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GOING TO vs WILL
1. Introdução

Conforme você pôde ver em nossa aula, há mais de uma maneira de falarmos no futuro na língua inglesa 
e é muito importante entender e dominar estas estruturas rela�vas ao futuro para que você se 
comunique de forma clara, precisa e confortável. Além disso, existem detalhes específicos de cada forma 
e caso você não as domine, você pode acabar não se fazendo entender adequadamente. 

2. as duas principais formas de futuro
Existem muitas formas de falarmos no 
tempo futuro na língua inglesa e em nossa 
aula nós vimos as duas principais 
maneiras de abordarmos o futuro. Na 
imagem ao lado você pode observar as 
estruturas going to e will. 

Conforme a figura demonstra, going to 
será u�lizado para tratarmos de planos 
futuros, enquanto will tratará de 
possibilidades e decisões rápidas. Observe as duas principais formas de falarmos no futuro.
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A estrutura going to será u�lizado para tratar 
de planos futuros, algo que você planeja 
fazer, que faz de fato parte dos seus planos.

Veja na imagem à direita que a estrutura 
afirma�va de going to requer a u�lização do 
verbo to be (am, is ou are) e que o verbo que 
será u�lizado após a estrutura going to será 
man�do em sua forma infini�va, ou seja, ele 
não sofrerá nenhum �po de transformação. 

Note que o verbo to be está presente na estrutura de going to. 

É importante enfa�zar que quando u�lizamos going to nós não nos referimos à um futuro amplo e 
distante, a algo que está apenas sendo cogitado e que talvez nem aconteça. Quando esta estrutura é 
u�lizada fica clara a existência de um planejamento futuro e consequentemente, a pessoa que
escutar tal frase irá entender que trata-se de algo mais concreto e não somente uma
possibilidade.

3. o going to - as estruturas afirmativas



A imagem ao lado lhe traz três exemplos de 
estruturas afirma�vas que contém going to. 
Todas estas frases revelam uma intenção 
clara que determinada ação é um plano.

Observe também a presença do verbo to be 
em sua forma reduzida. A u�lização da forma 
abreviada do verbo to be não se trata de uma 
regra mas é bastante u�lizada por dar mais 
dinâmico, velocidade e conforto à fala.

Todas as três estruturas acima expressam um plano futuro.
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É muito comum vermos a presença de gonna 
em filmes e séries de língua inglesa pois esta 
abreviação de fato é extremamente popular e e 
adotada por quase todas as pessoas falantes 
na�vas de inglês.

A intenção de um plano futuro não é alterada 
quando u�lizamos gonna, entretanto é 
importante salientar que é recomendável evitar 
u�lizar esta estrutura em ambientes com um
maior nível de formalidade.

3.2. gonna - A forma abreviada

Gonna é a forma abreviada de going to e é amplamente u�lizada

3.3. as estruturas negativas

É importante enfa�zar que quando u�lizamos going to nós não nos referimos à um futuro amplo e 
distante, a algo que está apenas sendo cogitado e que talvez nem aconteça. Quando esta estrutura é 
u�lizado fica clara a existência de um planejamento futuro e consequentemente, a pessoa que escutar
tal frase irá entender que trata-se de algo mais concreto e não somente uma possibilidade de que algo
aconteça.

Veja na imagem ao lado que o processo de 
formação de uma frase nega�va u�lizando o 
going to é bastante simple: basta adicionar o 
elemento nega�vo not após o verbo to be.

Mais uma vez, lembre-se que quando 
u�lizamos going to estamos falando deixando
clara uma intenção mais forte e clara em
relação ao futuro.

A par�cula nega�va not é posicionada após o verbo to be
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Ainda tratando de estruturas nega�vas, veja 
que a imagem ao lado apresenta a forma 
abreviada gonna em frases nega�vas; frases 
deste �po são absolutamente comuns.

Perceba que a contração do verbo to be 
aliada à contração de gonna trás muito 
dinamismo e velocidade para a fala.

Passe a prestar mais atenção às estruturas da 
língua inglesa e veja o quão comum é o uso 
de gonna.

A forma abreviada gonna também pode ser u�lizada em frases nega�vas
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3.4. as estruturas interrogativas

O processo de formação de estruturas 
interroga�vas também é bastante simples: 
basta você inverter a ordem do sujeito com o 
verbo to be (am, is ou are) e você já terá uma 
frase interroga�va. 

Da mesma forma que u�lizamos a estrutura 
abreviada gonna em frases nega�vas (ver 
imagem acima), podemos naturalmente usar a 
forma abreviada em frases interroga�vas 
também. 

Observe que o verbo to be está pocionado antes do sujeito.

4.1. will - o verbo auxiliar de futuro

Uma outra maneira muito comum de 
falarmos no futuro é através da u�lização do 
verbo auxiliar will.

Observe a imagem ao lado a veja que a 
estrutura é bastante simples e que o verbo 
que virá após will estará em sua forma 
infini�va, ou seja, não será modificado.

Este verbo auxiliar será u�lizado para 
tratarmos de possibilidades e também 
quando tomarmos uma decisão recente.

O verbo auxiliar will será empregado antes do verbo.



A imagem ao lado apresenta frases 
afirma�vas contendo o verbo auxiliar will. 
Todas as frases tratam de possibilidades  e 
de um futuro incerto, como por exemplo 
previsões climá�cas.

Note também a presença dos elementos "I 
think" e de "maybe" que significam "eu 
acho" e "talvez" respec�vamente; estes 
elementos dão ainda mais força à ideia de 
possibilidade e incerteza das frases.

O auxiliar will é u�lizado para tratar de possibilidades e previsões climá�cas
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4.2. will - as decisões recentes

Há uma su�leza muito grande em relação à u�lização de will que muitos alunos não compreendem. 
Quando uma decisão for tomada imediatamente, quase no momento da fala, o verbo auxiliar will deverá 
ser u�lizado.  Observe a imagem abaixo:

O auxiliar will é u�lizado para tratar de possibilidades e previsões climá�cas

Observe que a imagem traz um diálogo para 
que você veja a u�lização de will em um 
contexto no qual uma decisão foi tomada 
pra�camente no momento da fala.

Veja que todas as frases ditas pela pessoa B 
fizeram uso da par�cula will e as decisões 
tomadas pela pessoa B foram recentes e 
imediatas, caracterizando o uso de will neste 
contexto.

4.3. as formas abreviadas

A forma abreviada de will será 'll e será a mesma para todos os sujeitos

A imagem à direita traz a forma abreviada de 
will nas mesmas frases exemplificadas 
anteriormente.

Veja que will tornou-se 'll e que esta 
abreviação será u�lizada em todos os 
sujeitos, sem alteração.  

Ex.: I'll - You'll - He'll - She'll - It'll
       We'll - They'll
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Observe que o processo de estruturação de 
uma frase nega�va u�lizando will é bastante 
simples: basta acrescentar a par�cula 
nega�va not após o auxiliar.

Note que a forma abreviada de will será 
won't e que esta forma nunca será alterada, 
independente do sujeito que a acompanhará.

Observe também que o verbo posicionado 
após will segue não alterado, em sua forma 
infini�va. O auxiliar will é u�lizado para tratar de possibilidades e previsões climá�cas
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4.4. a  forma negativa

5. considerações finais

Em nossa aula vimos duas formas mui�ssimo u�lizadas para tratarmos do tempo futuro na lingua inglesa: 
going to e will. 

Observamos que cada estrutura tem uma aplicação específica sendo que going to será u�lizado para 
tratar de planos futuros e que will tratará de futuros incertos (possibilidades, previsões climá�cas) e 
também será empregado quando decisões forem tomadas recentemente, quase no momento da fala.

Também pudemos observar as formas abreviadas de going to (gonna) e de will ('ll) e aprendemos que a 
forma abreviada gonna é considerada informal, portanto o nível de formalidade do ambiente deverá ser 
levado em consideração ao u�lizá-la.

É isso! Parabéns por sua dedicação e afinco, siga em frente rumo a sua independência na língua inglesa! 
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