
O subxuntivo 

Cando empregamos os verbos, ademais do número, da persoa e do tempo, os falantes tamén seleccionamos 

o modo, que pode ser: 

 Indicativo (Ex: Ti falas) 

 Subxuntivo (Ex: Ti fales) 

 Imperativo (Ex: Fala) 

Pero como decidir cando empregar o indicativo e cando o subxuntivo? 

Lamentablemente, non existe unha única regra que nos permita saber cando empregar un e cando o outro. O 

que si que é certo é que podemos explicar  a oposición (indicativo vs. subxuntivo) mediante os conceptos de 

aserción/non aserción. 

 

Un falante leva a cabo unha aserción cando: 

- Presenta a información como verdadeira. 

- Presenta a información como nova (non mencionada ou non coñecida polo interlocutor). 

**Non importa se a información é verdadeira ou non, o que importa é o xeito no que o falante expresa 

a información. 

Ex:  Esta sopa está moi boa (o falante expresa a súa opinión como verdadeira, independentemente de que a 

sopa estea boa ou non) 

 

Pola súa banda, un falante non leva a cabo unha aserción cando: 

- Non se compromete coa verdade do enunciado (é unha posibilidade, un feito irreal ou falso) 

- Presenta a información como previamente mencionada ou coñecida. 

Ex: Oxalá a sopa estea boa (é unha posibilidade) 

 

Ademais disto hai que lembrar que o indicativo pode empregarse para expresar tanto aserción como non 

aserción, pero o subxuntivo só se poden empregar nestes últimos casos de non aserción.  

Ex:  Hoxe fai sol = ASERCIÓN (información verdadeira e novedosa) 

Se hoxe fai sol, iremos á praia = NON ASERCIÓN (non é seguro, é unha posibilidade) 

 

E aquí vemos como o subxuntivo SÓ fuciona en casos de non aserción: 

Ex:    Hoxe faga sol* =  Non se pode construír con subxuntivo porque se atopa no plano da ASERCIÓN 

         Oxalá que hoxe faga sol = NON ASERCIÓN (non é seguro, é unha posibilidade) 

       

   



Desexos 

Este tipo de oracións adoitan atoparse no plano da non aserción porque son eventos que poden ou 

non producirse no futuro, é dicir, de momento, non son verdadeiros. Son só posibilidades. Neste caso 

emprégase o subxuntivo.  

Ex:    Oxalá que gañes a lotería = Presente de subxuntivo 

         Que teñas un ano cheo de felicidade = Presente de subxuntivo 

        Espero que sexas moi feliz = Presente de subxuntivo 

Probabilidade 

A probabilidade, como tamén vimos antes, se encadra no plano da non aserción porque son eventos hipotéticos, 

polo tanto, non verdadeiros. Neste caso, se a oración é simple, podemos empregar tanto o indicativo (cos 

adverbios ao mellor, seguro que, seguramente, igual é a única opción) ou o subxuntivo, dependendo do 

conector. No caso de que se trate dunha estrutura subordinada levará obrigatoriamente subxuntivo. 

Ex:         Ao mellor mercou un coche novo. INDICATIVO. 

 Seguro que está na oficina. INDICATIVO. 

Seguramente saíu un momento a mercar pan. INDICATIVO. 

Igual chegan mañá. INDICATIVO 

 

Quizais chegou/chegue en avión. INDICATIVO E SUBXUNTIVO. 

Probablemente aprobou/aprobe o exame. INDICATIVO E SUBXUNTIVO. 

Tal vez está no cine/estea no cine. INDICATIVO E SUBXUNTIVO. 

 

É probable que merque un coche novo.  SUBXUNTIVO (subordinada) 

Pode que estea na oficina. SUBXUNTIVO (subordinada) 

 

EXERCICIOS. Clasifica estas situacións segundo a aserción. A continuación completa co modo adecuado: 

- Sabes se Xulia vai vir á reunión? Non o sei, igual………….. (VIR) máis tarde. 

- Por que cres que Lucía non veu connosco ao cine? Seguramenta xa  ………………. (VER) a película. 

- Onde están os nenos? Non te preocupes, muller, probablemente …………….. (ESTAR) no parque. 

- Oxalá que……………………. (REMATAR) pronto os exames.  

- Se presto atención na aula, é probable que ……………….. (APROBAR) galego.  


