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Resumo 
 

O objectivo deste trabalho é, verificar a frequências respectivas das cinco 
expressões usadas actualmente para exprimir o futuro em textos jornalís-
ticos portugueses.
 A hipótese do trabalho baseia-se na concepção que existem preferên-
cias na escolha das diferentes expressões do futuro e que estas preferên-
cias se reflectem nos textos jornalísticos quotidianos, sendo favorecida a 
perífrase “ir” presente+infinitivo do verbo principal. 
 O estudo é conduzido sobre um “corpus” constituído por um conjunto 
de exemplos, (1243) tirados de dez jornais portugueses.  
 O método de realização consiste em, sistematicamente, percorrer os 
dez jornais, página a página, analisando os textos para seleccionar as 
expressões de futuro adequadas para nosso trabalho. A pesquisa é, por-
tanto, quantitativa e sincrónica. 

O resultado da pesquisa mostra, que o “futuro simples”com os seus 
55%, é a expressão que desempenha a maior função e prevalecendo sobre
as três perífrases juntas, cuja representação se limita aos 37%.  

A perífrase “ir”presente+infinitivo do verbo principal é usada em 31%
dos casos, verificando-se, contudo, uma variação do seu uso entre os 
diferentes jornais.  

No que diz respeito à perífrase “haver de”+ infinitivo, o seu uso é
extremamente restrito, limitando-se a cinco ocorrências.  

A outra perífrase “ir” conjugado no futuro simples+verbo principal, 
que quase não existe na língua falada, aparece no nosso material com
uma frequência de 65 vezes ou seja, aproximadamente 5%. 

 Quanto ao “presente” usado com valor de futuro, o ocorre 107 vezes 
correspondendo a 9%. Este modo de exprimir o futuro, além de ser utili-
zado nos artigos contendo algumas entrevistas, ocorre quase exclusiva-
mente nas notícias cuja intenção é informar um público local ou regional
sobre eventos previsíveis. 
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1 Introdução 

Qualquer pessoa, ao iniciar a sua aprendizagem da língua portuguesa, sobretudo a que não perten-

ce ao mundo linguístico românico enfrenta, mais cedo ou mais tarde, o problema relacionado com 

as diferentes formas actualmente existentes de exprimir o futuro. Quando pensamos em exprimir 

oralmente ou em escrito a ideia de que se vai realizar alguma coisa no futuro, temos que escolher 

entre as expressões existentes para exprimir essa intenção, pois cada uma delas contenha em si 

uma certa relevância sensivelmente adaptada a cada situação. A escolha dependerá, portanto, 

daquilo que queremos dizer, o que por sua vez pode ser dito de varias maneiras, dependendo do 

espaço ou de o prazo e do tempo que consideramos ser disponível até aquela intenção se realizar. 

Alem disso, temos de ter em conta a possibilidade de realização dessa intenção, saber será possí-

vel a sua realização, por isso devemos avaliar também o grau hipotético. Assim, o grau de certeza, 

ou incerteza, juntamente com, o prazo longo ou curto, são alguns aspectos, entre outros que nos 

vão influenciar quando estamos perante a escolha da expressão. Podemos esclarecer a discussão 

através dos seguintes exemplos para depois abordarmos mais pormenorizadamente o assunto:  

 No primeiro exemplo, estamos a pensar em escrever um livro. Esta actividade vai realizar-se no 

futuro. O tempo não é fixado. O prazo não é limitado. Só é planeado o projecto cuja finalidade 

ainda é desconhecida. Queremos apresentar por escrito esta intenção, por isso temos que optar 

por: “Escrevemos um livro” / “vamos escrever um livro” / ”escreveremos um livro” / “iremos 

escrever um livro”/ “havemos de escrever um livro”. Estamos nesta situação perante uma escolha 

que consideramos não ser evidente. Há vários factores que poderão influenciar à possibilidade de 

realização da nossa intenção. Porém procuramos a expressão que mais corresponde à nossa ideia, 

a respeito tanto no que respeita ao prazo disponível como aos meios disponíveis para realizar a 

acção. 

 No segundo exemplo, imaginamos estar na cozinha, comentando a actividade em que estamos 

já prestes a assumir. Estamos a fazer café para o pequeno-almoço, quando a família já está toda 

reunida, pronta a tomá-lo. Como é fácil imaginar, a situação é bem diferente daquele do exemplo 

anterior. Não existem dúvidas. O café será por ser feito de um espaço muito restrito. Estão todos 

na mesa à esperando. Escolhemos a expressão que consideramos a mais natural: “Faço o café ago-

ra” ou: “Vou fazer o café”. A escolha recai sobre o presente do indicativo do verbo “fazer” que 

indica uma acção a ser realizada num futuro muito próximo, mas poderia ser também adequada a 

escolha da perífrase, “ir” presente+infinitivo. Qualquer destas opções se adequa à situação apre-

sentada. Neste caso trata-se de um espaço muito curto, o tempo será limitado, não há muita dúvi-

da, os factores que poderiam influenciar a actividade serão também, bastante fixados. A escolha 

da expressão do futuro deve ser diferente daquela do exemplo anterior. 



 Os exemplos convencem-nos de que existem opções, porém, a escolha nem sempre é clara e é 

muito provável que precisemos de expressões diferentes, cada uma adaptada a uma certa situação. 

Seguidamente apresentamos as variantes das expressões existentes na língua portuguesa para 

expressar uma “intenção a ser realizada no futuro” = o futuro do presente1: (escolhemos o verbo 

“partir”, terceira pessoa do singular para demonstrar os exemplos). As expressões do futuro, que 

vamos utilizar no nosso estudo, são os seguintes: 

 

1. Presente do Indicativo significando futuro. (Parte amanhã). 

2. Futuro simples. (Partirá amanhã) 

3. Futuro perifrástico, composto com o auxiliar “ir” presente + infinitivo. (Vai partir amanhã) 

4. Futuro perifrástico sintético, composto com o verbo auxiliar “ir” conjugado em futuro sim-

ples seguido do infinitivo. (Irá partir amanhã). 

5. Futuro perifrástico, composto do auxiliar “haver” no presente + “de” seguido do infinitivo. 

(Há-de partir amanhã) 

1.1  O objectivo e a hipótese 

Vê-se na apresentação anterior que, quando estamos perante uma escolha de formulação para 

exprimir a intenção de futuro, que temos, como já foi dito, várias opções. Este facto leva-nos a 

questionar sobre a hipotética existência de modelos de expressões, adaptadas a cada uma situação. 

Dependendo da situação ou da ideia, é preciso fazer uma escolha entre várias estruturas para des-

crever um evento no futuro. A opção de cada forma depende do contexto da oração. Como já dis-

semos, trata-se de temporalidade, pois a nossa preferência por uma ou outra expressão de futuro 

dependerá do facto de a acção ser realizada dentro de um prazo mais próximo ou mais distante do 

momento de enunciação. Além disso, podemos reflectir sobre a interferência do estilo do escritor 

e a escolha da formalidade mas sobretudo reflectir a volta de existência da eventual ambiguidade a 

respeito da verdadeira realização da intenção do projecto no futuro.  

 Finalmente, cabe enfatizar a diferença entre a língua usada “dia-a-dia”, que normalmente 

abrange um estilo mais leve, e a língua escrita que sempre é mais estrito e mais formal e, quanto 

mais formal, mais se distancia da língua corrente falada.  

 

                                                                 
1 Futuro do presente = abrange neste trabalho todas as cinco expressões actualmente utilizadas.   
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1.1.1 O objectivo 
O objectivo do trabalho é verificar as respectivas frequências das cinco expressões, referidas ante-

riormente, para exprimir o futuro, na língua portuguesa europeia, limitando-se a pesquisa aos tex-

tos jornalísticos extraídos de jornais2. Portanto, a pergunta central do nosso trabalho é: 

Qual é de facto, a expressão para exprimir a intenção de futuro, mais usada pelos jornalistas? 

1.1.2 A hipótese 
A hipótese do trabalho limita-se à “teoria” de que na língua escrita, diariamente usada pelos escri-

tores e jornalistas, se está a usar um estilo mais perto da língua falada, o que quer dizer que o uso 

da perífrase, “ir” conjugado no presente + infinitivo (vou partir) ao lado do “presente” com senti-

do futuro, parecem ser mais frequentes do que as outras alternativas. 

Aproveitamos esta ideia de que existem preferências de escolha entre as diferentes expressões 

do futuro e estas preferências deverão reflectir-se nos textos jornalísticos de modo que o uso do 

“presente” (parte amanhã) com sentido futuro e a perífrase “ir”conjugado em presente + infinitivo 

do verbo principal (vai partir), prevalecem em relação às outras expressões mais formais, por 

exemplo do “futuro simples”. 

Estas concepções despertaram o nosso interesse para realizar uma pesquisa a partir da análise 

de uns textos jornalísticos, tirados de jornais portugueses. 

1.2 Método e o “corpus” 

Sendo retirado dos textos o número total de exemplos para ser analisados, preferimos intitular a 

pesquisa, quantitativa, pois, dedicamo-nos a uma avaliação quantitativa e muito pouco à avaliação 

qualitativa. Deve ser também, acrescentado que classificamos a pesquisa sincrónica, pois, anali-

samos exclusivamente o material contemporâneo e actual. 

1.2.1 Método 
O material é exclusivamente retirado de textos recentemente editados, por isso os textos devem 

representar o “estilo” jornalístico actual. 

 Quanto à recolha das expressões, é preciso notar que ao nos confrontarmos com a expressão de 

“presente” com sentido futuro, temos que avaliar de modo mais pormenorizado, o contexto à volta 

do verbo, porque é preciso ter em conta a existência de uma expressão claramente temporal adi-

cionada ao verbo. Nesta situação podemos verificar que se trata de um “presente” com sentido de 

futuro. As outras expressões surgem nos textos muito mais nítidas. 

                                                                 
2 Jornal= significa neste trabalho: jornal, diário, periódico, semanário, quinzenário, folha. 
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 Para não omitir enfatizar a complexidade ao escolher um paradigma conveniente de colocação 

das diferentes expressões, vemo-nos na obrigação de chamar à atenção para o facto de no quadro 

do “futuro simples” serem incluídas expressões contendo um verbo no “futuro simples” que 

desempenha, ao mesmo tempo, o papel de auxiliar de uma forma perifrástica: 

Perífrases com os verbos auxiliares no futuro: 

 

“Dever”, ex: ”o Presidente da República deverá patrocinar em amplo debate” (“Sol”, n.º 66, 

2007) 

“Poder”, ex: “que poderá passar pelo alargamento”. (”O Alcoa”, n.º 2173, 2007) 

“Ser”, ex: “os bens móveis serão vendidos verba a verba” (“Região de Leiria”, n.º 3691, 2007) 

“Estar”, ex: “[...] todo o processo [...] na resolução do Conselho de Ministros estará concretizado 

até ao fim de Dezembro próximo” (Destak, n° 686  de Maio de 2007) 

“Ter”, ex: “terá de fazer um esforço muito maior” (“Sol”, n.º 66, 2007) 

 

Os dois primeiros, verbos ”dever” e “poder”, às vezes designados “semiauxiliares”, formam, tam-

bém juntos com verbos infinitivos, perífrases. Contudo, estas são normalmente usadas nos contex-

tos onde o autor quer apresentar algumas incertezas sobre a verdadeira realização do facto no futu-

ro. Sendo assim compostas, estas “semiauxiliares” modais afirmam modalidade mais do que tem-

poralidade. Portanto, no paradigma, as expressões contendo estas perífrases, o verbo “semiauxi-

liar”, apresenta-se como “futuro simples”. 

O terceiro exemplo, “ser”, além de fazer parte das expressões de futuro simples, desempenha 

também o papel de auxiliar nas formas passivas. Um variante deste emprego (vemo-la no quatro 

exemplo), aparece as vezes o auxiliar “estar” de forma passiva “Conjugação da voz passiva, 

Modelo: ser lavado, Modo indicativo, Futuro do presente (simples)” (Cunha & Cintra 2005:402-

403). 

 O quinto, “ter”+ infinitivo gerindo a preposição “de”; além de afirmar uma intenção de futuro 

nestes exemplos, representa também, um sentido de obrigação. “Com o verbo ‘ter’ (nos tempos 

simples) e o infinitivo precedido da preposição ‘de’: Esta conjugação exprime a necessidade de 

praticar a acção” (Areal 2006:167). As “perífrases” aqui apresentadas são colocadas nas colunas 

do “futuro simples” da nossa pesquisa. 

1.2.2 O “corpus” 
 O fornecimento a quantidade de material jornalístico é enorme, por isso é preciso fazer uma esco-

lha baseada de critérios adequados. Portanto, o critério da nossa escolha é estudar textos extraídos 

de jornais portugueses. 
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 Portanto esta limitação no que respeita à escolha obriga-nos construir um “corpus” que consiste 

em exemplos dos textos de jornais quotidianos, semanários ou quinzenários. Sendo vinculado à 

nossa hipótese e às limitações, a escolha do corpus deveria ser importante. Segundo esta discus-

são, seleccionámos, os seguintes jornais, que apesar de todas as nossas intenções, nem cobrem 

todos os campos, nem geograficamente todo o país, no entanto, sendo editados no Porto, no distri-

to de Leiria e em Lisboa, consideramos, assim, apresentar uma selecção o mais perto de ser 

“representativa”. 

Portanto os exemplos que fazem parte do nosso “corpus” são tirados dos seguintes jornais: 

 

“O Alcoa”quinzenário, n.º 21 73, Dezembro de 2007. 

“Região da Nazaré” quinzenário, n.º 109, 26 Dezembro de 2007. 

“Região de Leiria”, semanário, n.º 36 97, Dezembro de 2007. 

“Região de Cister”, semanário, n.º 736, 27 de Setembro de 2007. 

 “Destak" diário gratuito, n.º 686, 8 de Maio de 2007. 

“Destak” diário gratuito, n.º 772, 28 Setembro de 2007. 

“Metro” diário gratuito, n.º 531, 8 de Maio de 2007. 

 “Sol” semanário, n.º 65, Dezembro de 2007. 

“Público” diário, n.º 64 82, Dezembro de 2007.  

“Diário de Notícias” diário, n.º 50 679, Janeiro de 2008. 

 

As edições de jornais contíguos contêm 482 páginas. Neste material foram encontrados 1243 

exemplos representando sentidos de futuro, portanto, exemplos de futuro do presente. Os 1243 

exemplos, em que consiste o nosso “corpus”, fazem parte no nosso estudo. Os textos destes jor-

nais representam primeiramente, textos jornalísticos, o que diz que eles são tratados e escritos por 

jornalistas, porém existem também textos escritos pelos leitores ou por colunistas, também há 

anuncias que são mandadas escrever exactamente como foi pedido pelo encomendador, portanto, 

textos não ou pouco tratados pelos jornalistas. 

 Os jornais escolhidos vêm das cidades de Lisboa, Porto, Leiria, Nazaré e Alcobaça e são de tipo 

diários, semanários e quinzenários. Os jornais gratuitos, “Metro” e “Destak” foram recolhidos em 

estacões de Metro em Lisboa e no Porto. 

 No entanto, no que respeita ao carácter dos jornais, devemos acrescentar que existe uma diver-

gência notável entre eles, por um lado, o “O Alcoa”, o “Região da Nazaré”, o “Região de Leiria”, 

e o “Região de Cister” e, por outro lado, o “Público”, o “Diário de Noticias” e o “Sol”. Os quatro 

primeiros são de carácter “local/regional” e têm muitas vezes como objectivo, apresentar uma 

mensagem muito mais familiar, visto que esteja mais perto do seu público. Verificamos isso ao ler 
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as notícias sobre eventos desportivos, culturais ou sobre acontecimentos, que terão lugar dentro 

em breve. Os dois seguintes, “Público”, o “Diário de Noticias” são diários de Lisboa, ambos de 

carácter “nacional”, fornecendo informação sobre sociedade nacional como internacional. O “Sol” 

é um periódico semanal contendo reportagens, análises e entrevistas. Todos contem páginas de 

desporto e de publicidade. Os restantes, o “Metro” e o “Destak” (o último em dois edições), apre-

sentam um tipo de jornalismo um pouco diferente, contendo artigos e notícias bastante curtos e 

concentrados. Estas três edições do “Destak” e do “Metro” são tratadas no conjunto no nosso estu-

do. 

1.3 Expressões de futuro. 

As cinco expressões que pretendemos estudar nesta pesquisa têm, como referem as gramáticas 

e como já foi abordado, diferentes sentidos e desempenham diferentes funções. Assim sendo, 

apresentamos exemplos de cada expressão, bem como uma descrição mais pormenorizada de cada 

uma das cinco expressões do futuro, tendo em conta a origem, o emprego e o sentido de cada uma 

delas. No entanto, convém indicar, antes de abordar a descrição, a pergunta que colocada pelos 

autores da “Gramática da Língua Portuguesa”: “O futuro: uma categoria temporal?”, questão para 

a qual, umas linhas depois, dão a seguinte resposta: “Assim, o futuro linguístico exprime sempre, 

associadamente a um valor temporal, um valor modal de não factualidade” (Mateus 89:86). 

Tomando em conta toda a complexidade desta questão, consideramos melhor deixar os aspectos 

da temporalidade ou da modalidade, fora do nosso trabalho. 

1.3.1 “Presente” no sentido futuro. 
 

Podemos encontrar o emprego do presente, para assinalar um evento futuro, no seguinte exemplo: 

“Presente” do verbo utilizado com sentido futuro. Exemplo: “ O grupo do teatro amador Gesto 

Mágico apresenta o espectáculo musical (...), a partir das 15 horas” (Região Leiria N. 3691) ou, 

“É uma iniciativa do Partido socialista, que começa às 21 horas” (Região de Leiria”, n.º 36 97, 

pág. 80) O presente do indicativo deve ser a expressão usada quando o locutor quer exprimir a 

intenção de realizar qualquer coisa, anteriormente decidida, dentro dum espaço restrito. O sentido 

de futuro verifica-se no 1° exemplo através a presença da locução temporal ex. (a partir das 15 

horas). 

 O presente com sentido futuro é frequentemente utilizado na língua falada e nos textos em que 

o escritor trata a língua de modo a representar a língua falada, por exemplo em entrevistas ou nos 

avisos com objectivo de assinalar as horas e a programa de eventos a um público “familiar”. 
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Quanto ao sentido, diz-se assim na “Nova Gramática do Português Contemporâneo”: “5.°) para 

marcar um facto futuro, mais próximo; caso em que, para impedir qualquer ambiguidade, se faz 

acompanhar geralmente de um adjunto adverbial: ‘Vou para Coimbra’ - (amanhã)” (Cunha & 

Cintra 2005:448), ou no outro exemplo da mesma gramática, “Vou ao cinema logo à noite” 

(Cunha & Cintra 2005:87-88). Por outro lado, na “Gramática da língua Portuguesa”, acrescenta 

“(...)o LOC seleccionará o presente do indicativo para exprimir estados de coisas futuras cuja 

ocorrência avalia como excluída, interdita ou impossível” e continua com o seguinte exemplo: 

“Ele não chega às 15 hora a Lisboa” e nas linhas mais a baixo: (...) é a expressão de que o LOC 

avalia a ocorrência (...) como necessária, impossível ou altamente provável”.  

 Os exemplos mostram-nos que, segundo as concepções dos linguistas, existem pressupostos 

específicos nos quais são baseadas as nossas decisões da escolha do “presente” com sentido futu-

ro. Sublinhamos, contudo, que a complexidade de escolha normalmente não é um problema para 

os luso falantes na comunicação dia a dia. 

1.3.2 Futuro simples. 
 

“Futuro simples” (ou “futuro sintético” ou “futuro imperfeito”, a denominação tem variado ao 

longo do tempo, mas aqui usamos a nomenclatura da língua portuguesa europeia, “futuro sim-

ples”) que significa simplesmente uma declaração de intenção, em que o locutor quer dar a ideia 

de que qualquer coisa será realizada no futuro, embora não seja referido exactamente quando ou 

sob que condição será realizada. Pode-se, por conseguinte, acrescentar que o “futuro simples” leva 

consigo uma grande carga de modalidade. Referindo-nos a um trecho da NGP: “Assim, o futuro 

linguístico exprime sempre, associadamente a um valor temporal, um valor modal de não factua-

lidade” (Mateus, 89:86) o que significa que a intenção estará dependente de influências ainda 

desconhecidas no momento da expressão. Num exemplo tirado dum jornal diz-se assim: “ Em 

suma, a ponte perde o seu encanto, será que não haverá nada a fazer” (O Alcoa 2007). 

No entanto, aparentemente, o “futuro simples” nem sempre seria suficiente para satisfazer a 

exigência duma expressão adequada quando há intenção de afirmar a realização de um evento no 

futuro, o que significa que levaria, consequentemente, à procura de outras formas. Além disso, o 

desenvolvimento do latim vulgar até hoje mostra-nos que não é propício substituir a perífrase com 

sentido futuro por um futuro sintético, (o mesmo não acontecendo no caso inverso), é importante 

mostrar a transformação deste “futuro” ao longo dos tempos. O latim vulgar formou-se, assim, já 

durante a sua evolução, a partir de uma forma verbal perifrástica composta pelo auxiliar “habere” 

no presente do indicativo + infinitivo do verbo principal. Durante esta evolução ao formar-se a 
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língua portuguesa, recebeu esta forma para finalmente a transformar na forma do “futuro sim-

ples”. 

Esta evolução ocorreu durante séculos do seguinte modo: (No exemplo é usado o verbo “amar”) 

“amarei”- amare habeo> amar’a (b) eo> amaraeo> amarai (o) > amarei (para ai>ei...) (Figueire-

do.1980:277). Para esclarecer de forma mais nítida a sua origem, os autores explicam: “O futuro 

imperfeito =(ler futuro simples)” latino não deu, portanto, em português, origem a este tempo. O 

nosso futuro imperfeito assenta numa forma perifrástica do latim vulgar, formada pelo infinitivo 

do verbo e o presente do indicativo do verbo habere: amare habeo, amare habes, etc” (Figueiredo 

1980:277). Este exemplo mostra-nos que já então existia o problema linguístico quanto ao modo 

de “exprimir futuro”. Foi criada, por qualquer razão, uma perífrase para exprimir o futuro e aliás 

ainda hoje se a preferem sobretudo na oralidade, como se refere na NGPC: “Na língua falada, o 

futuro simples é de emprego raro. Preferimos, na conversação, substituí-lo por locuções consti-

tuídas” (Cunha & Cintra 2005:458). 

1.3.3 Perífrase: verbo auxiliar “ir” conjugado no presente + infinitivo do verbo. 
 

Falemos agora da perífrase formada pelo verbo auxiliar “ir”, conjugado no presente, directamente 

seguido por um infinitivo, (vai partir). Pode-se dizer que, foi formado (ou paralelamente) o “futu-

ro simples” no latim vulgar, surgiu a exigência de uma expressão que mais nitidamente pudesse 

transmitir um sentido temporal, por isso não é de surpreender que surgisse seguidamente a criação 

duma perífrase construída pelo verbo auxiliar “ir” + verbo principal, quase igual àquela do latim 

vulgar, construído com o verbo auxiliar “habere”, apresentada anteriormente. Esta exigência de 

necessidade de atribuir à língua uma expressão que exprimisse nitidamente a ideia de uma acção 

que iria acontecer num futuro mais próximo, uma perífrase exprimindo de modo mais nítido, um 

sentido temporal, resultou, portanto, numa perífrase; verbo auxiliar temporal “ir” conjugado no 

presente + o verbo principal (vai partir). Esta evolução da declinação de um verbo, na língua por-

tuguesa, não é única no mundo linguístico. Na verdade, historicamente, é um dos fenómenos mais 

frequente entre línguas em “desenvolvimento”. 

 No diz respeito ao seu uso contemporâneo, pode-se apresentar opiniões diferentes, por isso pre-

ferimos referir os gramáticos existentes. Damos dois exemplos, o primeiro sem uma sequência 

adverbial temporal, seguido por um segundo, que apresenta um adverbial temporal nítido: “Na 

mesma sessão, o Museu de Arte Sacra e Etnologia vai apresentar o Quadradinho Mágico” ou 

num outro exemplo; “A Uni Leiria vai defrontar o Vitória de Setúbal na quinta eliminatória da 

Taça Portugal em futebol, no próximo dia 20 de Janeiro”. (Região de Leiria 2007). 
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 Podemos encontrar esta perífrase frequentemente tanto na língua falada como na língua escrita, 

e é considerada menos formal do que o “futuro simples”. Convém enfatizar que as perífrases for-

madas deste modo, ao lado da forma de “presente” com sentido de futuro, são consideradas como 

representando um sentido temporal “imediato”, contudo, a gramática de Cunha & Cintra só diz a 

respeito da perífrase “c) do presente do indicativo do verbo ir+infinitivo do verbo principal, para 

indicar uma acção futura imediata: ‘Vamos entrar no mar’” (Cunha & Cintra 2005:459) É difícil 

verificar exactamente em que consiste a diferença de sentido de temporalidade entre esta perífrase 

e o do “futuro simples”, conseguida muitas vezes só pelo contexto. 

1.3.4 Perífrase: verbo auxiliar “ir” futuro simples, conjugado + verbo infinitivo. 
 

Esta perífrase é constituída também pelo verbo auxiliar “ir” conjugado na forma de futuro simples 

+ verbo infinitivo (irá partir) mas, na verdade, o auxiliar funciona aqui como verbo principal mas 

junto a um outro verbo do infinitivo. Exemplificamos no seguinte: "Apenas a Irlanda por obriga-

ção constitucional, irá realizar a consulta popular, sendo provável a vitória do ´sim´” ou “Quan-

to ao BE, irá apresentar uma moção de censura, que deverá ser discutida na semana quinzena de 

Janeiro”. No que diz respeito a esta perífrase deve ser referido que há outras quase idênticas como 

por exemplo, “deverá apresentar” ou “poderá apresentar”, que também exprimem uma intenção de 

futuro, porém, nitidamente modal. É verdade que o verbo auxiliar “ir” funciona como verbo prin-

cipal, mas por outro lado, junto com o infinitivo cria uma expressão do futuro, temporal; uma 

perífrase.   

 Tanto o sentido como o uso desta perífrase (irá partir) são de facto, pouco tratados nas gramáti-

cas existentes. Porém, poderíamos dizer que a perífrase se encontra normalmente nas frases em 

que o locutor quer, para além de afirmar uma ideia que será realizada no futuro, dar uma ideia de 

prolongamento ou até de intervalo até ao momento em que se realizará a intenção já afirmada. O 

facto de não se verificar a existência desta perífrase na língua falada, enquanto na língua escrita 

aparece, embora restritivamente, podemos suspeitar que um escritor ao escolher esta perífrase, se 

trate do estilo escolhido pelo mesmo escritor. 

Na sequência da dificuldade de encontrar referências adequadas nas gramáticas existentes 

sobre o uso desta perífrase, preferimos referir a seguinte análise apresentada na página colocada 

no Internet: 

1. (Primeiro, “vai partir”): “A expressão perifrástica com o verbo ir indica a intenção de 

realizar uma acção/ação ou expressa a certeza de que essa mesma acção/ação se irá 

efectuar num futuro próximo. (Segundo,”irá partir”): A forma verbal «irei referir» 
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indica a certeza de que alguém se prepara para referir algo”. (Ciberdúvidas:: 

29/01/2007). 

Uma análise mais vasta sobre o uso desta perífrase pode se encontrar também no “Ciberdúvi-

das”, nomeadamente o seguinte: 

2. Quer numa quer noutra variedade, a opção pelo futuro no auxiliar está associada à 

marcação de matizes modais: «O protocolo prevê a execução de vinte e oito projectos, 

que irão movimentar cerca de oito milhões de contos» — o locutor/emissor apresenta 

a acção como o resultado de um cálculo; 

3. «(...) os seres humanos irão entrar numa nova forma de existência eterna depois da 

morte» — o locutor/emissor apresenta a acção como o resultado de uma profe-

cia/crença; 

4. « (...) mandadas fechar as capoeiras da Rua Augusta e da Rua da Prata... e como até 

agora as autoridades não hajam fixado bairro às cidadãs, estamos sem saber onde 

irão elas parar com os costados» (Fialho de Almeida, Gatos) — o locutor/emissor 

marca desconhecimento face à realização futura da acção; 

5. «Montamos um esquema em que os próprios familiares irão pressioná-los a colaborar 

com o nosso lado» (Pedro Corrêa Cabral, Xambioá: Guerrilha no Araguaia) — o locu-

tor/emissor apresenta a acção como ponderação de uma consequência. (Os exemplos 

[...] foram retirados de Corpus do Português Mark Davies/Michael J. Ferreira) (Ana 

Martins 12/10/2007 Ciberdúvidas). 

No segundo exemplo podemos ver a previsão de o “resultado dum cálculo”. No terceiro 

não há grande diferença comparada com o anterior além de o “cálculo” ser substituído pela 

“profecia”. No terceiro exemplo trata-se de dúvida ou de desconhecimento sobre a realiza-

ção do evento. No quarto exemplo, afirma-se ainda mais que a acção no futuro será muito 

dependente de outras coisas. Podemos notar a ausência de qualquer advérbio temporal nas 

orações. 

1.3.5 Perífrase: verbo auxiliar “haver” conjugado presente + verbo infinitivo gerido 
de preposição “de”. 

 

A quinta escolha que queremos apresentar é também uma perífrase. Neste caso trata-se do verbo 

auxiliar “haver”, que se apresenta no presente do indicativo, seguido por infinitivo e regido da 
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preposição “de”, formulando se assim: “há-de partir”. Apresentam-se os seguintes exemplos do 

nosso estudo: “Mas os outros –(...)- que vêem no Natal uma troca de presentes e um período de 

consumismo frenético, hão-de sentir (...), que estamos num tempo diferente (“A Alcoa” No. 2173, 

2007) ou “Hei-de castigá-los; havemos de castigá-los” ( [Machado de Assis , OC, I, 653.] Cunha 

& Cintra 2005:459). Enquanto a perífrase (irá partir), tratada no anterior, aparece apenas na língua 

escrita, esta, (há-de partir), verbo “haver” no presente do indicativo regido de preposição + verbo 

no infinitivo, é usada quase exclusivamente na língua falada. 

 As explicações quanto ao emprego desta perífrase surgem assim numa gramática: “Esta expres-

são do futuro exprime a certeza que uma coisa acontecerá ou a resolução de praticar uma acção” 

(Areal 2006:167). A explicação no N. G. C apresenta-se assim: “com o infinitivo do verbo princi-

pal, antecedido da preposição ‘de’, para exprimir,[…] o firme propósito de realizar o facto” 

(Cunha & Cintra 2005:393,458-459). Como foi dito anteriormente, esta perífrase é usada com 

frequência na linguagem falada. Porém, apesar de ser usada com alguma frequência na linguagem 

falada, o seu uso na linguagem escrita no texto jornalístico é bastante restrito. Uma explicação 

hipotética pode ser o facto de “a intenção de realizar um acto futuro” se dever a uma exigência 

criada na consciência do sujeito, sem sofrer influência externa. (Bjellerup 73:106, a nossa tradu-

ção/interpretação). Verifica-se aqui um exemplo da modalidade deôntica, segundo XX (Mateus 

89:104). Porém, um jornalista experiente recorrerá com mais frequência ao “futuro simples” para 

transmitir mais objectivamente uma ideia. A utilização da perífrase pode indicar que o emis-

sor/jornalista pretende afirmar a sua mesma opinião, o que é raro neste tipo de texto, por isso, o 

uso de ”haver de”+ infinitivo do verbo (há-de partir), seria pouco profissional num relato ou num 

artigo em que existe a pretensão de ser objectivo. 
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2 A análise 

A nossa análise será estruturada da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, apresentaremos o resultado no total. 

Em segundo lugar, são mostrados, graficamente, os resultados anteriormente apresentados na 

tabela, numa exposição em que se pode ver a variação de uso das respectivas expressões em cada 

um dos jornais. 

Depois desta exposição continuamos com uma apresentação mais pormenorizada contendo os 

respectivos resultados dos jornais. 

2.1 O resultado no total. 

Na tabela abaixo, a primeira coluna vertical mostra os títulos dos jornais onde foram encontrados 

os exemplos. As colunas a seguir mostram as ocorrências das expressões de futuro de cada jornal. 

A última coluna à direita, representa a totalidade das expressões surgidas do respectivo jornal. Na 

última linha da tabela, apresenta-se a totalidade das ocorrências de cada uma das expressões. 

Quadro 1. 
 Amostra das ocorrências em total das respectivas expressões do futuro. 

   

Jornais Presente % Futuro 
simples  

% Perífr.Vai 
partir 

% Perifr.Irá 
partir 

% Perifr.Há-
de partir 

% Total 
ocorr 

% 

O Alcoa 0 0 15 71 4 19 1 5 1 5 21 100 

Reg da Naz. 0 0 40 64 19 30 4 6 0 0 63 100 

Reg de Leiria 51 27 66 35 62 34 7 4 0 0 186 100 

Reg de Cister 19 22 37 43 28 23 2 2 0 0 86 100 

Dest/Metro 10 8 42 33 72 56 3 2 1 1 128 101 

Sol 8 4 167 68 47 19 21 9 3 1 246 101 

Público 10 4 186 67 65 23 16 6 0 0 277 100 

D de Not. 9 3 127 55 87 37 13 6 0 0 236 100 

Total ocorr 107 9 680 55 384 31 67 5 5 <1 1243 100 

 

Ao analisar os resultados podemos verificar um peso excessivo, das expressões de “futuro sim-

ples”, 680 casos, ou seja, mais da metade do total das ocorrências em total. Contudo, esta tendên-

cia não se verifica em todos os jornais. A variação, no que diz respeito aos resultados da recolha 

de futuro notável. 

 Portanto, o resultado apresentado na tabela mostra-nos que o “futuro simples”, desempenha 

uma importante função, aproximadamente 55% em comparação com 36% que representam as três 
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perífrases juntas. Porém, este facto não deve ser uma evidência de que sempre assim seja. Aparen-

temente, há realidades que influenciam o resultado neste âmbito, o que se pode verificar ao ver o 

resultado das recolhas do semanário de “Região de Leiria” ou o das recolhas de “Destak/Metro” 

cujos dados se apresentam bastante divergentes no âmbito mencionado. Podemos ver na tabela 

que num dos jornais, a frequência da perífrase atinge um nível de 56%, cujo resultado se deve 

comparar com um outro que apresenta só 19%. 

A perífrase ““ir” conjugado no presente + infinitivo do verbo principal (vai partir), é usada em 

384 vezes, equivalente a 31 % dos casos, verificando-se, todavia, também aqui uma variação con-

siderável entre os jornais. Constatamos que esta perífrase é bastante frequente nos artigos que con-

têm entrevistas. 

Ao observar o resultado da escolha da perífrase “ir” conjugado de futuro simples + verbo prin-

cipal (irá partir), que quase não existe na língua falada, notamos que esta perífrase surge no nosso 

material com a frequência de 67 vezes ou aproximadamente 5% do total. Contudo, tendo em conta 

que a frequência é limitada e a variação é nítida entre os jornais, podemos constatar que esta perí-

frase se circunscreve sempre numa quantidade equivalente aos 2% - 9%. Notamos também que 

existe, embora fraca, com respeito a perífrase, uma relação entre uma elevada frequência da perí-

frase e uma elevada frequência do “futuro simples” enquanto o contrário acontece quando aumen-

ta o número de ocorrências da perífrase “vai partir”, (vê-se no diagrama em baixo). 

 No que diz respeito à perífrase “haver” + infinitivo regido de preposição “de” (há-de partir), o 

seu uso é extremamente restrito, tendo sido encontrados apenas 5 exemplos, representando menos 

de 1% das ocorrências. Estas cinco ocorrências apareceram em três diferentes jornais, o que signi-

fica que, na maioria dos jornais, não foram encontrados exemplos do uso desta perífrase. Aponta-

mos, no que toca ao uso desta perífrase, que se restringe no nosso estudo aos textos onde o emis-

sor/escritor se apresenta a afirmar a sua opinião. 

O “presente” com sentido futuro (parte), que ocupa 9% de soma total das ocorrências, destaca-

se porque metade das ocorrências foi encontrada num certo jornal, o que representa 51 ocorrências 

num total de 107, enquanto nos dois não foram encontrados quaisquer exemplos. Quanto a fre-

quência do “presente” com sentido futuro, podemos acrescentar que no nosso estudo, esta expres-

são é restritivamente utilizada, surgindo sobretudo nos artigos contendo entrevistas, que represen-

tam um estilo menos formal. Além disso, ocorre quase exclusivamente em notícias cuja intenção é 

informar um público local ou regional sobre eventos previsíveis. A ocorrência notável do “presen-

te” (parte), em dois jornais deve ser explicado pelo facto de as notícias ali apresentadas referirem 

eventos que ainda iam acontecer e sobre os quais a redacção queria dar informação. Parece, além 

disso, que os eventos referidos representam eventos tradicionais, que tradicionalmente ocorrem 

num certo local ou lugar, ainda que os artistas variem duma vez para a outra. Estas notícias repre-
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sentam portanto um estilo familiar, tudo é conhecido por todos, mas; -“queremos apenas alertar 

que no dia, na hora, no lugar está a arrancar certo evento”. Todos que lêem a notícia sabem de que 

se trata. 

Como foi mencionado anteriormente, a variação do uso das diferentes expressões é notável. 

Seguidamente, apresentamos graficamente com mais esfericidade este aspecto: 

 
Diagrama 1. 
Amostra da variação da frequência das respectivas expressões em cada uma dos jornais. 
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No diagrama apresenta-se graficamente a variação entre os jornais quanto à frequência das 

expressões. 

2.2 O resultado de cada uma das edições. 

Pretendemos apresentar seguidamente o que mais caracteriza cada um dos jornais no respeitante 

às expressões do futuro bem como da quantidade da ocorrência de uma expressão. Poderemos, 

portanto, baseando-nos nos resultados de cada um dos jornais compará-los, e assim comprovar 

semelhanças e diferenças sob aspectos diferentes: 

2.2.1  “O Alcoa” 
 

Este periódico de Alcobaça é um dos mais pequenos do nosso material, contém apenas vinte pági-

nas. Os artigos, as notícias e as novidades que são fornecidas por “O Alcoa” limitam-se à área do 
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concelho de Alcobaça. Por isso, ao comprovarmos que se trata de um jornal pequeno, as ocorrên-

cias com sentido do futuro são previsivelmente limitadas. 

 

Quadro 2  
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “O Alcoa” 

 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 0 15 4 1 1 21 

Ocorr. % 0 71 19 5 5 100 

 

O resultado da recolha deste semanário indica, que a quantidade de “futuro simples” prevalece 

grandemente sobre as perífrases, portanto, a preferência da escolha de “futuro simples” 

1. Ex) “... o valor empregue ascenderá a 207 milhões de euros.” 

 
 apresenta mais de 70% das 21 ocorrências. Ao mesmo tempo, as ocorrências da perífrase “vai 

partir” são reduzidas, só 19%, enquanto o “presente” com sentido de futuro é nulo. A outra perí-

frase “irá partir” 

 
2. Ex) “...o contra tenor alcobacense Luís Pecas irá ajudar neste Natal...”. 

 
aparece uma única vez. Surge também aqui um exemplo da perífrase “há-de partir”, cuja existên-

cia no nosso estudo é muito rara. 

2.2.2 “Região da Nazaré” 
 

Este periódico é editado na Nazaré, cidade costeira situada a dez quilómetros de Alcobaça. Com 

as suas 24 páginas, este jornal é semelhante no formato a "O Alcoa", já aqui referido, e, tal como 

este, bastante limitado. Porém, esta edição apresenta um triplo de exemplos de futuro comparado 

com “O Alcoa”. O conteúdo do jornal destina-se restritivamente ao público do concelho de Naza-

ré. 

 

Quadro 3. 

Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Região de Nazaré” 
 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 0 40 19 4 0 63 

Ocorr. % 0 64 30 6 0 100 

 

 15



O resultado mostra abundância de “futuro simples”, 

 
1. Ex) “O valor de 495 mil euros terá ainda de ser aprovado pela Assembleia 

Municipal de Alcobaça e deverá passar pelo Conselho...”  

 
atingindo aqui quase o dobro comparado com a recolha das perífrases. A perífrase “vai partir”, 

atinge 30% comparado com 19% em “O Alcoa”, enquanto a outra perífrase “irá partir” tem uma 

ocorrência de 6%. Nota-se a ausência total da perífrase (há-de partir). 

2.2.3 “Região de Leiria” 
 

Este semanário é editado em Leiria, cidade situada 100 quilómetros ao norte de Lisboa. O jornal 

abarca 80 páginas e oferece, nos seus textos, matéria de toda a região da Leiria, fornecendo ao 

leitor informação de todos os concelhos da região. Fornece, entre outras coisas, informação sobre 

eventos e acontecimentos vindouros/futuros de carácter local/regional. Com as 80 páginas, o jor-

nal, apesar de seu carácter local/regional, apresenta tamanho igual aos “grandes”, o “Sol”, o 

“Público” e o “Diário de Notícias”. 

 

Quadro 4.  
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Região de Leiria” 
 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 51 66 62 8 0 186 

Ocorr. % 27 35 34 4 0 100 

 

O resultado da recolha deste semanário, mostra uma grande quantidade de “presente” com sentido 

futuro, 

 
1. Ex) “Variante nascente arranca em 2008”. 

2. Ex) “Antes, pelas 19 horas, há outra audição de piano”. 

 
o que distingue este jornal dos outros. A prevalência do “presente” no “Região de Leiria” não se 

verifica em alguma dos outros jornais. Distingue-se também, na ocorrência da expressão perifrás-

tica “vai partir”, que tem uma frequência praticamente igual à do “futuro simples”. Neste aspecto, 

o “Região de Leiria” distingue-se nitidamente dos outros e encontrando-se num lado extremo, 

opondo-se aos jornais de “Destak”/”Metro” que se encontra na outra extremidade. 
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 Com respeito à perífrase “irá partir”, aparecem também uns exemplos, porém reduzem-se a 8 

casos, o que representa 4%. A perífrase de tipo “há-de partir” não foi encontrada nesta edição do 

jornal. 

2.2.4 “Região de Cister” 
 

Este semanário abrange 24 páginas em total. Tem páginas de cultura e desporto e anúncios locais. 

É um semanário local, cujo interesse se limita ao concelho de Alcobaça, portanto, como se vêm, 

também este jornal é muito local. A semelhança entre “O Alcoa” e o “Região de Nazaré” limita-se 

naquelas concordâncias. Quanto ao número de ocorrências de expressões de futuro, verificamos 

uma grande divergência/diferença, tendo sido a sua frequência quatro vezes mais elevada no 

“Região de Cister” do que em “O Alcoa” e 35% mais frequente do que no “Região de Nazaré”. 

 
Quadro 5. 
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Região de Cister” 

 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 19 37 28 2 0 86 

Ocorr. % 22 43 23 2 0 100 

 

Neste semanário aparecem outra vez, tanto como na “Região de Leiria”, ocorrências notáveis 

 
1. Ex) “A iniciativa decorre entre os dias 5 – 7 do próximo mês” 

 
do “presente” com sentido de futuro. No entanto, há uma quantidade menor do que no jornal de 

“Região de Leiria”. No que diz respeito ao “futuro simples” existe uma prevalência em relação à 

perífrase “vai partir” de tipo, 

 
2. Ex) “A transmissão do programa vai decorrer no próximo dia 14” 

 
 embora não seja tão numerosa como em “O Alcoa” e nem numa quantidade tão reduzida como 

será mostrado seguidamente nos jornais de “Destak”/”Metro”. 

 Quanto à perífrase “irá partir”, ela é escolhida só duas vezes, o que denota um uso inferior neste 

semanário. Pelo contrário, a perífrase “há-de partir” não é usada nesta edição. 
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2.2.5 “Destak” / “Metro” 
 

Os três jornais, “Metro” e “Destak” (“Destak” em duas edições), abrangem 62 páginas, o que sig-

nifica, cerca de 20 páginas cada um dos jornais. ”Destak” tem uma difusão de 180 000 exemplares 

por dia. A distribuição destes jornais difere dos outros jornais analisados no nosso estudo. Aqueles 

são postas em caixas em lugares públicos. São gratuitas e pode-se dizer que alcançam um público 

que não compra nem lê, diariamente, jornais. Contêm artigos e itens bastante curtos o que devem 

corresponder à procura de informação rápida, facilmente realizada pelos leitores, por exemplo 

durante uma viagem de 15 minutos. 

 

Quadro 6. 
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Destak e Metro” 

 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 10 42 72 3 1 128 

Ocorr. % 8 33 56 2 1 101 

 

O resultado diverge extraordinariamente dos outros jornais. O número de ocorrências da perí-

frase “vai partir”, como, 

 
1. Ex)“o desaparecimento de Madeleine, na Praia da Luz, não vai alterar a  

imagem” 

 
 prevalece sobre o uso do “futuro simples” e encontra-se quase o dobro de exemplos, o que revela 

um resultado inverso ao jornal “Região de Nazaré” e ao “Região de Cister”. Quanto ao “presente”, 

deve-se notar que apesar de ausência de avisos ou notícias locais, aqueles que surgem no “Região 

da Leiria”, se encontram 10 ocorrências, atingindo 8%. Há, três exemplos da perífrase “irá partir”, 

o que corresponde a 2%, um resultado, que à semelhança do que acontece com o “Região de Cis-

ter”, atingindo os valores mais baixos do estudo. O jornal apresenta também um dos exemplos 

raros da perífrase “há-de partir”. 

2.2.6  “Sol” 
 

O jornal “Sol” é um semanário editado em Lisboa. Esta edição abrange 72 páginas. Sendo um 

semanário, os artigos são muitas vezes mais profundos e pode-se dizer que também, ao contrário 

de Destak/Metro, representa um estilo mais analítico. 
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Quadro 7. 
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Sol” 
 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 8 167 47 21 3 246 

Ocorr. % 4 68 19 9 1 101 

 

Este semanário destaca-se em vários planos. Primeiramente mostra um resultado da recolha do 

“futuro simples” 

 
1. Ex) ”, que passará a concorrer com o canal” 

2. Ex) “que contará com o alto patrocínio da Presidência da República” 

 
que é (excepto o “O Alcoa”) o mais elevado da nossa pesquisa. A mesma coisa acontece no que 

diz respeito à perífrase “irá partir” a qual atinge 21 ocorrências, representando 9%, que é a cifra 

mais elevada representando esta perífrase. 

Quanto à perífrase “ vai partir”, o emprego é bastante reduzido atingindo um estado exactamente 

igual de “O Alcoa”, nomeadamente, 19%, o que é o mais baixo de nosso estudo. Portanto, verifi-

ca-se assim que o ”Sol” juntamente com o ”O Alcoa” mostra percentagens inferiores, tendo atri-

buídos 19% respectivamente. 

Notavelmente observamos, sem fazer nenhuma avaliação, que tanto o “futuro simples” como a 

perífrase “irá partir” se distinguem como sendo as expressões de futuro, mais distanciadas da lín-

gua falada. 

A perífrase “há-de partir”, aparece aqui nos contextos em que o emissor/escritor aparentemente 

escolheu uma linguagem mais subjectiva, para expressar a sua própria opinião sobre um estado. 

Esta perífrase ocorre três vezes, o que também neste campo destaca o semanário “Sol” das outras. 

Apresentamos no seguinte, exemplos em que surge esta perífrase: 

 
1. “-,Portugal está 12 lugares abaixo da média. É lícito inferir que o desempenho na 

escrita não há-de andar muito longe”. 

 
Um outro exemplo da mesma autora da mesma coluna diz: 

 
2. “O Estado português não sabe se há-de ou não pôr uma assinatura num papel 

que muda um tudo-nada a ortografia, afoga-se em papéis para tentar embrulhar 

a iliteracia do país”. 
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Estas linhas são colocadas na coluna “Ver como se diz” de uma consultora/professora da língua 

portuguesa. O texto parece-nos não ter sido tratado por um jornalista. A autora afirma a sua opi-

nião sobre o fenómeno; que o estado português mostra indecisão quando confrontado com o novo 

"Acordo Ortográfico". 

2.2.7  “Público” 
 

O ”Público” abrange 104 páginas. É editado na capital do país, Lisboa. O jornal pode ser encon-

trado em todos os lugares de venda do país. Como no caso do “Sol” e do “Diário de Notícias” este 

jornal apresenta vários anexos tratando economia, imobiliário, viagens e outras coisas. Esta edição 

do “Público”, fazendo parte do nosso estudo, é o jornal que mostra a maior quantidade em total de 

casos (277) de futuro do presente. 

 

Quadro 8. 
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Público” 
 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 10 186 65 16 0 277 

Ocorr. % 4 67 23 6 0 100 

 

O resultado da recolha das ocorrências das expressões com sentido do futuro no “Público”, 

mostra um predomínio do “futuro simples” do tipo, 

 

1. Ex) “2008 poderá ser o ano, avança Landau, em que Israel decide agir contra o 

programa nuclear iraniano” 

 

parecido com o “Sol”. De resto, a preferência da perífrase “vai partir” é um pouco mais alta com-

parada com a do “Sol”. A situação no que respeita à perífrase “irá partir” é inversa. A recolha des-

ta perífrase atinge aqui 6%. As cifras da percentagem são, portanto, como já foi visto, muito pare-

cidas com as do “Sol”, embora o que ainda faça a diferença seja a ausência da perífrase “há-de 

partir”. 

2.2.8  “Diário de Notícias” 
 

É um jornal de Lisboa, um dos mais antigos da imprensa portuguesa. A edição usada no nosso 

“corpus” compreende 96 páginas. O diário acolhe assuntos nacionais e internacionais, contendo 

páginas de cultura, economia, desporto e análises da sociedade. O diário pode-se encontrar em 
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todo o país, à semelhança do que acontece com os outros “grandes”, “Sol” e “Público, e fornece 

páginas adaptadas para se dirigir a uma certa região. 

 

Quadro 9. 
Amostra da frequência das respectivas expressões no jornal de “Diário de Notícias” 
 
 Presente Futuro simples Per. “Vai partir” Per. “Irá partir” Per. Há-de partir” Total  

Ocorrências 9 127 87 13 0 236 

Ocorr. % 3 55 37 6 0 100 

 

Os resultados que mais se destacam são os das recolhas do “futuro simples” e o da perífrase “vai 

partir”. Vê-se que a utilização do “futuro simples” também aqui é dominante embora atingindo 

55%, não chegue neste âmbito aos resultados do “Público” ou do “Sol”. 

 Quanto à perífrase “vai partir” foram encontradas 87 ocorrências equivalentes a 37%. Neste 

campo o “Diário de Notícias” destaca-se, mostrando um resultado divergente dos outros dois 

“grandes”. A cifra de percentagem verifica-se, por outro lado, quase igual de à do “Região de Lei-

ria”. 

 Realça-se aqui a frequência da perífrase “irá partir”, aparece 13 vezes correspondendo a 6%, 

percentualmente igual ao “Publico”. Apresentamos um destes exemplos em baixo: 

 
1. “O jogo que nunca irá esquecer?”  (cite de uma resposta de um futebolista, reti-

rado de uma entrevista) 

 
Quanto à perífrase “há-de partir”, não foi encontrado um único exemplo nesta edição do “Diário 

de Notícias”.  
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3 Conclusão 

A nossa pesquisa tinha como objectivo evidenciar as ocorrências das cinco expressões com sen-
tido futuro (futuro do presente) em textos jornalísticos. 

O resultado apresentado na análise dá a entender que o “futuro simples” (partirá) desempenha 
uma função predominante e pois é preferido em aproximadamente 55% dos casos estudados. 

 
Quadro 10. 
Amostra do resumo dos resultados da recolha das cinco expressões do futuro  

Expressões de futuro  Ocorrências % 

“Presente” com sentido do futuro 107 9 

Futuro simples 680 55 

“Ir”presente+infinitivo 384 31 

“Ir”futuro simples+infinitivo 67 5 

“Haver” de +infinitivo 5 <1 

Total 1243 100 

 

A perífrase, “ir” presente + infinitivo” (vai partir), foi usada em 31 % dos casos, enquanto a 
outra perífrase, construída pelo verbo “ir”conjugado futuro +infinitivo (irá partir), atinge só 5%. 

No que diz respeito à perífrase “haver” + infinitivo regido da preposição “de” (há-de partir), 
verificou-se que o seu uso é extremamente restrito, só foram encontradas cinco ocorrências, o que 
representa menos de 1%. 

Quanto ao “presente” usado com valor de futuro (parte), além de ser utilizado nos artigos con-
tendo algumas entrevistas, que normalmente representam um estilo menos formal, ocorre quase 
exclusivamente em notícias cujo objectivo é informar um público local ou regional acerca de 
eventos previsíveis. O “presente” ocupa desta forma 9% na totalidade dos casos; verifica-se que é 
quase nulo na maioria dos jornais, mas aparece numa quantidade considerável em jornais “regio-
nais”, onde atingem 22%-27%. 

Vê-se de facto que há preferências na escolha duma certa expressão. Isto pode ser exemplifica-
do com a preferência do “futuro simples” (partirá), no “Sol” e no “Público”, nos quais as atinge 
67-68%, enquanto encontramos um resultado inverso nos “Destak”/”Metro” onde o mesmo uso se 
limita a 33%.  

Considerámos, segundo a nossa pesquisa, que há vários factores que influenciam a escolha da 
expressão de futuro do presente. Factores que, embora não sendo explicados linguisticamente, 
parece dependerem, de um desenvolvimento sociocultural que se patenteia nos estilos jornalísti-
cos. No entanto, devemos enfatizar as limitações existentes do nosso estudo, embora abranja mais 
de 1200 exemplos, o que nos obriga a concluir que baseado neste material muito limitado, não se 
pode deduzir finalmente que o resultado é generalizadamente aplicável. Para ser assim precisa-
ríamos de fazer um estudo mais vasto.   

Concluindo, pode-se dizer que o nosso estudo evidencia que não é possível verificar a hipótese 
apresentada no início deste trabalho. Tendo em conta que a perífrase, “ir” conjugado presente + 
infinitivo (vai partir) está a representar um estilo livre e menos formal e este estilo reflectir-se-ia 
em textos jornalísticos, o nosso estudo verifica o inverso, o que quer dizer que na maioria dos tex-
tos, embora exista uma diferença notável entre os jornais, prevalecem as expressões que represen-
tam um estilo mais formal, nomeadamente, o “futuro simples”. 
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