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         Resumo  
O objetivo deste estudo é, por meio de uma pesquisa quantitativa, inves-

tigar que modo verbal seleccionar após verbos semi-factivos no portu-

guês europeu. O objetivo é encontrar os fatores determinantes para esta 

escolha. O corpus, por meio do qual este estudo foi feito, é constituído 

por trechos jornalísticos do jornal português Público, do qual foram reco-

lhidas frases regidas por verbos semi-factivos, quer em afirmação, quer 

em negação. A hipótese prevê que o emprego do indicativo em afirmati-

vo esteja perto de 100 % e perto de 50 % respetivamente entre o indicati-

vo e o conjuntivo em negação. Quer dizer, a hipótese prevê que o conjun-

tivo ocorre na primeira pessoa do singular e plural em negação, mas não 

na terceira pessoa do singular e plural em negação. O resultado obtido 

pela busca quantitativa está de acordo com a hipótese: 94 % do indicativo 

e 6 % do conjuntivo em afirmativo, 56,7 % do indicativo e 43,3 % do 

conjuntivo em negação. A conclusão é que o modo verbal frequentemen-

te segue a atitude epistémica mostrada pelo enunciador da frase e que a 

negação afeta a pressuposição quando o conceptualizador primário coin-

cide com o sujeito da oração principal. 

Palavras-chave: modo verbal, verbos semi-factivos, pressuposição, asser-
ção  
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1.Introdução  

1.1. O emprego inconstante do modo verbal em contextos semi-
factivos 
Quando um falante ou escritor (de agora em diante enunciador) quer exprimir, por meio 

de um verbo, que não confia na veracidade do conteúdo no complemento da frase que 

está a exprimir, ou se admite ao interlocutor (de agora em diante recetor) que exista 

uma certa incerteza em relação ao acontecimento descrito ter realmente acontecido, ten-

de a aplicar-se o modo conjuntivo. Cf. as frases seguintes. 

 
1. par=ext17966-soc-93b-1: Admite-se que se encontre no Japão, mas não é certo que não tenha morri-

do. CONJUNTIVO 

2. par=ext933711-pol-94b-2: Por estas razões, segundo o porta-voz de Aristide, é duvidoso que o acordo 

tenha êxito . CONJUNTIVO 

 

Para além disso, se o enunciador comenta ou avalia um acontecimento, por exemplo 

quando lamenta que ou se preocupa que um certo acontecimento tenha tido lugar, o 

modo verbal que tende a aplicar-se é também o conjuntivo.  

 
3.  ”E segundo, quando uma pessoa perde o conhecimento, não se preocupa que lhe vejam as pernas...”, 

CONJUNTIVO 

4.  ”…Fernão de Freitas lamenta que o grupo parlamentar do PS na Assembleia da República «não 

tivesse feito algo mais para…”.  CONJUNTIVO 

 

Se o conteúdo do complemento é tratado como se não fosse ligado a nenhuma incerteza 

epistémica, será aplicado o indicativo. Por conseguinte, tende a ocorrer o indicativo, por 

exemplo, após verbos como saber e constatar.  

 
5. Todos sabem que imóveis com valores matriciais de 100 contos podem ser vendidos hoje por 20 000 

contos. INDICATIVO 

6. ”A embaixada dos Eua constata que é característico do movimento comunista europeu actual a diver-

sidade de pontos de vista sobre esses problemas importantes.” INDICATIVO 
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Além disso, existem verbos que, por vezes, dão expressão de uma certeza epistémica 

parecida com a dos tipos de verbos mencionados, mesmo que nem sempre rejam o indi-

cativo. Estes verbos são, por exemplo, ver, perceber e notar. Nestes casos, encontram-

se tanto aplicações do modo conjuntivo como aplicações do indicativo. Cf. as frases 

seguintes. 

 
7. “Não vejo que a democracia possa sequer encarar o reaparecimento de um candidato militar.”, CON-

JUNTIVO 

8. ”Imerso nos seus pensamentos, Valdyn não nota que uma das máquinas voadoras do cruel mago se 

aproxima de si por trás, lançando-lhe uma rede . INDICATIVO 

9. ” E não servindo para estes, não percebo que cheguem seriamente para «dar uma ensinadela» a ima-

ginários agressores…” CONJUNTIVO 

10. ”…Por outro lado, vejo que o sr. dr. Luís Filipe Menezes fez escola…”, INDICATIVO 

11.  Se a vemos todos os dias, não percebemos que ela está a envelhecer ..” INDICATIVO 

12. “É evidente que se a Liga disse que podia utilizar os jogadores e a Federação disse que não, 

eu percebo que o Sporting tenha obedecido à Federação.” CONJUNTIVO 

 

Nota-se, portanto, que há uma alternância entre o indicativo e o conjuntivo após este 

tipo de verbos (denominados semi-factivos). É justamente esta questão que será investi-

gada neste estudo; quer dizer, que modo verbal seleccionar após verbos semi-factivos.   

1.2. Objetivos, pergunta de investigação e hipótese 
A questão que será tratada neste estudo é “que modo verbal escolher em contextos semi-

factivos?”. O objetivo deste trabalho é investigar quais os fatores determinantes para a 

escolha modal nestes contextos gramaticais. Por meio de uma pesquisa quantitativa (v. 

mais especificamente o capítulo 2.1), será obtido o emprego empírico. Se se verificar 

que existe uma alternância modal, o trabalho tentar-se-á encontrar uma explicação para 

essas ocorrências.  

          O âmbito de pesquisa é o português europeu escrito. As frases recolhidas (cf. 

mais especificamente cap. 2.1) contêm uma cláusula principal e uma parte complemen-

tar. Por outras palavras, as frases classificam-se como orações completivas.   

          Em consonância com o estudo de Terrell (1995), a hipótese prevê que a variação 

modal nos casos semi-factivos deve-se à atitude epistémica mostrada pelo enunciador. 

Assim, o indicativo deve ser seleccionado nos casos em que o enunciador demonstra 

uma atitude epistémica positiva e, por conseguinte, o conjuntivo nos casos em que o 
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enunciador demonstra uma atitude epistémica negativa. Nos casos em que o enunciador 

demonstra uma atitude epistémica positiva, este seria capaz de descrever o que vê com 

certeza. A hipótese defende que esta certeza seria um fator determinante para o indicati-

vo. No caso contrário, a incerteza demonstrada em relação ao conteúdo seria um fator 

determinante para o emprego do conjuntivo. A hipótese prevê que a maioria das ocor-

rências podem ser explicadas por meio deste esquema: o modo verbal se altera pela ne-

gação (do indicativo ao conjuntivo) na primeira pessoa do singular e plural. Nestes ca-

sos, quando o enunciador coincide com o sujeito da oração principal (cf. Vesterinen 

2014a: 57), a negação resultaria num estado de dúvida do enunciador em relação ao 

conteúdo. No entanto, na terceira pessoa do singular e plural, a negação não implicaria 

que o enunciador duvide do conteúdo visto que não coincide com o sujeito da oração 

principal. Portanto, as ocorrências no modo indicativo em afirmação devem estar perto 

de 100 %, enquanto que as ocorrências no indicativo e conjuntivo em negação devem 

estar perto de 50 %. Quer dizer: em negação, a hipótese prevê que o modo indicativo 

ocorre na terceira pessoa do singular e plural, ao passo que o conjuntivo aparece nas 

ocorrências na primeira pessoa do singular e plural (cf. mais especificamente cap. 3.2. e 

3.3). Por conseguinte, a hipótese é uma mistura entre Terrell (1995: 349) e a proposta de 

Vesterinen (2014a: 57) de que a negação de um verbo semi-factivo na primeira pessoa 

do singular e plural diminua o grau de factividade.   

2. Método e materiais  

2.1. Método  
O trabalho é, antes de mais, um estudo quantitativo. Visa investigar que modo verbal 

escolher em certos contextos gramaticais no português europeu. A fim de consubstanci-

ar a pesquisa, é usada a base de dados Linguateca (cf. cap. 2.2), da qual foi buscado um 

número suficiente de frases regidas por verbos semi-factivos. Por meio deste corpus, foi 

possível levar a cabo uma análise quantitativa. O estudo inclui também elementos quali-

tativos, uma vez que o resultado quantitativo poderá suscitar questões que requerem 

análises mais profundas, que vão além das margens do empirismo. Por conseguinte, o 

estudo empírico precederá, e o seu resultado condicionará, a análise qualitativa.   
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            A fim de construir um corpus que ilumine o emprego modal, o objetivo foi o de 

recolher 50 frases regidas por verbos semi-factivos, tanto em afirmativo como em nega-

ção, para a primeira e a terceira pessoa do singular e plural. Portanto, o objetivo foi o de 

criar um corpus constituído por 400 frases. No entanto, revelou-se não ser possível em 

todos os casos de preencher as listas com 50 frases, uma vez que, em relação à primeira 

pessoa do plural em contexto de negação, a fonte (Linguateca; v. cap. 2.2) não forneceu 

ocorrências suficientes – apenas 21. Assim, o corpus é constituído no total por 371 fra-

ses, 200 (50+50+50+50) em afirmativo e 171 em negação (50+50+21+50), regidas por 

verbos semi-factivos.   

        Os verbos semi-factivos escolhidos e usados neste estudo são, antes de mais, ver, 

perceber e notar (v. cap. 3.2. no que diz respeito à classificação deste tipo de verbos). A 

fim de preencher todas as listas, 8 no total, foram seleccionadas 16 frases regidas pelo 

verbo ver, 17 frases regidas por perceber e 17 frases regidas por notar (16+17+17=50). 

O objetivo inicial era o de nutrir o corpus somente com estes três verbos, todavia, veio a 

perceber-se que alguns destes verbos apenas muito raramente podem ser encontrados 

em certos contextos gramaticais. Por exemplo, não se encontrava nenhuma frase regida 

por notar na primeira pessoa do plural em negação. Por isso, foi preciso completar as 

listas com mais frases regidas por, em primeiro lugar, ver e perceber. Porém, na primei-

ra pessoa do plural em negação, as frases regidas por estes verbos bastaram somente a 

11 ocorrências. Por isso, foram seleccionadas 10 frases adicionais regidas por outros 

verbos semi-factivos (descobrir, reparar, compreender e esquecer). É possível que o 

facto de apenas terem sido recolhidas 21 frases na primeira pessoa do plural em nega-

ção, resulta em que o valor científico seja demasiado baixo para se poder tirar conclu-

sões. Esta questão será discutida na análise.    

          Por vezes, quando as ocorrências no tempo presente não bastaram, ocorrências no 

pretérito e no pretérito imperfeito foram recolhidas; por exemplo “não percebi que”, 

“não viram que” e “não percebiam que”. Além disso, o objetivo quanto à seleção das 

frases específicas foi o de seleccionar as primeiras frases que surgem na página de bus-

ca. Porém, revelou-se necessário excluir bastantes frases que não foram consideradas 

representativas. Cf. por exemplo as frases seguintes: «O padre Balasuriya desviou-se da 

integridade da verdade da fé católica e não pode, por isso, ser considerado um teólogo 

católico», diz a nota que refere a excomunhão.1  Aqui, “nota que” tem um significado 

                                                        
1 par=ext5327-soc-97a-1, número referencial em Linguateca que será usado de agora em diante.    
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semântico bem diferente daquele que é relevante para este trabalho. Cf. também “Até 

porque ainda não percebi que reestruturação é aquela.”2  Por isso, houve necessidade 

de substituir um número elevado de frases.  

 

2.2. O corpus  
O corpus é constituído por trechos jornalísticos do jornal português Público, recolhidos 

pela base de dados Linguateca, e mais especificamente a secção CETEMPúblico (Cor-

pus de Extractos de Textos Electrónicos MCT/Público).3  Portanto, o género dos textos 

dos quais as frases foram recolhidas é a prosa jornalística.  

 

3. Marco teórico  
3.1.  Modo verbal e o conceito de realidade  

Na filosofia geral, o termo modo significa o modo específico pelo qual algo se apresenta 

como sendo (modus essendi). Na gramática, o termo designa certos padrões segundo os 

quais um verbo se flexiona. Esta flexão faz-se, portanto, em relação ao modo pelo qual 

o acontecimento descrito pelo verbo se apresenta. Se o verbo descreve um acontecimen-

to narrado num modo neutral, aplica-se normalmente o indicativo. Uma frase na qual o 

acontecimento é exprimido desta maneira é por exemplo “Ela está a remar o barco”. 

Aqui, o emprego do indicativo explica-se pelo facto de o enunciador ser capaz de enun-

ciar a frase com certeza e objetividade.4  Porém, se o verbo exprime o desejo, dúvida ou 

a vontade pessoal do enunciador, deve, em princípio, ser seleccionado o conjuntivo. Na 

frase referida em cima; “ela está a remar o barco”, não há nem uma expressão do dese-

jo pessoal do enunciador, nem dificuldades epistemológicas. No entanto, se a frase, ou 

parte dela, fosse construída da seguinte maneira; “...que ela esteja a remar o barco”, o 

uso da forma do conjuntivo do verbo estar implicaria que o remo do barco de alguma 

maneira fosse desejado, ou que fosse duvidoso que o ato de remar tenha realmente 

acontecido (Nordisk Familjebok 1913: 787-791, Terrell e Hooper 1974: 484-485, Cunha 

e Cintra 1984: 447). 

                                                        
2 par=ext1207584-clt-96a-2 
3http://www.linguateca.pt/CETEMPublico. A maioria das frases usadas neste trabalho como exemplos, 
mas que não fazem parte do corpus, são também buscadas por meio de Linguateca.   
4 ”Com o modo indicativo exprime-se, em geral, uma acção ou um estado considerados na sua realidade 
ou na sua certeza,...”, Cunha e Cintra (1984: 447). 
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             Portanto, os verbos que regem o conjuntivo contêm uma indicação de que o 

conteúdo reflete, ou está subordinado à, vontade, ao desejo, ao medo, sentimento, dúvi-

da, suposição, contestação etc. do enunciador. O enunciador quer renunciar a responsa-

bilidade caso o conteúdo não seja concebido como verdadeiro pelo mundo exterior: diz 

ao recetor que não confie demasiado naquilo que foi exprimido. Assim, a partir de um 

ponto de vista tradicional, o conjuntivo pode ser descrito como o modo do irreal: há 

uma relação entre a escolha do conjuntivo e a pressuposição de o conteúdo não ser onto-

logicamente verdadeiro (cf. Marques, 1997: 193). É também sugerido que o emprego do 

indicativo implica que o conteúdo do complemento apareça como “an unquestionable 

existing fact”, enquanto o conjuntivo implica que a existência real do conteúdo pode ser 

questionada (Maldonado 1995: 404-405).5  Por conseguinte, é sugerido que se aplica o 

conjuntivo quando o grau de crença no conteúdo é baixo e o indicativo quando o mes-

mo é elevado (Marques 1997: 192-193).  

           A escolha modal corresponde, portanto, à atitude epistémica mostrada pelo enun-

ciador com respeito ao conteúdo do complemento da frase.6  O indicativo implica que o 

enunciador interpreta o conteúdo como verdadeiro, ao passo que o conjuntivo implica 

que o enunciador não garante a veracidade do conteúdo.7  

 

3.2 Pressuposição, asserção e não-asserção  
A abordagem tradicional, que interpreta as questões relativas à escolha modal a partir da 

dicotomia entre realidade e não-realidade, é problemática. Se fossem recolhidas algu-

mas frases, seria logo óbvio que a dicotomia não é capaz de fornecer uma explicação 

suficiente, que abranja todas as ocorrências do indicativo e conjuntivo. Por exemplo, 

não pode explicar o facto de os verbos lamentar e perdoar regerem o conjuntivo ao 

mesmo tempo que são altamente factivos (Vesterinen 2014a: 53-54), isto é que o seu 

uso “commits the speaker to the belief that the complement sentence, just by itself, is 

also true.” (Karttunen 1971: 2). 

 
                                                        
5 ”Mood choice is explained by the notion that the indicative mood describes a specific world, while the 

subjunctive mood is used to describe a possible world”. Vesterinen (2014b: 590).   
6  ”The notion that mood alternation designates the conceptualizer’s attitude towards the described event 
is commonly accepted.”, Vesterinen (2012: 43).  
7 A interpretação do mundo em redor é sempre feita a partir da realidade construída pelo interpretador. 
Não há, neste contexto, nenhuma realidade objetiva significativa que vale a pena buscar: tudo é constru-
ções sociais. Pode-se dizer que a capacidade de referir à veracidade/realidade real ou objetiva, se existe 
alguma, é limitado numa enunciação subjetiva por causa das limitações na percepção humana. Cf. Berger 
e Luckmann (1966: 13-16).   
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13. par=ext44660-soc-97b-3: Os utentes do comboio lamentam que a estrada que dá acesso à estação 
tenha ficado com os últimos cem metros em terra batida, transformando-se num lamaçal às primeiras 
chuvas. CONJUNTIVO 
 
14. par=ext993652-pol-97b-2: Dos Santos não perdoa que Pacheco Pereira tenha «deixado partir» can-
didatos que «fizeram falta» em Lisboa. CONJUNTIVO 
 
 
Em (13-14), os verbos lamentar e perdoar regem o conjuntivo, apesar de o conteúdo 

poder ser considerado como pertencente à realidade, algo que a dicotomia tradicional 

não é capaz de explicar. Portanto, é preciso uma outra explicação.8   

             O ato de avaliar ou comentar um acontecimento desta maneira, requer que o 

conteúdo do complemento seja pressuposto, a fim de que a expressão (a frase) seja se-

manticamente compreensível. Uma pressuposição que serve como base para uma ex-

pressão linguística, deve ser reciprocamente sabida ou assumida pelos interlocutores 

(enunciador e o recetor). Terrell (1995: 432) dá um exemplo do espanhol: ”Le sorpren-

dió que María (2) se enojara”. Nesta frase, é preciso que o complemento, ”se enojara”, 

seja considerado como algo que tenha realmente tido lugar, a fim de que seja semanti-

camente compreensível: caso a María não tivesse “ficado zangada”, a surpresa que o 

enunciador exprime sobre isto não teria podido verificar-se. Assim, a pressuposição 

constitui a condição necessária para que a frase possa ser exprimida. 

            Terrell e Karttunen denominam estes verbos, quer dizer aqueles que requerem 

que o conteúdo seja pressuposto, factivos.9  Complementos regidos por verbos factivos 

são denominados fortemente pressupostos (Terrell 1995: 346). Os verbos factivos são 
                                                        
8 Os fatores determinantes por trás desta tendência não são bem definidos ou descritos pelo estruturalismo 
linguístico. O emprego do conjuntivo nestes contextos se explicaria a partir da existência de uma norma 
gramática que requer o conjuntivo após estes tipos de verbos (surpreender, zangar-se, lamentar, alegrar-
se etc.), todavia, isso só serve como explicação dogmática. Portanto, segundo esta abordagem, o conjunti-
vo não possui nenhum valor semântico independente (Terrell e Hooper 1974: 484). Também as teorias 
linguísticas que realçam o valor semântico da sintaxe, têm tido dificuldades de explicá-las (Terrell e Hoo-
per 1974, Terrell 1995), mesmo que uma delas, a orientação pós-estruturalista da Linguística cognitiva, 
tenha desenvolvido umas explicações interessantes. Maldonado (1995) afirma que o conjuntivo aparece 
após estes verbos por causa do facto que o conteúdo (o evento) está fora do domínio epistémico do enun-
ciador (cf. cap. 3.3 no que diz respeito à terminologia), razão pela qual não é capaz de apresentá-lo como 
um facto, e portanto, com certeza epistémica (Maldonado 1995: 408). Vesterinen (2012, 2014(a), 
2014(b)), porém, utiliza o instrumento controlo efetivo para explicar o emprego do conjuntivo nestes 
contextos. O conjuntivo aparece quando o enunciador não possui controlo efetivo sobre o evento descrito 
na frase complementar. O enunciador (conceptualizador) possui tal controlo se tem a possibilidade de 
influenciar eventos que pertencem à sua realidade elaborada (cf. cap. 3.3). Assim, um evento que pode 
ser difícil de influenciar é por exemplo a morte de alguém; cf. “a Joana morreu”. A falta do poder de 
influenciar (impossibilidade de interagir com) um facto deste tipo, é um fator determinante para o empre-
go do conjuntivo; (lamento que a Joana morresse). Cf. Vesterinen (2006: 153). Análises mais profundas 
dos fatores determinantes para o emprego do conjuntivo em contextos factivos, iriam além das margens 
deste estudo.  
9 Karttunen 1971: 2: ”What is common to them is that any simple assertion with a factive predicate, such 

as (5a: ”It is odd that Bill is alone”), commits the speaker to the belief that the complement sentence, 
just by itself, is also true.”  
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todos, por natureza, verbos avaliativos, quer dizer verbos que comentam ou exprimem 

uma avaliação emotiva com respeito ao conteúdo. São, além de lamentar e perdoar, por 

exemplo envergonhar, zangar-se, alegrar, ser triste, ser divertido, ser fantástico, sur-

preender, indignar, aborrecer e preocupar (Terrell 1995: 346, Marques 1997: 194).  

          Mesmo que os verbos factivos exprimam um comentário subjetivo sobre algo que 

o enunciador pressupõe como facto, o seu uso não implica, necessariamente, que este 

facto pressuposto seja, necessariamente, ontologicamente verdadeiro.  

          Uma característica dos verbos factivos tem a ver com o facto de a sua negação 

não alterar a pressuposição, o que distingue-os dos verbos não-factivos (v. logo em se-

guir) (Terrell 1995: 347).  

           Além dos verbos factivos, existem verbos que por vezes regem conteúdo pressu-

posto e outras vezes não. Exprimem uma atitude de conhecimento ao mundo em redor 

(antes de uma avaliação emotiva), portanto, espelham a posição epistémica tomada pelo 

enunciador em relação ao conteúdo do complemento. São denominados semi-factivos e 

regem conteúdo fracamente pressuposto, justamente por causa do facto que podem re-

ger quer conteúdo pressuposto, quer não-pressuposto.10  A observação de que alguns 

verbos factivos, isto é os semi-factivos, não possuem todas as características dos verbos 

factivos reais, mais especificamente que lhes falta a pressuposição necessária em todos 

contextos sintáticos, foi feita por Karttunen (1971). Estes verbos factivos impuros (se-

mi-factivos) perdem, por alguma razão, a factividade em orações condicionais.11  Po-

rém, em modalidade neutra, os semi-factivos regem conteúdo pressuposto da mesma 

maneira que os factivos reais. Além disso, podem, por vezes, perder a factividade em 

negação (v. logo em seguir). Cf. a frase seguinte no que diz respeito à pressuposição. 

 
15. par=ext4284-soc-93b-2: António percebe que vai ser mesmo julgado, e a sua humilhação é total, o 
asco enorme . INDICATIVO 

                                                        
10 “With complements only weakly presupposed, it is possible to construct sentences in which the truth of 

the complement cannot be inferred” (Terrell 1995: 343).  
11 Karttunen compara os verbos ingleses regret (lamentar) e realize (perceber) em orações condicionais e 

nota que a factividade mantém-se no primeiro caso (“If I regret later that I have not told the truth, I will 
confess it to everyone”), ao passo que perde-se no segundo (“If I realize later that I have not told the 
truth, I will confess it to everyone“). O uso do verbo realize não requer, ou não pressupõe, neste contex-
to sintático (portanto no modo condicional) que o conteúdo no complemento seja verdadeiro: não pres-
supõe que “não dissesse a verdade”, somente que há uma possibilidade de que “não dissesse a verdade”. 
Todavia, a frase regida por regret não pode ser exprimida sem pressupor a veracidade de que o enuncia-
dor, de facto, não dissesse a verdade (Karttunen 1971: 5). Assim, a conclusão pode ser tirada que este 
tipo de verbos factivos não são, em todos contextos sintáticos, factivos. Por isso, são denominados semi-
factivos. Regressando à terminologia de Terrell, o verbo regret pertence aos verbos factivos reais (quer 
dizer os verbos que regem conteúdo fortemente pressuposto) ao passo que realize pertence aos verbos 
semi-factivos (que regem conteúdo fracamente pressuposto) (Terrell 1995: 346).  
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Em (15), o conteúdo (que vai ser mesmo julgado) é pressuposto, uma vez que o enunci-

ador não pode percebê-lo sem considerá-lo como facto. O que acontece em negação é 

uma questão que não tem resposta clara. Caso mantivessem sempre a factividade (os 

verbos semi-factivos), seriam classificados como factivos reais. Todavia, não parece 

que percam, ipso facto, a factividade ao serem negados. Antes parece que a mantêm em 

alguns contextos e a perdem noutros (cf. Vesterinen (2012: 51) com referências a Ter-

rell (1995)). 

          Não há nenhuma lista exaustiva onde estejam recolhidos todos os verbos semi-

factivos, porém, a lista de Terrell (1995: 346), que contém alguns verbos semi-factivos 

espanhóis, é bastante clara quanto à natureza destes verbos: poner en claro, revelar, 

clarificar, descubrir, ver, darse cuenta de, fijarse en, olvidarse (de), aprender, tomar en 

consideración, percibir, reconocer, reflexionar sobre, acordarse de, contar con. Trata-

se, por conseguinte, de verbos que espelham a atitude epistémica do enunciador. 

         Ao passo que os factivos reais regem o conjuntivo, o emprego entre os semi-

factivos varia, embora haja uma prevalência forte do indicativo em casos afirmativos.  
 
16. par=ext686926-clt-95b-2: No resto, as coisas vão acontecendo devagar e em silêncio, até que, de 
repente, reparamos que já é um facto consumado . INDICATIVO 
 
17. par=ext632527-des-97b-1: «Os clubes gastam tanto dinheiro a comprar jogadores de futebol, porque 
é que não reconhecem que este tipo de desporto está a ganhar cada vez mais adeptos jovens? " INDI-
CATIVO 
 
18. par=ext132627-pol-98b-1: Lemo-nos todos uns aos outros, mas não noto que haja os mecanismos de 
verdadeiro diálogo e intermediação entre a sociedade e a função política . CONJUNTIVO 
 
A atitude epistémica positiva exprimida por reparar (16) e reconhecer (17) não signifi-

ca, todavia, que o conteúdo seja, necessariamente, ontologicamente verdadeiro (cf. Ber-

ger e Luckmann 1966:13-16), somente que o evento tratado no complemento corres-

ponde à concepção da realidade do enunciador. Assim, exprimem certeza epistemológi-

ca.  

            O grupo dos verbos epistémicos inclui mais do que somente os verbos semi-

factivos; inclui também os verbos assertivos (cf. logo em seguir).12  Segundo Vesterinen 

                                                        
12 Cf. a lista de verbos epistémicos referida em Marques (1997: 194): adivinhar, antever, aperceber-se, 

constatar, descobrir, ignorar, notar, observar, reconhecer, reparar, saber, testemunhar, ver, verificar. 
O verbo saber, por exemplo, embora tenha um carácter epistémico indiscutível, parece faltar a factivi-
dade necessária para se qualificar como um verbo factivo, e logo semi-factivo. O ato epistémico de sa-
ber algo, significa somente que o enunciador assevera que o conteúdo é verdadeiro (v. logo em seguir; 
asserção), não que pressupõe a sua veracidade. Por conseguinte, os verbos epistémicos abrangem seja os 
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(2014a: 52-53 com referências a Tlâskal (1984)), os verbos epistémicos, em geral, ten-

dem a reger o indicativo quando são afirmativos e o conjuntivo quando são negados.13  

Os  verbos semi-factivos, por seu lado, flexionam-se seja em modo indicativo, seja em 

conjuntivo em negação, pelo menos em espanhol: “… the semifactive cases may take 

either the indicative or the subjunctive mood under negation.” (Vesterinen 2012: 51, 

com referências a Terrell 1995). Quando são afirmativos tendem a reger o indicativo 

(Terrell 1995: 349-350, Vesterinen 2012: 51 e Marques 1997: 194). 

          Se o enunciador afirma, portanto não pressupõe, que o conteúdo da proposição é 

verdadeiro,14  o verbo que rege um tal complemento é denominado assertivo, ou verbo 

de opinião (Terrell 1995: 346).15  Ao passo que os verbos factivos exprimem um co-

mentário subjetivo sobre algo cujo veracidade o enunciador pressupõe, os verbos asser-

tivos exprimem uma afirmação sobre a veracidade do complemento (Vesterinen 2014a: 

56). Assim, os primeiros implicam um grau de certeza mais alto do que os últimos.16  

Os verbos que regem complementos asseverados são, entre outros, saber, afirmar, ser 

certo, parecer, constatar, acreditar e achar. Estes verbos são considerados, ao contrário 

dos verbos que regem conteúdo forte ou fracamente pressuposto, não-factivos.17  Nos 

casos assertivos, tende a ocorrer o indicativo em afirmativo (Terrell 1995: 344-347, 

Vesterinen 2014a: 52-53).  
 
19. par=ext1788-pol-92b-1: Os nacionalistas afirmam que a independência vai permitir que a economia 
seja gerida de acordo com as necessidades da Eslováquia e não com as de Praga . INDICATIVO 
 

20. par=ext606-nd-95a-1: Ele sabe que não lhe dei o meu voto . INDICATIVO 
 

Nos casos em que o enunciador não pode asseverar o conteúdo no complemento, quer 

dizer quando enuncia uma expressão que, por natureza, exprime dúvida, trata-se de uma 

expressão não-assertiva. A não-asserção tende a reger o conjuntivo (Terrell 1995: 347).  

                                                                                                                                                                        
semi-factivos, seja os assertivos. Porém, parece que Marques afirma que esta lista inclui somente verbos 
semi-factivos.  

13 Não é, como já tem sido explicado, o objetivo deste trabalho de investigar qual modo escolher em todos 
os casos em que o enunciador demostra uma atitude epistémica em relação ao conteúdo da frase com-
plementar.      

14 Por outras palavras, que corresponde à sua concepção de realidade. 
15 Neste estudo o termo verbo assertivo é aplicado.  
16 Por exemplo, o enunciador pode enunciar uma proposição que sabe é falsa, a fim de fazer com que o 

recetor confie nela. 
17 Enquanto os termos pressuposição e asserção visam a designar a posição subjetiva do enunciador em 
relação ao conteúdo do complemento, a factividade e a não-factividade (falta de factividade), designam 
os tipos de verbos que regem conteúdo asseverado ou pressuposto. Assim, os verbos que regem conteúdo 
pressuposto são denominados factivos e os que regem conteúdo asseverado são denominados não-factivos 
(Terrell 1995: 346 e Vesterinen 2012: 51). 
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21. par=ext6259-pol-98a-2: E não penso que fosse uma ideia sensata. CONJUNTIVO 
 
22. par=ext14286-clt-94a-1: Mas dada a carga emocional e política que esta arte da agonia transporta 
em si, é duvidoso que sejamos capazes de a julgar pelos seus próprios méritos . CONJUNTIVO 
 
 
O que distingue os verbos assertivos dos factivos reais, é que os últimos tendem a man-

ter o modo verbal em negação devido ao facto de o grau de certeza ser constante. Por-

tanto, não perdem a pressuposição; a frase complementar é ainda considerada como 

real. Pelo contrário, o grau de certeza em complementos regidos por verbos assertivos 

poderia alterar-se (decrescimento), caso o verbo assertivo fosse negado. Assim, se o 

teste de negação18  resulta em que a atitude epistémica se altera, trata-se de um verbo 

não-factivo (Karttunen 1971: 3, Terrell 1995: 347 e Vesterinen 2012: 51, 2014a: 56). 

Cf. as frases seguintes; as primeiras (23-24) regidas por um verbo factivo e as últimas 

(25-26) regidas por um verbo assertivo.  
 
23. par=ext269187-des-91b-2: E, quando os clubes investem fortemente na contratação de avançados 
estrangeiros, procurando resolver o problema da falta de golos, surpreende que esse protagonismo per-
tença a um jogador português. CONJUNTIVO 
 
24. par=ext47979-soc-91b-1: Com a busca desesperada por novas excentricidades em matéria de jogos 
de computador -- quanto mais fantásticos e heróicos tanto melhor --, não surpreende que a própria Bí-
blia lhes sirva também de tema. CONJUNTIVO 
 
25. par=ext4960-des-93a-1: Para já devemos pensar em Israel e acho que temos boas «chances» de 
ganhar. INDICATIVO 
 
26. par=ext26564-clt-92a-2: Já não acho que a imagem, em si, seja a força que eu acreditava que ela 
tinha. CONJUNTIVO 
 

Em (24), o conteúdo é ainda pressuposto, mesmo que o comentário verbal seja negado. 

O facto que “a própria Bíblia lhes sirva”, existe19  independentemente do enunciador se 

surpreender sobre isto ou não; o complemento é mesmo assim considerado como um 

facto pelo enunciador.20  Todavia, se um verbo que rege conteúdo asseverado for nega-

do, é possível que o carácter assertivo desapareça pelo facto de o valor semântico ori-

ginal se perder. Cf. (25-26). Por exemplo, o verbo saber em forma afirmativa representa 

o valor semântico contrário com respeito ao ato epistémico de não saber. Da mesma 

maneira deve funcionar por exemplo o verbo achar (cf. 25-26). Em (26), o carácter as-

sertivo perde-se ao ser negado o verbo principal, achar; troca-se por um carácter de 
                                                        
18 A diferença semântica entre verbos factivos e não-factivos, demonstrada pelo teste de negação, foi 

proposta por Kiparsky e Kiparsky (1971).  
19 Isto é, pelo menos no mente do enunciador. 
20 Terrell (1995: 347) usa um exemplo do espanhol: ”Estoy contento de que hayan podido hacer el via-

je”; ”No estoy contento de que hayan podido hacer el viaje”. 
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dúvida (não-asserção), o que resulta numa atitude epistémica negativa. A negação alte-

ra, portanto, o grau de certeza dos verbos não-factivos (pelo menos na primeira pessoa), 

mas não dos factivos. 

            Quanto ao efeito de negação no que diz respeito aos verbos semi-factivos, a 

pressuposição mantém-se em alguns contextos (a negação não afeta o grau de certeza 

epistémica) e perde-se noutros (o grau de certeza na veracidade do complemento de-

cresce). É por isso que regem conteúdo fracamente pressuposto. Quer dizer, por vezes a 

negação os afeta e por vezes não. Caso o grau de certeza esteja constante (alto), é pro-

vável que apareça o indicativo enquanto, em caso de decrescimento, é provável que 

apareça o conjuntivo.  

           O conceito teórico de asserção tem sido usado por Terrell (1995: 344 e 349) para 

explicar a frequência elevada do conjuntivo em complementos fracamente pressupostos, 

regidos por um verbo semi-factivo negado. Nestes casos, justamente como nos casos de 

asserção, a negação pode resultar numa atitude epistémica negativa. A semelhança se-

mântica entre a asserção e a pressuposição fraca, constituída pelo facto de o verbo prin-

cipal exprimir uma atitude epistémica, pode, por conseguinte, ser usada para mostrar 

que também nos casos semi-factivos, a negação do verbo principal resulta numa expres-

são de dúvida que, assim, regeria o conjuntivo.21  Portanto, seja os verbos semi-factivos 

que os assertivos são sensíveis à negação, uma característica que constitui uma diferen-

ça importante entre estes e os verbos factivos reais.22  De acordo com esta abordagem, é 

possível que o emprego do conjuntivo seja limitado à não-asserção (factividade real 

(comentários, avaliações emotivas), atos de dúvida etc.; cf. Terrell, 1995: 346-347), ao 

passo que o emprego do indicativo seja limitado aos casos de asserção. Porém, nos ca-

sos semi-factivos, o emprego parece irregular, sobretudo em negação. Aqui, a tese pro-

posta por Terrell de que os verbos semi-factivos se comportam de um modo assertivo ao 

serem negados, constitui um ponto de partida interessante.  

 

3.3. O conceito de domínio epistémico 

                                                        
21 “The notion of weak presupposition is compatible with the notion of assertion.” (Terrell 1995: 344). A 
semelhança entre os verbos assertivos e os semi-factivos consiste, também, no facto os últimos, quando 
são utilizados pessoalmente, exprimirem algo que parece parecido a opiniões. Cf. por exemplo as expres-
sões vejo que, percebemos que, noto que, reparamos que etc.  
22 Assim, Terrell e Hooper (1974: 490) afirmam que “mental act matrices are syntactically different from 

the comment matrices.“. 
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A abordagem descrita em cima, que explica a escolha modal a partir dos conceitos de 

asserção e não-asserção, tem sido criticada. Maldonado (1995) e Vesterinen  (2014a) 

afirmam que essa abordagem não é capaz de explicar o facto de que verbos mentais, que 

regem conteúdo pressuposto, podem reger o indicativo, ao mesmo tempo que as reações 

emocionais sobre tal conteúdo resulta na aplicação do conjuntivo (Maldonado 1995: 

405). A crítica principal dirige-se, por conseguinte, à incapacidade de fornecer uma ex-

plicação convincente da escolha modal nos casos factivos, antes dos casos não-factivos. 

A divisão entre complementos forte e fracamente pressupostas é tecnicamente interes-

sante, mas não obstante, o argumento mais pesado no que diz respeito aos fatores de-

terminantes por trás da escolha modal em casos semi-factivos, parece ser baseado numa 

solução improvisada, quer dizer o referido carácter assertivo dos verbos semi-factivos 

(cf. Terrell 1995: 344).23  Vesterinen e Maldonado propõem, em vez disso, uma aborda-

gem mais abstrata: o instrumento domínio epistémico, o qual captura e explica as ocor-

rências dos dois modos verbais num modo natural.  

           Pelo facto de os verbos semi-factivos serem usados para exprimir uma atitude 

epistémica, estes evocam um domínio epistémico (Vesterinen 2014a: 60). Se o evento 

tratado24  está dentro do domínio epistémico do conceptualizador,25  aplica-se o indica-

tivo (controlo epistémico) e o conjuntivo se o evento está fora deste domínio; isto é 

“quando o evento descrito não corresponde à concepção de realidade do conceptuali-

zador.” (Vesterinen 2014a: 58-59). O poder do conceptualizador de interagir com o con-

teúdo do complemento é condicionado pelo valor semântico do verbo principal (Maldo-

nado 1995: 406). O conceptualizador possui controlo epistémico sobre um evento nos 

casos em que tem a possibilidade de se exprimir sobre eventos futuros que não têm sido 

verificados no momento da enunciação. Uma tal possibilidade é condicionada pela rea-

lidade elaborada do conceptualizador; isto é se o conceptualizar achar possível, ou pro-

vável, a verificação de um evento ainda não verificado,26  possui controlo epistémico. 

Se tem dúvidas, ou tem a convicção de que “a evolução de um evento vai tomar um cer-

                                                        
23 “The analysis offers an interesting starting point for the mood choice, but does not actually explain why 
a distinction is made between weak and strong presupposition...“ (Vesterinen 2011: 140). 
24 “Acontecimento”, “conteúdo”.  
25 O conceptualizador é ”the most immediate participant from whose viewpoint the content of the com-

plement clause is evaluated.”(Maldonado 1995: 406).  
26 Eventos já verificados pertencem à realidade elaborada, pela razão que fazem parte do conhecimento do 

mundo do conceptualizador (Vesterinen 2006: 153). 
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to rumo” à qual a proposição no complemento não corresponde, não possui tal controlo 

(Vesterinen 2006: 152-153; 2014a: 58-59).27   

           Vesterinen (2012: 51-52) mostra que a alternância entre o indicativo e o conjun-

tivo nas frases espanholas ”No vi que hiciera (CONJ) tanto trabajo” e ” No vi que hacia 

(IND) tanto trabajo”28  poderia ser explicada por meio do conceito de domínio episté-

mico. Nota-se inicialmente que o verbo ver se classifica como um semi-factivo e que, 

segundo a abordagem descrita acima, poderia reger o conjuntivo em negação. Vesteri-

nen usa estas frases para demonstrar, num modo convincente, os fatores pelos quais, 

mesmo assim, nestas frases possa ocorrer tanto o indicativo como o conjuntivo. O em-

prego do indicativo (hacia) poderia implicar que o conceptualizador agora, isto é no 

momento de enunciar a frase, sabe que o sujeito “tenha trabalhado tanto”, enquanto o 

conjuntivo (hiciera) poderia implicar que o conceptualizador ainda, no momento da 

enunciação, duvida que o sujeito “tenha trabalhado tanto”. Deste modo, Vesterinen real-

ça a importância dos fatores semânticos contextuais. 

         O evento completivo pode ser descrito desde a perspetiva de diferentes conceptua-

lizadores. Neste sentido, há uma diferença entre conceptualizador primário e secundá-

rio. O conceptualizador primário corresponde ao enunciador da frase, ao passo que o 

conceptualizador secundário coincide com o sujeito da oração principal. Se o enuncia-

dor da frase relata a percepção de um outro conceptualizador, a percepção deste último 

poderia ser apresentada como um facto, mesmo que essa percepção não corresponda à 

concepção da realidade do conceptualizador secundário. O enunciador pode, também, 

optar por descrever o evento desde a perspetiva do conceptualizador secundário. A dia-

lética entre conceptualizador primário e secundário pode ser descrita como uma mudan-

ça de perspetiva. (cf. Vesterinen 2006: 153, 2014a: 62). 

 

 

 4 Análise 
4.1. O resultado 
                                                        
27 Cf. também Maldonado (1995: 406): “The notion of dominion refers to the conceptualizer’s ability to 

control actively and manipulate a circumstance in order to assess its status with respect to elaborated 
reality.”...“The contrast is rather evident: while in the indicative cases the complement clause is seen as 
part of the elements over which the participant has command (since they are located in his dominion), in 
the subjunctive cases the event in the complement clause is out of his dominion and we can only specu-
late about his capacity to interact with it.”  

28 Originalmente usadas por Terrell (1995: 349). 
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A busca quantitativa em Linguateca deu o resultado seguinte.  

 

Tabela 1. O resultado no total:  

 indicativo  conjuntivo 
no total (371) 285 (76,8 %) 86 (23,2 %) 
em afirmativo (200) 188 (94 %) 12 (6 %) 

em negação (171) 97 (56,7 %) 74 (43,3 %) 

 

Nota-se, com pouca surpresa, que o modo verbal em contextos semi-factivos se diferen-

cia (76,8 % do indicativo e 23,2 % do conjuntivo) e que o emprego se diferencia de mo-

do nítido entre forma afirmativa e negativa. Em forma afirmativa há uma prevalência 

forte (94 %) do indicativo, um resultado que está de acordo com a hipótese (que previu 

que o emprego do indicativo em afirmativo esteja perto de 100 %). No entanto, serão 

estudados os possíveis fatores determinantes para o emprego de 6 % (12/200) do con-

juntivo.  

            Nota-se, também, que o modo verbal não se altera simplesmente pelo facto de o 

verbo semi-factivo ser negado, proposta que todavia não foi defendida pela hipótese. 

Antes, se vê que o resultado, que mostra que há uma grande variação entre os modos em 

negação (56,7 % do indicativo e 43,3 % do conjuntivo), está de acordo com as propostas 

na literatura quanto ao emprego modal em espanhol; isto é, que os verbos semi-factivos 

negados podem tomar quer o indicativo, quer o conjuntivo no complemento. A hipótese 

previu que o modo verbal se altera por causa de negação (do indicativo ao conjuntivo) 

na primeira pessoa do singular e plural. Por conseguinte, o resultado obtido está bastan-

te bem de acordo com a hipótese, que previu um emprego de 50 % respetivamente entre 

os modos em negação. 

 

4.2. As ocorrências em afirmativo  

Tabela 2.1. Modo verbal, pessoas gramaticais 

200 indicativo  conjuntivo 
primeira pessoa, singular 
(50) 

42 (84 %) 8 (16 %) 
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terceira pessoa, singular 
(50) 

47 (94 %) 3 (6 %) 

primeira pessoa, plural 
(50) 

50 (100 %) 0 (0 %) 

terceira pessoa, plural 
(50) 

49 (98 %) 1 (2 %) 

 

Tabela 2.2. Os verbos em afirmativo  

200 indicativo  conjuntivo 
ver (64) 62 (96,9 %) 2 (3,1 %)  
perceber (68) 58 (85,3 %) 10 (14,7 %) 

notar (68) 68 (100 %) 0 (0 %) 

 

Tabela 2.3. As ocorrências em afirmativo na primeira pessoa do singular 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (16) 14 (87,5 %)  2 (12,5 %) 
perceber (17) 11 (64,7 %) 6 (35,3 %) 

notar (17) 17 (100 %) 0 (0%) 

 

Tabela 2.4. As ocorrências em afirmativo na terceira pessoa do singular 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (16) 16 (100 %) 0 (0 %) 
perceber (17) 14 (82,35 %) 3 (17,65 %) 

notar (17) 17 (100 %) 0 (0 %) 

 

Tabela 2.5. As ocorrências em afirmativo na primeira pessoa do plural 
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50 indicativo  conjuntivo 
ver (16) 16 (100 %) 0 (0 %) 
perceber (17) 17 (100 %) 0 (0 %) 

notar (17) 17 (100 %) 0 (0 %) 

 

Tabela 2.6. As ocorrências em afirmativo na terceira pessoa do plural 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (16) 16 (100 %) 0 (0 %) 
perceber (17) 16 (94,1 %) 1 (5,9 %) 

notar (17) 17 (100 %) 0 (0 %) 

 

O ponto de partida teórico, isto é, que os verbos semi-factivos em afirmativo devem 

reger o indicativo pelo facto de exprimirem certeza epistémica, serve em 94 % dos ca-

sos como explicação. Cf. as frases seguintes. 

 
27. par=ext1286665-clt-92a-2: Aliás, noto que em Portugal todos parece pertencer a uma família. IN-
DICATIVO 
 
28. par=ext981721-clt-97b-2: «As pessoas vêem que a guerra é uma estupidez, que lutar é estúpido...e 
ninguém quer parecer estúpido. INDICATIVO 
 

Nestas frases (27-28), o complemento é pressuposto e as expressões “noto que” e “vêem 

que” regem o indicativo pelo facto de exprimirem certeza epistémica. O conteúdo em 

(28), “a guerra é uma estupidez”, corresponde à realidade do enunciador, uma vez que 

se trata de uma opinião positiva sobre a realidade. A conceptualização do conteúdo/o 

evento, o qual (o último) é uma opinião própria do enunciador, não coloca-o numa situ-

ação epistémica difícil. O mesmo vale quanto à posição epistémica em (27) “em Portu-

gal todos parece pertencer a uma família”. De acordo com este esquema reagem os 

verbos semi-factivos em 94 % dos casos. Por conseguinte, em afirmativo, complemen-

tos regidos por verbos semi-factivos suscitam raramente problemas epistémicos.  

            Em 6 % dos casos, aplica-se, todavia, o conjuntivo. O maior desvio em relação à 

hipótese encontra-se na primeira pessoa do singular (16 % do conjuntivo) e, principal-

mente, por causa do verbo perceber (6 ocorrências/17; 35,3 %; cf. tabela 2.3), enquanto 
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notar não rege nenhum complemento com o conjuntivo. De facto, este resultado é algo 

surpreendente considerando que pouca atenção é dirigida, na literatura citada neste es-

tudo, aos verbos semi-factivos em afirmativo. A norma gramatical, que estipula que 

regem o indicativo os semi-factivos neste contexto sintático, tem sido descrita com bas-

tante firmeza. Portanto, é preciso tentar produzir uma explicação por meio de um ins-

trumento que realce a semântica contextual (antes que a gramática tradicional) para ex-

plicar essas ocorrências. Por isso, o instrumento de domínio epistémico será utilizado 

para tentar explicar o emprego do conjuntivo de 6 % e, sobretudo, os 35,3 % do conjun-

tivo na primeira pessoa singular. Cf. as frases seguintes.  
 
29. par=ext242410-pol-96a-2: Eu percebo que eles sintam que estão no meio de uma verdadeira guerra, 
mas, como observador, eu chamo a isto a normal evolução do Governo. CONJUNTIVO  
 
30. par=ext247929-clt-96b-1: Já é polémica a existência do automático -- mas percebo que exista; agora 
acharia mal que fosse o automático a base da política para o sector. CONJUNTIVO 
 
31. par=ext1304177-clt-96b-2: Mas percebo que digam que é frio. CONJUNTIVO 
 
32. par=ext1516303-des-97a-1: «É evidente que se a Liga disse que podia utilizar os jogadores e a Fede-
ração disse que não, eu percebo que o Sporting tenha obedecido à Federação. CONJUNTIVO 
 

Recorda-se, outra vez, que as razões pelas quais os verbos ver, perceber e notar devem 

reger o indicativo em afirmativo, baseiam-se no argumento de que o enunciador é capaz 

de tratar o conteúdo com certeza epistémica. Uma tal certeza deveria resultar numa ca-

pacidade de enunciar a frase num modo neutral (cf. cap. 3.1). Portanto, fatores como o 

desejo, a dúvida ou a contestação pessoal do enunciador, as quais segundo a literatura 

tradicional regem o conjuntivo, deveriam em princípio estar ausentes neste tipo de fra-

ses. No entanto, o emprego do conjuntivo nas frases (29-32) mostra que os conceptuali-

zadores mesmo assim estão, de alguma maneira, perante situações epistémicas proble-

máticas. O conceito de domínio serve para detetar quais os fatores que tornam a concep-

tualização tão problemática. Por conseguinte, é preciso procurar indicações de que os 

eventos descritos por meio da expressão “percebo que” nas frases referidas, não perten-

cem à realidade elaborada do enunciador/conceptualizador. Recorda-se que o poder do 

enunciador para interagir com o conteúdo do complemento é condicionado pelo valor 

semântico do verbo principal (cf. cap. 3.3). Em (29), o emprego do conjuntivo pode 

significar que o conceptualizador, no momento da enunciação, não acreditava que o 

evento (que eles sintam que estão no meio de uma verdadeira guerra) poderia verificar-

se/ter lugar, considerando que na realidade elaborada do conceptualizador, evidente-

mente, não há nenhuma guerra. Assim, a verificação real do evento é julgada impossí-
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vel; o evento acontece numa outra dimensão de percepção (cf. o capitulo 3.1 e o conjun-

tivo como o modo do irreal). De maneira análoga poderiam ser explicadas as frases (30-

31). Assim, em (30), o conceptualizador refere diretamente à dúvida ontológica no que 

diz respeito ao evento: “Já é polémica a existência do automático...”. A expressão “que 

digam que é frio” (31) deve, segundo este argumento, assinalar que na percepção da 

realidade do enunciador da frase (portanto, o conceptualizador da frase inteira), de facto 

“o tempo era belo” e “estava quente”. Quanto à frase (32), o emprego do conjuntivo 

pode ser explicado a partir do facto que o conceptualizador, no momento da enunciação, 

soube mais do que sabia antes de se dar conta das circunstâncias que condicionaram “a 

decisão do Sporting de obedecer à Federação”. O emprego do pretérito perfeito do con-

juntivo, “tenha obedecido”, dá a entender que “a decisão” foi tomada no tempo passa-

do. Assim, o conjuntivo pode implicar que o conceptualizador descreve a sua interpre-

tação em relação à “decisão” no momento em que foi tomada. Naquela altura, a verifi-

cação deste evento, “a decisão de obedecer”, estava fora do domínio epistémico do con-

ceptualizador. Portanto, o conceptualizador percebe agora as razões, mas opta por des-

crever a sua dúvida original, mesmo que não opte por usar a forma do pretérito (percebi 

que).  

          Desta maneira, o conceito de domínio constitui um instrumento útil ao qual recor-

rer caso a gramática prescritiva não forneça uma explicação satisfatória da escolha mo-

dal. Por meio deste conceito, a semântica contextual é realçada em desconstruir as fór-

mulas gramaticais formais, para reconstruir uma explicação baseada na realidade semâ-

ntica contextual. 

          Uma questão interessante é a de saber se o conteúdo é ou não pressuposto em 

complementos regidos por verbos semi-factivos, em afirmativo, que regem o conjunti-

vo. A resposta deve ser que sim. Em (29), por exemplo, a expressão “percebo que” ex-

prime certeza epistémica quanto ao evento que “eles sintam que estão no meio de uma 

verdadeira guerra”. O conjuntivo implica somente que o conceptualizador se opõe à 

existência ontológica de uma guerra, enquanto não se opõe ao facto de “eles” se senti-

rem de uma certa maneira. Este último facto constitui uma condição necessária para que 

a frase (29) possa ser exprimida, é pressuposto; de outro modo, a frase seria semantica-

mente incompreensível (não é possível perceber algo sem considerar o objeto como 

facto). Aqui, há uma diferença importante no que diz respeito aos verbos semi-factivos 

na primeira pessoa em negação, para os quais a atitude epistémica negativa pode impli-

car que o enunciador, de facto, duvida ou coloca em questão uma tal existência ontoló-
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gica do conteúdo (v. cap 4.3.1). Assim, as expressões verbais “percebo que“ e ”não 

percebo que“ têm valores semânticos diferentes e determinam  o poder do conceptuali-

zador de interagir com o conteúdo. Em afirmativo, o conjuntivo dá a entender, na maio-

ria dos casos, somente que o conceptualizador põe em questão, ou não concorda com, a 

conceptualização dos sujeitos que interagem nos complementos.  

            Além das ocorrências do conjuntivo na primeira pessoa do singular, o resultado 

segue principalmente a hipótese. Se pode perguntar qual a razão por que os semi-

factivos nesta pessoa gramatical permitem um emprego tão alto do conjuntivo. Neste 

contexto gramático, o enunciador da frase coincide sempre com o sujeito da oração 

principal. Por esta razão, é possível que o enunciador na primeira pessoa tenha mais 

poder de interagir intelectualmente com o conteúdo no complemento do que, por exem-

plo, conceptualizadores na terceira pessoa. Assim, o enunciador teria o poder de pôr em 

questão, por exemplo, a proposição na frase (31), “Mas percebo que digam que é frio”, 

ao passo que um tal poder não se manifesta na terceira pessoa. Mesmo assim, o resulta-

do mostra que também na terceira pessoa (do singular e plural) há algumas ocorrências 

do conjuntivo (4/100), todas causadas pelo verbo perceber. Cf. as frases seguintes. 

 
33. par=ext15935-nd-95b-1: A gente olha para ele e percebe que os brasileiros não nos queiram perdo-
ar! CONJUNTIVO 
 
34. par=ext73418-nd-91b-2: Eles percebem que nós tenhamos inúmeros problemas, hoje, para encon-
trarmos as nossas raízes. CONJUNTIVO 
 

Em (33), o enunciador parece corresponder ao sujeito da oração pessoal (a gente). Na 

sua realidade elaborada, a possibilidade de “os brasileiros” perdoarem o objeto do com-

plemento (nos; o enunciador) parece, visto que é aplicado o conjuntivo, improvável. A 

frase (34), pode ser explicada de uma maneira parecida.  No entanto, o resultado mostra 

que o enunciador normalmente (96 % das frases na terceira pessoa do singular e plural) 

usa o indicativo. Nestes casos, parece que o enunciador não coincide com o sujeito da 

oração principal. Cf. por exemplo as frases seguintes, nas quais se aplica o indicativo.  

 
35. par=ext1506904-eco-93b-1: Se ele não se fizer, observadores notam que será precisamente o Japão 
a sofrer mais que todos. INDICATIVO 
 
36. par=ext4118-eco-93a-2: Em resumo, o Pedro Caldeira faz uma vida largamente acima das suas 
possibilidades, e chega a uma altura em que vê que não pode continuar. INDICATIVO 
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4.3. As ocorrências em negação  

Tabela 3.1. Modo verbal, pessoas gramaticais 

171 indicativo  conjuntivo 
primeira pessoa, singular 
(50) 

3 (4 %)  47 (94 %)  

terceira pessoa, singular 
(50) 

38 (76 %) 12 (24 %) 

primeira pessoa, plural 
(21) 

15 (71 %) 6 (29 %) 

terceira pessoa, plural 
(50) 

41 (82 %) 9 (18 %) 

 

Tabela 3.2. Os verbos em negação  

171 indicativo conjuntivo 

ver (81) 28 (34,5 %) 53 (65,5 %) 

perceber (71) 55 (77,5 %) 16 (22,5 %) 

notar (9) 5 (55,55 %) 4 (44,45 %) 

descobrir (1) 1 (100 %) 0 (0 %) 

reparar (1) 1 (100 %) 0 (0 %) 

compreender (1) 0 (0 %) 1 (100 %) 

esquecer (7) 7 (100 %) 0 (0 %) 

 

Tabela 3.3. As ocorrências em negação na primeira pessoa do singular 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (40) 0 (0 %) 40 (100 %) 
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perceber (8) 3 (37,5 %) 5 (62,5%) 

notar (2) 0 (0 %) 2 (100 %) 

 

Tabela 3.4. As ocorrências em negação na terceira pessoa do singular 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (19) 15 (78,9 %) 4 (21,1 %)  
perceber (26) 19 (73,1 %) 7 (26,9 %)  

notar (5) 4 (80 %) 1 (20 %) 

 

Tabela 3.5. As ocorrências em negação na primeira pessoa do plural 

21 indicativo conjuntivo 

ver (8) 3 (37,5 %) 5 (62, 5 %) 

perceber (3) 3 (100 %) 0 (0 %) 

descobrir (1) 1 (100 %) 0 (0 %) 

reparar (1) 1 (100 %) 0 (0 %) 

compreender (1) 0 (0 %) 1 (100 %) 

esquecer (7) 7 (100 %) 0 (0 %) 

 

Tabela 3.6. As ocorrências em negação na terceira pessoa do plural 

50 indicativo  conjuntivo 
ver (14) 10 (71,43 %) 4 (28,57 %) 
perceber (34) 30 (88,2 %) 4 (11,8 %)  

notar (2) 1 (50 %) 1 (50 %) 
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De acordo com a hipótese, o resultado obtido mostra que a negação do verbo principal 

na primeira pessoa do singular resulta na aplicação do conjuntivo, na maioria dos casos 

(94 %; 47/50 frases). Este resultado dá a entender que a negação de um verbo semi-

factivo, utilizado pessoalmente, altera a atitude epistémica positiva em favor de uma 

atitude epistémica negativa. Assim, a factividade desaparece e o grau de certeza decres-

ce, fatores determinantes para o conjuntivo se ocorrer. Em vez de exprimir certeza epis-

témica, exprime dúvida (cf. não-asserção). A dúvida epistémica dirige-se à existência 

do conteúdo no complemento. Cf. as seguintes frases regidas pelo verbo perceber, a 

primeira em afirmativo e a segunda em negação, como exemplos demonstrativos desta 

diferença. 

37. par=ext1410965-nd-94b-2: Eu percebo que quase todos os políticos do mundo gostam de criar misté-

rio. INDICATIVO  

 

38. par=ext713396-des-95b-2: «Que Santana Lopes pretenda pôr o Benfica contra o FC Porto, ainda 

entendo; mas já não percebo que as críticas venham de quem surgiu na televisão a assinar contrato com 

o Paulo Alves e depois o viu jogar no Sporting. CONJUNTIVO  

 

Em (38), o modo verbal segue a matriz dos verbos assertivos em negação. Por conse-

guinte, a negação indica que o enunciador duvida do conteúdo no complemento (que as 

críticas venham de quem surgiu na televisão a assinar contrato com...), o que explica o 

conjuntivo. Em (37), porém, o ato de perceber deve indicar que o complemento (que 

quase todos os políticos do mundo gostam de criar mistério) é pressuposto. (v. cap. 

4.2.1.1.). 

              Cf. algumas outras frases que seguem a matriz defendida pela hipótese, na pri-

meira pessoa do singular em negação.  

39. par=ext332160-soc-95b-1: «Só não percebo que, para isso, tenham recorrido a métodos que consi-
dero incorrectos e a factos deturpados passados à comunicação social», comentou. CONJUNTIVO  

40. par=ext139253-nd-92a-2: «Tinha estado na sexta-feira com o Primeiro Ministro e não notei 
que houvesse problemas». CONJUNTIVO  
 
41. par=ext13520-soc-96b-1: «Depois de ouvir as razões dos proprietários dos quiosques reconheci que 
tinha errado e assumi o erro, porque a câmara não tem competência para se pronunciar sobre questões 
estéticas e não vejo que haja razões particulares de insegurança. CONJUNTIVO  
 

Verifica-se que, neste contexto sintático (primeira pessoa no singular, negação), a nega-

ção afeta a pressuposição (não-factividade) da mesma maneira que a negação afeta a 

asserção em contextos assertivos (não-asserção). Por outras palavras, a negação do ver-
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bo principal resulta em que se perde a factividade nos casos em que o enunciador coin-

cide com o sujeito da oração principal. Aqui se vê uma diferença importante em compa-

ração com os verbos factivos reais, os quais mantêm a pressuposição em todos contex-

tos sintáticos.  

          Nota-se que os 6 % na primeira pessoa do singular das frases que não segue a 

matriz defendida pela hipótese, são regidas na sua totalidade, pelo verbo perceber no 

pretérito. Cf. dois exemplos destas frases. 

 
42. par=ext675405-soc-93a-1: «Talvez por ser economista é que não percebi que era uma ilegalidade» -- foi 
a resposta. INDICATIVO 
 
43. par=ext792891-clt-91b-1: Na altura, não percebi que se tratava de uma estratégia do Presidente para 
obter vantagens para si próprio e para a filha. INDICATIVO 
 

Aqui se constata o mesmo fenómeno que observa Vesterinen (2012: 51-52) no que diz 

respeito às frases espanholas ”No vi que hiciera (CONJ) tanto trabajo” e ”No vi que 

hacia (IND) tanto trabajo” (v. cap. 3.3). Portanto, o emprego do indicativo em (42-43) 

pode ser explicado por meio de um aspecto temporal. O indicativo pode implicar que o 

evento descrito está localizado dentro do domínio epistémico do conceptualizador. As-

sim, o indicativo em (42) explica-se pelo enunciador agora, ou mais corretamente no 

momento da enunciação, considerando-se o conteúdo (que era uma ilegalidade) como 

verdadeiro, ao passo que não o fez, necessariamente, num momento anterior. Portanto, 

agora sabe que “o ato cometido constitui uma ilegalidade”, mas talvez não o soubesse 

na época quando o cometeu. Do mesmo modo, o enunciador em (43) soube no momento 

da enunciação que “se tratava de uma estratégia...para obter vantagens...”, ao passo 

que não estava consciente deste facto no momento da primeira conceptualização, no 

tempo passado. A informação nova resulta, portanto, no desaparecimento da dúvida 

original. Portanto, este desvio com respeito à hipótese, que prescreve que deve ser se-

leccionado o conjuntivo na primeira pessoa em negação, pode ser explicado pela pers-

petiva temporal do conceptualizador.  

              No que diz respeito ao desvio com respeito à hipótese, que se manifesta na 

primeira pessoa do plural (71 % de ocorrências do indicativo), recorda-se que, devido 

ao facto de somente terem sido recolhidas 21 frases, o valor científico deste resultado 

deve ser questionado. Mesmo assim, não se pode ignorá-lo. Nota-se que aproximada-

mente 46 % (7/15) das frases regidas pelo indicativo se deverem ao verbo esquecer 

(7/7). Quanto a este verbo, é preciso reformular a hipótese pela razão que não leva em 
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consideração o facto de esquecer, ao contrário da maioria dos verbos semi-factivos, 

exprimir uma atitude epistémica positiva em negação e uma atitude epistémica negativa 

em afirmativo. Assim, esquecer tem um valor epistémico negativo em afirmativo. A 

negação do ato epistémico de esquecer algo, resulta em que o conteúdo resta no domí-

nio epistémico como algo que é pressuposto como verdadeiro, razão pela qual aplica-se 

o indicativo em 100 % das frases.29  Cf. a frase seguinte.  
 
44. par=ext1488809-des-91b-1: Sabemos que está a jogar bem, que comanda o campeonato português e 
ainda não esquecemos que eliminou, de uma forma brilhante, o Arsenal. INDICATIVO 
 

Em (44), mesmo que o verbo seja negado, o conteúdo é pressuposto pela razão que não 

seria semanticamente possível esquece-lo e ao mesmo tempo pressupor a sua existência. 

Assim, o ato epistémico de não esquecer resulta em que o enunciador pode tratar o con-

teúdo como um facto. O facto que “eliminou ... o Arsenal”, constitui uma condição ne-

cessária para que a frase possa ser exprimida. Por conseguinte, esquecer deve reger o 

conjuntivo em afirmativo e o indicativo em negação, o que resultaria em 13 (6+7) ocor-

rências do conjuntivo (62 %) e 8 (15-7) do indicativo (38 %). Estes números são, po-

rém, somente estimativos visto que não há frases no corpus que comprovam a veracida-

de desta afirmação. O resultado obtido tem, portanto, um valor científico baixo. Mesmo 

assim, é preciso admitir que a hipótese não foi capaz de explicar a grande variação mo-

dal que se manifesta nesta pessoa gramatical. Antes, a hipótese prescreve que os verbos 

semi-factivos devem reger o conjuntivo da maneira seguinte na primeira pessoa do plu-

ral:  

 
45. par=ext1204096-soc-95b-1: Se há um ano o actual primeiro ministro reconhecia que uma percenta-
gem de dois por cento acima da inflação era razoável como ganhos de produtividade, não compreende-
mos que agora venha dizer o contrário», acrescentou. CONJUNTIVO 

46. par=ext1412732-des-92a-2: «Hoje não vemos que os jogadores sintam a camisola do Benfica, e não 
me digam que são os suecos ou os soviéticos que trazem alguma mística à equipa do Benfica. CON-
JUNTIVO 
 

Segundo a hipótese, as ocorrências no que diz respeito a enunciados na terceira pessoa 

do singular e plural, devem mostrar um emprego do indicativo perto de 100%. Observa-

se, porém, que o emprego do indicativo estende-se a 76 % na terceira pessoa do singular 

e a 82 % na terceira pessoa do plural. Este resultado verifica uma tendência bastante 

forte do emprego previsto pela hipótese, porém, serão investigados os possíveis fatores 
                                                        
29 Da mesma maneira deve funcionar também um verbo como ignorar. Cf. Vesterinen (2014a: 61). 
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por trás da divergência. Inicialmente, todavia, observam-se algumas frases na terceira 

pessoa do singular que seguem a matriz defendida pela hipótese.  
 
47. par=ext197792-nd-95a-5: A RTP não vê que o esforço deve ser no sentido de conquistar o máximo 
de público possível, sem utilizar todas as armas das estações comerciais que têm assumidamente um 
objectivo -- a rendibilidade das suas emissões. INDICATIVO  
 
48. par=ext200917-clt-soc-94a-2: Imerso nos seus pensamentos, Valdyn não nota que uma das máquinas 
voadoras do cruel mago se aproxima de si por trás, lançando-lhe uma rede. INDICATIVO  
 
49. par=ext393036-nd-91a-2: A mulher não percebe que entre «no e «time» há uma vírgula, e presume 
que não têm tempo.  INDICATIVO  
 

Nestas frases (47-49), o uso do indicativo explica-se pelo facto de expressar a conceptu-

alização positiva do enunciador. Assim, o indicativo mostra que o enunciador considera 

o complemento como verdadeiro. Todavia, a escolha modal do enunciador não corres-

ponde, necessariamente, à conceptualização do conceptualizador secundário. Atente-se, 

por exemplo, que em (48) é o conceptualizador secundário, “Valdyn”, que não nota o 

evento “que uma das máquinas voadoras do cruel mago se aproxima...”. No entanto, o 

evento pertence à realidade elaborada do conceptualizador primário (o enunciador da 

frase), uma vez que é um evento já verificado que faz parte do seu conhecimento do 

mundo (v. cap. 3.3). Assim, possui controlo epistémico, ao passo que o conceptualiza-

dor secundário (Valdyn) não acreditou que o evento descrito fosse verdadeiro no mo-

mento da sua conceptualização. Por conseguinte, quando o enunciador da frase não 

coincide com o sujeito da oração principal (cf. 47-49), o grau de factividade mantém-se 

pelo facto de o enunciador poder descrever a sua própria conceptualização como um 

facto (certeza epistémica).  

            O desvio, com respeito à hipótese, verifica-se quer na terceira pessoa do singular 

(24 %), quer na terceira pessoa do plural (18 %). O facto de os verbos negados na ter-

ceira pessoa poderem reger tanto o indicativo como o conjuntivo, torna impossível a 

conclusão de o emprego do conjuntivo em negação ser limitado aos casos em que o 

enunciador se exprime pessoalmente sobre eventos. Certamente, esta explicação funcio-

na quanto ao emprego na primeira pessoa do singular, porém, na terceira pessoa do sin-

gular e plural parece que serve uma análise mais profunda, com base na semântica con-

textual. É preciso investigar as razões pelas quais se aplica o conjuntivo quando o enun-

ciador relata a percepção de um outro sujeito. Cf. as frases seguintes. 
 
50. par=ext537946-nd-92a-1: Os nazis não percebiam que homens da raça dos senhores tivessem servi-
do o comunismo. CONJUNTIVO  



27 
 

 
51. par=ext12068-des-97a-1: O país não percebe que José Roquette tenha adiado a sua posição até 
amanhã. CONJUNTIVO  
 

Parece, outra vez, que é preciso recorrer ao conceito de domínio para reconstruir as ra-

zões por trás da escolha modal. Em (50), o emprego do conjuntivo poderia dever-se à 

possibilidade de o conceptualizador secundário (os nazis) não achar, no momento da 

conceptualização, a proposição de que “homens da raça dos senhores servirem o comu-

nismo” como algo provável. Assim, este evento não pertenceu à realidade “dos nazis”. 

Em (51), parece que o conceptualizador, um grande grupo de pessoas (o país), julga o 

evento (que José Roquette tenha adiado a sua posição) tão improvável que não pertence 

à sua realidade elaborada. É preciso comparar estas frases com umas onde se aplica o 

indicativo, as quais estão, por conseguinte, de acordo com a hipótese.  

 
52. par=ext161131-soc-96a-2: Luciano não percebe que tudo o que faço é por amor.  INDICATIVO 
 
53. par=ext64992-opi-96a-1: Há sempre pessoas que julgam que o partido lhes deve tudo, mas essas 
pessoas não percebem que não basta um conjunto de estrelas para termos uma constelação. INDICA-
TIVO 
 

A alternância modal nestas frases (50-53), todas sintaticamente parecidas, deve-se à 

mudança de perspetiva em relação ao conteúdo no complemento (cf. Vesterinen 

2014a:57). O conjuntivo em (50-51) é, como tem sido explicado, um efeito da circuns-

tância de os eventos estarem fora do domínio epistémico do conceptualizador secundá-

rio. Nestas frases, não é o próprio enunciador da frase (o conceptualizador primário) que 

conceptualiza o conteúdo, mas antes o sujeito da oração principal (o conceptualizador 

secundário). Ou seja, o enunciador descreve a conceptualização do sujeito da oração 

principal. Assim, o enunciador da frase (o conceptualizador primário) optou por relatar 

a dúvida epistémica do conceptualizador secundário. Em (52), porém, o indicativo ex-

plica-se pelo facto de o enunciador descrever o evento desde a sua própria perspetiva e, 

assim, o conteúdo “tudo o que faço é por amor”, pode ser conceptualizado com certeza 

epistémica (evento dentro do domínio epistémico) visto que é uma característica moral 

(afirmada) do próprio conceptualizador. Em (53), o indicativo deve-se ao facto de o 

conceptualizador primário ter certeza epistémica sobre o facto (que não basta um con-

junto de estrelas...). Provavelmente, se a perspetiva do conceptualizador secundário, 

“essas pessoas”, tivesse sido realçada pelo enunciador da frase, a atitude epistémica 

negativa teria regido o conjuntivo. O indicativo deve-se, portanto, à razão que o enunci-
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ador (o conceptualizador primário), sabe que “não basta um conjunto...” e que não quer 

descrever a posição epistémica tomada pelo conceptualizador secundário (que talvez 

fosse uma atitude epistémica negativa).  

5.Considerações finais e conclusões  

Em afirmativo, os verbos semi-factivos regem geralmente o indicativo (94 %), pelo fac-

to de exprimirem certeza epistémica. Nestes casos, o complemento é pressuposto. O 

emprego de 6 % do conjuntivo constitui-se, antes de mais, por um número bastante ele-

vado de ocorrências do conjuntivo na primeira pessoa do singular. Nestes casos, se bem 

que seja seleccionado o conjuntivo, o complemento é também pressuposto, pela razão 

que o enunciador exprime uma atitude epistémica positiva sobre a existência do evento 

no complemento. Todavia, o enunciador não concorda com a conceptualização doutros 

sujeitos que interagem no complemento. Por isso, pode ocorrer o conjuntivo.  

          Em negação, os verbos semi-factivos podem reger o conjuntivo, seja na primeira 

pessoa, seja na terceira pessoa. Se o sujeito da oração principal coincide com o enuncia-

dor, algo que sempre acontece na primeira pessoa singular, ocorre regularmente o con-

juntivo (94 %). Nestes casos, o conteúdo não corresponde à percepção da realidade do 

enunciador, quer dizer, o conjuntivo deve-se a uma atitude epistémica negativa. A parte 

restante de 6 % (do indicativo) ocorre no pretérito, algo que era dificilmente previsível 

mas que por meio do conceito de domínio epistémico se conseguiu explicar. No que diz 

respeito à terceira pessoa (do singular e plural), é verificado uma divergência relativo ao 

resultado previsto, que prescreveu que as ocorrências do indicativo devessem contar-se 

perto de 100 %, uma vez que o resultado mostra que 79 % das frases (38+41/100) inclu-

em o indicativo no complemento. Esta divergência verificou-se pela razão que a hipóte-

se não levou em consideração o facto de o modo verbal ser dependente da mudança de 

perspetiva. Antes, a hipótese foi baseada na crença de que o conjuntivo devesse apare-

cer somente na primeira pessoa, por causa da atitude epistémica negativa causada pela 

negação. Na terceira pessoa, o evento é frequentemente descrito desde a perspetiva do 

enunciador, mas não sempre. Quando o evento é conceptualizado desta perspetiva, apa-

rece o indicativo, visto que o enunciador é capaz de conceptualizar o que vê como um 

facto, se bem que o evento fique fora do domínio epistémico do conceptualizador se-
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cundário (o sujeito da oração principal). Trata-se de uma observação que não resulta em 

dificuldades epistemológicas; as possíveis dúvidas epistemológicas “dentro da frase” 

não pertencem ao conceptualizador primário. No entanto, quando o enunciador opta 

pela perspetiva do sujeito da oração principal, pode ocorrer o conjuntivo, nos casos em 

que o evento está fora do domínio epistémico deste participante. Por conseguinte, o em-

prego do conjuntivo na terceira pessoa em negação, não implica que o enunciador da 

frase, necessariamente, esteja a duvidar do evento. Portanto, a simples transição entre 

afirmativo e negação numa certa pessoa gramatical não determina, ipso facto, a escolha 

modal em negação. 

            Por conseguinte, a negação de um verbo semi-factivo diminui o grau de factivi-

dade nos casos em que o conceptualizador primário coincide com o sujeito. Nestes ca-

sos, a negação indica que o conteúdo não corresponde à sua percepção da realidade. 

Assim, a factividade pode ser alterada em negação. Na primeira pessoa do singular, isto 

acontece regularmente.  

            No que diz respeito à primeira pessoa do plural em negação, é difícil tirar con-

clusões visto que a busca em Linguateca não forneceu numa base suficiente. Por isso, o 

valor científico deste resultado deve ser questionado uma vez que somente foram reco-

lhidas 21 frases. Mesmo assim, o desvio maior com respeito à hipótese manifesta-se 

nesta pessoa gramatical (71 % do indicativo), facto que não deve ser ignorado. No en-

tanto, é preciso admitir que este estudo não conseguiu dar uma resposta no que diz res-

peito ao modo verbal neste contexto sintático. Cabe lembrar que 7 ocorrências se devem 

ao verbo esquecer, um verbo que parece funcionar de uma maneira oposta com respeito 

aos outros verbos semi-factivos no corpus (exprime uma atitude epistémica positiva em 

negação e uma atitude epistémica negativa em afirmativo).    

            A razão pela qual os verbos investigados neste estudo são denominados semi-

factivos, e regem conteúdo fracamente pressuposto, é que o teste de negação mostra que 

a atitude epistémica, nem sempre, se altera. Assim, a pressuposição mantém-se por ve-

zes e perde-se por vezes. Quando a negação resulta na perda da pressuposição, isso sig-

nifica que o enunciador está a duvidar da veracidade do complemento. A hipótese de-

fendeu a proposta de que os verbos semi-factivos, na maioria dos casos, quer em afir-

mativo quer em negação, regem o indicativo nos casos em que o enunciador demonstra 

uma atitude epistémica positiva e o conjuntivo nos casos em que o enunciador demons-

tra uma atitude epistémica negativa. Assim, uma atitude epistémica positiva deveria, 

segundo a hipótese, sempre verificar-se em afirmativo, portanto em qualquer pessoa 
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gramatical. Em negação, porém, a atitude epistémica positiva deveria coincidir somente 

com os enunciados na terceira pessoa do singular e plural, ao passo que a negação resul-

taria, na maioria dos casos, numa atitude epistémica negativa na primeira pessoa do 

singular e plural. Portanto, as ocorrências do indicativo em afirmativo deveriam estar 

perto de 100 %, enquanto as ocorrências do indicativo e conjuntivo em negação deveri-

am estar perto de 50 % respetivamente. O resultado obtido mostra que o emprego empí-

rico está bastante bem de acordo com estas estimativas; 94 % do indicativo e 6 % do 

conjuntivo em afirmativo, 56,7 % do indicativo e 43,3 % do conjuntivo em negação (v. 

Tabela 1 ). No entanto, uma análise mais profunda dá a entender que o modo verbal 

nem sempre segue a transição entre atitude epistémica positiva e negativa. Atente-se, 

por exemplo, no facto que o emprego do conjuntivo na terceira pessoa do singular em 

negação (24 %), que não está de acordo com a hipótese, não implica que o enunciador 

da frase, necessariamente, duvida do complemento. Antes, é possível que o enunciador 

(o conceptualizador primário) queira relatar a dúvida epistémica do conceptualizador 

secundário. Além disso, a “existência” do conteúdo, na primeira pessoa do singular em 

afirmativo, parece pressuposto mesmo que apareça o conjuntivo (16 %). Isto dá a en-

tender que o conceptualizador não duvida desta existência mas, antes, que não concorda 

com a conceptualização do sujeito no complemento. Portanto, possui uma atitude epis-

témica positiva à existência do evento, mas não às conceptualizações dentro do mesmo. 

Assim, o conjuntivo pode ocorrer mesmo que o enunciador tenha uma atitude epistémi-

ca positiva. A resposta à pergunta “quando é que a negação afeta a pressuposição” é, 

por conseguinte, que isso acontece quando o conceptualizador primário coincide com o 

sujeito da oração principal.   
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Anexo 
 
Primeira pessoa singular, 50 ocorrências, em afirmativo   
 
Ver (16)30 

 
1. par=ext11852-pol-94a-1: «Sinto uma grande alegria quando vejo que há certos con-
ceitos introduzidos no discurso oficial .  INDICATIVO 

 
2. par=ext39968-opi-96b-2: Donde, em termos de esquerda, só vejo que faça sentido a 
seguinte questão: intervindo o Estado no plano cultural, aumenta ou diminui a possibili-
dade de escolha ? CONJUNTIVO 

 
3. par=ext457909-pol-97b-2: É com desgosto que hoje vejo que as condições para que 
os artistas possam desenvolver as suas acções estão muito reduzidas», sustentou Ferreira 
do Amaral, no final de um tradicional prato de cozido à portuguesa, durante o discurso 
que começou por denunciar os problemas de trânsito e de desertificação da cidade . 
CONJUNTIVO 

 
4. par=ext50825-soc-92a-1: R. -- Estas coisas serão depois concerteza todas negociadas 
mas eu vejo que há boas condições: primeiro porque tem funcionado, segundo porque, 
como se viu em variadíssimas ocasiões, temos um sentido de Estado que é importante, 
mantemos a nossa liberdade de raciocínio e de avaliação e toda a gente sabe que, quan-
do se chega a determinados princípios de natureza ideológica, não há acordo possível, o 
que há é um acordo autárquico que tem funcionado . INDICATIVO 

 
5. par=ext90465-opi-96a-2: 6. Por outro lado, vejo que o sr. dr. Luís Filipe Menezes 
fez escola, desde o ultimo congresso do PSD, e que o sr. R.A.M . INDICATIVO 

 
6. par=ext92846-soc-96a-2: «Hoje, à distância, vejo que houve uma montagem, uma 
maquinação para me envolver» . INDICATIVO 
 
7. par=ext102008-soc-93b-2: «Se eu vejo que o meu vizinho, compatriota ou não, é 
perseguido dentro do seu território, devo defendê-lo . INDICATIVO 

 
8. par=ext740391-clt-94b-2: Está dentro de mim, é o meu tema e à medida que enve-
lheço e analiso a minha vida vejo que a violência começou em mim bastante antes do 
Vietname . INDICATIVO 

 
9. par=ext537448-clt-91b-1: A política não tem nada que se meter com a arte e vejo 
que as pessoas que fazem a política se metem em coisas que não conhecem. INDICA-
TIVO 
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10. par=ext168887-soc-93a-3: «Vêm aqui perguntar-me horários para Coimbra e para o 
Porto e eu não sei o que hei-de dizer quando vejo que se perdem ligações por dois e três 
minutos . INDICATIVO 
 
11. par=ext324598-pol-92a-1: Confrontado com as críticas que a distrital portuense fez 
à proposta de mudança programática do PSD, Eurico disse que «Sá Carneiro era um 
social-democrata de tendência liberalizante e não socializante» e «eu, que convivi inti-
mamente com Sá Carneiro, e sei o que ele pensava politicamente, vejo que essas pesso-
as não privaram com ele» . INDICATIVO 
 
12. par=ext252633-pol-95a-1: Salto para fora e vejo que, na verdade, os quatro pneus 
estão a arder. INDICATIVO 
 
13. par=ext754886-soc-94a-2: Nesta linha, vejo que as perspectivas de evangelização 
nessa zona são muito boas . INDICATIVO 

 
14. par=ext755072-pol-98b-1: Quando eu digo algo a um estudante japonês, vejo 
que ele tem uma mentalidade diferente, eu dou-lhe o meu saber, mas ele não me dá na-
da . INDICATIVO 

 
15. par=ext755217-clt-97b-1: Ao segundo pedaço vejo que são dentes . INDICATIVO 
 

 
16. par=ext766660-nd-95a-1: Mas vejo que finalmente chegou a minha ora de ser dis-
criminado e -- como produtor, autor e técnico -- directamente lesado . INDICATIVO 
 
 
Perceber (17)31 
 
1. par=ext30576-des-93a-2: «Depois de ser imediato da caravela Boa Esperança, que 
também tem dois mastros, e tripular o ` maxiketch ' La Poste, percebo que sempre te-
mos muito a aprender acerca das embarcações à vela e estou disposto a continuar essa 
escalada no futuro», afirmou Miguel, que trabalhou como cozinheiro, tripulante de con-
vés e polivalente ajudante a bordo . INDICATIVO 

 
2. par=ext96551-soc-98b-2: Hoje percebo que quando isso acontece estou a limitar o 
vocabulário . INDICATIVO 

 
3. par=ext107077-clt-95a-2: Mas percebo que, a partir do momento em que estou a 
filmar, não posso pensar nesse lado. INDICATIVO 

 
4. par=ext155143-clt-94b-2: -- Eu percebo que isto é difícil . INDICATIVO 

 
5. par=ext171193-opi-97a-2: Chego ao fim, fico a conhecer o novo diário, percebo 
que não é exactamente o meu género, tudo bem: aquele não é nem vai passar a ser o 
meu jornal . INDICATIVO 
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6. par=ext242410-pol-96a-2: Eu percebo que eles sintam que estão no meio de uma 
verdadeira guerra, mas, como observador, eu chamo a isto a normal evolução do Gover-
no . CONJUNTIVO dom. epist. /controlo efectivo 

 
7. par=ext247929-clt-96b-1: Já é polémica a existência do automático -- mas percebo 
que exista; agora acharia mal que fosse o automático a base da política para o sector . 
CONJUNTIVO 

 
8. par=ext273514-nd-91b-2: Dou, desde há uns tempos, uma ajuda a diversas associa-
ções de deficientes e percebo que estas pessoas têm plena consciência desse facto . 
INDICATIVO 

 
9. par=ext282940-pol-95b-2: Posso ter amigos muçulmanos, mas percebo que a ambi-
ção muçulmana de construir um Estado ameaça a minha comunidade. " INDICATIVO 

 
10. par=ext290087-opi-98a-2: Eu percebo que era importante que a minha mulher vo-
mitasse, mas era indispensável que fosse socorrida no hospital . CONJUNTIVO 

 
11. par=ext301559-soc-98a-2: «Ela nunca me mandou os brinquedos que prometeu, 
mas eu percebo que ela era uma pessoa muito ocupada», diz Sandra, que admite não 
saber quem era a princesa quando a conheceu . INDICATIVO 

 
12. par=ext1304177-clt-96b-2: Mas percebo que digam que é frio . CONJUNTIVO 

 
13. par=ext310483-eco-98a-3: «Cheguei com uma perspectiva de aprofundamento do 
serviço público e agora percebo que é preciso entregar certas actividades aos priva-
dos», afirmou Fausto Correia num encontro para a divulgação dos dados do recensea-
mento . INDICATIVO 

 
14. par=ext1516303-des-97a-1: «É evidente que se a Liga disse que podia utilizar os 
jogadores e a Federação disse que não, eu percebo que o Sporting tenha obedecido à 
Federação . CONJUNTIVO 

 
15. par=ext1520546-soc-96b-1: O problema é complexo, era óptimo ter havido alterna-
tivas, também percebo que é importante fazer a variante, isto de ambiente e desenvol-
vimento concilia-se . INDICATIVO 
 
16. par=ext1365824-pol-94a-2: «Sr. deputado Almeida Santos, conheço a ascese místi-
ca que o Sr. deputado tem vivido nos últimos tempos, percebo que esteja a caminho da 
beatitude e que venha aqui fazer o discurso da inocência de quem procura mostrar que 
não percebeu aquilo que, seguramente, percebeu . CONJUNTIVO 

 
17. par=ext1410965-nd-94b-2: Eu percebo que quase todos os políticos do mundo gos-
tam de criar mistério . INDICATIVO 
 



 
 

Notar (17)”32 
 
1. par=ext44832-soc-93a-2: Embora não seja um especialista da área ambiental, de ano 
para ano, noto que a lagoa está a ficar mais reduzida e que as suas águas, por falta do 
canal que as ligava ao mar, evidenciam um fenómeno semelhante ao que sucede nas 
lagoas de água doce de São Miguel . INDICATIVO 

 
2. par=ext46945-soc-97a-1: «Mais de metade das pessoas que temos aqui são espanho-
las, mas noto que são menos do que no ano passado», acrescentou a mesma fonte . IN-
DICATIVO 

 
3. par=ext99676-soc-98a-3: Subindo e descendo os primeiros degraus das escadas que 
conduzem à bilheteira da torre panorâmica, Amelia Rudolph diz surpreendida -- «agora 
é que noto que não sei o nome do espectáculo» . INDICATIVO 

 
4. par=ext1286665-clt-92a-2: Aliás, noto que em Portugal todos parece pertencer a 
uma família . INDICATIVO 

 
5. par=ext132706-des-91b-1: Mas noto que estou melhor a cada dia que passa . INDI-
CATIVO 

 
6. par=ext164679-opi-98b-2: Vivo na Região Sul e noto que nesta zona do País o esta-
do das estradas é sempre pior do que na Região Norte . INDICATIVO 

 
7. par=ext493420-des-96a-2: Eu noto que existe uma grande solidariedade entre os 
jogadores da mesma nacionalidade, como os suecos, os suíços e os ingleses . INDICA-
TIVO 

 
8. par=ext1335678-clt-93a-1: Quando saio do duche noto que os vidros da casa de ba-
nho estão embaciados, o que é perfeitamente normal, e enrolo-me numa toalha verde 
escura que está quase molhada . INDICATIVO 

 
9. par=ext577067-clt-93a-2: Eu noto que há músicos em Portugal que não percebem 
que têm o privilégio de conseguir ganhar a vida fazendo aquilo de que gostam, enquanto 
nos Eua há milhentas pessoas cheias, podres de talento, que tocam com uma alma 
enorme acompanhada de uma grande sabedoria e que, infelizmente... INDICATIVO 

 
10. par=ext665035-eco-94a-1: R -- Analiso a nossa taxa de cobertura das exportações 
face às importações e noto que, desde a adesão, se manteve constante . INDICATIVO 

 
11. par=ext689963-clt-95b-2: Eu noto que pessoas inteligentes se passaram para o ras-
ca . INDICATIVO 

 
12. par=ext714493-pol-95a-1: «Pelo que dizem os meus filhos, noto que a juventude 
tem uma apetência pelo Durão Barroso, até pelo seu passado político, era de esquerda... 
INDICATIVO 
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13. par=ext735848-nd-95b-3:..., se me permite a sinceridade o que me incomoda é o 
seu olho esquerdo, quer dizer o direito vê-me, noto que me vê, mas o esquerdo parece 
amuado comigo, sem me ligar nenhuma, desviado para o canto da pálpebra com ar abor-
recido, ... INDICATIVO 
 
14. par=ext1542143-soc-98b-2: «Por vezes noto que eles, se vêem alguma coisa de 
valor, se afastam de imediato . INDICATIVO 
 
15. par=ext1311371-pol-98b-3: (...) Como habitante do Ribatejo e estudante em Lei-
ria, noto que as diferenças entre estes dois distritos são abismais, mas isso ainda é o 
menos . INDICATIVO 
 
16. par=ext1276649-opi-97b-2: Mas noto que o faz sobretudo nos pontos de habilidade 
jurídico-política, ou de esperteza na marcação aparente da agenda dos media e da opini-
ão . INDICATIVO 

 
17. par=ext1269179-eco-95a-1: Apesar disso, diz, «noto que a Região Centro é esque-
cida em termos industriais . INDICATIVO 
 
 
Terceira pessoa singular, 50 ocorrências, em afirmativo   
 
Ver (16)33 
 
1. par=ext4118-eco-93a-2: Em resumo, o Pedro Caldeira faz uma vida largamente aci-
ma das suas possibilidades, e chega a uma altura em que vê que não pode continuar . 
INDICATIVO 

 
2. par=ext17806-nd-96a-2: Hoje, olha para as sondagens, vê os sinais da sociedade por-
tuguesa e vê que, se o PS recusar o referendo nacional, fica politicamente responsável 
por uma realidade muito grave, que são os problemas que se vierem a passar na socie-
dade portuguesa relacionados com a regionalização . INDICATIVO 

 
3. par=ext18068-nd-91b-1: Bem vê que, para além dos prémios semanais, vale a pena 
habilitar-se ao concurso «FÉRIAS 91», organizado pelo Público e patrocinado pela So-
ciedade Portuguesa de Centros Comerciais -- SPCC e pela Ford Lusitana . INDICATI-
VO 

 
4. par=ext25376-nd-93b-2: Mas já se vê que se trata aqui de um centrismo activo, por 
vezes agressivo e provocatório, não de uma simples bissectriz entre propostas rivais . 
INDICATIVO 

 
5. par=ext30818-soc-96b-1: Estes números globais têm obviamente características dife-
rentes numa análise mais casuística, onde se vê que 47 instituições tiveram, de facto, 
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um crescimento de zero e quinze contentaram-se com valores negativos . INDICATI-
VO 

 
6. par=ext31792-soc-94a-1: Já se vê que a ordem das gravações das cenas não tem na-
da a ver com a ordem em que aparecem na novela . INDICATIVO 

 
7. par=ext43846-opi-98b-2: Por aqui já se vê que o «centrismo radical» nada tem a ver 
com uma linha salomonicamente traçada a meio caminho entre opostas extremidades . 
INDICATIVO 

 
8. par=ext46467-des-96a-1: Percebe-se que tem classe e que não perde facilmente o 
domínio de um jogo, não é daqueles que erram muito, dos que se vê que apostaram nu-
ma vocação errada . INDICATIVO 

 
9. par=ext52148-pol-96b-1: Um homem grita desesperadamente de um postigo, quan-
do vê que nós vamos para outro . INDICATIVO 

 
10. par=ext495684-clt-92a-2: E quando vê que a sua mulher -- que o engana daquele 
modo -- está perdida tenta ainda salvá-la... INDICATIVO 

 
11. par=ext68062-clt-soc-93b-3: E se juntarmos a isto os pesados horários de trabalho -
- com um mínimo de 50 horas semanais -- e a disciplina de ferro existente no mundo 
laboral, facilmente se vê que o bucolismo dos jardins japoneses têm pouco a ver com o 
quotidiano de um habitante de Tóquio . INDICATIVO 

 
12. par=ext72136-nd-92a-2: Onde se vê que o fanatismo e as suas consequências não 
conhecem fronteiras entre os deputados europeus, as margens do Mediterrâneo e o Pró-
ximo Oriente . INDICATIVO 
 
13. par=ext639265-nd-91a-1: Aí é que se vê que às vezes há grandes tipos de procura e 
às vezes a oferta é escassa . INDICATIVO 

 
14. par=ext646717-nd-95b-1: -- E depois, se vê que ela não interessa, pode acabar-se o 
namoro sem problema . INDICATIVO 

 
15. par=ext654037-clt-94b-2: O gigante é um monstro, como ele facilmente poderia ter 
previsto a partir dos bocados de corpos mortos que foi recolhendo, e é mais ou menos 
incongruente que não tenha previsto; como quer que seja, quando vê que «a coisa ina-
nimada» estendida aos seus pés se transforma em coisa animada, e vê «abrirem-se os 
olhos amarelados e sombrios da criatura», e repara que ela respira, foge rapidamente 
para a rua: «ninguém conseguiria suportar o horror daquela cara . INDICATIVO 

 
16. par=ext655629-soc-92b-1: «Quando falamos com um polícia e ele vê que não so-
mos americanos trata-nos logo como animais . INDICATIVO 
 
 



 
 

Perceber (17)34 
 
1. par=ext4284-soc-93b-2: António percebe que vai ser mesmo julgado, e a sua humi-
lhação é total, o asco enorme . INDICATIVO 

 
2. par=ext5211-clt-98a-1: No texto explicativo, ao lado do manequim, explica-se de 
forma resumida o acidente e o visitante percebe que nem sempre as missões da NASA 
correm bem . INDICATIVO 

 
3. par=ext7028-clt-97a-2: Só a meio de «The River» se percebe que esse rapaz, esse 
homem e essa mulher partilham o mesmo espaço -- uma casa -- e são uma família de 
Taipé: pai, mãe, filho . INDICATIVO 

 
4. par=ext12353-clt-97a-3: O resto é «flash-back», memória de dias menos fúnebres -- 
quem for ver «O Funeral» percebe que isto não é metáfora . INDICATIVO 

 
5. par=ext15935-nd-95b-1: A gente olha para ele e percebe que os brasileiros não nos 
queiram perdoar ! CONJUNTIVO 

 
6. par=ext16729-nd-92a-2: O discurso de Pausânias no «Banquete» pode parecer, deste 
modo, um pouco ambíguo, uma vez que preconiza uma troca de favores entre o adoles-
cente e o homem mais velho com base nessa mesma ideia formativa, ao mesmo tempo 
que se percebe que Pausânias e Ágaton mantinham uma relação sentimental que extra-
vasava para fora das metas etárias habituais neste tipo de relação . INDICATIVO 

 
7. par=ext19534-pol-92a-1: Só à luz deste entendimento se percebe que, meses depois, 
o ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, venha a fazer depender da aceita-
ção pelos socialistas do princípio «um emigrante, um voto para a Presidência» a negoci-
ação das restantes alterações à Lei Eleitoral . CONJUNTIVO 

 
8. par=ext21945-clt-94a-2: Vê-se uma actriz como Gabriela de Azevedo fazer, na 
«Menina Feia», a dupla personagem de protagonista (a feia que de um momento para o 
outro se torna bonita e «sexy») e pode-se pensar que o seu talento de cómica é notável 
para uma actriz amadora; mas quem a vê, em «Confusões», fazer com igual brilho uma 
mãe-galinha, uma vendedora de cosméticos, uma esposa adúltera, uma ingénua organi-
zadora de piqueniques, percebe que ela é uma actriz notável em qualquer parte do 
mundo . INDICATIVO 

 
9. par=ext26519-pol-95b-2: E, lá do fundo desse poema que é a sua história, bem 
se percebe que, se a barriga da nação não dependesse delas, há muito tinha morrido . 
INDICATIVO 

 
10. par=ext26681-clt-96a-1: Sem esses códigos, é a história de como um alcoólico mor-
re do seu próprio paradoxo -- Ben, ou como é que o álcool torna tudo possível e preci-
samente por isso tudo deixa de ser possível -- e de como uma prostituta continua a viver 
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no seu paradoxo: percebe que pode apaixonar-se quando percebe que nunca mais vai 
poder apaixonar-se . INDICATIVO 

 
11. par=ext31062-soc-95a-1: , desabafa a psicóloga, que, contudo, percebe que as fa-
mílias procurem crianças da sua raça para evitar a curiosidade alheia . CONJUNTIVO 

 
12. par=ext34145-des-92b-1: «Descobrem-se valores por acaso, porque um dia um trei-
nador vê um miúdo num clube e percebe que ele tem jeito . INDICATIVO 

 
13. par=ext40358-soc-97a-2: Pelo comunicado que o PSD divulgou logo a seguir ao 
incidente, facilmente se percebe que as palavras de Melo, mais do que condenação, 
merecem... apreço . INDICATIVO 
 
14. par=ext538919-nd-98a-1: Lima percebe que o crescente prestígio de Pacheco ame-
aça a sua posição na liderança da bancada e não lhe perdoa estratégias que sentem ter-
lhe corroído o poder, como a guerra com os jornalistas parlamentares, quando Pacheco 
influenciou o PSD a proibir o acesso livre aos corredores frequentados por deputados . 
INDICATIVO 

 
15. par=ext542596-nd-95a-1: O que é bonito neste filme é que Hitchcock percebe 
que o som lhe permite um cinema em que o «tempo» será trabalhado de uma outra ma-
neira e nós vêmo-lo procurá-la «ao vivo» -- misturando técnicas narrativas diferentes, 
diminuindo a velocidade, atrasando a narrativa ou acelerando-a, teatralizando o «argu-
mento» -- e nisso vai alterar o lugar do que fora a imagem no final do «cinema mudo» . 
INDICATIVO 

 
16. par=ext545436-clt-95a-2: Só os momentos finais, quando a rapariga é presa e de-
nuncia os colegas, é que se percebe que poderia ter havido um mistério para desvendar 
. INDICATIVO 

 
17. par=ext547109-nd-91b-1: Vendo o filme de Margarida Gil, a gente percebe que os 
heterónimos, diversidade e unidade, são Alice . INDICATIVO 
 
 
Notar (17)35 
 
1. par=ext9583-clt-95a-1: Em entrevista publicada no jornal «A Batalha» (Janeiro-
Fevereiro de 1995) , Noam Chomsky nota que, hoje, o papel e a acção do libertário 
devem ser os mesmos de sempre : INDICATIVO 

 
2. par=ext13764-soc-94b-1: Mas Couto Moreira nota que esta questão não se põe, nem 
haverá audiência, já que é ele quem está mandatado pelo ministro da Saúde para decidir 
em tudo o que respeita ao processo do Hospital da Cova da Beira . INDICATIVO 

 
3. par=ext14762-pol-94b-1: Além de denunciar uma fraude generalizada, a oposição 
islamista -- que não apresentou candidato e apelou ao boicote eleitoral -- nota que perto 
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de um milhão dos 5,4 milhões de habitantes do Tajiquistão vivem fora das fronteiras do 
país, expulsos pela guerra, e que não puderam por isso votar . INDICATIVO 

 
4. par=ext257038-clt-97a-1: Jorge Pinto, por seu lado, nota que o grupo não se identi-
fica «como sendo o prolongamento de outras experiências» . INDICATIVO 

 
5. par=ext244624-soc-96b-1: O documento, subscrito por cerca de cinco mil pesso-
as, nota que o Alto de Colaride, espaço entre Agualva e Massamá, ainda mantém uma 
fauna e flora diversificada, grutas naturais -- fortemente prejudicadas por efluentes do-
mésticos e industriais -- vestígios paleolíticos, romanos e medievais, bem como quintas 
agrícolas tradicionais . INDICATIVO 

 
6. par=ext353077-soc-95b-3: Dois milhões de crianças mortas, quatro a cinco milhões 
doentes, 12 milhões sem tecto, mais de um milhão de órfãos, dez milhões de traumati-
zadas: nestes últimos dez anos a guerra fez estragos entre as crianças, denuncia a Unicef 
no seu Relatório 1996, documento que é hoje publicado e onde se nota que Angola e 
Moçambique continuam a ser dos países onde é mais difícil crescer . INDICATIVO 

 
7. par=ext32688-pol-92b-1: A polícia receia que, daqui até ao Natal, as coisas se tor-
nem ainda mais sangrentas, e nota que os novos líderes militantes dos grupos extremis-
tas protestantes revelam ser adversários duros . INDICATIVO 

 
8. par=ext34005-nd-94a-1: Comentando o advento dos movimentos lésbicos, feminis-
tas e «gay», Monique Witting (1980) nota que as categorias filosóficas e políticas dos 
discursos das ciências sociais, embora abaladas, continuam no entanto a funcionar como 
«primitivos conceitos num aglomerado de todo o género de disciplinas, teorias e ideias 
correntes» que Witting apelida de «mente hetero» . INDICATIVO 

 
9. par=ext35559-pol-96a-2: Sarkis Istanbulyan nota que isto é tanto mais importante 
quanto «a população urbana pouco pode fazer em termos militares, está controlada (uma 
em cada três pessoas é informadora da polícia secreta) e não pode organizar-se . INDI-
CATIVO 

 
10. par=ext254956-pol-95b-1: A France Presse nota que Belkaid foi o primeiro-ex-
ministro a ser assassinado e que era considerado um «homem de contacto e de abertura» 
. INDICATIVO 

 
11. par=ext55367-pol-94b-1: Ndiaye nota que nem os números indonésios coincidem . 
INDICATIVO 

 
12. par=ext282038-pol-92a-2: O jornalista do «NY Times» nota que o dinheiro forjado 
contribuiu fortemente para os problemas que o Iraque enfrenta com a inflação, «agrava-
da pelo facto de o governo iraquiano estar a imprimir grandes quantidades de dinheiro 
para pagar salários inflacionados e cobrir os custos da reconstrução após a Guerra do 
Golfo» . INDICATIVO 

 
13. par=ext307392-pol-92b-1: Kessler nota que a malnutrição moderada significa um 
peso a 80 por cento do normal -- «a maior parte das pessoas perdeu entre cinco a dez 
quilos desde que o cerco começou . INDICATIVO 
 



 
 

14. par=ext466917-clt-97b-3: «Deve ter sido dos primeiros repórteres portugueses sen-
sacionalistas, já que metade das histórias eram completamente inventadas; e têm piada 
justamente porque se nota que aquilo é feito à Conan Doyle» . INDICATIVO 

 
15. par=ext490340-clt-92a-2: R. -- Isso é verdade, mas quem ler o álbum com mais 
atenção, nota que o traço a preto feito com pincel nem sempre é muito certo, ao contrá-
rio do que acontece com a caneta . INDICATIVO 

 
16. par=ext128685-soc-95a-3: O deputado nota que a Brisa adoptou um sistema que 
obriga a que «todo o tráfego para a cidade de Vila Franca de Xira e para sul (em direc-
ção ao Porto Alto) " tenha agora «uma única via de escoamento de reduzidas dimensões 
para o tráfego existente. INDICATIVO 

 
17. par=ext130551-pol-93a-1: «The Guardian» nota que desde Maio de 1986 o Partido 
Conservador não descera, em sondagens, à casa dos vinte por cento . INDICATIVO 
 
 
Primeira pessoa plural, 50 ocorrências, em afirmativo   
 
Ver, 1636 
 
1. par=ext4859-clt-soc-94b-1: Embora pareça ser uma actividade que até está ao alcan-
ce de pessoas sem qualquer experiência culinária -- e vemos que no Verão qualquer 
entusiasta se presta a grelhar sardinhas ou febras ao ar livre num almoço de amigos ao 
fim-de-semana --, saber grelhar exige não só experiência mas também um dom e uma 
sensibilidade que não estão facilmente ao alcance de qualquer um . INDICATIVO 

 
2. par=ext14709-pol-92a-2: Chegamos à Sérvia e vemos que no exterior nos tratam 
como agressores . INDICATIVO 

 
3. par=ext525492-clt-95a-2: Quando lemos o que dizem Scorsese ou Spielberg, vemos 
que eles admitem que as suas preferências vão para Truffaut, Renoir, para a Nouvelle 
Vague . INDICATIVO 

 
4. par=ext53740-nd-91a-2: Quando vemos Bush, depois de apelar ao povo iraquiano 
para se libertar de Saddam, decidir mantê-lo no poder em nome do «equilíbrio regio-
nal»; quando vemos os chefes curdos beijar, reconciliados, Saddam; quando vimos e 
ouvimos no dia 1 de Maio, na televisão, que o discurso de Saddam à multidão constou 
dos tiros que ia disparando para o ar com a pistola; quando foi comprovado que os 
membros da campanha para a eleição de Reagan em l980 conseguiram atrasar, através 
de contactos com os iranianos, a libertação dos reféns americanos durante semanas, de 
forma a ocorrer depois do dia das eleições, que assim levaram à derrota de Carter; 
quando vemos John Major anunciar, antes das hostilidades do Golfo, que um dos objec-
tivos da guerra seria uma partilha mais justa das receitas económicas da região e depois 
vemos o Governo do Emir do Kuwait, composto pela sua família, reprimir as manifes-
tações em favor da democracia; quando se sabe que a «invasão» da Europa Ocidental 
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pelas migrações vindas do Leste e do Sul se está a tornar uma realidade nos países 
limítrofes; quando vemos que se deixou a lepra e a cólera (o nome é significativo) ata-
car de novo o mundo; quando se sabe que as dívidas do Zaire ou das Filipinas, entre 
outros, correspondem ou correspondiam às fortunas pessoais acumuladas no estrangeiro 
pelos seus ditadores, não podemos deixar de começar a dar conta de que, também ao 
nível internacional, as aparências não correspondem à realidade . INDICATIVO 

 
5. par=ext72981-pol-93b-2: Em resumo, vemos que o problema do Estado-nação se 
coloca de uma forma mais suave no Ocidente e mais radical e violenta no Leste . IN-
DICATIVO 

 
6. par=ext87634-pol-93b-1: No plano da política externa e de segurança, vemos que é 
uma zona de relativa estabilidade e prosperidade, em relação ao que chamo incertezas 
do Leste e do Sul . INDICATIVO 

 
7. par=ext89197-clt-94b-1: Apenas agora, quando cada membro da banda parece ter ido 
à sua vida, quando os projectos externos se multiplicam e ganham forma, vemos que o 
som que daí nasce é, afinal, o que haviam iniciado no último álbum e que mais natural-
mente se lhes cola à pele . INDICATIVO 

 
8. par=ext101668-soc-98b-2: Quando vamos a locais que fizeram parte de Portugal, 
como o Brasil, ou mesmo Índia, vemos que a cultura portuguesa ainda lá está -- a ópera 
começa por reflectir essa forma internacional de ver o mundo . INDICATIVO 

 
9. par=ext102789-nd-92b-3: Por falar neste móvel do nosso descanso, agora vemos 
que nos faltam as indispensáveis colchas . INDICATIVO 

 
10. par=ext175660-des-97a-2: Estou convencido que, mais tarde ou mais cedo, vai 
mesmo acontecer, porque se olharmos à nossa volta vemos que já é uma situação per-
feitamente normal» . INDICATIVO 

 
11. par=ext184715-clt-soc-95a-1: Se olharmos para as linhas de evolução estratégicas 
da informática nas empresas, vemos que uma delas é a necessidade crescente de recur-
sos de «networking» -- e um dos grandes trunfos da Digital, graças à sua experiência em 
sistemas de informação assentes em equipamentos e plataformas heterogéneos, é a sua 
capacidade para, também aí, satisfazer as necessidades dos seus clientes . INDICATI-
VO 

 
12. par=ext185894-clt-94a-2: Esperávamos que a cultura poderia resolver os problemas 
e vemos que a cultura é um fraco remédio para as novas doenças que reaparecem -- 
sobretudo para essa doença a que chamo doença identitária . INDICATIVO 

 
13. par=ext439415-clt-94b-2: Assim vemos que o lugar implica a rejeição de um saber 
. INDICATIVO 

 
14. par=ext444424-nd-94b-2: Olhando com atenção vemos que apenas se trata as cir-
cunstâncias do problema, mas nunca o próprio problema . INDICATIVO 

 



 
 

15. par=ext456955-nd-97b-2: «Olhando os casos passados, vemos que o El Niño é um 
dos grandes causadores dos défices de precipitação», disse Moura ao Público . INDI-
CATIVO 

 
16. par=ext464909-clt-96b-1: Um número que revela também um desconhecimento 
sobre a forma de atribuição das patentes, pois se comparado, por exemplo, com o Mó-
naco, vemos que este país recebeu onze patentes para os 13 inventos apresentados . 
INDICATIVO 
 
 
Perceber, 1737 
 
1. par=ext1310-nd-94a-2: Ao lermos este comentário de Heron, percebemos que ele 
toca um dos pontos essenciais do problema, que é o facto de a roda pequena não estar a 
rolar livremente, mas antes a ser arrastada pela maior . INDICATIVO 

 
2. par=ext3734-soc-97a-1: De repente, percebemos que algo tinha acontecido e o meu 
coração disparou . INDICATIVO 

 
3. par=ext3734-soc-97a-2: Por fim, percebemos que o alerta já tinha sido dado pelo 
guarda Torre e a mulher, que nos acolheram em sua casa . INDICATIVO 

 
4. par=ext9826-pol-92a-1: Pelas vezes que Cavaco disse, em Madrid, que tudo estava a 
correr bem e pela insistência com que González afirmou que a presidência portuguesa 
era excelente, percebemos que tudo está a correr dificilmente e que a Espanha é muito 
crítica . INDICATIVO 

 
5. par=ext12886-soc-95a-2: Em poucos minutos estamos no centro de Berchtesgaden, 
nas ruas vedadas ao trânsito e depressa percebemos que a vila sofre de uma doença que 
nem as frescas águas dos ribeiros do Obersalzberg nem o ar fresco conseguiram curar: o 
recalcamento do passado nazi, o «black out» colectivo que se instalou entre os seus ha-
bitantes, a sua interrogação shakespereana: vamos esquecer Hitler e o seu império do 
medo ou antes fazê-lo renascer para o turismo ? INDICATIVO 

 
6. par=ext15633-eco-93a-1: «Por fim, percebemos que a maior parte das pessoas com 
quem lidamos não está a nosso favor, nem contra nós; estão apenas a pensar neles pró-
prios . INDICATIVO 

 
7. par=ext31690-clt-93b-2: Logo de entrada, percebemos que o autor encontrou a sua 
estratégia, precisamente em Starobinski: o remédio para o mal encontra-se na própria 
causa que provocou o mal, embora os efeitos desse remédio nunca permitam que as 
coisas voltem a ser o que tinham sido antes, não há regresso possível, e a perda é irre-
mediável, incurável no processo da própria cura, porque declinando sempre uma dife-
rença que se refracta em todos os patamares da existência, «essa luz cor-de-sangue a 
pulsar toda a noite, como uma ferida aberta no espaço mais negro, como esta ferida que 
nunca deixei de sentir e continua ainda aqui, sem cura» . INDICATIVO 
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8. par=ext32752-clt-92b-1: Todos percebemos que a evolução das espécies se desenro-
la num grande eixo espaço-tempo, que cada espécie continuamente «negoceia» no espa-
ço em que se situa a capacidade colectiva de se perpetuar no tempo . INDICATIVO 

 
9. par=ext38117-pol-95b-1: «Após vários dias nas montanhas da Bósnia oriental, sem 
água ou comida, percebemos que a única hipótese de sobrevivência era fugir para a 
Sérvia . INDICATIVO 

 
10. par=ext48033-pol-95b-2: No dia seguinte percebemos que Gaza é um pouco assim 
por todo o lado, pela simples razão de que uma cidade nova parece estar a querer renas-
cer perante as miseráveis condições onde se amontoaram gerações de refugiados . IN-
DICATIVO 

 
11. par=ext50119-des-94b-1: «Dois dias depois da largada em Leixões, percebemos 
que havia água no interior do barco e até detectarmos de onde vinha -- um tubo de uma 
bomba avariada --, foi um caos a bordo . INDICATIVO 

 
12. par=ext52974-nd-91a-2: Rapidamente percebemos que poucas vezes a podemos 
dobrar, pelo menos para as folhas de dimensão normal... INDICATIVO 

 
13. par=ext56673-clt-soc-95a-1: Esta afirmação é confirmada quando, ao utilizar o Ma-
cintosh, verificamos que o critério não é esconder as tarefas mais complexas -- o que 
afectaria o desempenho do computador --, antes, com a experiência, percebemos que o 
fácil acesso a operações como a configuração de um disco rígido, ou de um monitor, só 
potência a utilização do sistema . INDICATIVO 

 
14. par=ext506267-soc-95a-1: Mas percebemos que há ali qualquer coisa que está er-
rada . INDICATIVO 

 
15. par=ext507333-nd-91a-2: Reflectimos e percebemos que isso não resolveria na-
da», explicou-nos Antonia Alcalã . INDICATIVO 

 
16. par=ext535772-pol-97b-2: O embaixador da Grã-Bretanha, talvez o que revelou a 
sua decepção de forma mais aberta, disse que no fim de Setembro o Conselho de Segu-
rança adiara a aplicação das sanções «porque a Unita prometeu cumprir a sua parte», 
mas que tal não aconteceu e «agora percebemos que esses sinais positivos foram con-
cessões da Unita apenas para evitar a imposição de sanções» . INDICATIVO 

 
17. par=ext542944-soc-96b-1: Apesar de que nós percebemos que esta central é vista 
de forma especial» . INDICATIVO 
 
 
Notar (17)38 
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1. par=ext132696-nd-92b-2: Se nos lembrarmos com precisão da talha, notamos 
que nem toda ela era exclusivamente doirada: alguma era policromada, dando reflexos 
ainda mais preciosos ao oiro . INDICATIVO 

 
2. par=ext162057-des-93b-1: Quando passamos à estrada logo notamos que a preocu-
pação da Volvo não foi construir um carro de corridas mas sim um automóvel muito 
rápido mas também muito confortável . INDICATIVO 

 
3. par=ext176911-nd-98a-2: Quando o 78 volta à direita, para a Rua de António Cardo-
so, notamos que o curto trajecto demorou cerca de um quarto de hora, mas agora vol-
tamos a circular sem paragens que não sejam para a tomada e largada de passageiros . 
INDICATIVO 

 
4. par=ext202238-des-92a-1: Ao volante da «versão europeia» do 1800 cc, notamos 
que o 155 é um carro bastante pesado, o que prova o esforço feito na qualidade . INDI-
CATIVO 

 
5. par=ext229618-nd-98b-1: Olhando para a forma como responderam a esta questão os 
abstencionistas, notamos que a maior parte deles considera a pergunta mal feita, ao 
contrário do que sucede entre os adeptos do «sim» e do «não» . INDICATIVO 

 
6. par=ext231075-pol-98b-2: E, desta vez, notamos que esboça um sorriso menos triste 
. INDICATIVO 

 
7. par=ext309308-pol-95b-1: Ao vaguearmos entre as suas campas notamos que todas 
assinalam um mesmo ano para a morte dos que aqui estão enterrados: 1992 . INDICA-
TIVO 

 
8. par=ext336250-nd-98a-1: Se assumirmos que o «não» é sobretudo um voto de direi-
ta, e o «sim» um voto de esquerda, e se compararmos o mapa do referendo de domingo 
com os mapas simplificados (em que se agregam as maiorias Pp-PSD e as maiorias PS-
PCP) de algumas eleições anteriores, notamos que o mapa de domingo se aproxima 
mais dos mapas dos tempos iniciais da nossa democracia e menos dos resultantes das 
últimas pugnas eleitorais . INDICATIVO 

 
9. par=ext351409-clt-93a-2: Se a circulação das obras e dos artistas não chega a criar o 
estilo de uma época, notamos que a difusão da pintura de ar livre conhece uma influên-
cia singular, revista ao gosto impressionista . INDICATIVO 

 
10. par=ext383021-soc-95a-1: «Quando saímos para a periferia, notamos que há um 
deserto em termos de esculturas», observa Sumavielle . INDICATIVO 

 
11. par=ext477051-nd-97b-2: Se olharmos para as emissões dos diferentes países euro-
peus, nomeadamente para as emissões «per capita»,notamos que são os países do norte 
possuem os índices mais elevados . INDICATIVO 

 
12. par=ext481562-clt-soc-95b-1: Imediatamente notamos que as faces vão de 4 a 20, 
e que «falta» um deltaedro com 18 faces na nossa lista ! INDICATIVO 

 



 
 

13. par=ext601495-soc-97a-2: Todos os dias nos chega o camião cisterna com gasolina 
e gasóleo, mas notamos que as pessoas em vez de meterem uma ou duas mil pesetas de 
combustível tratam de atestar os depósitos», acrescentava António Mendez . INDICA-
TIVO 
 
14. par=ext738241-nd-92a-1: Porém, notamos que não passa de uma espécie de «casa 
de meninas» apresentada como dona de todas as virtudes e de promessas de horas para-
disíacas e que, afinal, só deseja o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, para manter 
em funcionamento essa cada vez maior organização usurária e exploradora . INDICA-
TIVO 

 
15. par=ext769820-pol-92a-2: Se olharmos, por exemplo, para o que se passa na cam-
panha eleitoral nos Estados Unidos, notamos que existe uma grande tentação para a 
opinião pública se fechar sobre os seus próprios problemas internos, recusando o envol-
vimento nas questões do mundo . INDICATIVO 

 
16. par=ext820625-nd-95b-2: Mas se existe esse tal «ar de família» relativamente ao 
405, quando olhamos mais de perto 406 notamos que entre os dois modelos houve um 
enorme progresso no que diz respeito à qualidade de construção assim como à qualidade 
dos materiais empregues . INDICATIVO 

 
17. par=ext868166-clt-soc-95b-1: Por isso, quando no regresso paramos junto ao posto 
de controlo sérvio e notamos que este foi estabelecido junto a um pequeno templo or-
todoxo, com o cemitério adjunto já em território sérvio, pensamos que certamente não 
foi por acaso que a ofensiva sobre Gorazde parou precisamente neste ponto, já dentro do 
limite da cidade . INDICATIVO 
 
 
Terceira pessoa plural, 50 ocorrências, em afirmativo   
 
Ver (16)39 
 
1. par=ext21324-pol-92a-1: Na Alemanha Oriental há problemas muito graves, que 
todos conhecemos, e na Alemanha Ocidental as pessoas sentem que estão a assumir 
mais encargos sociais e vêem que o mercado de habitação já não funciona As classes 
médias sentem que o seu nível de vida pode estar em perigo . INDICATIVO 

 
2. par=ext21418-nd-96b-2: Porque muitas pessoas que votaram no PS acreditaram na 
mudança de política e vêem que, agora, nas questões fundamentais e estruturais, a polí-
tica se mantém . INDICATIVO 

 
3. par=ext40003-soc-93a-2: A mais velha partiu para Munique, acho que trabalha num 
hotel -- mas aquilo é outro mundo e quando vêem que somos ` ossis ' da ex-RDA dizem 
que lhes estragamos a economia . INDICATIVO 
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4. par=ext72722-des-94a-1: As pessoas vêem que a minha equipa joga bem, é diferente 
. INDICATIVO 

 
5. par=ext81859-opi-96a-1: Não se pode dizer que seja uma medida inteligente, mas 
uma medida que Deleuze classificaria de histérica: se os professores universitá-
rios vêem que perdem território para ensinar, então optam pela histeria de contar cabe-
ças ao estilo de gado . INDICATIVO 

 
6. par=ext81883-clt-98a-2: Segundo o «Independent», os resultados já suscitaram al-
gum cepticismo «em certos sectores da comunidade médica, que argumentam que a 
dislexia apenas existe na imaginação das pessoas da classe média» -- ou seja, na cabeça 
«dos pais que ficam ansiosos quando vêem que os seus filhos não se desenvolvem tão 
depressa como os dos outros» . INDICATIVO 

 
7. par=ext197792-nd-95a-5: Francamente, RTP, não sentem vocês problemas na cons-
ciência quando vêem que as questões do racismo aumentam em Portugal ? INDICA-
TIVO 

 
8. par=ext245874-soc-95a-1: Os filhos não se sentem diferentes, vêem que outros co-
legas estão na mesmíssima situação» . INDICATIVO 

 
9. par=ext256358-pol-94a-2: As pessoas que encontrou estão confusas, não sabem se-
quer se vão votar, quando vêem que um político que era da esquerda agora é de direita, 
e vice-versa, ou que alguém que fez a luta armada pertence hoje à Força Itália . INDI-
CATIVO 

 
10. par=ext1287675-eco-93a-1: Porque «os pequenos e médios agricultores passaram 
toda a sua vida a amealhar para conseguir comprar mais um pedaço de terra, um tractor 
ou construir um armazém e, quando chegam ao fim, vêem que o tractor vai para o mu-
seu, o armazém fica aos ratos, a terra a pousio» . INDICATIVO 

 
11. par=ext361101-clt-97a-3: «Se os investidores estrangeiros e espanhóis vêem 
que contratos de centenas de milhões de contos podem ser modificados simplesmente 
porque há uma maioria parlamentar que não gosta desses contratos ou da personalidade 
dos seus signatários, como agora aconteceu, tal torna impossível o funcionamento da 
economia de mercado», acentuou, ontem, José Luis Cebrian, conselheiro-delegado de 
Prisa, proprietária do Canal Plus . INDICATIVO 

 
12. par=ext368164-pol-92b-2: «E, se num primeiro momento tendem a virar-se contra 
quem está no poder, depois pensam melhor, olham para os outros candidatos e vêem 
que as coisas podem ficar ainda piores . INDICATIVO 

 
13. par=ext956875-pol-95b-2: Penso que os Estados Unidos, que são o país do pragma-
tismo, vêem que o que se passa na Colômbia demonstra claramente a realidade . INDI-
CATIVO 

 
14. par=ext981721-clt-97b-2: «As pessoas vêem que a guerra é uma estupidez, que 
lutar é estúpido... e ninguém quer parecer estúpido . INDICATIVO 

 



 
 

15. par=ext1033500-soc-97a-2: Ao telefone dizem que sim mas depois, quando vêem 
que somos negros, espantam-se e dizem que o quarto já foi arrendado», lamenta o diri-
gente . INDICATIVO 

 
16. par=ext1035377-soc-98a-2: «Quando vêem que estou num terreno com dono, cha-
mam a GNR e sou sempre expulso» INDICATIVO 
 
 
Perceber (17)40 
 
1. par=ext3660-soc-95b-1: O aviso está dado e todos os que pensavam à maneira de 
Manuel Fernandes de Vila Real percebem que têm os dias contados, se não se puserem 
ao fresco . INDICATIVO 

 
2. par=ext61506-pol-96b-1: Não apenas muitos trabalhistas acham que Blair está a le-
var o seu centrismo longe demais, como também percebem que, num governo do Novo 
Trabalhismo, eles terão de ficar à margem do poder . INDICATIVO 

 
3. par=ext64626-soc-98a-1: E de pais que, assim, sem mais nem menos, percebem 
que na escola dos seus filhos, além das matérias regulares, se ensina linguagem gestual, 
mesmo quando as crianças não têm qualquer problema auditivo . INDICATIVO 

 
4. par=ext67279-soc-98a-1: Embora as explicações oficiais sejam estas, os automobilis-
tas que ali circulam percebem que o reduzido número de trabalhadores e máquinas 
envolvidos na empreitada também contribuem para o seu arrastamento . INDICATIVO 

 
5. par=ext73418-nd-91b-2: Eles percebem que nós tenhamos inúmeros problemas, 
hoje, para encontrarmos as nossas raízes . CONJUNTIVO 

 
6. par=ext86001-soc-94b-1: Então ele tira as mãos do volante, ri-se para trás descara-
damente e todos percebem que ele está absurdamente bêbado e que não vai parar os 
ziguezagues . INDICATIVO 

 
7. par=ext99265-nd-91a-1: Em si mesma, coisa simples e óbvia; mas quando os apare-
lhos dos partidos, e os que deles se servem para o carreirismo ou o «affairis-
mo», percebem que o seu poder está em perigo, não há virtude que valha em face da 
ambição . INDICATIVO 

 
8. par=ext106445-clt-95b-1: A realidade é feita de pessoas e cada vez mais 
elas percebem que categorias como raça ou condição não estão acima das pessoas . 
INDICATIVO 

 
9. par=ext132723-soc-95b-1: Muitos homens passeiam as suas asneiras de carro, à noite 
depois do jantar, e discutem com elas nos semáforos e nos cruzamentos e só percebem 
que não tinham razão ao chegar a claridade e a manhã, quando procuram as aspirinas e 
um copo de água pura . INDICATIVO 
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10. par=ext147369-clt-97a-1: No final, quem sai a perder são os leitores russos, que 
logo no fim da leitura do primeiro parágrafo percebem que compraram gato por lebre . 
INDICATIVO 

 
11. par=ext147799-soc-97b-1: O problema é que muitas das pessoas desistem da ideia, 
quando percebem que não vão receber qualquer contrapartida monetária pelo acolhi-
mento de um estudante estrangeiro . INDICATIVO 

 
12. par=ext147846-clt-95b-2: As empresas percebem que têm um papel social a de-
sempenhar . INDICATIVO 

 
13. par=ext164007-nd-92a-2: Mas quando voltam, percebem que todos esses medos 
eram mentira», conta Abdelylah . INDICATIVO 

 
14. par=ext462622-clt-95a-1: A maior parte das pessoas entendem isso e percebem 
que depois não podem ir ter connosco ao camarim. " INDICATIVO 

 
15. par=ext476721-nd-95b-2: «Alguns ` opinion makers ' e certa intelectualidade têm 
nessa matéria alguns ciúmes intelectuais», continua, por seu lado, Edson, «por-
que percebem que, sendo importantes, não são tudo e que há mais coisas a influir na 
formação da opinião das pessoas para além do que eles dizem» . INDICATIVO 

 
16. par=ext999587-pol-94a-3: As autoridades, da Unita, percebem que este não é um 
bom cartão de visita para quem visita a cidade . INDICATIVO 

 
17. par=ext1033930-opi-98a-4: Ora, mesmo os cínicos percebem que, mais tarde ou 
mais cedo, estas coisas se pagam politicamente . INDICATIVO 
 
 
Notar (17)41 
 
1. par=ext508-pol-92a-1: Cosic era o único candidato e os diplomatas ocidentais notam 
que o seu poder é, na prática, fictício, pois o homem que «mexe os cordelinhos» em 
Belgrado continua a ser o Presidente sérvio, Slobodan Milosevic . INDICATIVO 

 
2. par=ext11867-pol-96b-1: Os aliados, procurando ser imparciais, notam que todos os 
três exércitos existentes na Bósnia-Herzegovina (o muçulmano, o sérvio e o croata) vio-
lam de vez em quando aquilo que ficou estipulado no acordo de paz assinado o ano pas-
sado na cidade norte-americano de Dayton . INDICATIVO 

 
3. par=ext63236-soc-91a-1: A Federação dos Sindicatos da Função Pública reagiu à 
publicação do diploma notam que ela foi tardia e chamando a atenção para o facto de, 
na prática, só em Julho ou Agosto virem a ser pagos os salários que são devidos desde o 
início do ano . INDICATIVO 
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4. par=ext116895-pol-94b-1: Dhlakama conseguiu que Ajello, que os embaixadores de 
Portugal, Alemanha, Estados Unidas, França, Itália, Reino Unido e da Organização da 
Unidade Africana assinassem um documento onde se lê que reconhecem que «até ao 
momento, a CNE não foi capaz de satisfazer a Renamo e outros partidos da oposição no 
referente às questões suscitadas»; «notam que um número elevado de potenciais irregu-
laridades graves foram identificadas pela Renamo»; e comprometem-se «a levar a cabo 
todos os esforços no sentido de assegurar que essas queixas sejam completamente inves-
tigadas» . INDICATIVO 

 
5. par=ext137266-soc-97b-4: Mas os observadores notam que a festa vai sim demons-
trar o declínio do império «espiritual» e financeiro que o sul-coreano Sun Myung Moon 
começou a erguer há 46 anos . INDICATIVO 

 
6. par=ext143973-pol-92b-2: No entanto, os observadores notam que sozinhos estes 
cinco partidos não reúnem os votos suficientes e será muito difícil conseguirem ultra-
passar as profundas divergências que os opõem aos seus eventuais parceiros de coliga-
ção . INDICATIVO 

 
7. par=ext1506904-eco-93b-1: Se ele não se fizer, observadores notam que será preci-
samente o Japão a sofrer mais que todos . INDICATIVO 

 
8. par=ext168314-pol-93a-2: Alguns observadores em Washington notam que Clinton 
está apenas a transferir o seu estilo de governo do Arkansas para o país inteiro . INDI-
CATIVO 

 
9. par=ext185220-soc-98b-1: Mais: muitas vezes são os próprios formadores 
que notam que alguns instruendos têm quebras e são eles quem tomam a iniciativa de 
resolver pessoalmente esses casos, muitas vezes dando explicações fora do horário nor-
mal» . INDICATIVO 

 
10. par=ext209452-pol-92a-2: A título de ressalva, no entanto, «notam que, para fazer 
face às necessidades financeiras da CE, a situação dos Estados-membros deve ser toma-
da em conta» . INDICATIVO 

 
11. par=ext224951-pol-96a-1: Analistas e políticos indianos citados recentemente pelo 
«Financial Times» notam que escândalos de corrupção não são novidade na Índia, só 
que neste caso, pela primeira vez, os tribunais estão a funcionar . INDICATIVO 

 
12. par=ext241707-pol-96b-2: Mas todos eles notam que, para o povo afegão, esses 
direitos parecem um bem pouco precioso quando confrontado com outro, que é a paz . 
INDICATIVO 

 
13. par=ext258781-pol-91b-3: Mas muitos analistas, mais cautelosos ou simplesmente 
realistas, notam que as diferenças entre os dois países são abissais . INDICATIVO 
 
14. par=ext293987-nd-91a-2: Alguns observadores notam que o incidente, sendo em-
baraçoso, não decide eleições . INDICATIVO 

 
15. par=ext297092-pol-92b-2: As mesmas análises notam que Bill Clinton, com a par-
tida de Perot, é beneficiado na Califórnia (com 10 por cento dos votos do colégio eleito-



 
 

ral) e nos estados nordestinos da Nova Inglaterra (com outros 10 por cento) . INDICA-
TIVO 

 
16. par=ext262628-pol-95b-2: Alguns comentadores notam que essa hesitação já não 
se deverá tanto ao respeito pela figura do líder histórico dos socialistas gregos e mais a 
considerações políticas . INDICATIVO 

 
17. par=ext286713-pol-94a-1: Os próprios colegas notam que o senador de Nova Ior-
que está a levar o caso com um ódio despropositado, o que pode começar a dar razão à 
acusação de Clinton de que o zelo dos republicanos no caso Whitewater é apenas «polí-
tica de destruição pessoal» . INDICATIVO 
 
 
Primeira pessoa singular, 50 ocorrências, em negação   
 
Ver (40)42 
 
1. par=ext13520-soc-96b-1: «Depois de ouvir as razões dos proprietários dos quiosques 
reconheci que tinha errado e assumi o erro, porque a câmara não tem competência para 
se pronunciar sobre questões estéticas e não vejo que haja razões particulares de inse-
gurança . CONJUNTIVO 

 
2. par=ext34859-nd-95b-2: Sendo um jogador livre, o Mauro Soares até poderia inte-
ressar ao Benfica, como tantos outros jogadores podem interessar, mas sendo estrangei-
ro, não vejo que essa hipótese se ponha . CONJUNTIVO 

 
3. par=ext61163-soc-96b-1: «Pelo menos não vejo que as praias sejam más», refere 
enquanto olha a linha do horizonte. CONJUNTIVO 

 
4. par=ext92662-clt-93a-2: Dito isto, devo acrescentar que não vejo que esses erros 
sejam, ou alguma vez tenham sido, pecados mortais . CONJUNTIVO 

 
5. par=ext97310-soc-91a-2: Mas não vejo que alguma vez estivesse em causa o papel 
do Chiado, como o da Baixa . CONJUNTIVO 

 
6. par=ext101452-opi-98b-1: Também eu me não revejo no PCP, que -- reconheço -- 
está à esquerda do Pp, mas não vejo que esteja abaixo . CONJUNTIVO 

 
7. par=ext111334-nd-95b-1: Só que não vejo que isso deva acontecer principalmente 
com os deputados, cujo maior poder é fazer ou aprovar as leis e onde o controlo dos 
interesses é mais fácil, desde que competente, deixando de fora a generalidade dos car-
gos executivos, que têm estado na origem da enorme rede de clientelas criadas entre nós 
e onde os interesses são bem maiores e o seu controlo bem mais complicado . CON-
JUNTIVO 
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8. par=ext118185-nd-94b-2: Por mais que a maioria se esforce por explicá-lo, não vejo 
que nos acontecimentos da ponte tenha estado em causa a ordem pública, a legitimidade 
das instituições ou a normalidade democrática . CONJUNTIVO 

 
9. par=ext125920-clt-94a-1: (Diga-se de passagem que, embora a «Visão» tenha tenta-
do adoptar o «estilo ` branché ' " contra o «estilo piroso», numa tentativa algo fútil e 
nem sempre autêntica de perseguir os efeitos de vendas do fenómeno de «O Indepen-
dente», não vejo que qualquer destes estilos permita desenvolver uma verdadeira defesa 
do rigor e da qualidade -- e uma análise dos 64 números já publicados seria bem eluci-
dativo nesse plano . CONJUNTIVO 

 
10. par=ext150306-opi-97a-1: Em face do exposto, não vejo que neste caso possa ha-
ver falta de legitimidade (activa) para o Sindicato dos Jornalistas processar o Presidente 
do F.C.Porto . CONJUNTIVO 

 
11. par=ext176986-clt-soc-94a-2: Assumo esta posição em toda a sua plenitude e não 
vejo que haja qualquer contradição com o despacho do senhor ministro» . CONJUN-
TIVO 

 
12. par=ext1279381-soc-97b-2: E não vejo que nos concelhos do PSD as estradas este-
jam assim . CONJUNTIVO 
 
13. par=ext235312-pol-96a-1: R. -- É importante que a UE tenha um motor, mas Portu-
gal deve fazer tudo para pertencer a esse motor e não vejo que haja nenhuma inscrição 
bíblica que determine que ele seja exclusivo de alguns Estados . CONJUNTIVO 

 
14. par=ext273825-nd-92a-2: Aparentemente, não vejo que não se pudesse estender o 
âmbito desta vantagem . CONJUNTIVO 

 
15. par=ext291500-clt-91b-4: Daqui a algum tempo pode ser que se mostre que eu sou 
um pessimista, mas não vejo que haja uma geração com uma formação seareira, cor-
respondente àquilo que foi a «Seara» . CONJUNTIVO 

 
16. par=ext310040-nd-91a-2: Dado o que, não vejo que tenha havido na Rádio Renas-
cença uma intervenção «ditada do exterior» . CONJUNTIVO 

 
17. par=ext362606-clt-soc-93b-2: Aliás, não vejo que haja nada intrinsecamente errado 
do ponto de vista ético a respeito da técnica da clonagem em si -- ainda que, até agora, 
ninguém se tenha debruçado muito atentamente sobre a questão . CONJUNTIVO 

 
18. par=ext370504-opi-98b-1: Ao contrário do que tenho ouvido muitas vezes defen-
der, não vejo que seja especialmente importante começar por definir as competências . 
CONJUNTIVO 

 
19. par=ext398312-des-91b-2: Gostei do coração da sua carta, e realmente não vejo 
que a fotografia de qualquer meliante, ainda que esse meliante seja o irmão gémeo que 
não tenho, forme motivo para agradecimento . CONJUNTIVO 

 
20. par=ext411218-nd-91b-2: Nessas condições não vejo que tenha competência para 
mandar fazer auditorias a empresas particulares . CONJUNTIVO 



 
 

 
21. par=ext444163-eco-93a-2: R. -- No sector industrial, com excepção das fileiras on-
de podemos prosseguir estratégias de internacionalização, como a pasta de papel e os 
cimentos, não vejo que haja uma total necessidade de restringir as participações de es-
trangeiros . CONJUNTIVO 

 
22. par=ext457569-soc-93b-2: «Se não acontecer, é um caos de pura discriminação 
e não vejo que seja do interesse da GDP intervir no solo de municípios sem que haja 
uma boa cooperação entre as duas partes», sustenta Simões Luís . CONJUNTIVO 

 
23. par=ext494029-soc-92b-1: «Fisicamente, não vejo que seja possível continuar a 
tratar os lixos no mesmo local», disse ao Público Demétrio Alves, presidente da câmara 
. CONJUNTIVO 

 
24. par=ext527752-des-92a-1: Mesmo a esta distância, não vejo que pudéssemos ter 
agido doutra forma e, dada a recuperação conseguida, penso que não cometemos muito 
erros . CONJUNTIVO 

 
25. par=ext529141-pol-98a-2: R. -- Acho que, sob pena de o nosso regime sofrer uma 
gravíssima deriva referendária que ponha em causa a legitimidade da Assembleia da 
República, não vejo que faça sentido nenhum passar o tempo a referendar todas as ma-
térias . CONJUNTIVO 

 
26. par=ext566764-pol-97a-2: «Para este sistema de forças, não vejo que haja grandes 
ajustamentos», defendeu, centrando o debate na definição das missões . CONJUNTI-
VO 

 
27. par=ext1289224-nd-91a-2: D.L. -- É uma questão de gestão tecnológica e não vejo 
que o ministro da Energia seja melhor gestor que outro que não faz mais nada na vida 
senão gerir a empresa . CONJUNTIVO 

 
28. Mas não vejo que se possa recusar qualquer proposta da oposição que se nos afigu-
re aceitável» . CONJUNTIVO 

 
29. par=ext621081-pol-93a-1: R. -- Teoricamente, não vejo que daí viesse grande pro-
blema . CONJUNTIVO 

 
30. par=ext624628-des-92a-1: «Tenho o quarto ano do liceu e sei falar francês, 
mas não vejo que tenha sido essa a razão para não me nomearem... " CONJUNTIVO 

 
31. par=ext637045-eco-95a-2: Estabelece um regime de exclusividade para as funções 
executivas -- de facto no Governo já estamos em exclusividade e não vejo que possa 
ser de outra maneira . CONJUNTIVO 

 
32. par=ext651865-clt-97a-2: Mas não vejo que, neste fim do século XX, se possa di-
zer outra coisa . CONJUNTIVO 

 
33. par=ext658799-eco-95b-2: «Por estar dito ` Leixões ' não vejo que possa haver 
preterição de outros concorrentes. " CONJUNTIVO 

 



 
 

34. par=ext661836-nd-91b-1: Podem fazer-se fusões para ganhar dimensão ou para 
conseguir intervir directamente noutros mercados, mas não vejo que seja possível, con-
siderando que 80 por cento do PIB nacional depende de compras ou vendas ao estran-
geiro, ter só dimensão e esquecer as ligações internacionais que possibilitem uma acti-
vidade sem limitações em termos de fronteiras . CONJUNTIVO 

 
35. par=ext672617-pol-95b-2: E só uma coisa me parece certa: esta aliança com Zagreb 
é a chave de um dispositivo sem a qual não vejo que a Bósnia pudesse sair desta guerra 
. CONJUNTIVO 

 
36. par=ext694799-pol-91b-1: Mas se não tivermos uma espécie de fundo ou instituição 
que possa dar assistência tecnológica e financeira para os países em desenvolvimen-
to, não vejo que se possa chegar a um acordo . CONJUNTIVO 

 
37. par=ext725393-eco-95b-2: «Se houver um fracasso no acordo de negociação, não 
vejo que os marroquinos se apressem a rubricar o acordo de pescas, e é verdade que as 
declarações do ministro não ajudaram», concluiu a comissária . CONJUNTIVO 

 
38. par=ext755673-pol-96b-3: Agora, se vierem até no mesmo voo, não vejo 
que venha daí problema nenhum .  CONJUNTIVO 
 
39. par=ext1553344-soc-93a-2: Se em relação ao país-irmão o acolhimento que nos 
prestam não foi mais do que uma manifestação de solidariedade fraterna, não vejo 
que nesta conjuntura não possa haver da nossa parte uma solidariedade semelhante, (... ) 
CONJUNTIVO 
 
40. par=ext1386288-des-93a-2: Eu não vejo que o ciclismo esteja pior que 
nos outros anos, o que não quer dizer que não vá tentar melhorar o apoio aos 
amadores . CONJUNTIVO 
 
 
 
Perceber (8) 
 
Presente (“não percebo que”)43 
 
1. par=ext25395-nd-94b-1: E não servindo para estes, não percebo que cheguem seri-
amente para «dar uma ensinadela» a imaginários agressores ou para largar em cruzada 
contra o Magrebe fundamentalista; e não me parece concebível que sirvam para «digni-
ficar» os generais, isto é, para lhes «comprar a solidez do Estado e a paz civil» . CON-
JUNTIVO 

 
2. par=ext332160-soc-95b-1: «Só não percebo que, para isso, tenham recorrido a mé-
todos que considero incorrectos e a factos deturpados passados à comunicação social», 
comentou . CONJUNTIVO 

 
                                                        
43 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:45:21 WET 2015, Procura: "não" "percebo" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 7 ocorrências., Concordân-
cia, Procura: "não" "percebo" "que". 



 
 

3. par=ext518889-des-91a-2: Concretamente, e em relação ao FC Porto, não percebo 
que se ponham a jogar jogadores como o João Pinto, o André, o Semedo, o Bandeiri-
nha, e se deixe de fora os jogadores-espectáculo, como o Jaime Magalhães e, sobretudo, 
o Madjer . CONJUNTIVO 

 
4. par=ext713396-des-95b-2: «Que Santana Lopes pretenda pôr o Benfica contra o FC 
Porto, ainda entendo; mas já não percebo que as críticas venham de quem surgiu na 
televisão a assinar contrato com o Paulo Alves e depois o viu jogar no Sporting . CON-
JUNTIVO 
 

 
 
Pretérito, (“não percebi que”)44 
 

 
5. par=ext308687-soc-92b-1: «Infelizmente não percebi que a bandeira tem estado 
confundida desde algum tempo com grupos radicais de extrema-direita» afirmou Dersch 
. INDICATIVO 

 
6. par=ext675405-soc-93a-1: «Talvez por ser economista é que não percebi que era 
uma ilegalidade» -- foi a resposta . INDICATIVO 

 
7. par=ext792891-clt-91b-1: Na altura, não percebi que se tratava de uma estratégia do 
Presidente para obter vantagens para si próprio e para a filha . INDICATIVO 

 
8. par=ext1500458-clt-95a-1: Não tinha tanta ideia do tipo de procura que tem esta sa-
la, não percebi que fizesse tanta falta, por isso foi corrigida a situação», explica Leonor 
Machado de Sousa . CONJUNTIVO 

 
Notar (2) 
 
Presente (”não noto que)” 45 
 
1. par=ext132627-pol-98b-1: Lemo-nos todos uns aos outros, mas não noto que haja os 
mecanismos de verdadeiro diálogo e intermediação entre a sociedade e a função política 
. CONJUNTIVO 
   
Pretérito (“não notei que”)46 
2. par=ext139253-nd-92a-2: «Tinha estado na sexta-feira com o Primeiro Ministro 
e não notei que houvesse problemas» . CONJUNTIVO 

                                                        
44 Resultados da procura, Wed Jan 28 12:31:55 WET 2015m Procura: "não" "percebi" "que", Pedido 
de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6,, ocorrências., Concordância, Procu-
ra: "não" "percebi" "que". 
45 Resultados da procura Fri Jan 16 22:23:13 WET 2015, Procura: "não" "noto" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, Uma ocorrência. Concordância Pro-
cura: "não" "noto" "que". Uma ocorrência. 
46 Resultados de procura,  Tue Jan 27 22:47:42 WET 2015, Procura: "não" "notei" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 2 ocorrências., Concordância, Procu-
ra: "não" "notei" "que"., 2 ocorrências.  



 
 

 
 
Terceira pessoa singular, 50 ocorrências, em negação    
 
Ver (19)47 
 
Presente (não vê que) 
 
1. par=ext65575-soc-97b-2: O coronel Bernardo não vê que, se algum ilustre oficial 
das Forças Armadas se sentisse insultado, reagiria de imediato e directamente, em defe-
sa da sua dignidade, tal como eu sempre tenho feito ? INDICATIVO 

 
2. par=ext186032-des-95a-2: O jogador foi atingido por uma pedrada quando se encon-
trava no interior do seu carro, mas não vê que este incidente possa levá-lo a antecipar a 
sua saída do Benfica . CONJUNTIVO 

 
3. par=ext272671-soc-97b-1: Se não o fez até agora, «foi por falta de disponibilidade», 
mas «o Instituto não vê que se coloque na intervenção em causa qualquer problema de 
ordem patrimonial ou arqueológico . CONJUNTIVO 

 
4. par=ext312347-clt-94a-2: O centrista Narana Coissoró, pelo contrário, não vê que se 
possa estabelecer «qualquer relação entre o funcionamento da democracia portuguesa e 
a utilização do edifício de São Bento nalgumas passagens do filme» . CONJUNTIVO 

 
5. par=ext361261-nd-95b-2: Então ele não vê que não poderíamos mesmo dizer «a a 
Bíblia», porque distinguimos perfeitamente a repetição do artigo ? INDICATIVO 

 
6. par=ext436042-nd-95b-1: Quem não vê que se está a entrar numa zona em que os 
sinais políticos rodopiam, se confundem e se amalgamam ? INDICATIVO 

 
7. par=ext443181-pol-92a-2: Não será por acaso que Torres Couto, ao mesmo tempo 
que se queixa de a assessoria do Presidente para a área laboral privilegiar o relaciona-
mento com a CGTP, propõe José Luís Judas para líder da «central» unificada -- só quem 
for cego é que não vê que esta proposta, vinda de quem vem e na altura em que vem, só 
serve para «queimar» o ex-militante do PCP . INDICATIVO 

 
8. par=ext446005-nd-93b-1: A RTP não vê que o esforço deve ser no sentido de con-
quistar o máximo de público possível, sem utilizar todas as armas das estações comerci-
ais que têm assumidamente um objectivo -- a rendibilidade das suas emissões . INDI-
CATIVO 

 
9. par=ext567119-clt-93b-1: Sabemos que é desenvolvimento, mas só quem não pensa 
é que não vê que esses turistas não vão alugar os nossos barquinhos nem comer nos 
nossos bares porque o hotel vai fornecer isso tudo», diz Zé Filipe, um pescador que ga-
nha uns extras alugando o seu barco . INDICATIVO 

 
                                                        
47 Resultados da procura, Fri Jan 16 23:06:31 WET 2015, Procura: "não" "vê" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 27 ocorrências., Concor-
dância, Procura: "não" "vê" "que".  



 
 

10. par=ext1349744-nd-94b-1: «Pois não vê que é a própria qualidade de excepção que 
o protege ! INDICATIVO 

 
11. par=ext605826-pol-96b-2: É cego quem não vê que, nos últimos anos, o PSD per-
deu legitimidade e prestígio exactamente por combinações deste género . INDICATI-
VO 

 
12. par=ext923550-pol-92b-2: «É que você não vê que há uma ` malaise ', as coisas 
não estão nada bem... " INDICATIVO 

 
13. par=ext780136-soc-91b-2: O ex-secretário de Estado virou-se então contra «esse 
pedantismo urbano que não vê que hoje o homem rural é não só um produtor como um 
prestador de serviços: abre os caminhos para os urbanos irem passear ao fim de semana 
pelo campo, oferece tudo o que tem de bom desde a gastronomia ao artesanato» . IN-
DICATIVO 

 
14. par=ext863822-opi-96b-1: Mas quem não vê que, se assim fosse, esta prescrição 
teria o efeito inverso ao procurado pela instauração da laicidade ? INDICATIVO 

 
15. par=ext1040592-opi-96b-2: Eu creio que só quem não quer é que não vê que esta 
organização do Estado produz disparidades regionais e estas disparidades geram des-
contentamento . INDICATIVO 

 
16. par=ext1179486-soc-95b-2: O comunicado termina afirmando «que só quem não 
respeita a lei é que não vê que o caminho é público e o acesso à água livre . INDICA-
TIVO 

 
17. par=ext1286005-clt-93b-3: «Mas você não vai devolver-lhe o dinheiro, não vê 
que estão todos contra si, não vê que você não tem razão nenhuma? " INDICATIVO 

 
18. par=ext1511736-nd-98b-2: Um dos constitucionalistas-referência do regime, Jorge 
Miranda, não vê que a pergunta aprovada pelo PS e pelo PSD, com a abstenção do Pp e 
o voto contra do PCP, comporte em si qualquer inconstitucionalidade . CONJUNTIVO 

 
 
 
Pretérito (não viu que)48 
 
19. par=ext15253-des-93a-2: b) Porque Laureano Gonçalves não comprou os jornais no 
domingo e não viu que o caso das máquinas fotográficas fazia já primeiras páginas . 
INDICATIVO 
 
 
Perceber (26)49 
 
                                                        
48 Procura: "não" "viu" "que" , Pedido de uma concordância em contexto 
Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 10 ocorrências. 
49 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:46:57 WET 2015, Procura: "não" "percebe" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 46 ocorrências., Concor-
dância, Procura: "não" "percebe" "que".  



 
 

1. par=ext12068-des-97a-1: Porque o país não percebe que o Sporting, ainda que de-
fendendo o seu jogador, não o tenha imediatamente suspenso . CONJUNTIVO 

 
2. par=ext12068-des-97a-1: O país não percebe que José Roquette tenha adiado a sua 
posição até amanhã . CONJUNTIVO 

 
3. par=ext12068-des-97a-1: O país não percebe que o Sporting tenha mandado para o 
hotel onde estava a selecção, em Dublin, um fax a desejar felicidades, por acaso com a 
data do dia seguinte, sem nunca ter pedido desculpas ao seleccionador. CONJUNTIVO 

 
4. par=ext96781-nd-93b-2: A RTP não percebe que tem de ser a televisão pública, 
paga por todos os cidadãos, a «arriscar-se» prioritariamente, na procura de novos cami-
nhos, a experimentar novos programas, a estabelecer um estilo, uma deontologia de 
programação, a encontrar novas maneiras de estabelecer a recirculação de ideias, con-
ceitos, sensações, assimilando e projectando a idiossincrasia da comunidade que a sus-
tenta . INDICATIVO 

 
5. par=ext118359-nd-95a-1: R. -- Os estatutos foram uma promessa eleitoral minha e 
só um ignorante ou uma pessoa de má vontade é que não percebe que os estatutos do 
Benfica têm de ser alterados . INDICATIVO 

 
6. par=ext161131-soc-96a-2: «Luciano não percebe que tudo o que faço é por amor. " 
INDICATIVO 

 
7. par=ext174446-nd-94b-2: O Tio Sam não percebe que ajudando os outros se ajuda a 
si próprio e vai assim deixar passar esta oportunidade única . INDICATIVO 

 
8. par=ext243413-pol-94b-1: «Esta gentinha não percebe que a maledicência e o ódio 
vão passar, estão já a passar de moda! " INDICATIVO 

 
9. par=ext252341-des-92a-2: Agora, quando só há um Carlos Valente é evidente que 
este é que terá que apitar sempre os jogos mais difíceis -- e começar a criar desde já, 
condições para que possam surgir novos Valentes (ou será que o senhor Marques não 
percebe que são aqueles que querem influenciar os árbitros os mais interessados em 
que se lhes paguem remunerações de miséria, para que possa haver cada vez mais «ca-
sos Francisco Silva»? ) . INDICATIVO 

 
10. par=ext259230-nd-96b-4: «O líder fala para o Pedro Santana Lopes, o Pedro Santa-
na Lopes responde falando para o Pacheco Pereira, não sei para quem é que o Pacheco 
Pereira vai responder, talvez seja para o Rui Gomes da Silva, o partido aplaude e não 
percebe que tem que ser melhor que isto. " INDICATIVO 

 
11. par=ext265878-soc-98a-3: Quem olha para Joana (o nome é fictício) , olhos azuis 
enormes e atentos a todos o gestos, corpo irrequieto, sorriso desmesurado, não percebe 
que não atribui qualquer significado aos movimentos dos nossos lábios . INDICATI-
VO 

 
12. par=ext277630-nd-94a-1: 2 -- Quando José A. Salvador dá um novo salto no escuro 
e compara a presumível emotividade da minha carta à «emoção do inspector-adjunto 
Óscar Cardoso a falar da sua mãe», com toda a evidência não percebe que resvala as-



 
 

sim, em definitivo, para patamares de degradação emocional e intelectual que me obri-
gam a reclassificar a sua atitude durante o programa televisivo não já apenas em termos 
de complacência canhestra, mas de cumplicidade, no mínimo, afectiva . INDICATIVO 

 
13. par=ext295058-opi-98b-2: Significa isto que este Governo não percebe que está a 
abrir o caminho para que cada um faça justiça pelas suas próprias mãos, o que quer di-
zer que está a abrir as portas ao que de mais grave pode ameaçar a democracia . INDI-
CATIVO 

 
14. par=ext1285270-soc-96b-2: Existem reproduções nos jornais de todo o guarda-
roupa da duquesa de York, o oposto da «elegante e impecável Diana» e discussões pro-
fundas e aturadas sobre o facto de ela usar calças justas, um tema constante sobre o pre-
texto estético de que a «cenoura alcunha de Fergie não percebe que as calças justas 
ficam mal às gordas? INDICATIVO 

 
15. par=ext393036-nd-91a-2: A mulher não percebe que entre «no e «time» há uma 
vírgula, e presume que não têm tempo : INDICATIVO 
 
16. par=ext402577-nd-98b-2: Porque o homem moderno é cego surdo e mudo perante a 
História e não percebe que é necessário que se esfregue os olhos, se deixe cair as es-
camas e se comece a ver . INDICATIVO 

 
17. par=ext428615-clt-96a-2: P. -- Uma das personagens sai da cave onde esteve déca-
das e não percebe que a «realidade» que vê é afinal a rodagem de um filme; por outro 
lado, você aparece numa cena envolto no mesmo negrume em que Fassbinder aparecia... 
INDICATIVO 

 
18. par=ext436042-nd-95b-1: Mas quem não percebe que, no fundo, se trata do mes-
mo fenómeno ? INDICATIVO 

 
19. par=ext449290-clt-94b-1: Logo que Gallo aparece só um espectador particularmen-
te generoso ou distraído não percebe que está ali a ver um arrivista . INDICATIVO 

 
20. par=ext494463-nd-93a-2: O tecto salarial que afectou os juízes dos tribunais supe-
riores é matéria que, quanto à sua substância e princípios, se revelou amplamente con-
sensual, razão pela qual se não percebe que até hoje ninguém tenha tido a coragem 
política de o resolver . CONJUNTIVO 

 
21. par=ext519725-pol-92b-1: A Comunidade Europeia tornou-se muito egocêntrica 
e não percebe que aquilo que acontecer na sua periferia se pode tornar numa tragédia 
para toda a Europa» . CONJUNTIVO 

 
22. par=ext630832-opi-96a-1: Detesta o debate, abomina as contrariedades parlamenta-
res, não percebe que -- apesar de tudo -- Cavaco possibilitou uma maior liberdade de 
opinião pública . INDICATIVO 
 

 
23. par=ext594204-des-92a-1: «Porque é que somos um país que não percebe que a 
produtividade e a competitividade são ainda mais importantes no mercado global a que 
pertencemos? " INDICATIVO 



 
 

 
24. par=ext616066-opi-98a-2: Só um carácter embotado não percebe que as imputa-
ções de favorecimento e as referências a «negociatas» atingem necessariamente a repu-
tação e o crédito da SONAE, e não apenas a honorabilidade do Governo . INDICATI-
VO 

 
25. par=ext1340550-pol-98b-3: Embora «sem querer politizar a questão», o autarca 
refere ainda que não percebe que seja em três câmaras socialistas que o Governo venha 
«espiolhar o ambiente» . CONJUNTIVO 
 
26. par=ext1244412-opi-96b-3: Quis suscitar «uma reflexão ideológica» sobre a es-
querda e não percebe que lhe tenham respondido «puxando da pistola» . CONJUN-
TIVO 
 
 
Notar, (5) 
 
presente (“não nota que”) 50 
 
1. par=ext200917-clt-soc-94a-2: Imerso nos seus pensamentos, Valdyn não nota 
que uma das máquinas voadoras do cruel mago se aproxima de si por trás, lançando-lhe 
uma rede . INDICATIVO 

 
2. par=ext568403-soc-95a-2: Quem não estiver atento é que não nota que os comboios 
desta linha não têm condutor . INDICATIVO 
 
pretérito (“não notou que”)51 
 
3. par=ext250676-pol-91b-2: Um serviço de segurança totalmente caótico não notou 
que uma cópia do documento «confidencial» seguiu para as fotocopiadores com os so-
poríferos discursos oficiais . INDICATIVO 

 
4. par=ext622982-eco-92a-1: Repare-se na «coincidência» com o tema abordado pelos 
empresários contestatários e no termo «notória» usado para classificar a manutenção do 
afluxo de capitais, escolhido certamente para insinuar que só o ministro das Finan-
ças não notou que o montante dos capitais entrados quase duplicou de um ano para o 
outro . INDICATIVO 

 
5. par=ext957685-soc-93a-2: Também o jornal «Área Oeste», do Bombarral, diz que os 
troncos dos plátanos foram vendidos pela JAE a serrações da região e que «quem os viu 
cortados não notou que estivessem ` mortas ou doentes ' " . CONJUNTIVO 

 
Primeira pessoa plural, 21 ocorrências, em negação    
                                                        
50 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:32:58 WET 2015, Procura: "não" "nota" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 2 ocorrências., Concordân-
cia, Procura: "não" "nota" "que"., 2 ocorrências. 
51 Resultados da procura, Wed Jan 28 12:03:13 WET 2015, Procura: "não" "notou" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 3 ocorrências., Concordân-
cia. Procura: "não" "notou" "que"., 3 ocorrências. 



 
 

 
Ver (8) 
 
presente, (“não vemos que”) 52 

 
1. par=ext16973-opi-97b-3: Todos olhamos com preocupação e espanto para os aciden-
tes de viação mais graves que, de quando em quando, os meios de comunicação nos 
mostram, mas não vemos que diariamente morrem, em média, 6 pessoas e muitas mais 
ficam feridas . INDICATIVO 

 
2. par=ext41901-des-91b-2: Se a ponte desabar, como é provável, em qualquer ocasião 
em que a imprudência leve o público a celebrar sobre ela uma reunião de mais de uma 
pessoa, não vemos que a Companhia dos caminhos-de-ferro possa ininterruptamente 
facultar a passagem dos viajantes sem que estes molhem os pés, não rompendo na des-
pesa de oferecer umas galochas a cada um . CONJUNTIVO 

 
3. par=ext1088351-pol-96b-4: «Nós, que continuamos a pedir a extinção do Sis, por-
que não vemos que a Polícia de Investigação Criminal não consiga cumprir os objecti-
vos do Sis, manifestamos também a nossa indignação cívica face ao arquivamento, por 
parte do Governo, dos processos contra agentes do Sis», afirmou o secretário-geral da 
UDP, Luís Fazenda, para quem os arquivamentos são «sinais indignos» que denunciam 
«a impunidade do Sis» . CONJUNTIVO 

 
4. par=ext1156928-opi-96b-1: Quanto a este último assunto, uma palavra para todos 
aqueles que se indignam perante a aparente letargia dos países ditos civilizados em agir 
de forma concreta e eficaz: será que não vemos que é só com uma política de força que 
se pode evitar que gente mate gente ? INDICATIVO 

 
5. par=ext1281484-nd-92b-2: R. -- Não estamos confiantes; o que se passa é que reco-
lhemos e dispomos de informação tão completa quanto possível e, com base na análise 
dessa informação, não vemos que existam quaisquer sinais de recessão no passado re-
cente ou no presente, ou sequer que ela esteja a desenhar-se para o futuro. CONJUN-
TIVO 

 
6. par=ext1412732-des-92a-2: «Hoje não vemos que os jogadores sintam a camisola 
do Benfica, e não me digam que são os suecos ou os soviéticos que trazem alguma mís-
tica à equipa do Benfica . CONJUNTIVO 
 
pretérito, (“não vimos que”)53 
 
7. par=ext314464-soc-93b-1: «Os recursos da Câmara e do concelho são diminutos, 
e não vimos que houvesse forma de intervir», assegura . CONJUNTIVO 

 

                                                        
52 Resultados da procura, Fri Jan 16 23:08:19 WET 2015, Procura: "não" "vemos" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 6 ocorrências., Concordância, Procu-
ra: "não" "vemos" "que". 
53 Resultados da procura, Wed Jan 28 22:08:42 WET 2015, Procura: "não" "vimos" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 2 ocorrências., Concordância, Procu-
ra: "não" "vimos" "que". 2 ocorrências. 



 
 

8. par=ext1358297-soc-94b-1: «Temos alguma responsabilidade porque fomos demasi-
ado complacentes e não tivemos a agilidade suficiente para accionar, na devida altura, 
os mecanismos legais e porque não vimos que o construtor não tinha capacidade finan-
ceira», diz Sousa Marques, gerente do banco nas Caldas da Rainha. INDICATIVO 
 
 
Perceber (3)54 
 
1. par=ext465258-clt-93a-1: E, quando não quisemos estar a sério, não percebemos 
que todos os outros o estavam . INDICATIVO 

 
2. par=ext912707-soc-96a-1: Se a vemos todos os dias, não percebemos que ela está a 
envelhecer . INDICATIVO 

 
3. par=ext1275034-clt-91a-1: «A Ilha» não é uma peça sobre os sofrimentos dos negros 
sul-africano numa prisão de alta segurança; é uma peça sobre a dificuldade de encarnar 
um papel, pelo menos enquanto não percebemos que esse papel é o nosso, já que todos 
somos Antígona e temos de nos haver com um Creonte . INDICATIVO 
 
 
Descobrir (1)55  
 
par=ext152249-soc-93a-2: Isto acontece porque, ao contrário dos americanos, nós ain-
da não descobrimos que as instituições públicas, estatais ou não, são, por definição, 
responsáveis perante a comunidade . INDICATIVO 
 
Reparar (1)56  
 
par=ext337816-nd-91b-1: E por isso não reparamos que por todo o lado há homens -- 
por vezes povos inteiros -- em movimento . INDICATIVO 
 
Compreender (1)57 

 
par=ext1204096-soc-95b-1: Se há um ano o actual primeiro ministro reconhecia que 
uma percentagem de dois por cento acima da inflação era razoável como ganhos de pro-
dutividade, não compreendemos que agora venha dizer o contrário», acrescentou . 
CONJUNTIVO 

                                                        
54 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:48:34 WET 2015, Procura: "não" "percebemos" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 5 ocorrências., Concordân-
cia, Procura: "não" "percebemos" "que".  
55 Resultados da procura, Sun Feb 1 18:20:42 WET 2015, Procura: "não" "descobrimos" "que", 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 2 ocorrências., Concordân-
cia, Procura: "não" "descobrimos" "que"., 2 ocorrências. 
56 Resultados da procura Sun Feb 1 18:30:45 WET 2015 Procura: "não" "reparamos" "que", Pedido 
de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, Uma ocorrência., Concordância, 
Procura: "não" "reparamos" "que"., Uma ocorrência. 
57 Mon Mar 2 23:03:32 WET 2015 Procura: "não" "compreendemos" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6 Uma ocorrência. Concor-
dância Procura: "não" "compreendemos" "que". Uma ocorrência. 



 
 

 
Esquecer (7)58 
 

 
par=ext3116-opi-96a-1: Não é trabalhado e, por isso, não aparece, senão em notas de 
fim de página dizendo «não esquecemos que, além destas, há outras grandes línguas 
como o português, o turco ou o árabe» . INDICATIVO 

 
par=ext52924-soc-94a-2: Quando pedimos ao secretário-geral da UGT -- até à data sem 
resposta -- que deveria ser convocada uma reunião do Secretariado Nacional para discu-
tir esta questão, estávamos preocupados com o rumo que as coisas estão a tomar na ad-
ministração pública e não esquecemos que o Governo tem dito que isto é para servir de 
exemplo . INDICATIVO 

 
par=ext709414-nd-98a-2: Para o futuro, nós não esquecemos que a Federação teve um 
comportamento antiestatutário, ao dirigir um convite formal ao presidente da Câmara, 
que não era do PS, quando uma candidatura já tinha sido aprovada por unanimidade 
pela secção de Fafe . INDICATIVO 

 
par=ext919866-nd-91a-1: «Considero necessário que a Europa unifique a sua política 
externa, não para fazer uma política antiamericana, mas para fazer a sua própria política, 
com uma percepção própria dos seus problemas; não esquecemos que a Europa é eco-
nomicamente mais forte que os Estados Unidos e, portanto, não faz sentido que politi-
camente seja um anão», reitera Fernandez Ordoñez . INDICATIVO 

 
par=ext981873-des-94b-2: «Sabíamos que o Rui Barros só podia jogar cerca de uma 
hora e não esquecemos que o Domingos tem dado algumas excelentes contribuições 
para a equipa . INDICATIVO 

 
par=ext1139486-nd-92a-1: R. -- Nós, os delegados fraternos, não esquecemos 
que estávamos num Sínodo de bispos católicos e não num encontro ecuménico . INDI-
CATIVO 

 
par=ext1488809-des-91b-1: Sabemos que está a jogar bem, que comanda o campeonato 
português e ainda não esquecemos que eliminou, de uma forma brilhante, o Arsenal . 
INDICATIVO 
 
 
Terceira pessoa plural, 50 ocorrências, em negação    
 
Ver (14) 
 
Presente (“não vêem que”) 59 

                                                        
58 Procura: "não" "esquecemos" "que", Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPú-
blico 1.7 v. 7.6, 7 ocorrências.Concordância Procura: "não" "esquecemos" "que". 
 



 
 

1. par=ext45195-pol-92b-2: Também não vêem que, a seguir à Alemanha, o segundo 
maior contribuinte para o orçamento da CE -- do qual entre 70 e 80 por cento vão jus-
tamente para as ajudas aos camponeses -- é a Grã-Bretanha -- mesmo depois de descon-
tada a devolução anual dos dois mil milhões de ecus (cerca de 350 milhões de contos) 
que obteve na Cimeira de Fontainebleau . INDICATIVO 

 
2. par=ext66057-pol-94b-1: «As pessoas podem ver que o país vai muito melhor, 
mas não vêem que elas e as suas famílias estão a beneficiar», disse . INDICATIVO 

 
3. par=ext287559-soc-95b-1: «Será que os governantes não vêem que estão a espalhar 
o ódio e a raiva pelo país? ! ", perguntou o presidente da Federação Nacional de Caça-
dores e Proprietários (FNCP) , Eduardo Biscaia, incitando o «movimento popular» . 
INDICATIVO 

 
4. par=ext337620-nd-95a-1: Justificam ainda que a sua actividade visa a integração e a 
mais fácil comunicação do professorado de níveis educativos próximos e que nessa ba-
se não vêem que algum departamento universitário quisesse prescindir das suas vincu-
lações . CONJUNTIVO 

 
5. par=ext661545-pol-98a-1: Estados Unidos, Japão e Europa não vêem que Suharto 
esteja muito predisposto a liberalizar claramente a economia do país, abrindo mão das 
grandes riquezas que estão em poder da sua família e dos amigos; e por isso temem que 
o seu fim se aproxime, por entre manifestações de um povo que não aguenta mais o 
desmoronar dos sonhos . CONJUNTIVO 

 
6. par=ext847642-soc-98b-2: O montante aplicado na recuperação da marginal ribeiri-
nha, em seu entender, poderia ter previsto a construção da marina, pelo que Barros Vale 
demonstra alguma incompreensão relativamente a «algumas pessoas que não vêem 
que há investimentos mais importantes onde gastar o dinheiro» . INDICATIVO 

 
7. par=ext863790-pol-92b-1: «Pelo amor e Deus, então não vêem que eu agora estou 
com visitas! " INDICATIVO 

 
8. par=ext870166-eco-96b-1: No Centro, as opiniões dividem-se: 26,4 por cento adop-
tam o cenário mais catastrófico, mas 30,2 não vêem que esse facto traga mudanças 
significativas . CONJUNTIVO 

 
9. par=ext1012375-nd-94b-1: E se hoje escrevo é para daqui exortar os homens de tea-
tro deste país: não vêem que o que está a acontecer com o cinema irá acontecer-vos 
daqui a nada -- se é que não aconteceu já ? INDICATIVO 

 
10. par=ext1127538-opi-97b-2: Os anti-regionalista não vêem que há já uma regionali-
zação de facto, que ela ocupa muitos funcionários, mas que os serviços desconcentrados 
foram apenas concebidos para despacharem verticalmente (com o respectivo ministério) 
, não se articulando horizontal e regionalmente . INDICATIVO 

 

                                                                                                                                                                        
59 Resultados da procura, Fri Jan 16 23:09:46 WET 2015, Procura: "não" "vêem" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 15 ocorrências., Concordância, Pro-
cura: "não" "vêem" "que". 



 
 

11. par=ext1274489-eco-97b-2: Uma fonte contactada pelo Público adiantou que os 
accionistas recusam a venda porque não vêem que essa operação seja indispensável 
para a recuperação da Torralta . CONJUNTIVO 

 
12. par=ext1308216-pol-95a-1: Mas só ele e o seu ministro da Defesa é que não vêem 
que ela constituiu uma prenda oportuníssima para a cupidez do Governo britânico, cen-
surado há dois dias por esmagadora maioria no Conselho da Europa, pela venda de mais 
aviões Hawk a Jacarta . INDICATIVO 

 
13. par=ext1497536-pol-93a-2: Será que estes novos-ricos da política não vêem 
que quem assistiu àquele programa de televisão só por fanatismo é que votará PSD para 
a Câmara do Porto? ! INDICATIVO 
 

pretérito (“não viram que)60 

14. par=ext181463-nd-95b-1: (...) Os burgueses não viram que, no seu próprio interes-
se, o importante era estruturar uma classe burguesa forte e numerosa . INDICATIVO 

 
Perceber (34)61 
 
1. par=ext10831-soc-96a-2: «Os meus adversários pensam que eu sou louco mas 
eles não percebem que estou a preparar a capital do estado para as gerações futuras», 
terá dito o tal conselheiro . INDICATIVO 

 
2. par=ext53020-soc-98a-2: Até porque, como conclui Miguel V. Gomes, a maior parte 
dos champôs de supermercado são ineficazes para travar o crescimento do fungo: «As 
pessoas limitam-se a lavar a caspa, e não percebem que essencial é controlar o fungo» . 
INDICATIVO 

 
3. par=ext64992-opi-96a-1: Um partido onde -- disse Fernando Nogueira na despedida 
-- «há vedetas a mais, generosidade e disponibilidade a menos (...) Há sempre pessoas 
que julgam que o partido lhes deve tudo, mas essas pessoas não percebem que não 
basta um conjunto de estrelas para termos uma constelação» . INDICATIVO 

 
4. par=ext1173762-pol-98a-1: E há pessoas que não percebem que o secretário-geral 
da Js é um órgão próprio da organização, com a mesma legitimidade, por exemplo, da 
comissão nacional . INDICATIVO 

 
5. par=ext198705-clt-soc-93a-1: «Algumas pessoas não percebem que nós só colo-
rimos vídeos (destes filmes e séries) , nunca tocamos no filme . INDICATIVO 

 

                                                        
60 Resultados da procura Wed Jan 28 22:44:34 WET 2015, Procura: "não" "viram" "que", Pedido de uma 
concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 2 ocorrências., Concordância, Procu-
ra: "não" "viram" "que"., 2 ocorrências.  
61 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:50:07 WET 2015 , Procura: "não" "percebem" "que", Pedido 
de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 32 ocorrências., Concordância, 
Procura: "não" "percebem" "que". 



 
 

6. par=ext215835-soc-93a-2: «As mulheres não percebem que o discurso pela igual-
dade tem que mudar . INDICATIVO 

 
7. par=ext271511-eco-93a-2: Só assim estarão disponíveis para travar o indispensável 
combate contra as forças do bloqueio que teimam em manter a inflação elevada, 
que não percebem que estão a prejudicar-se quando exigem aumentos de salários a que 
só ministros e deputados podem ter direito e que querem manter despesas nas Câmaras 
com se ainda vivessemos em período eleitoral . INDICATIVO 

 
8. par=ext371559-pol-95a-1: A estes somam-se Neto da Silva, Carlos Brito, outra figu-
ra emblemática do PSD / Porto, que assistiu silencioso mas, no fim, estava preocupado 
com os «fundamentalismos» de parte a parte («será que não percebem que, quem ga-
nhar, vai precisar dos outros? ") , o «jota» de Gondomar que não aceita o apoio a No-
gueira da JSD distrital, o velho segurança de Sá Carneiro, Azevedo de seu nome, que 
veio dar um abração ao candidato, António Vilar, derrotado nas últimas eleições para o 
PSD / Porto (que não falou) , o presidente da concelhia de Paredes, que veio apoiar Du-
rão Barroso, ou o presidente da ANJE, Pedro Barros Vale . INDICATIVO 

 
9. par=ext413133-clt-91b-2: «Aqui há uma confusão porque as pessoas não percebem 
que nem todos podem ser escritores . INDICATIVO 

 
10. par=ext479614-nd-91a-1: «Há tradutores que vão pela facilidade porque não per-
cebem que, por detrás da facilidade, está uma dificuldade. " INDICATIVO 

 
11. par=ext486542-nd-91b-2: «Só que eles não percebem que é impossível arranjar 
emprego . INDICATIVO 

 
12. par=ext492586-nd-95a-2: Os transitólogos não percebem que, no Leste, está em 
jogo mais do que o regresso à democracia, à Europa ou à liberdade . INDICATIVO 

 
13. par=ext561985-soc-91b-1: «Muitas vezes as administrações não percebem que se 
se conseguir evitar as infecções não só os doentes ocupam as camas durante menos 
tempo as camas como os gastos com antibióticos são menores . CONJUNTIVO 

 
14. par=ext570242-des-98a-3: Estão sempre a falar do antigo futebol de ataque, têm 
saudades não sei de quê e não percebem que a pior selecção deste Mundial dava cinco 
ao Brasil de Pelé . INDICATIVO 

 
15. par=ext577067-clt-93a-2: Eu noto que há músicos em Portugal que não percebem 
que têm o privilégio de conseguir ganhar a vida fazendo aquilo de que gostam, enquan-
to nos Eua há milhentas pessoas cheias, podres de talento, que tocam com uma alma 
enorme acompanhada de uma grande sabedoria e que, infelizmente... INDICATIVO 

 
16. par=ext669268-nd-92a-2: Os poderes públicos não percebem que isto não pode 
continuar ? INDICATIVO 
 
17. par=ext955338-des-93a-2: «São preguiçosos, não percebem que ganharíamos mais 
se nos organizássemos . INDICATIVO 

 



 
 

18. par=ext956497-nd-95a-2: Este ponto de regulação conduz a um ciclo vicioso tão 
extraordinário e complexo que as pessoas não percebem que, quando ouvem as notí-
cias sobre a crise da monarquia inglesa, baseadas nas relações matrimoniais de Lady 
Diana e do Príncipe de Gales, esquecem que se estão a observar a si próprias, sem nada 
acrescentar; é o reflexo do que afinal se passa no seio das famílias médias europeias, são 
os seus hábitos, o seu próprio quotidiano . INDICATIVO 
 
imperfeito (“não percebiam que”) , (3)62 
 

 
19. par=ext537946-nd-92a-1: Os nazis não percebiam que homens da raça dos senho-
res tivessem servido o comunismo . CONJUNTIVO 

 
20. par=ext765387-soc-96a-1: Os seus ministros não percebiam que não fora o impé-
rio que acabara, mas uma certa forma de o exercer . INDICATIVO 

 
21. par=ext1555804-clt-94a-2: P. -- Faulkner uma vez disse que tanto se lhe dava se as 
pessoas achavam que era preciso ler os livros dele duas vezes para se perceber, e que 
se não percebiam que os lessem as vezes que fossem precisas . CONJUNTIVO 
 
 
pretérito (“não perceberam que”) (13)63 
 

 
22. par=ext75158-clt-soc-94a-1: Só assim se pode criar uma base política e social de 
apoio a um programa forte e coerente de defesa do consumidor, que hoje é fraca porque 
as pessoas ainda não perceberam que elas são as primeiras e principais vítimas da ine-
xistência de uma vontade organizativa dos consumidores . INDICATIVO 

 
23. par=ext82700-nd-95b-1: O grande equívoco de uns e de outros é que ainda não 
perceberam que a Portugal Telecom mudou e tem que continuar a mudar . INDICA-
TIVO 

 
24. par=ext153943-opi-96a-1: O PS e António Guterres não perceberam que ao recu-
sar inicialmente um referendo nacional aguçaram o apetite do cidadão . INDICATIVO 

 
25. par=ext264168-nd-94a-1: Depois destes anos todos a comentar corridas, ainda não 
perceberam que o que se espera deles não é que nos digam exactamente e apenas o 
mesmo que estamos a ver nas imagens, e às vezes até menos do que isso) . INDICA-
TIVO 

 
26. par=ext283992-pol-96a-1: Venho de um Conselho Nacional em que parece que as 
pessoas não perceberam que encerrou um ciclo político . INDICATIVO 

 

                                                        
62 Sun Mar 1 16:32:55 WET 2015, Procura: "não" "percebiam" "que", Pedido de uma concordância 
em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 3 ocorrências., Concordância, Procura: "não" "perce-
biam" "que"., 3 ocorrências. 
63 Resultados da procura, Sun Mar 1 16:35:27 WET 2015, Procura: "não" "perceberam" "que" 
Pedido de uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, 52 ocorrências. 
 



 
 

27. par=ext285110-soc-93a-1: Muita fica retida nos organismos oficiais, que ainda não 
perceberam que os cidadãos são a maior riqueza de um país. " INDICATIVO 

 
28. par=ext298217-opi-98a-1: «Nós fizemos uma opção por outro mundo e esses ve-
lhos do Restelo não perceberam que isto mudou! " INDICATIVO 

 
29. par=ext312592-eco-93b-2: De um modo geral, podem identificar-se duas grandes 
linhas de oposição: os que criticam a opção pelos sectores tradicionais, porque não per-
ceberam que não se trata de um regresso ao passado mas do investimento naquilo que é 
«único» e em que temos sabedoria; os que perceberam mas criticam na mesma porque 
contestam não apenas as conclusões mas os fundamentos do trabalho . INDICATIVO 

 
30. par=ext339493-nd-91b-1: Como recusou as tentativas de criação de fantasmas que 
só ecoam naqueles que, deslocados no tempo, ainda não perceberam que nos dias de 
hoje não e já, felizmente, a da consolidação da liberdade e da democracia, mas sim a do 
desenvolvimento, do progresso e da justiça social para todos. " INDICATIVO 

 
31. par=ext359230-clt-94b-2: Esse imaginário já não dirá grande coisa, a não ser aos 
trintões que ainda não perceberam que tal modelo de vida é um anacronismo . INDI-
CATIVO 

 
32. par=ext413919-eco-96a-2: «Os secretários de Estado não perceberam que se o 
ministro da Economia cair eles caem a seguir» e «um Ministério não pode ser gerido 
por um conselho de administração» são algumas das frases ouvidas dentro do Governo .  
helt klart konjunktiv, ej infinitivo pessoal CONJUNTIVO 

 
33. par=ext1369525-des-93a-2: Os jogadores não perceberam que o adversário estava 
a jogar com dez . INDICATIVO 

 
34. par=ext1249881-des-93b-2: O problema é que, em Portugal, os grandes desportistas 
ainda não perceberam que a sua actuação em campo representa apenas uma parte da 
sua profissão . INDICATIVO 
 
 
 
Notar (2) 
presente (“não notam que”) 64 
 
1. par=ext278421-pol-93a-1: Enquanto não notam que estão sobre um precipício, não 
caem . INDICATIVO 
 
pretérito (“não notaram que”) 65 

                                                        
64 Resultados da procura, Fri Jan 16 22:42:38 WET 2015, Procura: "não" "notam" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, Uma ocorrência., Concordância, 
Procura: "não" "notam" "que"., Uma ocorrência. 
65 Resultados da procura, Wed Jan 28 22:50:53 WET 2015, Procura: "não" "notaram" "que", Pedido de 
uma concordância em contexto, Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.6, Uma ocorrência., Concordância, Pro-
cura: "não" "notaram" "que". 



 
 

2. par=ext25825-soc-96a-1: Nas duas outras lojas, embora as portas se encontrassem 
danificadas, os responsáveis não notaram que algo tivesse sido furtado . CONJUN-
TIVO 
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