apenas por caridade, mas porque esta é 

a rota mais segura para o bem de todos. 

Em relação à nossa defesa, rejeitamos como falsa a esscolha entre a nossa segurança e 

os nossos ideais. Os fundadores da nação, enfrentando perigos que mal podemos 

imaginar, elaboraram a escritura da constituição para assegurar o governo da lei e dos 

direitos do homem, uma constituição expandida pelo sangue de gerações. Esses ideais 

ainda iluminam o mundo e não desistiremos deles por oportunismo. E assim, para todos 

os povos e governos que nos estão a ver hoje, desde as capitais mais importantes à 

aldeia mais pequena onde nasceu o meu pai: saibam que a América é amiga de cada 

nação e de cada homem, mulher e criança que procura um futuro de paz e dignidade e 

que estamos, uma vez mais, prontos para vos conduzir.  
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Recordo que as gerações anteriores enfrentaram o fascismo e o comunismo não só com 

mísseis e tanques, mas com alianças robustas e com convicções permanentes. 

Compreenderam que o nosso poder por si só não nos podia proteger, nem nos permitia 

agir como nos agradasse. Pelo contrário, sabiam que o nosso poder cresce através do seu 

uso prudente; a nossa segurança emana da justiça da nossa causa, da força do nosso 

exemplo, e das qualidades moderadoras da humildade e da contenção.  

Somos os guardiães deste legado. Guiados mais uma vez por estes princípios, podemos 

enfrentar essas ameaças novas que exigem um esforço ainda maior – uma compreensão 

e um entendimento maior entre as nações. Começaremos por deixar, de um modo 

responsável, o Iraque ao seu povo, e por forjar uma paz adquirida com grande esforço 

no Afeganistão. Com os velhos amigos e com inimigos do passado, trabalharemos 

incansavelmente para diminuir a ameaça nuclear, e regredir o espectro do aquecimento 

global. Não vamos pedir desculpas  pela nosso modo de vida, nem vamos vacilar em 

defendê-lo, e para aqueles que procuraram avançar com os seus objectivos pela indução 

do terror e pela matança de inocentes, dizemos agora que o nosso espírito é mais forte e 

não pode ser quebrado; não podeis superar-nos, e derrotar-vos-emos. 

Porque sabemos que a nossa herança de manta de retalhos é uma força, não a nossa 

fraqueza. Somos uma nação de Cristãos e Muçulmanos, Judeus e Hindus - e não 

crentes. Somos formados por todas as línguas e culturas, atraídos para cada lugar 

remoto desta Terra; e porque experimentamos o sabor amargo da guerra civil e da 

segregação, e emergimos desse capitulo negro mais fortes e mais unidos, podemos 

apenas acreditar que os ódios acabarão um dia; que as linhas das tribos dissolver-se-ão 

em breve; que, como o mundo cada vez é mais pequeno, a nossa humanidade comum  
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Para o mundo Muçulmano, procuramos uma nova maneira de ir em frente, baseada nos 

interesses e no respeito mútuo. Para os chefes de todo o mundo que procuram semear o 

conflito, ou culpar o ocidente pelas doenças da sua sociedade – saibam que o vosso povo 
julgar-vos-á pelo que construírem e não pelo que destruírem. Para os que alcançam o 

poder através da corrupção e da dor e pelo silenciar dos dissidentes, saibam que estão no 

lado errado da História; mas que estenderemos uma mão se desejarem abrir o vosso 

punho. 

Aos povos das nações pobres, prometemos trabalhar ao vosso lado para fazermos 

florescer as vossas quintas e deixar as águas limpas fluírem; para nutrir corpos famintos 

e para alimentar mentes esfomeadas. E para as nações que, como a nossa, gozam de 

uma abundância relativa, dizemos não aguentamos mais a indiferença pelo sofrimento 

fora das nossas fronteiras; nem podemos gastar os recursos do mundo sem ter em conta 

o efeito que isso causará. Porque o mundo mudou e devemos mudar com ele. 

Ao considerarmos a estrada que se desenrola ante nós, lembramos com gratidão e 

humildade os corajosos Americanos que, nesta mesma hora, patrulham os desertos e 

montanhas distantes. Têm alguma coisa para nos dizer hoje, tal como os heróis caídos 

que jazem em Arlington há muito tempo. Honramo-los não porque são os guardiães da 

nossa liberdade, mas porque incorporam o espírito de serviço: o desejo de encontrar 

significado em algo maior do que eles próprios. Além disso, neste momento – um 
momento que definirá uma geração – é precisamente este espírito que deve habitar 

todos nós. 

Por mais que o governo possa e deva fazer, é principalmente a fé e a determinação do 

povo Americano sobre a qual assenta esta nação. É a caridade de recolher um estranho 

quando os diques rebentam, o desprendimento dos trabalhadores que mais depressa 

reduzem as suas horas de trabalho do que permitem que um colega fique sem emprego 

que vemos nas horas mais negras.[... ]. 

Os nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos através dos quais os resolvemos 

podem ser novos. Mas os valores de que depende o nosso sucesso – trabalhar com 

afinco e honestidade, coragem e transparência, tolerância e curiosidade, lealdade e 

patriotismo – essas coisas são antigas. Foram a força calma do progresso através da 

nossa História. O que se pede é um regresso a essas verdades. O que se pretende de nós 

é uma nova era de responsabilidade – um reconhecimento, da parte de cada Americano, 

de que temos deveres connosco, com a nossa nação, e com o mundo, deveres que não 

aceitamos relutantemente mas que agarramos com alegria, firmes no conhecimento que 

não há nada mais satisfatório para o espírito, tão capaz de definir o nosso carácter, do 

que nos darmos integralmente a uma tarefa difícil.  

Este é o preço e a promessa da cidadania. 

Esta é a fonte da nossa confiança – o conhecimento de que Deus nos chama para 

configurar um destino incerto. 

Este é o significado da nossa liberdade e do nosso credo – porque é que os homens, 

mulheres e crianças de todas as raças e de todas as fés se podem reunir em celebração 

neste lugar magnífico, e porque é que um homem cujo pai há menos de sessenta anos 

não foi servido num restaurante local, pode estar de pé diante de vós, a fazer o 

juramento mais sagrado. 

Portanto, vamos marcar este dia como uma recordação de quem nós somos e de como 

viemos de longe. No ano do nascimento da América, no mês mais frio, um pequeno 

bando de patriotas amontoou-se junto às fogueiras quase extintas, nas margens de um 

rio gelado. A capital estava abandonada. O inimigo estava a avançar. A neve estava 
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manchada de sangue. No momento em que o resultado da revolução era muito 

duvidoso, o pai da nossa nação ordenou que as palavras a seguir fossem lidas ao povo: 

 

“Deixem que isto seja dito ao mundo do futuro…que no auge do inverno, quando nada 

senão a esperança e a virtude podiam sobreviver … que a cidade e o país, alarmado por 

um perigo comum, vieram reunir-se aqui.”  

América, em face dos perigos comuns, neste inverno do nosso sofrimento, recordemos 

essas palavras intemporais. Com esperança e virtude, vamos enfrentar uma vez mais as 

correntes geladas, e suportar todas as tempestades que possam vir. Que seja dito pelos 

filhos dos nossos filhos que quando fomos postos à prova recusamos que esta jornada 

acabasse, que não voltamos as costas nem faltamos; e com os olhos postos no horizonte 

e com a Graça de Deus sobre nós, levamos a cabo a dádiva enorme da liberdade e a 

entregamos em segurança às gerações futuras. 

  

Tradução de Maria Luisa Vasconcelos 
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Anexo 3 -  Porcentagem das traduções das sentenças no WILL FUTURE  no  

futuro morfológico e/ou futuro perifrástico em português.  

 

 

 Dados 1 & 2 

 

 

Eles não  serão resolvidos facilmente ... mas, eles 
serão resolvidos. 

Eles não serão encarados facilmente ... mas, eles 
serão encarados. 

Eles não serão vencidos com facilidade ... mas, 
eles serão vencidos. 

Eles não serão resolvidos facilmente ... mas, eles 
serão resolvidos. 

Eles não serão enfrentados com facilidade ... mas, 
eles serão enfrentados. 

Não serão resolvidos facilmente ... mas, eles serão 
resolvidos. 

Eles não serão enfrentados facilmente ... mas, eles 
serão enfrentados. 

Eles não serão enfrentados facilmente ... mas, eles 
serão enfrentados. 

Eles não terão resposta  facilmente ... mas, eles 
terão respostas. 

 Eles não serão resolvidos  facilmente ...mas, eles 
serão resolvidos. 

 

100% 

0% 

They will not be met easily or 
in a short span of time ... they 

will be met. 
 

Fut Morfológico Fut Perifrástico 
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Dado 3 

 

   ... e  vamos agir... 

     ... e  iremos  agir ... 

     ... e  vamos agir ... 

     ... e  nós vamos agir... 

     ... e vamos agir... 

     ... e nós vamos agir... 

     ... e nós  vamos agir... 

     ... e  vamos agir... 

     ... e vamos agir... 

     ... e nós  agiremos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

 
... and we will act - not only to 

create new jobs, but to lay a new 
foundation for growth 

 
. 

Futuro Morfológico      Futuro Perifrástico 
 

 … 
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Dado 4 

 

Vamos consruir... 

Iremos  construir ... 

construiremos ... 

Vamos construir ... 

Vamos construir ... 

Vamos construir ... 

Nós vamos construir  

Construiremos ... 

Nós construiremos ... 

Construiremos ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

 
We will build the roads and bridges,  .... 

 

Futuro Morfológico             Futuro Perifrástico 
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Dado 5 

 

             Vamos restabelecer a ciência ... 

Iremos restaurar a ciência ... 

Levaremos  a ciência ... 

Vamos recolocar a ciência ... 

Vamos restaurar a ciência ... 

Vamos recolocar a ciência ... 

Vamos restaurar a ciência ... 

Reconduziremos a ciência ... 

devolveremos a ciência ... 

colocaremos a ciência ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

 
We will restore science to 

its rightful place... 
 

Fut. Morfológico  Fut. 

Perifrástico 
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Dado 6 

 

... (vamos) utilizar ... 

... utilizaremos ... 

... controlaremos  ... 

... (vamos) dominar  ... 

... (vamos) utilizar  ... 

... (vamos) dominar ...  

... utilizaremos ...  

... utilizaremos  ... 

... utilizaremos ...  

... manejaremos ... 

 

Dado 7 

 

 

Vamos domar o sol  ... 

Iremos utilizar o sol  ... 

Nós usaremos a energia do sol   

Vamos domar o sol  ... 

Vamos manipular a energia solar   

Vamos domar o sol  ... 

Vamos manipular ...o Sol  ... 

Usaremos o sol  ... 

Nós aproveitaremos o Sol  ... 

aproveitaremos o sol  ... 

 

 

 

60% 

40% 

 
...  and  (we will) wield  

technology's wonders to … 
 

Fut. Morfológico       Fut. Perifrástico 
   

50% 50% 

 
We will harness the sun and the 

winds and the soil to fuel our 
cars  ... 

 
Futuro Morfológico    Futuro … 
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Dado 8 

 

  E  vamos transformar nossas escolas 

    E  iremos  transformar nossas 

escolas 

     E transformaremos nossas escolas 

     E nós vamos transformar nossas 

escolas 

     E vamos transformar nossas 

escolas 

     E vamos transformar as nossas 

escolas 

     E nós vamos  transformar nossas 

escolas 

     E transformaremos nossas escolas 

     E nós transformaremos nossas 

escolas 

     E transformaremos nossas escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

 
And we will transform our schools 

and colleges and universities to 
meet the demands of a new age ... 

 

Fut. Morfológico    Fut.Perifrástico 

   



125 
 

Dado 9 

 

   ... faremos 

     ... faremos. 

     ... nós faremos 

     ... iremos fazer. 

     ... vamos fazer. 

     ... iremos fazer. 

     ... nós faremos. 

     ... vamos fazer 

     ... nós faremos. 

      ... faremos 

 

Dado 10 

 

... os programas terminarão. 

 ... os programas acabarão. 

  ... programas acabarão. 

   ... programas deverão acabar. 

  ... os programas serão 
encerrados. 

  .... programas chegarão ao fim. 

  ... os programas serão 
encerrados. 

... os programas serão encerrados. 

... os programas serão 
terminados. 

... os programas acabarão. 

80% 

20% 

 
... And all this we will do. 

 
 

Fut. Morfológico     Fut. Perifrástico 
  
  
. 
   

90% 

10% 

 
... programs will end. 

 
Fut. Morfológico        Fut. Perifrástico 

  
  
. 
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Dado 11 

 

 

... terão de prestar contar 

...  terão de prestar contas 

... terão de prestar contas 

... serão responsabilizados. 

...  serão responsabilizados. 

...  serão responsabilizados. 

...  serão responsabilizados 

... terão de prestar contas 

...  terão que prestar contas. 

... terão de prestar contas 

 

Dado 12 

 

... e não vamos abandoná-los 

... e não vamos abandoná-los 

... e nós não vamos abandoná-los  

... e não vamos abdicar deles  

... e não vamos desistir deles  

... e não vamos abdicar deles  

... e nós não vamo s  desistir  

... e não vamos abrir mão   ... 

... e nós não desistiremos  

 ...      ... não desistiremos       

 

 

 

40% 

60% 

 
... (they) will be held to account ... 

 
  

Fut. Morfológico           Fut. Perifrástico 

   

20% 

80% 

 
...and we will not give them 
up for expedience's sake. ... 

 
Fut. Morfológico Fut. Perifrástico 
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Dado 13 

 

   Começaremos ... 

começaremos  ... 

Nós começaremos  ... 

Nós começaremos  ... 

Vamos começar  ... 

Vamos começar  ... 

Vamos Começar  ... 

Começaremos ... 

começaremos  ... 

Começaremos... 

 

Dado 14 

 

     ... e forjaremos ... 

...e forjaremos 

... e (começaremos) por ... 

... e (começaremos)  a mostrar... 

... e (vamos) forjar ... 

... e (vamos começar) a forjar... 

... e (começaremos )  a promover... 

... e (vamos começar)  a  planear... 

... e (vamos começar) por forjar... 

... e (começaremos) por .. 

 

70% 

30% 

 
We will begin to responsibly leave 

Iraq to its people. 
 

Fut. Morfológico          Fut. Perifrástico 

   

60% 

40% 

 
…  and (we will) forge  a hard-earned 

peace in Afghanistan. 
 

Futuro Morfológico           Futuro Perifrástico 
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Dado 15 

 

    ... trabalharemos ... 

... trabalharemos ... 

...vamos  trabalhar  ... 

... nós vamos  trabalhar    ... 

... vamos trabalhar  ... 

... vamos trabalhar ...  

... trabalharemos ...  

... trabalharemos  ... 

...  trabalhareros ...  

... trabalharemos ... 

Dados  16 & 17 

 

Não pediremos desculpas ...nen 
vacilaremos ... 
Não iremos nos desculpar ... nem 
iremos vacilar ... 
Nós não vamos pedir  desculpar ... nem 
vamos  vacilar .. 
Não vamos pedir desculpas... nem 
vamos hesitar ... 
Não vamos nos desculpar ... nem vamos 
esmorecer ... 
Não vamos pedir desculpa ... nem 
vamos hesitar ... 
Não vamos nos desculpar ...nem vamos 
esmorecer ... 
Não pediremos desculpas... nem 
hesitaremos... 
Não pediremos desculpas... nem 
hesitaremos... 
Nós não vamos pedir  desculpar ... nem 
vamos  vacilar .. 
 

 

60% 

40% 

 
... we will work tirelessly to 
lessen the nuclear threat ... 

 
Fut. Morfológico    Fut. Perifrástico 

   

40% 

60% 

 
We will not apologise for our way of 

life ... 
 
 

Futuro Morfológico        Futuro Perifrástico 
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Dado 18 

 

... e nós os derrotaremos. 

... e nós iremos derrotá-los.. 

... e nós os derrotaremos 

... vamos derrotar-los.  

... e vamos derrotar vocês.  

... e nós vamos derrotar-vos. 

... e nós vamos derrotar 
voces. 
... e nós os derrotaremos. 
... e nós os derrotar-los-emos 
.. e nós os derrotar-vos-emos 

Dado 19 

 

...  os julgará ,...  

... irão julgá-los,...  

... irão julgá-los,...  

... vos julgará,...  

... os julgarão...  

... vos julgará,...  

... os julgarão...  

...  os julgará ,...  

...  vos julgarão ,...  

...  julgar-vos-á ,...  
 

60% 

40% 

 
... and we will defeat you. 

 
Futuro Morfológico     Futuro Perifrástico 

   

100% 

0% 

      ... your people will judge you ... 
 

Fut. Morfológico         Fut. Perifrástico 

   



130 
 

Dado 20 

 

 

...  estenderemos a mão se ... 

... nós estenderemos uma mão ...  

... nós estenderemos a mão ... 

...  mas nós estenderemos a mão ... 

...  estenderemos a mão ... 

... nós estenderemos a mão ... 

...  nós estenderemos a mão ... 

...  mas que estamos dispostos a lhes 
estender a mão, ... 
...  mas nós vos estenderemos a mão ... 
...   estenderemos uma mão ... 
 

 

 

Dado 21 

 

... um momento que definirá uma 
geração - ... 
... - um momento que irá definir uma 
geração - ... 
... – um momento que vai definir 
nossa geração - ... 
... - um momento que definirá uma 
geração - ... 
....  - um momento que definirá uma 
geração -, .... 
... – um momento que definirá uma 
geração – .... 
... - um momento que definirá uma 
geração - ... 
... um momento que definirá uma 
geração ... 
... - um momento vai  definir uma 
geração - ... 
... um momento que vai definir uma 
geração, ... 

90% 

10% 

 
… but that we will extend a 

hand  …  
 

Fut. Morfológico        Fut. Perifrástico 
  

  … 

70% 

30% 

 
And yet, at this moment - a 
moment that will define a 

generation ... 
 

Fut. Morfológico          Fut. Perifrástico 
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Anexo 4 -  Experimento aplicado com dez  professores de Língua Inglesa da UESPI  
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