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Flexão verbal de modo

I – MODO

“Entende-se por MODO a propriedade que tem o verbo de
indicar a atitude (de certeza, de dúvida, de suposição, de
mando, etc.) da pessoa que fala em relação ao fato que
enuncia.” (Celso Cunha. Nova Gramática do Português
Contemporâneo)

a) INDICATIVO

Usa-se para expressar, normalmente, certeza (ou
constância) em relação a um estado ou a uma ação. Em um
período composto, é o modo da oração principal.
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Ex.: Maria é estudiosa.
João passou no concurso.
José tentará novamente.
[Todos queriam] [que Antônio se classificasse.]

oração principal oração subordinada

b) SUBJUNTIVO

O termo subjuntivo quer dizer “que serve para subordinar”,
logo, usa-se este modo para indicar que uma ação, ainda não
concretizada, relaciona-se com outra como dependente dela,
mesmo quando há o apagamento dessa oração principal.
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Ex.1: Que você seja feliz!
[Eu quero] [que você seja feliz!]

O.P. O. Subordinada Substantiva

Ex.2: [Não havia pessoa] [que pudesse ajudá-la?]
O.P. O. Subordinada Adjetiva

Ex.3: [Quando chover,] [muitos problemas acabarão.]
O. Sub. Adverbial O.P.
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c) IMPERATIVO

Usa-se para persuadir o interlocutor a realizar ou não a ação
que está sendo enunciada. Pode-se empregá-lo para exprimir
uma ordem, um conselho, um convite, um pedido.

Ex.: Entregue-me o relatório ainda hoje.
Não fales com nenhum desconhecido na rua.
Participe você também dessa campanha!
Não me deixe sem notícias.

OBS.1: Embora o imperativo seja construído com os tempos do
presente, ele apresenta valor de futuro, pois a ação que
expressa ainda não se realizou.
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OBS.2: O imperativo também é empregado para sugerir uma
hipótese, situação em que equivale à forma condicional do
subjuntivo “se + futuro”.

Ex.: Viaje pelo país, e conhecerá sua diversidade.
Se viajar pelo país, conhecerá sua diversidade.

OBS.3: É comum usarem-se fórmulas de polidez para atenuar a
noção de comando, como “por favor”, “por gentileza”, “tenha a
bondade de”, “digne-se de”, etc.

Ex.: Cale-se, por favor!


