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RESUMO 

 

REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS TRAÇOS DE PERFECT NO PORTUGUÊS 

DO MARANHÃO 

 

Tereza Cristina Mena Barreto de Azevedo 

 

 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos à obtenção do grau de Doutora em Linguística. 
 

Orientador: Celso Vieira Novaes 
 

 

Esta tese tem por objetivo entender o modo como os traços de aspecto, em particular 

os traços de perfect, estão representados mentalmente. Especificamente, buscamos investigar 

as diferentes realizações morfológicas do traço de perfect no português (do Maranhão). 

Verificamos, também, quais categorias de verbos são compatíveis com as morfologias de 

perfect. Propusemos uma representação para a camada flexional nas realizações morfológicas 

dos traços de perfect no português do Maranhão. O perfect é o aspecto que relaciona uma 

situação passada à sua relevância no presente. O perfect no português do Brasil manifesta-se 

mais claramente pelo passado composto, formado pela perífrase verbal “ter” + particípio, e 

pela perífrase verbal “estar” + gerúndio, denotando uma situação completa que apresenta uma 

relação com o presente (Você tem estudado bastante ultimamente /João está trabalhando no 

banco do Brasil desde 1986). Consideramos que o perfect é um aspecto verbal que, 

interessantemente, compartilha propriedades aspectuais e temporais, e que os traços referentes 

ao aspecto sejam comuns a todas as línguas, mas as diferenças residiriam na realização 

morfológica. Esperamos checar as seguintes hipóteses: Hipótese I- no português do 

Maranhão, o falante realiza o perfect exclusivamente por meio do pretérito perfeito composto 

(“ter” + particípio); Hipótese II- no Português do Maranhão, as ocorrências com perfect têm 

maior incidência (com mais de 70%) com os verbos de atividade. A partir disso, investigamos 

que tipos de verbo são compatíveis com as realizações morfológicas de perfect no português 

do Maranhão e propomos uma representação para camada flexional. Os dados para esta 

pesquisa foram coletados através de entrevistas com oito informantes com baixa escolaridade, 

divididos por faixa etária em dois grupos: Grupo I, composto por informantes de faixa etária 

entre 18 e 30 anos, sendo dois informantes do sexo masculino e duas informantes do sexo 

feminino, e Grupo II composto por informantes de faixa etária entre 50 e 62 anos, sendo dois 



 

 

informantes do sexo masculino e duas informantes do sexo feminino. Verificamos, a partir da 

análise dos conjuntos de dados do corpus analisado, que as possíveis realizações morfológicas 

no português do Maranhão do traço aspectual de perfect foram relizadas pelo pretérito 

perfeito composto (“ter” + particípio), pela perifrase “estar” + gerúndio, pelo presente do 

indicativo + advérbio, pretérito perfeito simples + advérbio, pretérito imperfeito +advérbio e 

outras formas perifrásticas.  Encontramos, no conjunto de daos, verbos de atividade, estado, 

processo culminado e culminação. Ressaltamos que, no conjunto de dados, encontramos 

apenas perfect de situação persistente.  

Palavras-chave: Tempo; Aspecto; Perfect 
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ABSTRACT 

 

MORPHOLOGICAL REALIZATIONS OF THE PERFECT FEATURE IN 

PORTUGUESE SPOKEN IN MARANHÃO 

 

Tereza Cristina Mena Barreto de Azevedo 

 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos à obtenção do grau de Doutora em Linguística. 

 

Orientador: Celso Vieira Novaes 

 

 

The main goal of this dissertation is to understand how aspectual features, particularly 

perfect features, are mentally represented. Specifically, we investigated the different 

morphological realizations of the perfect feature in Portuguese (spoken in Maranhão). We 

also verified which verb categories are compatible with perfect morphologies. We argued for 

a representation for the inflectional layer on the morphological realizations of perfect features 

in in the dialect of Portuguese spoken in Maranhão. Perfect is the aspect that relates a past 

situation to its relevance in the present. The perfect aspect in Brazilian Portuguese is most 

clearly expressed by the verbal periphrasis “have” + participle, and “be” + gerund, indicating 

a complete situation which shows a relation to the present (Você tem estudado bastante 

ultimamente – You have been studying a lot lately /João está trabalhando no Banco do Brasil 

desde 1986 – John has been working at Banco do Brasil since 1986). We consider perfect to 

be a verbal aspect that, interestingly, shares aspectual and temporal properties, and that the 

aspectual features are the same for all languages, and the differences would be in the 

morphological realizations. We intend to investigate the following hypothesis: Hypothesis I – 

in the dialect of Portuguese spoken in Maranhão, the speaker realizes the perfect aspect 

exclusively by the present perfect (“have” + participle); Hypothesis II – in the dialect of 

Portuguese spoken in Maranhão, the perfect occurrences have a greater incidence (of  more 

than 70%) with activity verbs. We investigated which types of verb are compatible with the 

morphological realizations of perfect in the dialect of Portuguese spoken in Maranhão and 

argued for a representation for the inflectional layer. In order to collect data for this research, 

eight speakers with low educational level were interviewed, divided by age into two groups: 



 

 

Group I – from 18 to 30 years old, two being male and two female; and Group II – from 50 to 

62 years old, two being male and two female. Based on data analysis from the sample, we 

verified that the possible morphological realizations of the perfect aspectual feature in the 

dialect of Portuguese spoken in Maranhão were “have” + participle, “be” + gerund, Present 

Tense + adverb, Simple Past + adverb, Past Imperfective + adverb and other periphrastic 

forms. We found in the database verbs of states, activities, accomplishments and 

achievements. We point out that, in the analyzed database, we could only find the perfect of a 

persistent situation. 

Keywords: Tense; Aspect; Perfect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Rio de Janeiro  

Agosto de 2014 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura dos sintagmas que compõem a árvore.................................................. 

 

24 

Figura 2: Árvore sintática com o nódulo flexional (IP) e a divisão entre as camadas 

lexical e flexional................................................................................................................ 

 

 

25 

Figura 3: Árvore sintática com o IP cindido em TP e AgrP............................................. 

 

Figura 4: Árvore sintática de Chomsky (1995)................................................................... 

 

26 

 

27 

Figura 5: Modelo de gramática do Programa Minimalista.................................................. 

 

28 

Figura 6: Proposta de árvore sintática de Novaes (2007).................................................... 

 

  30 

Figura 7: Representação do tempo segundo Comrie (1985) .............................................. 

 

32 

Figura 8: Representação esquemática das oposições aspectuais proposta por          

Comrie (1976).............................................................................................................................. 

 

 

 45 

Figura 9: Proposta da árvore sintática de Giorgi & Pianesi (2002).....................................       

                                                                

 52 

Figura 10: Proposta de representação PTS por Iatridou et al (2003).................................. 

 

 55 

Figura 11: Proposta de representação sintática por Iatridou et al (2003)........................... 

 

 55 

Figura 12: Representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect proposta por 

Novaes & Nespoli (2014).................................................................................................... 

 

 

159 

Figura 13: Representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect do português 

do Maranhão........................................................................................................................ 

 

 

161 

Figura 14: Representação arbórea dos componentes sintáticos da ocorrência (28)............ 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Classes aspectuais semânticas dos predicados segundo Vendler (1967)............ 40 

 

Quadro 2: Classes aspectuais semânticas dos predicados segundo Comrie (1976)............. 

 

41 

Quadro 3: Formas de representação do perfect..................................................................... 

 

Quadro 4: Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Reichenbach (1947)....... 

48 

 

49 

 

Quadro 5: Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Corôa (2005)................... 50 

 

Quadro 6: Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Giorgi & Pianesi (2002).. 

 

51 

Quadro 7: Paralelo entre as categorias de uso do perfect...................................................... 

 

60 

Quadro 8: Símbolos adotados na transcrições das falas espontâneas dos informantes........ 80 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS   

 

Tabela 1: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect no Grupo I................ 137 

 

Tabela 2: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente + advérbio        

expressando perfect no Grupo I.......................................................................................... 

 

 

138 

Tabela 3: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito perfeito simples + 

advérbio expressando perfect no Grupo I........................................................................... 

 

Tabela 4: Demonstrativo de outras formas perifrásticas expressando perfect no Grupo I  

 

139 

 

140 

 

Tabela 5: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo I................ 

 

140 

Tabela 6: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo I................................................. 

 

141 

Tabela 7: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect no Grupo II................ 

 

142 

Tabela 8: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente + advérbio expressando 

perfect no Grupo II............................................................................................................. 

 

 

143 

 

Tabela 9: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito perfeito simples + 

advérbio expressando perfect no Grupo II......................................................................... 

                                                                

 

144 

Tabela 10: Demonstrativo de outras formas perifrásticas expressando perfect no   

Grupo II..................................................................................................................... ......... 

 

 

145 

Tabela 11: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo II............. 

 

145 

Tabela 12: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo II.............................................. 

 

146 

Tabela 13: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect no Grupo I e no 

Grupo II.............................................................................................................................. 

 

 

147 

Tabela 14: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente + advérbio 

expressando perfect no Grupo I e no  Grupo II.................................................................. 

 

 

148 

Tabela 15: Demonstrativo de ocorrências com circunstanciadores de tempo 

determinado associados ao presente no Grupo I e no Grupo II.......................................... 

 

 

149 

Tabela 16: Demonstrativo de ocorrências com circunstanciadores de tempo 

indeterminado associados ao presente no Grupo I e no Grupo II...................................... 

 

 

149 

Tabela 17: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores iterativos 

associados ao presente no Grupo I e no Grupo II.............................................................. 

 

 

 

151 

Tabela 18: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores delimitativos 

associados ao presente no Grupo I e no Grupo II............................................................... 

 

152 

 



 

 

 

Tabela 19: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito perfeito simples + 

advérbio no Grupo I e no Grupo II..................................................................................... 

 

153 

  

Tabela 20: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores de tempo 

indeterminado associados ao pretérito perfeito simples no Grupo I e no Grupo II........... 

 

153 

  

Tabela 21: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores delimitativos 

associados ao pretérito perfeito simples no Grupo I e no Grupo II.................................... 

 

 

155 

Tabela 22: Demonstrativo de outras formas perifrásticas expressando perfect no Grupo 

I e no Grupo II.............................................................................................................. ...... 

 

Tabela 23: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo I e no 

Grupo II.............................................................................................................................. 

 

156 

 

 

157 

 

Tabela 24: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo I e no Grupo II....................... 

 

158 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

E estímulo 

R resposta 

GU Gramática Universal 

PP  Princípios e Parâmetros 

TRL Teoria da Regência e da Ligação 

N nome 

V verbo 

A adjetivo 

P preposição 

X’ projeção intermediária 

XP projeção máxima 

IP camada flexional 

T  tempo 

Agr concordância 

AgrS concordância do sujeito 

Agro concordância do objeto 

PM Programa Minimalista 

P&P Teoria de Princípios e Parâmetros 

PF representações de som 

LF representações de significado 

AP sistema articulatório-perceptual 

LF forma lógica 

AspP Aspecto 

MF momento da fala  

ME momento do evento 

MR momento da referência 

1 primeira pessoa 

2 segunda pessoa 

3 terceira pessoa 

ART artigo 

COND condicional 

 



 

 

CONJ conjunção 

DEM demonstrativo 

F feminino 

FUT futuro 

GEN genitivo 

GER gerúndio 

INF infinitivo 

M masculino 

MOD modal 

NEG negação 

P pessoa 

PART particípio 

PASS passado 

PL plural 

POSS possessivo  

PREP preposição 

PRES presente 

SG singular 

FD fronteira direita 

FE fronteira esquerda 

PEu  perfect universal 

PES perfect existencial 

PPS pretérito perfeito simples 

PPC pretérito perfeito composto 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  20 

  

CAPÍTULO 1: SOBRE O TEMPO E O ASPECTO 22 

1.1 Sobre o gerativismo 

1.2 Sobre a ênfase no estudo dos traços formais 

22 

24 

1.3  Sobre o tempo 31 

1.4 Sobre o aspecto   39 

      1.4.1 Aktsionsart ou aspecto lexical 39 

      1.4.2 Aspecto gramatical 42 

               1.4.2.1 Perfectivo 43 

               1.4.2.2 Imperfectivo 44 

  

CAPÍTULO 2: SOBRE O PERFECT 47 

2.1 Sobre o conceito de perfect 47 

2.2 Perfect e a interpretação semântica dos tempos verbais 48 

2.3 O perfect no inglês 53 

      2.3.1 O present perfect no inglês 53 

               2.3.1.1 Os valores semânticos do perfect no inglês 56 

               2.3.1.2 O papel dos advérbios no present perfect 60 

                           2.3.1.2.1 O papel dos advérbios for e since nas ambiguidades 62 

 

CAPÍTULO 3: O ASPECTO PERFECT NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

64 

3.1 Pretérito perfeito composto (PPC)  66 

3.2 “Estar” + gerúndio  68 

3.3 Presente do indicativo 70 

3.4 Pretérito perfeito simples (PPS) 

3.5 Pretérito imperfeito 

3.6 Outras formas perifrásticas 

72 

74 

74 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 77 

4.1 Natureza e tipo da pesquisa 77 

4.2 A dimensão e estratificação da amostra        77 

4.3 Critérios para seleção de coleta de dados          78 

4.4 A coleta de dados 79 

4.5 Caracterização dos informantes  81 

4.6 Grupo de fatores controlados 84 

  

CAPÍTULO 5: RESULTADO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 86 

5.1 Diferentes realizações morfológicas de perfect 86 

5.2 Aspecto semântico lexical         116 

5.3 Tipos de perfect 136 

5.4 Descrição dos resultados 136 

      5.4.1 Grupo I: subgrupo 1.1 versus subgrupo 1.2 136 

      5.4.2 Grupo II: subgrupo 2.1 versus subgrupo 2.2 142 

      5.4.3 Grupo I versus Grupo II 

5.5 Representação mental do perfect 

147 

159 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 163 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 166 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

 



20 
 

INTRODUÇÃO 

 

A motivação para este trabalho surgiu dos questionamentos acerca da 

interpretabilidade semântica dos traços de Aspecto, tendo em vista a existência de diferentes 

pontos de vista sobre o fato de o Aspecto ser semanticamente interpretável, o que o levaria a 

ocupar uma posição na árvore sintática. 

O objetivo mais geral desta tese é entender o modo como os traços de aspecto, em 

particular os traços de perfect, estão representados mentalmente. Especificamente, buscamos 

investigar as diferentes realizações morfológicas do traço de perfect no português do 

Maranhão. Verificamos, também, que categorias de verbos são compatíveis com as 

morfologias de perfect. Propusemos uma representação para a camada flexional nas 

realizações morfológicas dos traços de perfect no português do Maranhão. 

Consideramos que o perfect é um aspecto verbal que, interessantemente, compartilha 

traços aspectuais e temporais, e que os traços referentes a esse aspecto sejam comuns a todas 

as línguas, mas as diferenças residiriam na realização morfológica. Esperamos checar as 

seguintes hipóteses: Hipótese I- no português do Maranhão, o falante realiza o perfect 

exclusivamente por meio do pretérito perfeito composto  (―ter‖ + particípio); Hipótese II- no 

Português do Maranhão, as ocorrências com perfect têm maior incidência (com mais de 70%) 

com os verbos de atividade.  

Para estudarmos a realização morfológica dos traços do perfect no português do 

Maranhão, optamos por observá-los segundo os preceitos da teoria gerativa.  

Adotamos, nessa pesquisa, a proposta de Comrie (1976) em que Tempo e Aspecto são 

distintos e a classificação das categorias aspectuais propostas por Vendler (1967).  

Esta tese encontra-se dividida em cinco capítulos. No Capítulo 1, apresentamos 

considerações a respeito de Tempo e de Aspecto. Dividimos esse capítulo em quatro seções, a 

saber: na seção 1, fazemos um breve recorte sobre o gerativismo, por ser essa a teoria 

linguística sobre a qual fundamentamos nossa pesquisa; na seção 2, apresentamos como o 

estudo do gerativismo se encaminhou para o estudo dos traços formais de Tempo e Aspecto; 

na seção 3, fazemos um breve recorte sobre tempo linguístico; na seção 4, mostramos uma 

abordagem sobre aspecto verbal e aspecto lexical. No Capítulo 2, fazemos um recorte sobre o 

aspecto perfect. Esse capítulo encontra-se dividido em quatro seções, a saber: na seção 1, 

apresentamos o conceito de perfect; na seção 2, tratamos da interpretação semântica dos 
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tempos verbais, partindo das possibilidades combinatórias dos três pontos temporais 

reichenbachianos, os momentos do evento (ME), da fala (MF) e da referência (MR); na seção 

3, fazemos referência ao perfect na língua inglesa. No Capítulo 3, realizamos um breve 

recorte sobre o perfect no português do Brasil. Dividimos esse capítulo em quatro seções, nas 

quais fazemos referência às diferentes estruturas gramaticais que expressam perfect: pretérito 

perfeito composto, ―estar‖ + gerúndio, presente do indicativo + advérbio, pretérito perfeito 

simples + advérbio, pretérito imperfeito + advérbio e outras perífrases verbais expressando 

aspecto. No Capítulo 4, discutimos a metodologia adotada para esta pesquisa e apresentamos 

os grupos de fatores a serem utilizados na análise dos dados. No Capítulo 5, mostramos os 

resultados, análise dos dados e a representação mental do perfect.  
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   Capítulo 1: SOBRE O TEMPO E O ASPECTO 

 

1.1 Sobre o Gerativismo 

 

O Gerativismo teve início nos anos 50, quando Noam Chomsky, com suas ideias 

revolucionárias em relação ao estudo da linguagem, afirmava que o papel fundamental da 

linguística é tornar explícito, ou seja, descrever com objetividade científica, o conhecimento 

linguístico dos falantes.  

Chomsky criticou as ideias da psicologia behaviorista centradas na concepção de que a 

linguagem é aprendida através de um condicionamento social, numa relação estímulo (E) 

versus resposta (R): uma resposta obtida através da repetição, mecânica, acabaria por se tornar 

um hábito. Dessa forma, para os behavioristas todos os tipos de comportamento humano ou 

animal são gerados externamente, por meio da combinação de estímulos e respostas, criada 

pela repetição. 

Em 1959, quando Chomsky publicou uma resenha sobre a obra Comportamento 

Verbal, de autoria de B. F. Skinner, demonstrou o caráter criativo da linguagem humana e sua 

natureza mental abstrata. Dessa maneira, Chomsky contrapunha o pensamento behavorista em 

relação ao modelo de linguagem como sendo um comportamento condicionado pelo 

ambiente. Chomsky defende a ideia de que o conhecimento linguístico dos indivíduos deve 

ser compreendido como o resultado de um dispositivo inato, um pacote genético e, portanto, 

interno ao organismo humano.  

Nessa concepção, para Chomsky (1980), a linguagem apresenta-se como uma 

faculdade da mente e inerente ao ser humano, e essa disposição inata para a competência 

linguística é o que se pode chamar de faculdade da linguagem. A mente humana, 

imprescindível para a faculdade da linguagem, é concebida, na teoria gerativa, numa 

perspectiva dita modular. 

 Para Chomsky (1980), o papel do gerativismo é justamente entender como a 

faculdade da linguagem funciona: 

 
Uma das razões para estudar a linguagem (exatamente a razão gerativista) – e para 

mim, pessoalmente, a mais premente delas – é a possibilidade instigante de ver a 

linguagem como um ―espelho do espírito‖, como diz a expressão tradicional. Com 

isto não quero apenas dizer que os conceitos expressados e as distinções 

desenvolvidas no uso normal da linguagem nos revelam os modelos do pensamento 

e o universo do ―senso comum‖ construídos pela mente humana. Mais instigante 
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ainda, pelo menos para mim, é a possibilidade de descobrir, através do estudo da 

linguagem, princípios abstratos que governam sua estrutura e uso, princípios que são 

universais por necessidade biológica e não por simples acidente histórico, e que 

decorrem de características mentais da espécie humana. (CHOMSKY, 1980, p. 09)  

 

 

No âmbito da gramática gerativa, estudar essa faculdade em seu estado inicial é 

estudar o que Chomsky (1980) chamou de Gramática Universal (GU), um conjunto de 

princípios comuns e invariantes entre os falantes da língua.  

Chomsky define a GU: 

 

Como sistema de princípios, condições de regras que são elementos ou propriedades 

de todas as línguas humanas, não por mero acaso, mas por necessidade – quero 

dizer, é claro, necessidade biológica, e não lógica. Então pode-se dizer que GU 
expressa ―essência da linguagem humana.‖ (CHOMSKY, 1980, p. 28) 

 

 

Dessa forma, entende-se a GU como um conjunto das propriedades gramaticais 

comuns compartilhadas por todas as línguas naturais. Segundo Chomsky (1980), todas as 

línguas particulares são formadas a partir do mesmo estágio inicial inscrito na GU. Sendo, 

dessa forma, natural esperarmos que elas apresentem muitas semelhanças e afinidades entre 

si, já que todas compartilham o mesmo ponto de partida. 

A hipótese da GU é um refinamento dos estudos da faculdade da linguagem. O 

empreendimento gerativista tem por objetivo central descrever a natureza e o funcionamento 

da GU, através da Teoria dos Princípios e Parâmetros (PP). Essa teoria possui pelo menos 

duas fases: a fase da Teoria da Regência e da Ligação (TRL), que perdurou por toda a década 

de 80, e o Programa Minimalista (PM), em desenvolvimento desde o início da década de 90. 

De acordo com a Teoria dos Princípios e Parâmetros, a GU é composta por dois 

conjuntos de elementos: 1) os Princípios Universais, comuns a todas as línguas, estabelecidos 

desde o início da aquisição da linguagem; e 2) os Parâmetros particulares, que serão 

formatados conforme a experiência linguística dos indivíduos, cujo valor final e definitivo 

apenas é atingido durante o processo de aquisição da linguagem.  

Para se ter uma compreensão básica da sintaxe de uma língua, faz-se necessário 

formular hipóteses capazes de dar conta das operações mentais envolvidas na derivação ou 

geração das estruturas sintáticas. Logo, a engenharia da fabricação mental das estruturas 

sintáticas e de todo o conjunto de estruturas linguísticas hierarquizadas é descrita pela 
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formalização da estrutura da sentença em uma representação ―arbórea‖. Sobre esse recurso 

visual e a ênfase nos estudos no âmbito da sintaxe, falaremos na próxima seção. 

 

1.2      Sobre a ênfase no estudo dos traços formais  

 

As representações arbóreas são recursos visuais bastante utilizados pelos gerativistas 

para representar as estruturas sintáticas. Uma teoria bastante utilizada foi a X-Barra, de forma 

a explicitar a natureza dos constituintes, as relações dinâmicas que se estabelecem entre eles e 

o modo como os constituintes se hierarquizam para formar a sentença. Segundo Haegeman 

(1994), os princípios da Teoria X-Barra são inatos e poucos princípios são parametrizáveis  

para que a estrutura da língua particular seja formada na mente do indivíduo. Dessa forma, a 

Teoria X-Barra apresenta a mesma configuração para todos os sintagmas. 

Essa teoria apresenta um modelo de representação para a descrição sintática dos tipos 

de sintagmas das línguas: 

                                                               XP 

 

 

 

                                                    Spec               X‘ 

 

 

     

                                                                X‘                XP 

 

 

 

                                                    X                   YP     

                                                    

 
             Complemento  Adjunto 

do núcleo 

 
                                             Figura 1: Estrutura dos sintagmas que compõem a árvore.  

 

 

           Na Teoria X-Barra, (X) representa qualquer tipo de núcleo, e o valor de (X) pode ser 

qualquer categoria, como por exemplo: um nome (N), um verbo (V), um adjetivo (A) ou uma 

preposição (P). A projeção mais baixa (X‘) domina o núcleo e seu complemento e pode 

combinar-se com um adjunto para formar outra projeção intermediária (X‘), mais acima na 

árvore sintática: o complemento está mais próximo ao núcleo, enquanto o adjunto vem ao 

lado do constituinte intermediário; essas projeções intermediárias podem ser repetidas na 
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árvore sintática. A projeção máxima (XP) indica-nos a relação do núcleo com o  especificador 

(Spec). 

A configuração da estrutura sintática da sentença tem: uma camada lexical, composta 

por sintagmas lexicais, e que fica na parte mais baixa da árvore sintática, e a camada 

flexional, que fica mais acima na árvore na árvore sintática. A camada lexical é formada pelas 

seguintes categorias: nome (N), verbo (V), preposição (P) e adjetivo (A). Já a camada 

flexional é formada pela flexão verbal. A figura 2 a seguir apresenta como a sentença passou a 

ser representada na árvore sintática, indicando as partes correspondentes às camadas lexical e 

flexional. 

 

                                             IP 

 

                                                                                              
                                                                                                         Camada flexional                          

                                Spec                I‘                                   

 

 

 

                                                     I                    VP 

 

 

                                                                                                    

                                                          Spec             V‘                         Camada lexical 

 

 
 

                                                                   V                   XP 

 

 
                          

Figura 2: Árvore sintática com o nódulo flexional (IP) e a divisão entre as 

camadas lexical e flexional. 

 

 

 

De acordo com essa estrutura sintagmática, para que a concordância se efetue, a 

condição é que o núcleo V seja alçado até a camada flexional (IP), para receber os traços de 

Tempo (T) e Concordância (Agr)
1
. 

 

______________ 
1 

Adotamos aqui as siglas mais difundidas na literatura, que advêm da língua inglesa. Por isso, utilizamos a letra 

―P‖, da palavra ―phrase‖, para indicar ―sintagma‖; ―Agr‖, da palavra ―agreement‖, para ―Concordância‖; ―V‖, 

da palavra ―verb”, para ―Verbo‖; ―Spec‖ , da palavra ―specifier”, para indicar Especificador;  e ―I‖ da palavra 

―inflectional‖, para ―Flexão. 
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Pollock (1989), baseado em dados do francês e do inglês, propõe o desdobramento do 

IP, o que concede aos seus elementos constitutivos (T e Agr) um estatuto de núcleos 

funcionais autônomos. Essas categorias funcionais projetariam dois nódulos sintagmáticos: 

um de Tempo (TP) e outro de Concordância (AgrP), respectivamente, sendo o primeiro 

nódulo responsável pela projeção dos traços de tempo e o segundo pela projeção dos traços 

de número e pessoa. Podemos deduzir que a flexão se efetuaria com o movimento do verbo 

para cada um desses núcleos, sucessivamente, onde receberia a flexão correspondente a esses 

traços.  

Com base nos trabalhos de Emonds (1976), Pollock (1989) propõe uma explicação 

capaz de dar conta da posição do verbo em relação à partícula de negação, ao advérbio e ao 

quantificador no francês e no inglês. Nessa análise, a proposta de Pollock (1989) para a árvore 

sintática é:  

 

                                                  TP 

                

      

                                                                NP                 T‘      
 

 

 

                                                     T              NegP                               

                

      

                                                                                             Neg‘              

                                                   

                

                                                    Neg               AgrP 

 
 

 

                                                                                                      Agr‘     

                                                                                 

                

                                                                                         Agr              VP 

  
 

 

                                                                                                              Adv/                 V 

                                                                                                       Quan 

 

Figura 3: Árvore sintática com o IP cindido em TP e AgrP. 
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Chomsky (1995), baseando-se em fatos morfológicos apresentados por Belletti (1990), 

propôs um trajeto contrário ao proposto por Pollock (1989): o nódulo de Concordância (AgrP) 

dominaria o nódulo de Tempo (TP). Considerando-se a Concordância (Agr) como sendo uma 

coleção de traços ɸ (gênero, número e pessoa) comuns ao sistema de concordância do sujeito 

e do objeto (CHOMSKY, 1995), Belletti (1990) propõe a expansão do nódulo de 

Concordância: a concordância de sujeito (AgrS) e a concordância de objeto (AgrO). Chomsky 

(1995) expande tal ideia, propondo que a mesma hipótese seja aplicada a adjetivos 

predicativos, o que ratificaria a ideia de que Concordância (Agr) é uma coleção de traços ɸ. 

Dessa forma, a árvore sintática proposta por Chomsky (1995) teria dois nódulos de 

Concordância (AgrS e AgrO) e um nódulo de Tempo (TP): 

 

                                                AgrP 

                

      

                                                                NP              AgrsP      
 

 

 

                                                Agrs                 TP                               

                

      

                                                                            T                 AgrO                                       

                                                   

                

                                                    AgrO               VP 

 
 

 

                                                              (Adv)               V    

                                                                                 

Figura 4: Árvore sintática de Chomsky (1995). 
 

 

Posteriormente, Chomsky (1995), em seu Programa Minimalista (PM), inauguraria um 

novo modo de pensar a constituição da camada flexional. Esse novo modelo é uma versão 

fundamentada na teoria dos Princípios e Parâmetros (P&P) e motivada pela ideia do 

refinamento da estrutura, com orientações teóricas de forma a explicar a maquinaria da 

faculdade da linguagem, em função da sua simplicidade e economia. A motivação para essa 

redução foi a elaboração de um modelo mais enxuto, com princípios mais abrangentes, de 
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forma a dar conta das semelhanças entre as línguas naturais e a redução do número de 

parâmetros. O modelo de P&P é substituído por um modelo que reflete uma arquitetura 

minimalista, por conter aquilo que é conceptualmente necessário.  

De acordo com esse modelo, a faculdade da linguagem é formada por um Léxico 
2
 e 

um Sistema Computacional, também chamado de sintaxe. Ao Léxico cabe a tarefa de fornecer 

à sintaxe os traços semânticos, fonológicos e formais. As operações computacionais da 

sintaxe geram representações de som (PF) e de significado (LF), que dialogam com cada um  

dos sistemas de desempenho (níveis de interface): a forma fonética (PF) em interface com o 

sistema articulatório-perceptual (AP) e a forma lógica (LF) em interface com o sistema 

conceptual-intencional (C-I)
3
.  

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

   

 

                                            

                                       AP         CI 
                                        
                                        Figura 5: Modelo de gramática do Programa Minimalista. 

 

 

Com base nisso, podemos dizer que os traços semânticos presentes em um item lexical 

são aqueles que estabelecem relações entre a língua e o sistema conceptual-intencional e os 

traços fonológicos de uma unidade do léxico estabelecem relações entre a língua e o sistema 

articulatório-perceptual.  

 

______________ 

2 
 O Léxico (com ―L‖ maiúsculo) tem sentido de léxico mental. 

3  Continuamos a utilizar aqui as siglas mais difundidas na literatura, que advêm da língua inglesa. Adotamos 
―PF‖, da expressão ―phonetic  representation‖, para indicar ―Forma Fonética‖  e ―LP‖, da expressão ―logical  

form”, para indicar ―Forma Lógica‖.   

 

 

Léxico 

Sintaxe 

       PF          LF 
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Os traços formais são aqueles que, no funcionamento da cognição linguística humana, 

codificam as informações a serem acessadas e usadas no Sistema Computacional da 

linguagem humana. Cabe aos traços formais orientar o Sistema Computacional sobre as 

relações sintáticas que um item lexical possa estabelecer com outros itens no interior da 

sentença em que venha a ser inserido. São os traços formais que estabelecem os fenômenos 

sintáticos associados a um item lexical, atribuindo a esse item uma posição linear na sentença. 

Assim, o falante do português sabe que o item ―comprar‖ é um verbo com o traço categorial 

―V‖ e, como tal, deve ocupar a posição de núcleo do predicado em uma oração. Da mesma 

forma, esses traços estabelecem um conjunto de relações sintáticas e semânticas entre um 

item lexical e outros a que ele venha a se vincular em uma expressão linguística. O item 

―comprar‖ relaciona no mínimo duas expressões linguísticas uma que referencia quem 

desempenha a ação de ―comprar‖ e outra o tema de ―comprar‖. Por fim, esses traços formais 

associam a um item lexical as marcas de tempo, modo, aspecto, número e pessoa, permitindo 

que ―compar‖ seja flexionado, como ―compro‖, ―comprei‖, ―compramos‖ etc. 

Segundo o modelo de gramática do Programa Minimalista, ―as interfaces (PF e LF) 

não possuem elementos ―estranhos‖ aos sistemas de performance respectivos, isto é, 

elementos que não possam ser interpretados por eles‖ (CHOMSKY, 1995, p. 27). A nova 

proposta de interação entre a faculdade da linguagem e o sistema de desempenho toma como 

base a possibilidade de os traços formais serem interpretáveis ou não-interpretáveis 

semanticamente pelo sistema de desempenho. Mostrando, então, que apenas categorias que 

abriguem traços interpretáveis semanticamente possam projetar um nódulo na árvore, ou seja, 

categorias funcionais que fossem conceptualmente motivadas e, assim, a Concordância 

(AgrP) não projetaria um nódulo sintático. Por exemplo, o número em nomes substantivos 

distingue a noção semântica de singular ―professor‖ e de plural ―professores‖, sendo portanto 

interpretável em LF. Entretanto, esse mesmo traço não é interpretável nos verbos, que apenas 

copiam o traço de número de seu respectivo nome-sujeito: ―professor ensina‖ e ―professores 

ensinam‖. Desse modo, o número é um traço lexical interpretável nos nomes e                    

não-interpretável nos verbos.  

A partir dessa ideia de que o AgrP deveria não fazer parte da árvore sintática, outra 

categoria terá que ocupar o lugar na árvore. Uma proposta que vem sendo muito discutida é a 

da inclusão do Aspecto (AspP) no lugar da Concordância (AgrP). Os estudos de Koopman & 

Sportiche (1991) foram fundamentais para essa inclusão, pois já anunciavam a existência de 

um nódulo aspectual na camada flexional.  
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Posteriormente, as pesquisas de Bok-Bennema (2001) também foram importantes para 

a inclusão do nódulo aspectual na camada flexional em substituição ao AgrP.                     

Bok-Bennema (2001), com base nos estudos de Pollock (1989), apresenta dados comparativos 

do francês e do espanhol, e propõe que: ―a divisão de I(nflection) descoberta por Pollock, ao 

invés de ser um nódulo dividido entre Tense e Agr, é uma divisão entre Tense e Asp(ect)‖    

(BOK-BENNEMA, 2001, p. 2). Esse nódulo aspectual deveria abrigar os traços                    

[± perfectivo], chamado de AsPper . 

Rodrigues & Novaes (2008) enfatizam que: 

 

 

A proposta de inclusão do nódulo aspectual na árvore sintática somente é possível se 

dois pontos importantes forem levados em consideração: o primeiro é que aspecto 

deve ser conceptualmente motivado, e o segundo é que tempo e aspecto devem estar 

dissociados. (RODRIGUES & NOVAES, 2008, p. 4) 

 

Para Novaes (2007), a camada flexional na árvore sintática teria três nódulos: ―um 

com o objetivo de checar os traços de finitude, um segundo com o objetivo de checar os 

traços de tempo e, finalmente, um terceiro com o objetivo de checar os traços de aspecto‖ 

(NOVAES, 2007, p. 82). E apresenta a seguinte representação desses nódulos na camada 

flexional:  

                                                AspP 

                

      

                                                                NP              Asp‘      
 

 

 

                                                Asp                 TP                               

                

      

                                                                            T                FinitP                                       

                                                   

                

                                                    Finit               VP 

 
 

 

                                                                (Adv)              V    
 

Figura 6: Proposta de árvore sintática de Novaes (2007). 
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Giorgi & Pianesi (2002) defendem a ideia de que as línguas possuem diferentes 

informações aspectuais e temporais, para que os morfemas que expressam Tempo e Aspecto 

exibam diferentes propriedades. Dessa forma, para esses estudiosos, a estrutura da árvore 

sintática varia de uma língua para outra, pois é o sistema morfológico de cada língua que 

indicará quais elementos funcionais estarão presentes na árvore e, até mesmo, qual posição os 

nódulos funcionais ocuparão. 

           Nesta tese, defendemos a ideia de Pollock (1989), no que se refere à cisão da camada 

flexional. Assumimos, ainda, a ideia de Chomsky (1995), em propor que somente os traços 

conceptualmente motivados projetam nódulos funcionais. 

 

1.3     Sobre o tempo  

 

           Os estudos sobre tempo linguístico iniciam-se com os gregos e latinos, o que 

demonstra sua importância nos estudos de comunicação. A tradição judaico-cristã propunha a 

perspectiva linear de tempo, sendo uma linha. Sua trajetória teria começo e fim, o que permite  

dizer que seja finito. Em contraposição, os gregos acreditavam na concepção cíclica de tempo, 

sem começo e sem fim, e sim com movimentos contínuos e caracterizados pelo eterno retorno 

de momentos.  

Muitas conceituações têm sido propostas a respeito da categoria tempo. A palavra 

tempo, de origem latina, refere-se a duas entidades distintas: o tempo cronológico ou físico 

(uma dimensão da realidade mensurável, uma sequência em sentido horário) e o tempo 

codificado linguisticamente (uma representação do tempo de acordo com os princípios que 

organizam um sistema linguístico)
4
.  

Nos estudos linguísticos, há uma distinção terminológica entre o tempo e o Tempo. 

Essa distinção fica bastante clara em línguas como o inglês e o alemão, nas quais há duas 

palavras distintas para referir-se ao tempo cronológico (time, em inglês, zeit, em alemão) e ao 

tempo gramatical (tense, em inglês, tempus, em alemão).  

No livro Tense, o conceito de tempo de Comrie (1985) aproxima-se do da tradição 

judaico-cristã, por também ele acreditar que o tempo seja representado por uma linha reta. 

Algumas críticas da linha do tempo de Comrie estão apoiadas na concepção de que muitas 

_____________ 

4 O tempo cronológico ou físico é uma dimensão da realidade que pode ser medida em horas, dias, semanas,  etc. 

O tempo verbal é uma representação do tempo de acordo com os princípios que organizam um sistema 

linguístico. Nesta tese, quando nos referirmos ao tempo cronológico (time), utilizaremos tempo, e quando nos 

referirmos ao tempo linguístico (tense), utilizaremos Tempo. 
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culturas não possuem mecanismos gramaticais de localização temporal. Entretanto, ele afirma 

que o fato de determinadas línguas não possuírem esses mecanismos não invalida que elas 

possuam tempo. Assumimos, aqui, a noção de tempo proposta por esse autor. 

Comrie (1985) define Tempo como a gramaticalização da localização no tempo. O 

objetivo de Comrie é mostrar a tipologia de Tempo, ou seja, demonstrar o estabelecimento do 

intervalo de tempo dentro do qual as línguas podem variar.  

Em sua proposta, ele apresenta os principais parâmetros relevantes para a definição da 

categoria dos tempos gramaticais: (a) centro dêitico – momento da fala para o tempo absoluto, 

ou outro momento da linha do tempo para o tempo relativo; (b) a localização do evento em 

relação ao centro dêitico – fatos que se pospõem (valor de posteridade), se antecedem (valor 

de anterioridade) ou são simultâneos (valor de simultaneidade) no tempo; (c) a distância do 

evento em relação ao centro dêitico.  

A representação diagramática de tempo, proposta por Comrie (1985), é a que as 

noções temporais de presente, passado e futuro estão colocadas em uma linha reta (linha do 

tempo), com a seguinte distribuição: o presente sendo um centro dêitico, o passado 

representado à esquerda da linha e o futuro à direita da linha, conforme pode ser observado na 

figura 7:  

 

 

 

      PASSADO                                                     0                                                       FUTURO 

                                                                       PRESENTE 

                                                      

                                          Figura 7: Representação do tempo segundo Comrie (1985). 

 

 

Assim, dizer que um evento ocorreu no passado ou no futuro, significa dizer que ele 

ocorreu, respectivamente, à esquerda e à direita do ponto de referência 0 da linha do tempo. 

Essa simbologia atende à representação do tempo linguístico em qualquer língua natural. 

Comrie (1985) estabelece que os intervalos de Tempo sejam representados através de 

três classes distintas: 1) o maior conjunto é o de expressões compostas lexicalmente ―depois 

de‖, ―daqui a três horas‖ etc.; 2) itens lexicais que expressam localização no tempo, como os 

advérbios ―agora‖, ―hoje‖, ―amanhã‖ etc.; 3) categorias gramaticais de localização no tempo 

(presente, passado e futuro), que representam o grupo mais restrito nas línguas. Ele pontua  

que a categoria gramatical de Tempo, na maioria das línguas, seria marcada no verbo, ora pela 
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morfologia verbal, ora por palavras gramaticais adjacentes ao verbo. Em alguns casos, essa 

marcação ocorreria na posição reservada para ―partículas sentenciais‖. E, em outros, 

apareceria como um morfema anexado a advérbios temporais ou espaciais que, 

obrigatoriamente, concordariam em Tempo com o verbo. 

Comrie (1985), ao tratar da relação do Tempo e da dêixis, afirma que o tempo em si 

não tem nenhum referencial que se preste às localizações, uma vez que não se pode dizer onde 

ele começa ou termina, pois o tempo não nos fornece quaisquer marcos para que se possam 

localizar situações. Dessa forma, Comrie (1985) enfatiza que ―um sistema que relaciona 

entidades para um ponto de referência é denominado um sistema dêitico, e, portanto, podemos 

dizer que o Tempo é dêitico‖ (COMRIE, 1985, p. 14). Logo, é necessário estabelecer 

arbitrariamente algum ponto de referência que possa dar conta de localizar situações.  

Inúmeras são as possibilidades lógicas de pontos de referência, entretanto, a situação 

da fala é geralmente  eleita como ponto de referência: é o momento presente (para o tempo), o 

local presente (para o espaço), e o falante e o ouvinte (para a pessoa). A justificativa para o 

ponto de referência ser o momento presente é porque esse tempo está associado às expressões 

lexicais ―aqui‖ e ―agora‖, respectivamente expressões dêiticas de espaço e tempo.  Dessa 

forma, é possível fazer uma associação na linha do tempo da seguinte maneira: a expressão 

dêitica temporal ―agora‖ está no presente (ponto 0), e o passado e o futuro seriam marcados 

pelo ―não agora‖; a expressão dêitica espacial ―aqui‖ refere-se ao presente, enquanto 

―ontem/amanhã‖ estão à esquerda e à direita do ponto 0. Notável é a diferenciação que 

Comrie (1985) estabelece entre as expressões dêiticas temporais e as espaciais: as primeiras 

estabelecem, na linha do tempo, uma descontinuidade (agora/~ agora), enquanto as segundas 

não possuem esse traço, pelo contrário, dão uma ideia, em termos nocionais, de continuidade. 

Outro ponto importante tratado por Comrie (1985) é o fato de que existe uma falha na 

distinção entre significado e implicatura, o que obviamente compromete a caracterização 

adequada dos tempos gramaticais. É preciso ter claro que o uso da categoria gramatical no 

discurso não pode ser confundido com o significado da categoria. Logo, implicatura é 

definida por ele como parte do significado que extrapola o significado semântico. No exemplo  

citado por Comrie (1985), “it’s cold in here”
5
, o significado está relacionado com a     

temperatura do espaço, o que, em um contexto, levará o ouvinte a compreender que o falante 

deseja que a temperatura do ambiente seja elevada, exemplificando, assim, a implicatura. 

______________ 

5 
 Exemplo extraído de Comrie (1985, p.23). A sentença poderia ser traduzida para o PB como: ―Está frio aqui‖.   
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Entretanto, em situações como “durante a noite o vento arrancou o telhado, quebrou três 

janelas e derrubou a macieira”, a noção de sequencialidade dos fatos é uma implicatura: a 

sequencialidade não faz parte da significação da forma verbal, mas ela é resultante da 

interação do aspecto perfectivo com o contexto. 

Uma importante ferramenta no processo de investigação do significado dos Tempos 

pode ser correlacionar Tempo com as locuções adverbiais de tempo. Porém esse dispositivo 

não pode ser aplicado de forma mecânica, pois outros fatores podem desestabilizar essa 

relação. Para comprovar isso, Comrie (1985) mostra várias situações com a expressão 

adverbial ―at six o’clock‖, que aparentemente refere-se à localização temporal da situação: 

 

(1)   The  prime  minister  will  make a speech at six o'clock. 

           ART primeiro ministro FUT fazer ART discurso PREP seis horas.   

                      „O primeiro ministro fará um discurso às seis horas‟. 

 

(2)     The minister will begin to make a speech  at six o'clock. 

                      ART primeiro ministro FUT começar INF fazer ART discurso PREP seis  

horas.             

                      „O ministro começará a fazer um discurso às seis horas‟. 

 

 

Na situação expressa no exemplo (1), a expressão adverbial ―at six o’clock‖ é um 

advérbio pontual que faz referência ao início de uma situação durativa; porém, na proposição 

expressa no exemplo (2), essa pontualidade não está aparente na sentença. 

 

(3)   The  prime  minister began to make a speech at six o’clock but was                            

prevented  from making the speech by the rebels. 

                      ART primeiro ministro começar.PASS INF fazer ART discurso PREP seis 

horas, CONJ ser/estar.PASS impedir.PART PREP fazer ART discursos PREP 

ART rebeldes           

                      „O primeiro ministro começou a fazer um discurso às seis horas, mas foi  

                      impedido de fazer o discurso pelos rebeldes‟. 

 
(4) *The prime minister made a speech at six o’clock, but was                                           

prevented  from  making the  speech  by the rebels. 

               ART primeiro ministro fazer PASS ART discurso PREP seis horas, CONJ 

ser/estar PASS impedir PART PREP fazer GER ART discurso PREP ART 

rebeldes.                   

  „*O primeiro ministro fez um discurso às seis horas, mas foi impedido  

  de fazer o discurso pelos rebeldes‟. 

 

Nas sentenças (3) e (4), observamos que é possível utilizar a expressão adverbial ―at 

six o’clock‖ como indicador de início de uma situação na sentença (3). Entretanto, é estranho 
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o uso desse advérbio na sentença (4), por a sentença ser contraditória, pois o discurso não foi 

proferido. 

Segundo a classificação de Comrie (1985), podemos dividir os tempos gramaticais em 

tempos absolutos e tempos relativos. Os tempos são considerados absolutos por tomarem 

como referência o momento da fala (S) e três relações temporais que permitem localizar o 

momento do evento (E) em relação ao momento da fala (S): antes, simultaneamente e depois. 

Já quando a referência é outro ponto que não o momento da fala, estabelecido no discurso, 

chama-se de tempo relativo.  

Comrie (1985) propõe, dessa forma, a seguinte representação para os tempos 

absolutos: 

 

Passado: momento do evento (E) antes do momento da fala (S). 

Presente: momento do evento (E) simultâneo ao momento da fala (S). 

Futuro: momento do evento (E) depois do momento da fala (S). 

 

Comrie (1985) chama atenção de que o termo ―absoluto‖ é enganador porque a 

referência de tempo absoluto é impossível, uma vez que só se pode localizar uma situação no 

tempo em relação a algum outro ponto do tempo já estabelecido.  

O tempo gramatical presente é uma forma apropriada para localizar uma situação 

concomitante com o momento presente, isto é, o momento da fala. Entretanto, Comrie (1985) 

pontua que situações desse tipo são raras. Incluem-se nesse grupo as sentenças performativas 

(5) e (6), ou seja, as sentenças em que o ato descrito é atualizado pela própria enunciação da 

sentença; e, também, as sentenças que são constituídas da narração simultânea à situação 

descrita, como é o caso da sentença (7). 

 

(5) I promise to pay you ten pounds. 

          1SG prometer.PRES INF pagar 2P dez libras 

          „Eu prometo pagar dez libras para você(s)‟. 

 

(6) I name this ship the Titanic. 

          1SG nomear.PRES DEM navio ART Titanic 

          „Eu batizo este navio de Titanic‟. 

 

(7)     Red Rover crosses the finishing line.  

                       Red Rover cruzar.PRES ART final linha 

                     „Red Rover cruza a linha de chegada‟. 
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Geralmente, a noção mais característica do tempo gramatical presente é em referência 

a situações que apresentam duração superior ao momento presente, mas mesmo assim 

incluem o tempo presente dentro delas. Interessante observação que Comrie (1985) faz, em 

relação ao tempo presente, é o fato desse poder fazer referência a situações que ocorrem 

anteriormente ao momento da fala e/ou prolongam-se para além dele. As sentenças (8) e (9) 

refletem muito bem essa afirmação: 

 

(8) Eiffel Tower stands in Paris. 

  Eiffel Torre ficar.PRES PREP Paris 

         „A Torre Eiffel fica em Paris‟. 

           (9)      The author is working on chapter two. 

                      ART autor estar.PRES trabalhar.GER PREP capítulo dois 

                      ‗O(A) autor(a) está trabalhando no capítulo dois‟. 

 

Essas situações são válidas para o momento presente, porém não restritas apenas a 

esse momento. Segundo Comrie (1985), talvez isso pudesse ser uma boa motivação para 

alterar a definição de tempo presente. Entretanto, ele é a favor de que o tempo gramatical 

presente deva fazer referência apenas a uma situação no momento presente, mesmo que ela 

atinja um escopo maior.  

Em muitas línguas, o tempo gramatical presente é utilizado com o significado de 

aspecto habitual, como pode ser visto na sentença (10).  

 

(10)     John goes to work at eight o'clock (everyday). 

    John ir.PRES PREP trabalho PREP oito horas (todo dia) 

    „John vai para o trabalho às oito horas (todo dia)‟. 

 

Entretanto, isso contraria a definição de tempo gramatical presente, pois essa sentença 

poderá ser proferida em qualquer hora do dia, sem necessariamente coincidir com o momento 

do evento. Segundo Comrie (1985), essa sentença descreve o comportamento de John, que 

tem valor de verdade em todos os momentos, mesmo quando John não estiver indo ao 

trabalho. 

Comrie (1985) conclui dizendo que nenhuma língua poderá apresentar habitualidade 

com base em uma oposição de tempo gramatical. É importante ressaltar que a expressão 

gramatical de habitualidade será sempre integrada ao sistema aspectual ou modal da língua 

em questão, e não ao seu sistema de tempo gramatical.   
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No que se refere ao tempo passado, Comrie (1985) reforça a conceituação desse tempo 

como sendo algo anterior ao momento presente, conforme pode ser observado nos exemplos 

(11), (12) e (13).  

 

(11)       At seven o'clock yesterday John promised to give me ten   pounds. 

             PREP sete horas ontem John prometer.PASS INF dar 1SG dez libras 

      „Ontem às sete horas, John prometeu me dar dez libras‟. 

(12)       John lived in Manchester from 1962 to1982. 

      John viver.PASS PREP Manchester PREP 1962 PREP 1982 

      „John morou em Manchester de 1962 a 1982‟. 

(13)       Up to this moment this disease was incurable.                   

      PREP DEM momento DEM doença ser.PASS incurável                     

      „Até este momento essa doença era incurável‟ 
 

 

Comrie (1985) justifica essa afirmação tomando por parâmetro a máxima da 

relevância de Grice: o fato de se usar uma forma explicitamente em uma situação localizada 

no passado sugere que essa situação não se sustente no presente; caso contrário, o tempo 

presente seria usado.  

 

(14)     John used to live in London. 

    John costumar.PASS PREP viver PREP Londres. 

    „John costumava morar em Londres‟. 

(15)     John used to live in London and he still does. 

    John costumar.PASS PREP morar PREP Londres CONJ 3SG.M ainda    

    fazer.PRES 

    „John costumava morar em Londres e ele ainda o faz‟. 

(16)     John used to live in London but I’m not sure if he still does. 

    John costumar.PASS PREP viver PREP Londres CONJ 1SG.estar.PRES NEG           

    certo COND 3SG.M ainda fazer.PRES   

    „John costumava morar em Londres, mas não sei se ele ainda mora‟. 

 

Na proposição (14), é provável a dedução de que John não mora mais em Londres. 

Entretanto, essa dedução poderá ser refutada por se tratar de uma implicatura, como em (15), 

ou mesma checada, como em (16). 

No passado progressivo, também ocorrem situações semelhantes, tais como nos 

exemplos (17), (18) e (19): 
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(17)     John was eating his lunch (when I looked into his room). 

           John estar.PASS comer.GER POSS almoço (quando 1SG olhar.PASS PREP          

           POSS quarto) 

                      „John estava almoçando (quando eu olhei para dentro do quarto dele)‟. 

 

(18)    John was eating his lunch five minutes ago when I looked into his room, but he   

may have finished by now.     

    John estar.PASS comer.GER POSS almoço cinco minutos atrás quando 1SG 

    olhar.PASS PREP POSS quarto CONJ 3SG.M MOD ter terminar.PART PREP  

    agora  

  „John estava almoçando há cinco minutos quando eu olhei para dentro do    

quarto dele, mas ele já deve ter terminado‟. 

 

(19)     John was reading his book five minutes ago but he is not reading it now.  

    John estar.PASS ler.GER POSS livro cinco minutos atrás CONJ 3SG.M   

estar.PRES NEG  ler.GER 3SG agora 

    „John estava lendo o livro dele cinco minutos atrás mas não o está lendo  

     agora.‟ 

 

 

Comrie (1985) pontua que a sentença (17) não diz nada se a situação ainda continua 

no momento presente ou não. Em contrapartida, na sentença (18), qualquer suposição que a 

situação possa persistir no momento da fala é apenas uma questão de implicatura, o que pode 

ser desfeito contextualmente. Na sentença (19), a situação ocorre no momento passado, e 

constatando-se, através da coordenação das duas orações, que a situação não se prolonga no 

momento presente. 

Em relação ao tempo futuro, como já foi dito anteriormente, é um tempo posterior ao 

momento presente. Comrie (1985) enfatiza que qualquer dedução de que a situação não se 

sustenta no momento presente é pura implicatura, e não faz parte da noção de tempo futuro. 

Na sentença (20), verificamos que não poderá ser excluída a possibilidade da ação já está 

sendo praticada no momento presente. 

 

(20)     John will be eating his lunch when you call on him in five minutes.                                         

    John FUT estar comer.GER POSS almoço quando 2P visitar 3SG PREP cinco 

    minutos   

    „John estará almoçando quando você o visitar em cinco minutos‟. 

 

Para Comrie (1985), o tempo futuro é muito mais especulativo que o tempo passado, e 

qualquer previsão futura envolve eventos hipotéticos que podem ser alterados por outros. 

 

 

 



39 
 

1.4      Sobre o aspecto 

           

           Uma noção clássica do que seja o Aspecto é apresentada por Comrie (1976): 

 

Como definição geral de aspecto, podemos tomar a formulação de que ‗aspectos são 

diferentes modos de ver a constituição temporal interna de uma situação‘. (...) O 

aspecto não concerne à relação do tempo da situação com qualquer outro ponto 

temporal, mas antes com a constituição temporal interna da situação; pode-se 

estabelecer a diferença como aquela entre o tempo interno da situação (aspecto) e o 

tempo externo da situação (tempo / tense) (COMRIE, 1976, p.3, tradução nossa). 

 

Ressaltamos que essa definição clássica de Aspecto foi tomada como parâmetro por 

muitos outros estudiosos. O Aspecto diferencia-se do Tempo por não ter uma função dêitica. 

Em outras palavras, não tem um comprometimento de uma relação do evento com um ponto 

no tempo, por caracterizar uma constituição temporal interna da situação descrita.  

Segundo Comrie (1976), o Aspecto manifesta-se através de duas subcategorias: o 

Aspecto lexical e o Aspecto gramatical, ambos independentes um do outro. 

 

1.4.1 Aktsionsart ou aspecto lexical 

 

A aspectualidade é um rótulo amplo que recobre escala de valores demarcados 

também pelo significado inerente ao predicado verbal. Esse tipo de Aspecto não está sujeito à 

vontade do falante, pois é intrínseco ao item lexical. Esse Aspecto é o lexical. O Aspecto que 

não é morfolgicamente explícito, refletindo as propriedades aspectuais próprias aos radicais 

dos verbos e outros expedientes lexicais utilizados pelo falante na descrição de um 

determinado evento, é cognominado por Comrie (1976) de Aspecto inerente ou semântico, o 

qual chamamos de Aspecto Lexical. 

Sobre essa questão, vale ressaltar que a primeira proposta de classificação aspectual é 

de autoria de Vendler (1967). Ele expandiu a ideia de Aristóteles, que estabeleceu dois tipos 

de fenômenos relacionados às formas verbais: movimentos (motions) e realizações 

(actualizations). Na linguística moderna, Vendler (1967) reestruturou a classificação 

aristotélica, apresentando um esquema de tempo (time schemata) pressuposto para vários 

verbos. 

Vendler (1967), aplicando sua análise aos verbos do inglês, agrupou-os em quatro 

categorias distintas: atividades, estados, processos culminados (accomplishments) e 
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culminações (achievements).
6
 O quadro 1 exemplifica a proposta de Vendler (1967) em 

relação a classes aspectuais semânticas dos predicados:  

 

ATIVIDADES 

 

ESTADOS 

 

PROCESSOS 

CULMINADOS 

CULMINAÇÕES 

João andou pela 

calçada. 

Márcia acredita em  

fantasmas. 

Mário fez uma 

cadeira. 

Luís localizou o 

carro. 

João nadou. Flávio tem um carro. Mário desenhou 

dois círculos. 

Walter encontrou 

uma carteira. 

Paulo conduziu o 

carro. 

 

Maria ama João. Maria construiu três 

casas no ano 

passado. 

José morreu. 

 

Quadro 1: Classes aspectuais semânticas dos predicados segundo Vendler (1967) 

 

            Atividades são ações que se desenvolvem de uma situação homogênea e contínua, em 

um período de tempo não definido, pois não há nesses eventos um ponto final definido: 

―andar‖, ―nadar‖, ―conduzir‖. Esses eventos são constituídos de fases sucessivas, sem um 

limite obrigatório. Estados caracterizam-se por serem eventos que não podem ser 

classificados como ações, por não possuírem uma dinâmica. Os verbos estativos têm uma 

duração indefinida e são caracterizados por sua homogeneidade interna. Essas formas verbais 

atribuem propriedades ao sujeito: ―acreditar‖, ―ter‖, ―amar‖. Processos culminados 

expressam o desenvolvimento de uma ação com delimitação (ponto final): ―fazer‖, 

―desenhar‖, ―puxar‖ são eventos com duração e final obrigatório, uma vez associados a um 

complemento de cardinalidade especificada. Culminações expressam mudança instantânea de 

estado de coisas: ―localizar‖, ―encontar‖, ―morrer‖ são eventos com final instantâneo; 

portanto sem duração.  

De forma geral, essa é a classificaçao aspectual proposta por Vendler (1967), referida 

por ele como classes de verbos ou esquemas temporais predicados pelos verbos. Ressaltamos, 

entretanto, que Vendler destaca que não se pode diferenciar uma classe de outra apenas  pelas 

questões temporais (presente, passado e futuro). É preciso observar que outros fatores também  

contribuem para marcar as diferenças, como: presença ou ausência de objeto, condições, 

estados de coisas pretendidos. 

 

____________ 

6 
Neste estudo, serão utilizadas as traduções propostas por Oliveira et al. (2003) para as categorias sugeridas por 

Vendler (1967), a saber: ―processos culminados‖ para accomplishments e ―culminações‖ para achievements. 
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As categorias verbais propostas por Vendler (1967) são de natureza puramente 

temporal. Os verbos de atividades remetem a uma relação temporal em que: se ―A‖, por   

exemplo, corre em um intervalo de tempo X, significa dizer que em qualquer subintervalo de 

X, ―A‖ estará correndo. Podemos dizer que no que se refere aos verbos que caracterizam 

estados, por exemplo, em ―Maria ama João‖, a relação temporal pode ser expressa da seguinte 

forma: se ―A‖ ama ―B‖ durante um intervalo de tempo X, em qualquer subintervalo de X ―A‖ 

amou ―B‖. Nos processos culminados: se ―A‖ desenha um círculo em um intervalo de tempo 

X, existem subintervalos de tempo X entre o início e o término do momento exato em que 

―A‖ termina de desenhar o círculo. Em contrapartida, para culminações, se ―A‖ achou uma 

carteira no momento X, X é instantâneo. 

Sobre o Aspecto inerente ou o Aspecto semântico, Comrie (1976) discute propriedades 

de várias classes de itens lexicais, observando situações pontuais versus durativas, télicas 

versus atélicas e estáticas versus dinâmicas. A duratividade é um traço semântico que revela 

se um evento possui ou não intervalos internos. Em contrapartida, uma situação é dita como 

pontual quando ela não possui nenhuma duração ou estrutura interna. Um evento pode ter um 

ponto final intrínseco ou um ponto final inerente: os eventos com ponto final inerente são 

télicos, e de forma oposta os que não possuem ponto final intrínseco são atélicos. A 

estatividade caracteriza formas verbais homogêneas, com todos os estágios internos idênticos, 

contrastando com os dinâmicos, que envolvem estágios distintos e mudanças, as quais são 

obrigatórias. 

O quadro de classificação de Comrie (1976), dessa forma, tem mais características: 

 

ATIVIDADES ESTADOS PROCESSOS 

CULMINADOS 

CULMINAÇÕES 

Durativo Durativo Durativo Pontual  

Atélico Atélico Télico - 

Dinâmico Estático Dinâmico Dinâmico 

 

Quadro 2: Classes aspectuais semânticas dos predicados segundo Comrie (1976).  

           

A classificação de Comrie (1976) demonstra que: ―atividades‖, ―processos 

culminados‖ e ―culminações‖ são dinâmicos, e ―estados‖ são estáticos; e, ―atividades‖, 

―estados‖, e ―processos culminados‖ são durativos, enquanto ―culminações‖ são pontuais. O 
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autor também declara que os verbos ―atividades‖, ― estados‖ são atélicos e  ―processos 

culminados‖ é télico‖. 

 

1.4.2 Aspecto gramatical 

  

Segundo Comrie (1976), a noção de Aspecto gramatical está relacionada a ―diferentes 

formas de se olhar para a constituição temporal interna de uma situação‖ (COMRIE, 1976,    

p. 3). O Aspecto não tem um comprometimento de uma relação do evento com um ponto no 

tempo, por caracterizar uma constituição temporal interna da situação descrita. Dentro dessa 

linha, o Aspecto pode ser perfectivo quando um evento é visto por inteiro ou como acabado, e 

imperfectivo quando o evento é inacabado. De acordo com a definição de Comrie (1976), o 

Aspecto gramatical é caracterizado, em algumas línguas, por uma morfologia flexional que 

leva eminentemente à distinção perfectivo versus imperfectivo, bem como as subdivisões do 

imperfectivo por meio da morfologia verbal ou por auxiliares seguidos dos verbos principais 

(as chamadas ―perífrases‖). 

Para ilustrar a definição acima citada, Comrie (1976) assim o exemplifica em 

diferentes línguas, tal como segue em (21), (22), (23), (24) e (25): 

 

           (21) Inglês: John was reading when I entered. 

           (22) Russo: Ivan čital, kogda ja vošel. 

           (23) Francês: Jean lisait quand j`entrai. 

           (24) Espanhol: Juan leía cuando entré. 

              (25) Italiano: Gianni leggeva quando entrai. 

                          ‗João estava lendo quando eu entrei‟. 

 

Nas sentenças acima, Comrie (1976) mostra que, em cada uma, o primeiro verbo 

(reading, čital, lisait, leia, leggeva) apresenta o pano de fundo para algum evento, enquanto o 

evento em si é introduzido pelo segundo verbo (entered, vošel, entrai, entre, entrai). Trata-se 

da clássica função discursiva do Aspecto. O segundo verbo aponta para a totalidade da 

situação referida, sem fazer nenhum tipo de referência à circunscrição temporal interna. A 

situação é apresentada como um todo, em que não são determinadas as situações individuais 

que compõem a ação da entrada. As formas verbais da segunda oração dos exemplos, segundo 
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Comrie (1976), têm significado perfectivo e, de acordo como os verbos apresentados em cada 

língua, passará a se dizer que é uma questão de aspecto perfectivo. 

Comrie (1976) define de forma muito pontual que as outras formas verbais que 

mencionam a situação de leitura de João fazem alusão explícita à circunscrição temporal 

interna da situação, sem apontar para o início ou o final da leitura de João. Esse diferencial do 

que seja interno e externo marca muito bem a fronteira e a oposição entre o imperfectivo e o 

perfectivo.  

Ele chama atenção para o fato de que as gramáticas tradicionais fazem referência a 

esses níveis aspectuais como sendo categorias gramaticais de tempo, e que são os dois 

aspectos gramaticais fundamentais na língua. Lembrando, entretanto, que a expressão ―uma 

ação em sua totalidade‖ não remete a uma situação limitada, pontual ou momentânea, pois o 

aspecto perfectivo pode ser utilizado em formas verbais associadas a situações que se 

prolonguem no tempo. 

 

1.4.2.1 Perfectivo 

 

Comrie (1976) diz que a distinção aspectual mais comum encontrada nas línguas é a 

diferença entre perfectividade e imperfectividade. Ele observa que a diferença entre 

perfectividade e imperfectividade não se dá de forma tão objetiva entre situações, pois é 

possível que o mesmo falante possa referir-se a uma mesma situação, em um momento, 

fazendo uso de formas perfectivas e, em outro, de formas imperfectivas, sem necessariamente 

ser contraditório. E exemplifica isso com a sentença abaixo: 

 

 

(26)    John read that book yesterday; while he was reading it, the postman came.      

    John ler.PASS DEM livro ontem CONJ 3SG.M estar.PASS ler.GER 3SG ART  

    carteiro vir.PASS 

                      „John leu aquele livro ontem; enquanto ele estava lendo-o, o carteiro  

                       chegou‟. 

 

 

No primeiro momento, a situação da leitura de John é apresentada como um evento 

completo, no qual não aparecem subdivisões sucessivas de fases temporais. Entretanto, o 

falante sugere, na segunda cláusula, um evento aberto, em que o John está no meio da 

situação da leitura (evento que, na primeira claúsula, ele anunciou como terminado), dando à 

sentença uma ideia de prolongamento no tempo. 
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Para Comrie (1976) ―o perfectivo olha para a situação de fora, sem necessariamente 

distinguir quaisquer das estruturas internas da situação, enquanto que o imperfectivo olha para 

a situação de dentro e, como tal, preocupa-se crucialmente com a estrutura interna da 

situação‖ (COMRIE, 1976, p. 4). O perfectivo, apesar de frequentemente cognominado como 

sendo uma ação ―completada‖, não necessariamente deve ser visto como ―ação completa‖, 

isto é, com início, meio e fim.  

A diferença entre Tempo e Aspecto é precisa para compreendermos o perfectivo. 

Comrie (1976) ratifica essa posição através dos exemplos (27) e (28): 

 

           (27)     John has read the book. 

    John ter.PRES ler.PART ART livro 

    „John tem lido o livro‟. 

 

           (28)     John read the book. 

    John ler.PASS ART livro 

    „John leu o livro‟. 

           

A sentença (27) expressa um evento recorrente que ocorreu no passado e continua 

ocorrendo, ou seja, que tem inicio em um momento anterior ao momento da fala e se estende 

até esse momento, portanto, com valor aspectual de perfect. Entretanto, a sentença (28) 

caracteriza uma situação completa, com valor aspectual acabado.  

De acordo com a definição de Comrie (1976), o aspecto gramatical codifica as 

distinções entre perfectivo e imperfectivo, bem como as subdivisões do imperfectivo por meio 

da morfologia verbal ou por auxiliares. Comrie (1976) enfatiza que, assim como algumas 

línguas não possuem referência de tempo gramaticalizada para expressar Tempo, na mesma 

medida não dispõem de distinções semânticas gramaticalizadas de Aspecto, para demonstrar 

aspectos.
7 

 

1.4.2.2 Imperfectivo  

 

O aspecto imperfectivo, segundo Comrie (1976), é uma referência externa à 

circunscrição temporal interna da situação, ou seja, a impossibilidade de marcação do ponto 

inicial ou final da situação. Ao discutir essa categoria aspectual, o autor propõe que o 

____________ 

7 Nesta tese, quando nos referirmos ao aspecto linguístico, utilizaremos ―Aspecto‖, e quando nos referirmos a 

aspecto com outra conotação, usaremos ―aspecto‖.   
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imperfectivo seja uma caracterização de período de tempo, tipicamente, subdividido em 

habitual e contínuo, conforme aparece na figura 8. 

 

 
 

                         
Figura 8: Representação esquemática das oposições aspectuais proposta por Comrie (1976). 

 

_ 

Comrie (1976) propõe que a noção de habitualidade seja diferente de continuidade. 

Para esse autor, a repetição de uma situação característica da iteratividade, necessariamente, 

não reflete uma forma especificamente habitual. No exemplo citado por Comrie (1976), 

constatamos isso: 

 

(29)    The lecturer stood up, coughed five times, and said...   

          ART palestrante levantar-se.PASS tossir.PASS cinco vezes CONJ   

          dizer.PASS            

          „O(a) palestrante levantou-se, tossiu cinco vezes, e disse...‟. 

 

 

Uma forma imperfectiva habitual é caracterizada por descrever uma situação que é 

característica de um período de tempo prolongado, em vez de ser uma situação acidental. Para 

o autor, essa definição de habitualidade tem a ver mais com o caráter conceptual que 

linguístico. Duas nuançes de imperfectividade caracterizam o habitual: o intervalo da 

estrutura temporal e a recorrência da situação. Em contrapartida, o imperfectivo contínuo é 

ASPECTO 

Imperfectivo 

Habitual Contínuo 

Progressivo 

Não 
progressivo 

Perfectivo 



46 
 

caracterizado pela negação do que constituiria o imperfectivo habitual, subdividindo-se em 

progressivo e não progressivo. O contínuo progressivo codifica uma situação em andamento 

marcado morfologicamente com uma forma verbal específica, enquanto o contínuo não 

progressivo representa uma situação não marcada morfologicamente em relação ao 

desenvolvimento progressivo da situação. Ressaltamos que o imperfectivo contínuo, 

independente de ser progressivo ou não, refere-se a uma situação em andamento em 

determinado ponto do tempo. 

Comrie (1976) enfatiza que as formas verbais no tempo passado são as que mais 

apresentam distinções aspectuais gramaticais. O presente, entretanto, sendo um Tempo 

essencialmente descritivo, tem um caráter mais imperfectivo. 

No próximo capítulo nos ocuparemos de outro aspecto verbal bastante diferente dos 

demais, o perfect. 
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Capítulo 2: SOBRE O PERFECT 

 

2.1      Sobre o conceito de perfect 

 

Conforme já referenciado no Capítulo 1, adotamos aqui o pensamento de Comrie 

(1976) no que se refere ao aspecto como sendo uma forma de se observar uma constituição 

temporal interna de uma situação. Com base nessa definição, Comrie (1976) admite a 

existência de três aspectos: perfectivo (perfective), imperfectivo (imperfective) e perfeito 

(perfect).  

Comrie (1976) chama atenção para o fato de que o perfect é diferente dos outros 

aspectos (perfectivo e imperfectivo). O termo perfectivo contrasta com o imperfectivo e 

denota uma situação vista em sua totalidade, sem referência a sua constituição temporal 

interna. Enquanto o termo perfect não faz referência diretamente à situação em si, e sim 

relaciona um estado a uma situação anterior. Enfatiza, ainda, que muitos autores não 

consideraram o perfect como um aspecto, e sim como uma categoria temporal, mas ele pontua 

que, embora muito se tenha discutido a respeito da classificação do perfect enquanto tempo ou 

aspecto, é apropriado considerar essa categoria como aspecto. Com base nos estudos de       

Comrie (1976) adotamos também o perfect como sendo uma categoria aspectual.  

Para Comrie (1976), o perfect é um aspecto que relaciona um estado a um evento 

anterior, precedente, indicando sua relevância no presente. Smith (1997) diz que o perfect 

apresenta quase sempre uma situação que precede a sua enunciação: o momento de referência 

coincide com o momento da enunciação e não com o momento do evento.  

Comrie (1976) pontua que o present perfect é apenas uma das formas de representação 

do aspecto perfect, podendo-se encontrá-lo combinado a outros Tempos, conforme pode ser 

observado no quadro 3: 
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TEMPO ABSOLUTO ASPECTO PERFECT REFERÊNCIA 

Presente (1) John has eaten fish. 
     ‗John tem comido peixe‘. 

 

Expresa uma relação entre o 
presente e a situação do 

passado. 

TEMPOS RELATIVOS ASPECTO PERFECT REFERÊNCIA 

Passado (2) John had eaten fish. 

     ‗John tinha comido peixe‘. 

 

Expresa uma relação entre o 

passado e uma situação 

anterior. 

Futuro (3) John will have eaten fish. 

     ‗John terá comido peixe‘. 

 

Expresa uma relação entre o 

estado futuro e uma situação 
anterior a ele. 

 

Quadro 3: Formas de representação do perfect. 

 

Ao tratar dessa forma aspectual, Comrie (1976) esclarece que nem tudo que é rotulado 

de perfect, nas gramáticas tradicionais, expressa na verdade a noção aspectual de relevância 

de presente. Ressaltamos que, nesta tese, ao estudarmos perfect, nos ocupamos apenas do 

tempo absoluto presente. 

                     

2.2 Perfect e a interpretação semântica dos tempos verbais 

 

 Os estudos de Reichenbach na obra Elements of symbolic logic, cuja primeira edição 

data de 1947, apresentam uma proposta de uma teoria dos tempos verbais baseada em 

entidades temporais: S (speech time), o tempo da enunciação ou da fala, E (event time), o 

tempo do evento, e R (reference time), o tempo da referência, que dá conta dos tempos que 

apresentam aspecto perfect, podendo também referir-se ao tempo de algum outro evento 

relatado pelo contexto linguístico ou extralinguístico. 

Reichenbach, então, com base nas possibilidades de combinação entre os três 

momentos, propõe que a combinação entre as três entidades seja realizada através de duas 

combinações possíveis e necessárias: uma entre o momento da referência (R) e o momento da 

fala (S), e a outra entre o momento do evento (E) e o momento da referência (R). Demarcando 

bem que não existe uma relação direta entre momento do evento (E) e o momento da fala (S), 

sendo sempre essa mediada pelo momento da referência (R). No quadro 4, verificamos 

algumas possibilidades de combinação de tempos verbais. Os travessões referem-se à 

anterioridade e as vírgulas, à coincidência ou superposição. 
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TEMPO VERBAL ENTIDADE TEMPORAL 

Presente (S,R) • (R,E) 

Passado (R-S) • (R,E) 

                             Futuro (S-R) • (R,E) 

Mais-que-perfeito (R-S) • (E-R) 

Present perfect (S,R) • (E-R) 

 

Quadro 4 : Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Reichenbach (1947). 

 

 

De acordo com o sistema reichenbachiano, apresentado no quadro 4, observamos que, 

no presente, o tempo da enunciação coincide com o tempo da referência que por sua vez 

coincide com o tempo do evento. Em relação ao tempo passado, constatamos que o tempo da 

referência é anterior ao tempo da fala e coincide com o tempo do evento. No tempo futuro, o 

tempo da fala é anterior ao da referência e este coincide com o tempo do evento. No        

mais-que-perfeito, o tempo da referência é anterior ao tempo da fala, e o tempo do evento é 

anterior ao tempo da referência. O present perfect apresenta o tempo da fala concomitante ao 

tempo da referência e o tempo do evento anterior ao tempo da referência. 

Com base nessa classificação, Corôa (2005) verifica quais delas estão 

gramaticalizadas no português do Brasil, admitindo graus diferentes de abstração para os 

momentos: momento do evento (ME), momento da fala (MF) e momento da referência (MR).  

 
 

Dos três momentos, é o ME que se manifesta mais concretamente por ter um 

referente definido e captar mais objetivamente o intervalo de tempo em que decorre 

o processo, evento, ação ou estado descrito. É, como diz Ilari (1981), o tempo da 

realização do predicado. O MF, por estar ligado mais diretamente ao ato de 

comunicação e à pessoa do discurso, tem seus limites um pouco mais ambiguamente 

colocados (...). Entretanto, é o MR o mais complexo desses construtos. Sua natureza 

quase que estritamente teórica faz com que esteja mais afastado do ato de 

comunicação do que o MF e seus contornos sejam ainda menos concretamente 

percebidos (CORÔA, 2005, p. 42). 
 

 

 

Corôa (2005) propõe, com base nas possibilidades de combinação entre os três 

momentos, as definições para os tempos do modo Indicativo.  
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IN
D

IC
A

T
IV

O
 

TEMPO MOMENTO 

PRESENTE ME, MR, MF 

 

PASSADO 

Imperfeito   ME, MR – MF 

Perfeito        ME – MR, MF 

Mais-que-perfeito       ME – MR – MF 

 

FUTURO 

Futuro do presente       MF, MR – ME 

Futuro do pretérito       MR – MF – ME 

 

Quadro 5: Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Corôa (2005). 

 

No seu roteiro de interpretação dos tempos verbais, Corôa (2005) deixa claro que é 

atribuída simultaneidade do momento da fala (MF) e o momento da referência (MR) nos 

tempos absolutos: presente, perfeito e futuro do presente. Podemos observar, também, através 

da relação desses momentos, a distinção temporal entre perfeito e imperfeito, pois neste 

último, o evento é visto da perspectiva passada. No futuro do presente, o momento da fala 

(MF) é simultâneo ao momento da referência (MR), e este posterior ao momento do evento 

(ME).  

O pretério mais-que-perfeito não expressa uma relação de simultaneidade entre o 

momento do evento (ME), o momento da referência (MR) e momento da fala (MF), uma vez 

que esse tempo é usado para falar de ação pretérita concluída antes de outra ação do passado 

ter ocorrido, o que reflete uma questão de anterioridade. Já o futuro do presente composto 

revela um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro, e 

também não estabelece uma relação de simultaneidade entre os momentos.  

Giorgi & Pianesi (2002) adotam a mesma interpretação dos tempos verbais do sistema 

reichenbachiano, resultante da combinação dos momentos da fala (S), da referência (R) e do 

evento (E). Eles apresentam dois núcleos de Tempo (T) que expressam essas relações: o 

núcleo T1 e o núcleo T2. O núcleo T1, no nível mais alto da estrutura sintática, estabelece as 

mesmas relações entre o momento da referência (R) e o momento da fala (S), enfeixando os 

traços de Tempo/Modo marcados no verbo auxiliar; e o núcleo T2, localizado no nível mais 

baixo da estrutura sintática, estabelece uma relação de coincidência e anterioridade entre o 

momento do evento (E) e o momento da referência (R), reunindo os traços de Tempo/Aspecto 

realizados morfologicamente pelo verbo principal, que deve estar na forma participial.  
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As relações de combinações possíveis no sistema de Giorgi & Pianesi (2002) são: 

 

NÚCLEOS TEMPO/ASPECTO ENTIDADE TEMPORAL 

 

T1 

Presente S, R 

Passado R-S 

Futuro S-R 

 

T2 

TEMPO/MODO ENTIDADE TEMPORAL 

Neutro E, R 

Perfeito E-R 

Prospectivo R-E 

 

Quadro 6: Interpretação semântica dos tempos verbais segundo Giorgi & Pianesi (2002). 

 

 

A abordagem de Giorgi & Pianesi (2002) busca não apenas dar conta das 

interpretações dos tempos verbais das línguas, o que foi foco dos estudos de Reichenbach, 

mas também explicar sua manifestação morfológica. Em tempos compostos, basicamente, a 

relação entre tempo de referência e tempo do evento é expressa pelo particípio do verbo 

principal (o núcleo flexional mais baixo), enquanto que a relação entre tempo da enunciação 

ou fala e o tempo de referência é expressa pela flexão do verbo auxiliar. 

Na proposta de Giorgi & Pianesi (2002), a estrutura flexional é representada tal como 

segue. O Ʀ representa uma relação de coincidência ou anterioridade: 
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                                               Agr1-P 

                

      

                                                   Agr1              T1-P     

 
 

 

                                                T1               V1-P   

                                              (S Ʀ R)                                                            

 

                              

                          V1          Agr2-P      

                                                    
 
 

                                                                    Agr2              T2-P   

              

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                  T2                  V2-P 

                                                (R Ʀ E) 

                                                                                                                            

 
                                                                      V2    

 

 

 

Figura 9: Proposta da árvore sintática de Giorgi & Pianesi (2002). 

 

 

 

Essa estrutura é dotada de dois núcleos de Concordância e dois núcleos de Tempo. O 

Agr1, enfeixando os traços de pessoa e número, representa a concordância verbal. O Agr2 

representa a concordância participial. Os núcleos T referem-se a itens lexicais com papéis 

temporais. O V1 é o verbo auxiliar e o V2, o verbo principal.  

Comrie (1985), entretanto, procurou formular sua própria teoria temporal. A diferença 

básica de sua teoria para a de Reichenbach é a exclusão do tempo de referência e a 

representação dos tempos absolutos por apenas dois pontos temporais: o tempo da fala e o 

tempo do evento. Comrie, também, considera as relações de simultaneidade, anterioridade e 

posterioridade, mas o ponto de referência, nos tempos absolutos, para que se possa localizar 

uma situação no tempo, é o presente. Assumimos, em nossa análise, a interpretação semântica 

do tempo present perfect, segundo Reichenbach: (S,R) • (E-R). 
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2.3 O perfect no inglês  

 

Lewis (1986), Celce-Murcia & Larsen-Freeman (1999) e Swan (2005) apontam como 

sendo a principal característica das formas de perfect (present, past e future perfect) o fato 

destas se relacionarem a um evento de maneira retrospectiva a algum outro ponto no tempo, 

como podemos observar nos exemplos abaixo: 

 

Present perfect → relaciona o presente a um evento anterior a ele.  

                        (4) I’ve met him before.  

Past perfect → oferece um ponto de vista retrospectivo a algum ponto no passado.      

                        (5) I had left before you arrived. 

Future perfect → oferece uma visão retrospectiva a algum ponto no futuro.  

                        (6) I’ll have met him before I meet you again. 

 

Dentre essas formas, abordaremos apenas o present perfect, por esse relacionar o 

presente a um momento anterior a ele, o que vem ao encontro de nossa pesquisa sobre perfect. 

 

2.3.1 O present perfect no inglês 

 

Na língua inglesa, o present perfect é uma forma composta pelo auxiliar have e o 

particípio do verbo principal (Ex.: I have studied a lot). Essa forma, conforme já mencionado, 

está associada à ideia de anterioridade do evento, ou seja, relaciona o presente a algum evento 

anterior a ele (LEWIS, 1986).  

Swan (2005) define o present perfect como um tempo verbal utilizado na descrição de 

eventos que ocorrem no passado, porém, de alguma forma, estabelecem uma relação com o 

presente. Assim, podemos afirmar que, se o falante fizer uso de uma sentença no present 

perfect, ele irá pensar simultaneamente no passado e no presente do evento, e nos efeitos que 

a situação passada poderá vir a ter no momento presente. 

Parrott (2005) faz referência ao present perfect como sendo um tempo verbal que 

apresenta relevância ou ligação com o momento presente. O present perfect também refere-se 

a eventos completos, situações ou estados completos sem a especificação de nenhum tempo 

passado. Ao comparar o uso desse tempo verbal com o simple past, o autor o define como 

sendo um tempo que se refere a um passado mais recente. 
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Celse-Murcia & Larsen-Freeman (1999) apresentam os empregos do present perfect 

no inglês: 

a) Uma situação ou hábito que se inicia num período de tempo anterior e que mantém 

algum tipo de conexão com o presente; 

 

(7)       I have studied English since 2000.  

       Eu ter.PRES estudar.PART Inglês desde 2000 

                      „Eu tenho estudado Inglês desde 2000‟. 

 

 

b) Uma ação que tenha ou não ocorrido num tempo anterior não especificado, mas que 

tenha relevância para o momento atual; 

 

(8)        Louis has lost his pen. 

                       Louis ter.PRES perder.PART POSS caneta 

    „Louis perdeu a caneta dele‟. 

 

c) Uma ação consumada muito recentemente (normalmente acompanhada do advérbio 

just); 

(9)      The poor man has just died.     

                      ART pobre homem ter.PRES apenas morrer.PART 

           „O pobre homem acabou de morrer‟. 
 

d) Uma ação que ocorreu em um momento anterior e que está concluída no momento 

do enunciado. 

 

           (10)     The social reforms in Brazil have increased in the last two years.   

ART social reformas PREP Brasil ter.PRES aumentar.PART PREP ART 

últimos dois anos. 
                      ‗As reformas sociais aumentaram no Brasil nos últimos dois anos‟.             

 
  

Adotamos aqui a ideia de que o present perfect seja um operador que introduz um 

intervalo chamado de Perfect Time Span  (PTS, ‗Espaço Temporal do Perfect‘) (IATRIDOU 

et al 2003; PANCHEVA 2003), baseado na teoria XN (eXtended Now, ‗Agora Estendido‘). 

Na perspectiva XN, o perfect introduz um intervalo que se inicia com uma situação anterior e 

se estende até o momento da fala. Entretanto, não existe entre XN e a situação anterior uma 

equivalência. Dessa forma, Iatridou et al (2003) propõem que o intervalo XN inclua o 

momento da referência (MR) e não o momento da fala (MF). O intervalo XN é substituído 

pelo PTS, como ilustra a figura 10. 
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                                        Intervalo PTS 

            FRONTEIRA                                                                                                  FRONTEIRA 

            DIREITA (FD)                                                                                                ESQUERDA (FE) 

 

Figura 10: Proposta de representação PTS por Iatridou et al (2003). 

 

 

A representação sintática é a seguinte: 

 

                                                    TP 

                

      

                                                   T                    Asp1P    
                                      [PRESENTE] 

                                             [PASSADO] 

                                             [FUTURO] 

                                                                

                                                                    Asp1                Asp2P   
 

                                                 

                                                           

  

                             Asp2                vP 
                                                                                 [(IM)PERFECTIVO]    AKTIONSART 

                                                                                 [PROGRESSIVO] 

                                                                                 [(NÃO)DEMARCADO] 

                                                                                 [NEUTRO] 

 

 

Figura 11: Proposta de representação sintática por Iatridou et al (2003). 

 

 

O perfect assume o papel da inserção do intervalo Espaço Temporal do Perfect no 

Asp1 e de se relacionar com o momento da referência (MR). No que se refere ao Asp2, estão 

as informações demarcadas pelos morfemas (de (im)perfectivo e progressivo) ou pelo 

aktionsart.  O Espaço Temporal do Perfect, contido no Asp1, dá conta de todas as leituras, 

enquanto o Asp2 e o vP dão conta das variações. 
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2.3.1.1 Os valores semânticos do perfect no inglês 

 

Com base na definição de que o perfect refere-se a um estado resultante no presente, 

não importando se o evento foi contínuo ou reiterado, valendo o momento da enunciação e o 

estado resultante desse evento acabado, muitos estudiosos propuseram uma classificação das 

categorias usadas para dar conta dos efeitos de sentidos desse aspecto. 

a)   A proposta de Comrie 

Comrie (1976) subdivide o aspecto perfect em quatro manifestações mais específicas 

dessa propriedade em geral. Os tipos particulares desse aspecto são: perfect de resultado, 

perfect experiencial, perfect de situação persistente e perfect de passado recente.  

 

  Perfect experiencial: indica que pelo menos a situação ocorreu uma vez no 

passado. Observemos os exemplos (11) e (12):  

 

(11)    Bill has gone to America. 
                      Bill ter.PRES ir.PART PREP América. 

                      „Bill foi para a América‟. 

       

           (12)     Bill has been to America. 

                       Bill ter.PRES estar.PART PREP América. 

                      „Bill esteve na América‟. 

  

 

A sentença (11) denota o resultado atual de uma ação passada de ir a América. 

Entretanto, a sentença (12) demonstra que, pelo menos, em um momento e, possivelmente, 

talvez em mais de uma vez, Bill tenha estado na América. 

 

  Perfect de resultado: é o estado presente referido como sendo resultado de uma 

situação passada.  

    

(13)  John arrived.* 

        John chegar.PASS 

        John chegou‟. 

 

 

A ocorrência  (13) se caracteriza por uma situação pontual. Esse tipo de perfect é a 

situação mais marcante da relevância presente de uma situação passada.       
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  Perfect de passado recente: segundo esse tipo de perfect, o aspecto perfect poderá 

ser usado quando a relevância presente de um evento passado remete a uma proximidade 

temporal.  

 

            (14)   They have won the game. 

                     3PL ter.PRES ganhar.PART ART jogo 

   „Eles ganharam o jogo‟. 

 

 

  Perfect de situação persistente: descreve uma situação que se iniciou no passado e 

persiste no presente.  

 

(15)   We’ve lived here for ten years. 
                     1PL=ter.PRES morar.PART aqui PREP dez anos 

                     „Nós moramos aqui há dez anos‟. 

 

 

O evento ocorreu no passado e continua acontecendo, configurando-se num típico caso 

de reiteração. Uso de marcadores temporais como for, since etc. garantem que a situação 

ocorrida no passado possa ser mais que um evento que se inicia no passado e tenha 

consequência no presente. Desse modo, o evento inclui o momento presente. 

 

 

b)       A proposta de Michaelis  

 

Michaelis (1998) diz que a composição formal do present perfect é de uma perífrase 

que consiste em um auxiliar to have no tempo presente, seguido de outro verbo no particípio 

passado. Para a autora, a situação narrada nesse tempo indica uma ocorrência 

acabada/perfectiva graças ao particípio, e um estado presente representado pelo auxiliar no 

presente. 

Michaelis (1998) enumera três categorias de uso do present perfect, a saber: valor 

existencial, valor resultativo e valor continuativo.  

  Perfect de valor existencial: foco na experiência presente do resultado de um 

evento passado.  

 

           (16)     Have you ever eaten vatapá? 

    Ter.PRES 2P já comer.PART vatapá? 

    „Você já provou vatapá?‟ 
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  Perfect de valor resultativo: foco no estado presente resultado de um evento 

passado.  

 

(17)     I have met someone. 

    1SG ter.PRES conhecer.PART alguém 

    „Eu conheci uma pessoa‟. 

 

  

  Perfect de valor continuativo: o evento ou estado não é visto como acabado, ele 

ainda ocorre no momento da enunciação.  

 

(18)     The phone has been busy for an hour. 

           ART telefone ter.PRES estar.PART ocupado PREP uma hora 

           „O telefone tem estado ocupado por uma hora‟. 

 

 

Entretanto, Michaelis (1998) enfatiza que esses valores são ambíguos e o seu uso se 

torna mais claro no discurso, sendo, dessa maneira, uma interpretação muito mais pragmática 

do que semântica. 

 

c)        A proposta de Quirk et al  

 

Quirk et al (1985) apresentam a seguinte classificação para o uso do present perfect: 

perfect com valor de evento indefinido, perfect  com valor de estado e perfect  com valor de 

hábito. 

 Perfect com valor de evento indefinido: corresponde a um evento passado, contudo 

diferencia-se do passado simples, por ser mais indefinido do que definido. 

 

 (19)    All our children have had measles.      

    Todos POSS filhos ter.PRES ter.PART PASS ter sarampo. 

    „Todos os nossos filhos tiveram sarampo‟. 

 

 Perfect com valor de estado: um evento ou estado que vem do passado até o  

presente. 

 

(20)    The house has been empty for ages but now it has been sold. 

    ART casa ter.PRES estar.PART vazia PREP tempos CONJ agora 3SG  

    ter.PRES ser.PART vender.PART  

    „A casa esteve desocupada por muito tempo, mas foi vendida agora‟. 
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 Perfect com valor de hábito: corresponde a um hábito que começou no passado e 

continua até o presente. 

 

(21)     The jornal has been published every month since 1850.                             
    ART jornal ter.PRES ser.PART publicar.PART todo mês desde 1850 

    „O jornal tem sido publicado todo mês desde 1850‟. 
 

 

d) A proposta de Iatridou et al 

 

Iatridou et al (2003)  propuseram uma classificação com apenas duas leituras básicas 

do perfect: perfect existencial e perfect universal. 

 

 Perfect existencial (PE): a situação subjacente apresenta-se dentro de um intervalo, 

mas não inclui o momento da fala. Esse tipo de perfect é compatível com qualquer tipo de 

aktionsart e geralmente aponta para uma situação demarcada. 

 

(22)      John has visited the Louvre. 

     John ter.PRES visitar.PART ART Louvre 

    „John visitou o Louvre‟. 
 

 

Na sentença (22), é possível dizer que pelo menos uma vez John visitou o Louvre e 

essa visita está inclusa no intervalo ‗Espaço Temporal do Perfect‘ (PTS). Porém, não se pode 

estender essa inclusão para a fronteira direita (FD) e também nada é mencionado sobre a 

posição da FD. 

 

 Perfect universal (PU): a situação subjacente se mantém durante todo o intervalo 

desde certo ponto passado e vai até o momento da fala (o presente) necessariamente incluindo 

ambos os pontos terminais. Uma situação subjacente deve apresentar um verbo ou um 

adjetivo estativo. Para alguns estudiosos é imprescindível a presença de um advérbio durativo 

explícito (IATRIDOU et al, 2003). 

 

(23)     John has been sick since 1990.          
    John ter.PRES estar.PART doente since 1990 

    „John tem estado doente desde 1990‟. 

 

No exemplo (23) o advérbio durativo since demarca a Fronteira Esquerda (FE) em 

1990. A Fronteira Direita (FD) está pontuada no momento da fala pelo significado do 
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intervalo ‗Espaço Temporal do Perfect‘ (PTS), e a inclusão dessa fronteira é garantida pela 

presença do advérbio, logo permitindo a interpretação de que John continua doente até agora, 

no momento da fala. 

Comparando-se as categorias de Comrie (1976), Quirk et al (1985), Michaelis (1998),  

e  Iatridou et al (2003), é possível traçar o seguinte paralelo: 

 

Comrie (1976) Michaelis (1989) Quirk et al (1985) Iatridou et al 

(2003) 

 
Perfect experiencial 

 

Perfect de valor 

existencial 
 

 

 

 
Perfect existencial Perfect de resultado 

 

 

Perfect de valor 

resultativo 

 

Perfect com valor de 

evento indefinido Perfect de passado 
recente 
 

 
 

Perfect de situação 

persistente 

 

 
 

Perfect de valor 

continuativo 

 

Perfect com valor de 
estado 

 

 

 
Perfect universal 

 

Perfect com valor de 
hábito 

 

Quadro 7: Paralelo entre as categorias de uso do perfect. 

 

 

Nesta tese, assumimos a proposta de Comrie (1976) sobre as manifestações de 

perfect. Olhamos para todos os quatro tipos de perfect apresentados na classificação de 

Comrie (1976). Entretanto, parece que, no conjunto de dados analisados nessa tese, só há um 

tipo de perfect: o perfect de situação persistente. Dessa forma, em nossa análise, nos 

ocupamos apenas desse tipo de perfect.  

 

2.3.1.2 O papel dos advérbios no present perfect   

 

Swan & Walter (1997) enfatizam que tanto o present perfect quanto o simple past 

podem ser utilizados para fazerem referência a eventos passados. A escolha de um desses 

tempos verbais é feita de acordo com a expressão adverbial que está vinculada à sentença.  

De modo geral, o present perfect não admite a presença de advérbios ou de locuções 

adverbiais de tempo que marquem limites de situação (yesterday, last week, three years ago, 

then, when). A impossibilidade do uso desses marcadores temporais no present perfect é 
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explicada por ser um tempo que foca no momento da enunciação e não no momento do 

evento.   

O present perfect aceita locuções adverbiais que possam ser cíclicas ou repetíveis, 

expressando a ideia de uma ação que se inicia no passado e vem se repetindo até o presente. O 

uso desse aspecto é, constantemente, enfatizado por advérbios como: always, often, 

frequently, ever, lately, recently, conforme pode ser observado nos exemplos (24) e (25).  

 

(24)     I have had a lot of trouble recently. 

    1SG ter.PRES ter.PART muitos problemas recentemente. 

    „Eu tenho tido muitos problemas ultimamente‟. 

 

(25)     She has always stayed at Castro`s Hotel. 

    3SG.F ter.PRES sempre ficar.PART PREP Castro.GEN Hotel 

    „Ela tem sempre ficado no Hotel Castro‟. 

 

 

A sentença (26) demonstra que o advérbio tem um papel fundamental na inclusão do 

momento da fala. 

 

(26)     John has lived in New York ever since 1990. 

    John ter.PRES viver.PART PREP Nova Iorque desde 1990 

    „John mora em Nova Iorque desde 1990‟. 

 

 

1990                            John mora em Nova Iorque                      agora (MF) 

       ----------------------------------------------------------------------- 

                                            ever since 

 

 

 

 

A expressão adverbial ever since estabelece uma relação do momento da referência 

(MR) com o momento da fala (MF): John mora em Nova Iorque desde 1990 e ainda continua 

morando.  

Em alguns casos de present perfect, há uma ambiguidade semântica entre o perfect 

universal e o perfect existencial. Ambiguidade essa bastante discutida por estudiosos como 

Iatridou et al (2003). Eles enfatizam que no perfect universal (PUS) há advérbios durativos 

explícitos na sentença, sem que esses forneçam motivação ou justificação clara. Em 

contrapartida, no perfect existencial (PES) tem advérbios encobertos.  
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Os advérbios for e since são constantemente referenciados como causadores de 

ambuiguidade no present perfect da língua inglesa e de várias outras línguas. 

 

2.3.1.2.1 O papel dos advérbios for e since nas ambiguidades 

 

Segundo Dowty (1979), uma das maneiras de se fazer distinção semântica é através do 

uso de advérbios ambíguos embutidos no significado do present perfect: 

a) O advérbio for, se colocado ao final da sentença, é ambíguo entre as leituras perfect 

universal e no perfect existencial; 

 

(27)      John has been ill for three years. (but    he’s        better    now) 

              John ter.PRES estar.PART doente PREP três anos (CONJ 3SG=estar.PRES          

            melhor agora) 

            „John esteve doente por três anos, mas está melhor agora‟. 
 

 

b) Se o advérbio for estiver colocado no início da sentença, permite apenas um perfect 

universal: 

 

(28)      For three years, John has been ill.(? but he’s better now) 

             PREP três anos John ter.PRES estar.PART doente (CONJ 3SG=estar.PRES 
             melhor agora) 

            „Por três anos, John esteve doente, mas está melhor agora‟. 

 

 

Na sentença (29), a ambiguidade provocada pelo advérbio for se dá em razão de se 

poder ou não incluir o momento da fala. É possível ter dois significados qualquer que seja a 

leitura. A duração de quatro semanas, em ambos os casos, remete ao recurso [limitado] da 

situação em questão.  

 

(29)      John has lived in New York for 4 years. 
     John ter.PRES morar.PART PREP Nova Iorque PREP quatro anos 

     „John morou quatro anos em Nova Iorque‟. 
 

 

a) John ainda mora em Nova Iorque no momento da fala (ME). Temos a leitura 

universal: 
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                                          John mora em Nova Iorque                                     agora (MF) 

       --------------------------------------------------------------------> 

                                            por 4 anos 

 

 

b) John morou em Nova Iorque por quatro anos, sem incluir o momento da fala. É um 

caso de leitura existencial: 

 

                                          John mora em Nova Iorque                                      agora (MF) 

       --------------------------------------------------------------------> 

                                  por 4 anos 

 

 

O advérbio for marca a duração da situação de quatro anos, independente do tipo de 

leitura, seja universal ou existencial.  

Na sentença (30), o advérbio since marca também uma ambiguidade semântica: 

 

           (30)    John has been in Boston since Tuesday. 

                     John ter.PRES estar.PART PREP Boston desde terça-feira 

    „John está em Boston desde terça-feira‟. 
 

           Com a expressão since Tuesday, é possível fazer duas leituras:  

 

a) pode marcar um período de tempo completo em que John esteve em Boston; 

b) pode marcar intervalos de tempo em que John esteve em Boston pelo menos uma 

vez.  

No exemplo (30) o advérbio since parece expressar uma perspectiva não demarcada, o 

que aponta para uma interpretação de perfect universal. Contudo, é também possível fazer 

uma leitura como um tempo marcado, localizado dentro de uma porção do intervalo de tempo 

entre Tuesday e a situação em que John estava em Boston. 

No capítulo seguinte, trataremos do aspecto perfect no português do Brasil observando 

as diferentes estruturas gramaticais para demonstrar o conteúdo semântico intrínseco expresso 

pelo present perfect.  
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Capítulo 3: O ASPECTO PERFECT NO 

PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

Uma das formas de expressar o aspecto perfect no português do Brasil (PB) é através 

do pretérito perfeito composto (―ter‖ + particípio). A sentença (1) diz respeito a um período 

que, começando no passado, alcança o momento de fala e, eventualmente, o ultrapassa. O 

circunstanciador temporal desde garante a continuidade do evento. Entretanto, na         

sentença (2), o passado composto é incompatível com a expressão adverbial até 1968, pois 

essa delimita o evento indicando o início e o fim de sua permanência no tempo, o que 

impossibilita a inclusão do momento presente.  

 

(1) Le Monde tem sido entregue em São Paulo pelo correio aéreo desde 1927. 

 

(2)* Le Monde tem sido entregue em São Paulo pelo correio aéreo desde 1927  

       até 1968. 

 

 

Assim como o pretérito perfeito composto, o presente, o perfeito simples e outras 

perífrases verbais podem expressar um evento que começa no passado e continua até o 

momento presente. Ressaltamos, entretanto, que a morfologia dos verbos no presente e no 

pretérito perfeito simples (PPS) nem sempre é suficiente para caracterizar a noção de perfect. 

Faz-se necessário realizar a combinação do verbo com outros marcadores linguísticos, como 

os adjuntos adverbiais, por exemplo, de forma a apontar uma situação que se inicia no tempo 

anterior ao momento da enunciação, mas se prolonga até o momento presente. Esses adjuntos 

adverbiais, dessa forma, funcionam como localizadores do momento da referência (MR).  

Nesta pesquisa, encontramos outra morfologia verbal tendo seu valor aspectual 

modificado com a presença do advérbio, o pretérito imperfeito, e que, portanto, remeterá 

também para a noção de perfect. 

Encontramos outras formas perifrásticas, além do ―estar‖ + gerúndio, a saber: ―vir‖ + 

gerúndio, ―começar‖ + a + infinitivo e ―poder‖ + infinitivo. 

Nos inquéritos analisados, encontramos os circunstanciadores adverbiais, a exemplo, 

―não‖, ―nunca‖, ―todo domingo‖, ―todo dia‖, dentre outros, expressando a ideia de 

duratividade do processo e de não-acabado, que associados à morfologia verbal garantem a 

noção de perfect. De forma a organizar nesta tese as ocorrências desses circunstanciadores, 
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adotamos a proposta de Martelotta (1991), na classificação dos tipos de circunstanciadores de 

tempo. Martelotta (1991) apresenta cinco tipos de circunstanciadores, a saber: 

circusntanciadores  

 

a) circunstanciadores de tempo determinado – que indicam de forma precisa o 

momento em que ocorre o evento como, por exemplo " desde a semana passada‖: 

 

(3) Desde asemana passada estou trabalhando na tese. 

 

b) circunstanciadores de tempo indeterminado – dão a ideia de que os eventos e 

situações perduram no tempo, como, por exemplo ―sempre‖: 

             

(4) João sempre trabalhou no Banco do Brasil. 

    

c) circunstanciadores de tempo iterativo – apontam para a frequência com que os 

eventos acontecem ao longo do tempo como, por exemplo,  ―duas vezes por semana‖:  

 

(5) Pelo menos duas vezes por semana tenho trabalhado na tese. 

 

d) circunstanciadores de simultaneidade – indicam a concomitância entre eventos e 

situações, como . por exemplo ―enquanto‖: 

 

(6) Enquanto estou aqui  tenho trabalhado muito.      

         

e) circunstanciadores delimitativos — delimitam os eventos e as situações, 

indicando o início e/ou fim de sua permanência no tempo, como, por exemplo, ―até hoje‖: 

 

(7) Até hoje vivo com ele. 

           

Esses circunstanciadores, quando associados à morfologia dos verbos no presente, no 

pretérito perfeito simples e no pretérito imperfeito, podem expressar a noção aspectual de 

perfect. 
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3.1 Pretérito perfeito composto (PPC) 

 

As formas de expressão do passado são as que se referem aos fatos ocorridos 

anteriormente ao momento da fala, utilizadas ―para relatar eventos, estados ou processos já 

acontecidos e, por isso, percebidos como os mais ‗reais‘ por qualquer observador‖     

(CORÔA, 2005, p. 48). No português, existem duas formas de representação do pretérito: 

uma forma simples flexionada (Ex.:―comi‖) e outra perifrástica formada pelo verbo auxiliar 

―ter‖ + base participial (Ex.:―tenho comido‖). A primeira forma de representação é 

denominada de Pretérito Perfeito Simples (PPS) e a segunda de Pretérito Perfeito Composto 

(PPC), que não se distinguem devido aos seus valores temporais, mas sim segundo os valores 

aspectuais e pragmáticos. Essas duas formas do pretérito possuem a mesma definição 

temporal [ME – MR, MF], sendo que as diferenças devem ser buscadas em outros 

componentes de seu significado. Essa definição temporal permite explicar os usos registrados 

nas gramáticas e manuais: ―para descrever o passado tal como aparece a um observador 

situado no presente e que o considera do presente‖. (CUNHA, 1972, p. 434). 

Ilari (2001) caracteriza o PPC como sendo a única forma verbal capaz de exprimir 

valor aspectual de reiteração independente de adjuntos. E vai mais além, ao pontuar que essa 

perífrase também expressa um tempo pretérito, ou seja, em um momento anterior ao momento 

da fala, reiterando-se o evento ou estado indicado pela base verbal: 

 

          (8)   Crises sucessivas têm deixado esta firma à beira da falência. 

          (9)   Crises sucessivas deixaram esta firma à beira da falência.  

 

O contraste entre essas duas orações, segundo Ilari (1997), diferem apenas na 

interpretação. Em (8), a iteratividade se dá com a intercessão com perfect; em (9) a situação 

se restringiu apenas ao passado.  

           Ilari (2001) enfatiza que tanto o PPS quanto o PPC podem exprimir um fato repetido, 

contudo cada um a seu modo: 

 

          (10)  Vários telespectadores reclamaram contra a violência da nova série policial. 

          (11)  Vários telespectadores têm reclamado contra a violência da nova série policial. 

 

Tanto a sentença (10) quanto a sentença (11) apontam para eventos repetidos, todavia 

essas sentenças não são sinônimas. Apenas a sentença (11), em que aparece o PPC, poderia 
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ser utilizada no dia seguinte ao lançamento da série policial para relatar uma ação coletiva. Na 

sentença (11), aparece um grupo de participantes e uma sucessão de eventos. O sujeito plural 

―vários telespectadores‖ é resultante da reunião de sujeitos individuais, que vão formando 

grupos ao longo do tempo. 

Em outras situações em que se utiliza o PPC, há a manutenção do escalonamento de 

eventos no tempo e a pluralização dos participantes do evento. 

 

(12)  Muitas pessoas têm morrido no Rio. 

 

        Na sentença (12), o sujeito plural ―muitas pessoas‖, também, é resultante da reunião de 

sujeitos individuais, que vão formando grupos ao longo do tempo. Entretanto, não aparece um 

grupo de participantes e muito menos uma sucessão de eventos. 

         É fato que o pretérito perfeito composto indica a repetição ou a continuidade de um fato 

que começou no passado e continua no presente, expressando o traço aspectual de perfect. É 

formado com o presente do indicativo do verbo ―ter‖ + particípio do verbo principal, 

podendo, também, ocorrer com a o verbo ―vir‖ + gerúndio do verbo principal, tal como se 

verifica a seguir:  

 

           (13)  a. Célia tem lido livros. 

                   b. Célia vem lendo livros. 

 

           (14)  a. Ela tem tido problemas com a internet. 

                   b. Ela vem tendo problemas com o internet. 

 

As duas perífrases distinguem-se pelo fato de as perífrases do particípio marcarem a 

iteratividade, em situações que apresentam um fim. As perífrases de gerúndio, entretanto, 

expressam mais uma questão de habitualidade, em que as situações não apresentam 

necessariamente um fim, e podem inclusive se sobrepor. A terminação –ndo, do gerúndio, 

marca a atelicidade e a terminação -do, do particípio, marca telicidade. 

Giorgi & Pianesi (2002) enfatizam que a forma composta refere-se a um hábito, 

conforme podemos observar nos exemplos (15), (16) e (17). 
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(15) Ela tem comido muito. 

(16) João come às cinco. 

(17) João tem comido às cinco. 

 

A diferença é marcada pela interpretação de habitualidade. A sentença (16) tem um 

significado "normal" de um tempo presente interpretado habitualmente. Por outro lado, a 

sentença (17) tem uma interpretação diferente, que pode ser tratada superficialmente mais ou 

menos como "João tomou o hábito de comer às cinco", o que implica tanto uma mudança nos 

hábitos de João, como o fato de que o novo hábito ainda está presente. George & Pianesi 

(2002) definem essa interpretação como um habitual perfectivo.  

Sem dúvida que o pretérito perfeito composto é o tempo que melhor exprime o perfect 

no  português, como podemos observar nas sentenças (13a), (13b). (14a), (14b), (15) e (17) 

exemplos do perfect de situação persistente ou perfect universal. Entretanto, não se pode 

deixar de evidenciar que nem sempre a continuidade de um evento do passado que se 

prolonga até o presente é expressa apenas pela forma do PPC. O presente do indicativo e a 

perífrase ―estar‖ + gerúndio podem também ser utilizadas para expressar esse tipo de perfect.  

 

3.2 “Estar” + gerúndio 

 

Travaglia (2006) considera uma perífrase verbal, como sendo: 

 

Qualquer aglomerado verbal, em que tenhamos um verbo (denominado auxiliar), ao 

lado de outro verbo em uma das formas nominais (denominado principal), e com 

uma função determinada de marcar uma categoria gramatical ou uma noção 

semântica qualquer. (TRAVAGLIA 2006, p. 161) 

 

 

Travaglia (2006) comenta que as perífrases com o verbo ―estar"
8
 marcam os aspectos 

imperfectivo, cursivo, não-acabado e durativo em todos os tempos flexionais e formas  

nominais, com exceção dos pretéritos perfeitos e mais-que-perfeito, que expressam os 

aspectos perfectivo, acabado e durativo. Para Travaglia (2006) ―estes aspectos dizem respeito 

sempre à situação referencial‖ (TRAVAGLIA, 2006, p. 170) e a diferença entre as perífrases 

de ―estar‖ estão geralmente no aspecto que atribuem à situação narrada
9
. 

 ______________ 

8 Nesta tese trataremos apenas da perífrase ―estar‖ + gerúndio. 
9 Travaglia (2006, p. 64) enfatiza que a locução verbal se refere a duas situações e não apenas uma: a situação 

que motivou o enunciado (situação referencial) e uma outra situação (situação narrada) relacionada a ela. 
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Travaglia (2006) pontua que, no tocante à questão da distinção entre situação narrada e 

situação referencial, o uso da perífrase ―estar‖ +  gerúndio não faz essa distinção. Tem apenas 

uma situação que apresenta os aspectos imperfectivo, cursivo, não-acabado  e durativo, em 

todas as flexões verbais, com exceção do pretérito perfeito e mais-que-perfeito. 

 

(18) Estou amoldurando vários quadros para ele
10

.  

 

O auxiliar aspectual ―estar‖, na sentença (18), traz informações lexicais sobre a fase 

interna do evento, além de selecionar o aspecto imperfectivo do gerúndio. A proposta de 

leitura para essa perífrase, na sentença (18), é a imperfectiva porque possui uma interpretação 

de traço de [+durativo]. Dessa forma, podemos dizer que ela marca os dois traços: 

imperfectividade e duratividade. O traço de imperfectividade é expresso por não marcar nem 

o ponto inicial e nem final da ação, e o traço de duratividade, por caracterizar uma situação 

em curso, ou seja, configurada como já tendo passado seus primeiros momentos e a não ter 

atingido seus últimos momentos. Dessa forma, em (18) a perífrase ―estar‖ + gerúndio, com o 

auxiliar no presente do indicativo, expressa o valor aspectual de perfect de situação 

persistente, indicando uma situação que começou no passado e continua até o presente. 

Situação contrária, podemos observar com o auxiliar no pretérito perfeito e mais-que-

perfeito do indicativo, em que os aspectos marcados serão o perfectivo, o acabado e o 

durativo, como podemos observar em (19) e (20): 

 

(19) Esse menino esteve comendo doces a tarde toda. 

(20) Estivera chovendo de manhã e todos ficaram em casa. 

 

No exemplo (19), embora esteja claro que o menino não come ininterruptamente ao 

longo do intervalo de tempo citado, o sentido de permanência do evento é reforçado pela 

associação da perífrase verbal com o circunstanciador temporal ―a tarde toda‖. Da mesma 

forma na sentença (20), o circunstanciador temporal ―de manhã‖ ressalta o aspecto durativo 

da situação.  

 

 

______________ 

10 Exemplo extraído de TRAVAGLIA (2006, p. 173).           
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3.3 Presente do indicativo 

 

Corôa (2005) define que o presente não expressa necessariamente um evento ocorrido 

no momento exato de sua enunciação. Ela afirma que é característico da forma presente se 

―dilatar‖ em direção ao passado ou em direção ao futuro, e dessa forma poderá ser usado 

como expressão de qualquer dos dois. Isso porque ―o tempo presente pode ser visto 

teoricamente como um ponto sem duração – limite entre o passado e o futuro –, cuja extensão 

varia com as circunstâncias da enunciação‖(CORÔA, 2005, p. 77). 

Corôa (2005)  afirma também que as formas verbais não são ambíguas e que devemos 

investigar os recursos expressivos de que se vale a língua portuguesa para expressar a 

ocorrência do momento do evento (ME) no exato momento da fala (MF). 

Os exemplos fornecidos pela autora ilustram muito bem esses recursos:  

 

(21) Carlinhos trabalha no IBC. 

(22) Carlinhos está trabalhando no IBC. 

 

A sentença (21) diferencia-se da sentença (22) pela presença da forma perifrástica 

―está trabalhando‖ que expressa progressividade ou duratividade. Na sentença (22), o evento 

―trabalhar‖ tem sua ocorrência simultânea à sua enunciação. E a diferença, segundo        

Corôa (2005), entre as duas sentenças é muitas vezes atribuída em relação ao processo de 

duração. O progressivo é caracterizado por um evento que dura no tempo. 

O predicado dinâmico no presente linguístico ―trabalhar‖, na sentença (21), marca o 

valor temporal de simultaneidade em relação ao MF e ao valor aspectual de imperfectividade, 

duratividade, cursividade e de não-acabado, também em relação a MF, que é simultaneamente 

o localizador temporal e aspectual. Esse mesmo valor temporal-aspectual é expresso pela 

forma perifrástica ―está trabalhando‖, a forma progressiva representada pelo verbo auxiliar 

―estar‖ + gerúndio em (22).  

Os exemplos aqui apresentados são situações limítrofes da noção aspectual de perfect, 

o que nos leva a pensar que a ideia desse aspecto ficaria mais clara se a marca morfológica 

fosse atrelada a uma expressão adverbial. Na sentença (21) e (22), se fosse ―Carlinhos 

trabalha no IBC desde 1965” e “Carlinhos está trabalhando no IBC desde 1965” apontaria, 

com maior clareza, para uma situação que começou no período de tempo anterior e que 

continua no presente. O que demonstra de forma clara o papel básico dos adjuntos adverbiais 

ao relacionarem-se com os verbos da língua: o de caracterizar o processo verbal, exprimindo 
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as circunstâncias em que esse processo se desenvolve. O que revela que os advérbios 

desempenham, portanto, um papel fundamental na caracterização aspectual, determinando a 

interpretação da sentença. Esse aparato sintático de que a língua utiliza para indicar tempo e 

duração incorpora a aktionsart do verbo, os morfemas temporais que a ele se aplicam e a 

possível ocorrência de auxiliares. 

 

(23) Gabriele mora nos Estados Unidos desde que nasceu. 

 

A locução adverbial ―desde que‖ em (23) indica que o evento ocorreu no passado e se 

prolonga até o momento da fala, expressando ação habitual.  

Bechara (2001) enfatiza que o presente simples pode ser utilizado para referir-se às 

situações ocorridas concomitantemente ao momento do enunciado ou prolongando-se ao 

momento desse, de forma a envolver ou não esse momento específico. Isso fica mais claro 

observando a sentença abaixo: 

 

           (24) Hilda ensina constantemente receitas culinárias para Maria. 

 

Entende-se que a ação de ensinar receitas culinárias constantemente a Maria é algo 

que Hilda normalmente faz, embora ela possa nesse momento particular estar fazendo outra 

atividade. 

Nas sentenças apresentadas por Barbosa (2003) extraídas do corpus principal do 

Laboratório de Lexicografia da Unesp/Araraquara, os verbos estão no tempo presente, e 

indicam que os eventos ocorrem no passado e se prolongam até o momento da fala, 

expressando a noção de perfect: 

 

(25) Della Grace vive há dez anos em Londres. 

(26) Não o vejo desde novembro quando me chamou para uma conversa. 

 

Em (25) e (26), a especificação temporal através das locuções adverbiais de tempo    

―há dez anos‖ e ―desde novembro‖ são os localizadores do momento da referência (MR) e  

necessários  para a construção de um valor de posteridade. 

           Ilari (1997) afirma que a forma verbal do presente do indicativo pode expressar  ―fatos 

presentes, fatos futuros e até mesmo fatos passados‖ (ILARI, 1997, p. 9): 
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           (27) X faz anos hoje (presente). 

           (28) Em 1834, D. Pedro completa 15 anos e torna-se elegível para o trono imperial  

                 (passado).    

           (29) X faz anos o mês que vem (futuro). 

 

Os adjuntos adverbiais que foram acrescidos às sentenças, permitem que se faça a 

seguinte leitura: 

a) Em (27) e (28) foram acrescentados ao momento da referência (MR), estabelecendo 

 uma relação cronológica com o momento da fala (MF), expressando simultaneidade (27) ou 

anterioridade (28). A especificação temporal é realizada através dos adjuntos ―hoje‖ e ―em 

1834‖, que são os localizadores do momento da referência (MR), indicando respectivamente 

os eventos no presente e no passado; 

b) Na sentença (29) a relação cronológica com momento da fala (MF) é de 

posterioridade. A especificação temporal através do adjunto ―mês que vêm‖, o localizador do 

momento da referência (MR), é de suma importância para garantir ao processo o valor de 

posterioridade. 

Os adjuntos adverbiais, portanto, não só modificam predicados, mas podem fixar o 

momento da referência (MR) da oração em que estão incluídos, identificando o tempo de 

referência ao tempo indicado pelo adjunto.  

A informação aspectual do presente do indicativo, a exemplo das sentenças (21), (22), 

(23), (24), (25) e (26) é de um perfect de situação que persiste ou perfect universal.  

 

3.4 Pretérito perfeito simples (PPS) 

 

            O valor semântico expresso no PPS é um marcador de uma operação que inclui a 

fronteira inicial e o final do processo. Marca a construção de um acontecimento já de todo 

passado e perspectivado em sua totalidade, a partir de um ponto localizador que lhe é exterior. 

Essa perspectivação corresponde a um valor aspectual de perfect, conforme podemos observar 

nos exemplos (30), (31) e (32): 

 

(30) Maria perdeu a bolsa. 

(31) Eles ganharam o jogo recentemente. 

(32) João esteve em Londres. 
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Em (30), o enunciado expressa o valor temporal de anterioridade em relação a MF, 

expressando valores aspectuais de evento acabado, e remetendo a um todo fechado, pois a 

sequência de instantes que constitui o ME é gerada a partir do localizador MF, que lhe é 

exterior. O acontecimento parece realizar-se completamente, especificado pelo morfema 

verbal do pretérito perfeito ―perdeu‖, que tem, em si, o valor aspectual perfectivo em relação 

a MF. Entretanto, ocorre um perfect de resultado, indicando um estado presente que se refere 

ao resultado de uma situação passada: ela perdeu a bolsa e esse objeto continua perdido.   

No enunciado (31) a expressão adverbial ―recentemente‖ representa o MR, pois 

especifica a localização temporal marcada na flexão verbal. Esse adjunto associado à flexão 

verbal do pretérito perfeito ―ganharam‖, que representa o ME, expressa um evento que 

ocorreu há pouco tempo, expressando um perfect de passado recente: eles terem ganho o jogo 

é um evento recente. 

Na sentença (32), o ME é anterior ao MR, que é simultâneo ao MF. É a indicação de 

um perfect experiencial. Contudo, essa sentença expressaria com maior clareza a noção de 

perfect se a morfologia verbal fosse associada a uma expressão adverbial. O que nos permite 

fazer o desdobramento da sentença: 

 

(32) a. João esteve em Londres. 

       b. João já esteve em Londres.  

 

Podemos, dessa forma, fazer a leitura de que o evento ocorreu pelo menos uma vez no 

passado, ou seja, em pelo menos um momento João esteve em Londres. 

Em (33) o circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖ associado  à morfologia 

do verbo permite que essa morfologia expresse um evento que se estende no tempo. Dessa o 

forma, podemos afirmar que nem sempre a morfologia verbal se basta e ela necessita do 

auxílio do advérbio para veicular a noção de perfect.  

 

(33) Gabriele sempre morou nos Estados Unidos. 
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3.5 Pretérito imperfeito 

 

Segundo Corôa (2005), tradicionalmente, os tempora do pretérito em português são 

três: perfeito, imperfeito e mais que-perfeito
11

. É nesses tempora que o momento da 

enunciação (ME) encontra-se mais bem delimitado e localizado, pois ocorre sempre antes do 

momento da fala (MF). Apresentam os eventos, os estados ou processos já acontecidos, o que 

leva qualquer observador a percebê-los como sendo mais ―reais‖. 

Estabelecendo uma relação, a partir das localizações do momento da referência (MR)  

e suas relações com o momento do evento (ME) e o momento da fala (MF), o pretérito 

imperfeito tem a seguinte representação: ME, MR-MF. 

 

(34) Desde 1990 Carlinhos já trabalhava no IBC. 

 

Descrevendo a trajetória de vida de Carlinhos, por exemplo, cinco anos atrás, estaria a 

sentença (34), perfeitamente inclusa, numa descrição atual da vida de Carlinhos. Se 

deslocarmos o momento do evento (ME) para um tempo passado, é possível dizermos que é a 

descrição de algo que ocorre no passado visto a partir de um referencial também no passado. 

Corôa (2005) afirma que o pretérito imperfeito não limita o evento transcorrido ou que 

está transcorrendo no passado, não o leva a acabar antes do MF. A sentença (29) não implica  

o cessamento do evento, não ―diz‖ que Carlinhos não trabalha mais no IBC. Entretanto, em 

(35) a ideia de cessamento do evento é latente.  

 

 (35) Carlinhos trabalhou no IBC. 

 

3.6 Outras formas perifrásticas 

Como já referenciamos, encontramos outras formas perifrásticas, além do               

―estar‖ + gerúndio, veiculando o aspecto perfect, a saber: ―vir‖ + gerúndio, ―começar‖ + a + 

infinitivo e ―poder‖ + infinitivo. 

 

______________ 

11 Nas seções 3.1 e 3.2, já nos referimos às formas do pretérito perfeito. Não nos ocuparemos do pretérito      

mais-que-perfeito, pois esse ―tempo‖ não apresenta nenhuma ocorrência no conjunto de dados analisados nesta 

tese. 
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a) “Vir” + gerúndio 

 

Travaglia (2006) diz que a perífrase ―vir‖ + gerúndio marca os aspectos imperfectivo, 

cursivo, não-acabado e durativo com todas as flexões temporais, exceto com o pretérito 

perfeito do indicativo, que, como já enfatizamos, marcam os aspectos perfectivo e durativo. 

 

(36) Os rapazes vêm trabalhando sem muitas condições. 

(37) Bernardo veio sendo feliz com a esposa, até começar a ter ciúmes. 

(38) Celene viera odiando o tio, até descobrir a realidade dos fatos. 

 

Na sentença (36), a perífrase expressa um prolongamento da situação desde um ponto 

qualquer do passado até o momento da fala, constituindo assim um perfect de situação 

persistente. Entretanto, nas sentenças (37) e (38), respectivamente, os pretéritos perfeito e                   

mais-que-perfeito do indicativo expressam aspecto acabado assinalando que a situação foi 

concluída. 

 

b) “Começar” + a + infinitivo  

 

Segundo Verkuyl (1999), o verbo ―começar‖ pode ser considerado um aspectualizador 

por operar sobre eventos e marcar um ponto no tempo – o início do evento em uma perífrase, 

como podemos comprovar ns sentença (39):  

 

(39) João começou a trabalhar no IBC desde 1973. 

 

A perífrase ―começar‖ +  a + infinitivo, na sentença (39), associada ao adjunto 

adverbial (―desde 1973‖) denota exatamente  o ponto incial da linha temporal, sem contudo 

apresentar o momento final desse evento. Permitindo dessa forma que essa perífrase expresse 

a noção aspectual de um perfect de situação persistente. 

 

c) “Poder” +  infinitivo 

 

Como perífrases modais, Mateus et all (2003) especificam: ―poder‖ + infinitivo, 

―dever‖ + infinitivo, ―ter  de‖ exprimem, respectivamente, a possibilidade, a probabilidade e a  
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obrigatoriedade
12

.              

A perífrase ―poder‖  +  infinitivo em (40)  expressa uma situação que se mantém. O 

circunstanciador delimitativo ―até agora‖ marca uma situação de continuidade, de uma 

situação duradoura.  

 

            (40) A Maria não pode sair até agora. 

 

Importante notar que a durativização promovida pela perífrase é ratificada pea 

presença não só do circunstanciador temporal ―até gora‖ mas também pela presença da 

negação. Dessa forma essa perífrase expressa a noção aspectual de um perfect de situação 

persistente. 

Uma vez apresentado o panorama de realização do traço aspectual de perfect no PB, 

apresentaremos, no próximo capítulo, a metodologia utilizada nesta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

12 Trataremos aqui apenas da perífrase modal ―poder‖ + infinitivo que aparece nos inquéritos do corpus 

analisado. 
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Capítulo 4: METODOLOGIA 

 

Lakatos & Marconi (1991) enunciam que a metodologia de uma pesquisa diz respeito 

a uma técnica de investigação através da qual o problema proposto torna-se possível, de forma 

que os objetivos traçados sejam alcançados. A metodologia permite uma explicação de forma 

minuciosa de todos os procedimentos adotados pelo pesquisador, a fim de demonstrar como a 

pesquisa foi realizada.  

Dessa forma, descrevemos nos tópicos que se seguem os instrumentos e 

procedimentos metodológicos utilizados na realização desta tese. 

 

4.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Realizamos uma pesquisa qualitativa, na qual fizemos a descrição das construções 

gramaticais utilizadas na expressão do perfect no português do Maranhão, de forma a 

compreender e explicar esse fenômeno. 

A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório. Estimula os entrevistados a pensar e 

falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Ela faz emergir aspectos subjetivos, 

atinge motivações não explícitas, ou mesmo não conscientes, de forma espontânea. 

 

4.2 A dimensão e estratificação da amostra 

 

Trabalhamos inicialmente com o corpus coletado pela professora Honorina Carneiro 

(2011) para sua tese de doutorado, intitulada As ocorrências de alternância do tu/você no 

português do Maranhão. O referido corpus é constituído de 90 inquéritos coletados na cidade 

de São Luís (MA), no período de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, em hospitais, postos de 

informação, bancos e similares.  

Nossa intenção em um primeiro momento foi de utilizar somente como corpus para 

esta tese os dados de Carneiro (2011), pois acreditávamos ter um número suficiente de 

inquéritos com ocorrências de perfect. Entretanto, detectamos que, dos inquéritos 

selecionados, apenas um tinha ocorrência de perfect, os demais eram situações imperfectivas 

de habitualidade e de continuidade. A falta de dados suficientes para serem analisados nos 

levou a constituir outro corpus.  
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O corpus a ser analisado é constituído de oito inquéritos de fala espontânea distribuído 

entre dois grupos: Grupo I composto por informantes de faixa etária de 18 a 30 anos e     

Grupo II composto por informantes de faixa etária de 50 a 62 anos. Esses informantes foram 

selecionados obedecendo a critérios que serão explicitados na próxima seção. 

 

4.3 Critérios para de coleta de dados 

 

1) Informantes: 

Adotamos como critérios para seleção dos informantes a faixa etária, o nível de 

escolaridade, o sexo e a naturalidade. Dessa forma, os dados foram distribuídos por: 

a) Faixa etária: 

Distribuímos os oito informantes em duas faixas etárias, a saber: 18 a 30 anos 

(quatro informantes) e 50 a 62 anos (quatro informantes); 

 

b) Sexo:  

 Em cada faixa etária, selecionamos dois informantes do sexo masculino e dois 

informantes do sexo feminino, totalizando dessa forma quatro informantes por faixa etária; 

 

c) Nível de escolaridade:  

Selecionamos apenas indivíduos com baixa escolaridade, ou seja, com ensino 

fundamental incompleto; 

 

d) Naturalidade:  

Dos oito informantes, cinco nasceram em São Luís (MA) e três nasceram em 

outros municípios do Maranhão e vieram, ainda na infância, para São Luís. 

 

Em síntese o perfil dos informantes é o seguinte: 

 

 Grupo I (18 a 30 anos) 

o   Informante A: nasceu em São Luís (MA); 

o   Informante B: nasceu em São Luís (MA); 

o   Informante C: nasceu em São Luís (MA); 

o Informante D: nasceu em São Luís (MA). 
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 Grupo II (50 a 62 anos) 

o Informante E: nasceu em Alcântara (MA) e veio para São Luís (MA) 

com a idade de 04 anos; 

o Informante F: nasceu em Viana (MA) e veio para São Luís (MA) com a 

idade de 13 anos; 

o Informante G: nasceu em São Luís (MA); 

o Informante H: nasceu em Bacurituba (MA) e veio para São Luís (MA) 

com a idade de 09 anos. 

 

2) Tempo de duração das entrevistas 

 

As entrevistas deveriam ter um tempo mínimo de uma hora. Optamos por dividir esse 

tempo em turnos , pois percebemos certa timidez de alguns informantes, esses  variam em 

torno de um a trinta minutosturnos cada.  

 

4.4 A coleta de dados 

 

Fizemos a coleta de dados auxiliados por dois bolsistas do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica-PIBIC/UEMA, a saber: 

 

Bolsista 1: Mailson Ferreira Rodrigues 

Bolsista 2: Byanca Borges de Araújo (bolsista voluntária) 

 

Realizamos reuniões semanais com o objetivo de traçar um plano de trabalho para a 

coleta de dados de forma a respeitar os critérios estabelecidos na seção 4.3 deste capítulo.  

Coletamos os inquéritos nos meses de fevereiro a abril de 2013. Cada inquérito tem 

um tempo de duração com um pouco mais de uma hora, envolvendo questões referentes às 

atividades desenvolvidas pelos informantes, educação, futebol e cultura. Na formulação das 

perguntas dirigidas aos informantes não deveriam conter representações morfológicas de 

perfect.
13 

__________ 

13 Ressaltamos aqui que os dados foram coletados pelos bolsistas. Embora tenha sido dada a orientação para que 

estes não enunciassem em suas perguntas representações morfológicas de perfect, em algumas ocorrências 

aparecem essas realizações o que faz com que as mesmas sejam ecoadas na fala dos informantes, a exemplo  da 

ocorrência (70), na fala do informante D, p.87.  
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Nos meses de março e maio foram realizados os trabalhos de transcrição dos dados 

com base nos sinais do site http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/, do Grupo de 

Estudos Discurso & Gramática, fundado em 1991 pelo Departamento de Linguística e 

Filologia da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para o trabalho 

de transcrição, além dos bolsistas envolvidos na pesquisa, selecionamos mais duas bolsistas 

como voluntárias e com experiência em transcrição de fala espontânea. 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

(  ) ixi (sentença exclamativa) isso 
daí que vai pegar...porque (  ) 

[pode falar::] 

Truncamento de sílaba e/ou quebra 

de sequência 

/ na/aqui na Alemanha onde eu 

moro... 

Qualquer tipo de pausa ... Holanda Júnior... ai ai... 

Interrogação ? vamos ali vamos beber uma 
cerveja?‖ 

Qualquer alongamento :: vai ficando já de ida::de... 

Comentário do transcritor ((comentário)) ((riso)) 

Discurso direto ― ‖ tinha um barzinho (os meninos) 

me convidaram ―menina 

(sentença exclamativa) vamos ali 
vamos beber uma cerveja?‖ 

Superposição, simultaneidade de 

vozes 

[texto] : interior...fui pra Pinheiro [qual 

interior?] 

Números por extenso a::h acho que desde os meus 

ca/desde os meus treze anos... 

Nomes comuns estrangeiros itálico e o BBB? Big Brother Brasil... o 
que que a senhora acha 

Onomatopeias e siglas caixa alta e o BBB? 

Nomes próprios  iniciais maiúsculas porque nós fomos pra Pinheiro... 

Nomes de profissão, cursos em 

geral 

minúsculas sou doméstica... 

 

 

Quadro 8: Símbolos adotados na transcrições das falas espontâneas dos informantes. 

 

Além dos sinais de transcrição adotados pelo Grupo de Estudos Discurso & Gramática 

de transcrição, adotamos as mesmas regras estabelecidas por Martins (2010) : 

1) Marcamos a fala dos pesquisadores com os mesmos critérios do informante: 

o fala do pesquisador – Pesquisador: então ... a senhora estudou até que 

série?  

o fala do informante – Informante A: gosto...mas já gostei mais...hoje em 

dia nã::o gosto mais não... 
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2) Não utilizamos o ponto de exclamação. Ao invés disso, entre parênteses, 

escrevemos ―sentença exclamativa‖: 

o  Informante A: teve um bocado de banda (sentença exclamativa). 

 

4) Utilizamos fáticos. Exemplos: ah, eh, ahn, uhn. 

o Informante A: hum hum dançando... 

 

5) Eventualmente, combinamos sinais. Exemplo: e::... (alongamento e pausa) 

o Pesquisador: bom?eh:: a senhora gosta de carnaval? 

 

6) Não utilizamos pausa após interrogação. 

o Pesquisador: e o que teve de atração lá? 

 

4.5 Caracterização dos informantes 

 

a) Grupo I (18 a 30 anos) 

 

 Informante A :  

 

Informante do sexo feminino, 30 anos, diarista, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (4ª série). O inquérito que contém a fala da referida informante é o 

Nº 1, com tempo de entrevista 1h01min50s, dividido em três turnos: 

 

1º turno: duração de 30‘05‖  

2º turno: duração de 04‘41‖  

3º turno: duração de 27‘04‖ 

 

 Informante B:  

 

Informante do sexo feminino, 22 anos, dona de casa, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (7ª série). O inquérito que contém a fala da referida informante é o 

Nº 2, com tempo de entrevista 1h0min25s, dividido em dois turnos: 
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1º turno: duração de 30‘03‖ 

2º turno: duração de 30‘22‖ 

 

 Informante C:  

 

Informante do sexo masculino, 29 anos, repositor de estoque, com nível de 

escolaridade fundamental incompleto (4ª série). O inquérito que contém a fala do referido 

informante é o Nº 3, com tempo de entrevista 1h04min00s, dividido em sete turnos: 

 

1º turno: duração de 10‘42‘‘  

2º turno: duração de 09‘58‘‘  

3º turno: duração de 05‘25‘‘  

4º turno: duração de 06‘09‘‘  

5º turno: duração de 10‘25‘‘  

6º turno: duração de 10‘16‘‘  

7º turno: duração de 12‘25‘‘  

 

 Informante D:  

 

Informante do sexo masculino, 30 anos, feirante, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (2ª série). O inquérito que contém a fala do referido informante é o   

Nº 4, com tempo de entrevista 1h1min29s, dividido em cinco turnos: 

 

1º turno: duração de 04‘15‘‘  

2º turno: duração de 11‘15‘‘  

3º turno: duração de 15‘35‖ 

4º turno: duração de 15‘07‖ 

5º turno: duração de 15‘17‖ 
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b) Grupo II (50 a 62 anos) 

 

 Informante E:  

 

Informante do sexo feminino, 50 anos, empregada doméstica, com nível de 

escolaridade fundamental incompleto (4ª série). O inquérito que contém a fala da referida 

informante é o Nº 5, com tempo de entrevista 1h10min99s, dividido em sete turnos: 

1º turno: duração de 06‘14‖  

2º turno: duração de 07‘08‖  

3º turno: duração de 01‘23‖  

4º turno: duração de 14‘56‖  

5º turno: duração de 21‘43‖  

6º turno: duração de 14‘29‖  

7º turno: duração de 06‘26‖  

 

 Informante F 

 

Informante do sexo feminino, 62 anos, dona de casa, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (4ª série). O inquérito que contém a fala da referida informante é o 

Nº 6, com tempo de entrevista 1h03min20s, dividido em quatro turnos: 

 

1º turno: duração de 30‘15‖ 

2º turno: duração de 15‘32‖ 

3º turno: duração de 07‘14‖  

4º turno: duração de 10‘59‖  

 

 Informante G 

 

Informante do sexo masculino, 51 anos, serviços gerais, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (3ª série). O inquérito que contém a fala do referido informante é o 

Nº 7, com tempo de entrevista 1h03min34s, dividido em cinco turnos: 

 

1º turno: duração de 11‘35‖ 

2º turno: duração de 10‘22‖  
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3º turno: duração de 10‘20‖  

4º turno: duração de 09‘51‖  

5º turno: duração de 22‘06‖ 

 

 Informante H 

 

Informante do sexo masculino, 59 anos, taxista, com nível de escolaridade 

fundamental incompleto (5ª série). O inquérito que contém a fala do referido informante é o 

Nº 8, com tempo de entrevista 1h01min31s, dividido em oito turnos: 

 

1º turno: duração de 03‘12‖ 

2º turno: duração de 07‘09‖  

3º turno: duração de 07‘26‖  

4º turno: duração de 12‘28‖  

5º turno: duração de 03‘02‖ 

6º turno: duração de 13‘03‖ 

7º turno: duração de 05‘43‖ 

8º turno: duração de 10‘08‖ 

 

4.6 Grupos de fatores controlados 

      

Optamos, nesta tese, para a realização da análise dos dados, contemplar a influência 

dos fatores de ordem linguística e extralinguística na realização morfológica dos traços de 

perfect no português do Maranhão.  

Os fatores extralinguísticos elencados foram: faixa etária, sexo e nível de  

escolaridade. No que se refere à faixa etária, dividimos os grupos, em subgrupos, levando-se 

em consideração o sexo, ou seja:  

 

a) Grupo I: subgrupo 1.1 (informantes do sexo feminino) e subgrupo 1.2 (informantes 

do sexo masculino); 

b) Grupo II: subgrupo 2.1 (informantes do sexo feminino) e subgrupo 2.2 

(informantes do sexo masculino). 
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Os fatores linguísticos controlados são: morfologia verbal, aspecto lexical e tipos de 

perfect. No tocante à morfologia verbal, observareamos que não apenas as perífrases                

―ter‖ + particípio e ―estar‖ + gerúndio expressam o valor aspectual de perfect, mas outras 

realizações morfológicas, a saber: presente, pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito, 

associadas à circunstanciadores adverbiais temporais.  

Ressaltamos que os circunstanciadores temporais, quando associados às perífrases 

―ter‖ + particípio (pretérito perfeito composto), ―estar‖ + gerúndio e as outras formas 

perifrásticas, parecem ser redundantes, pois a duração já é evidenciada pela perífrase. Dessa 

forma, não nos ocupamos em apresentar esses circunstanciadores, como fizemos em relação 

às morfologias do presente do indicativo, pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. 

Importante frisar que, em relação à presença dos circunstanciadores, nos apropriamos 

da classificação de Martelotta (1991) sobre os tipos de circunstanciadores de tempo: tempo 

determinado, tempo indeterminado, delimitativo e iterativo.  

Baseamo-nos, para a análise dos dados, no que se refere ao aspecto semântico lexical, 

na proposta de Vendler (1967), segundo o qual os predicados podem ser divididos em quatro 

categorias distintas que estão diretamente ligadas aos esquemas temporais. Assim, as 

expressões verbais vendlerianas realizam diferentes esquemas de tempo: estados, atividades, 

processos culminados e culminações. Adotamos, também, a proposta de Comrie (1976) que 

discute as propriedades de várias classes de itens lexicais, observando-se situações pontuais 

versus durativas, télicas versus atélicas e estáticas versus dinâmicas.  

No que diz respeito aos diferentes tipos de perfect, adotamos a classificação de   

Comrie (1976): perfect experiencial,  perfect de resultado, perfect de passado recente e perfect 

de situação persistente. 

             No próximo capítulo, são descritos os resultados obtidos nesta pesquisa, a análise, a 

discussão desses resultados e a proposta da representação mental do perfect. 
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Capítulo 5: RESULTADOS E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados e a análise dos dados selecionados nos oito 

inquéritos na amostra examinada. Nossa análise foi baseada nos grupos de fatores explicitados 

no Capítulo 4.   

              

5.1 Diferentes realizações morfológicas de perfect 

 

O aspecto perfect no português do Brasil manifesta-se mais claramente por meio de 

perífrases verbais ―ter‖ + particípio e ―estar‖ + gerúndio, expressando duração da ação verbal. 

Entretanto, no corpus analisado encontramos outros tipos de realizações morfológicas 

expressando esse aspecto: presente + advérbio, pretérito perfeito simples + advérbio, pretérito 

imperfeito simples + advérbio e outras formas perifrásticas.  

Para melhor compreensão, apresentamos a sequência de ocorrências
14

 que vai do 

número 1 até o número 117, assim distribuídas: 

 

Grupo I:  

Informante A: ocorrência (01) a ocorrência (08) → 08 OCORRÊNCIAS 

Informante B: ocorrência (09) a ocorrência (18) → 10 OCORRÊNCIAS 

Informante C: ocorrência (19) a ocorrência (38) → 20 OCORRÊNCIAS 

Informante D: ocorrência (39) a ocorrência (55) → 17 OCORRÊNCIAS 

 

Grupo II:  

Informante E: ocorrência (56) a ocorrência (69) → 14 OCORRÊNCIAS 

Informante F: ocorrência (70) a ocorrência (82) → 13 OCORRÊNCIAS 

Informante G: ocorrência (83) a ocorrência (100) → 18 OCORRÊNCIAS 

Informante H: ocorrência (101) a ocorrência (117) → 17 OCORRÊNCIAS 

 

 

______________ 

14 Não fizemos a transcrição fonética nas ocorrências dos inquéritos por esta tese não ser do escopo da Fonética. 
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a) Pretérito Perfeito Composto (PPC) 

 

            Nas ocorrências (33) e (34), o advérbio de negação ―não‖ e o circunstanciador 

temporal “ultimamente‖ modifica o valor aspectual da morfologia verbal, apontando para 

uma ideia de continuidade, algo que vem acontecendo desde o passado e continua até o 

momento presente, o que constitui um perfect.  

 

            Ocorrência (33): 
Pesquisador: e ultimamente...tu...tu...pratica assim...lazer...fora de casa...no caso.. 

esses lugares assim... 

Informante C: não não...ultimamente eu não tenho praticado não... 

 

Ocorrência (34): 
Pesquisador: e tu vais à igreja católica... por esses dias assim... tu:: 
Informante C: é ultimamente eu não tenho ido não porque às vezes eu chego do 

serviço cansado ai eu não tenho ido não... 

 

A informante F, do Grupo II, nas ocorrências (70) e (80), faz referência a eventos 

passados que se estendem até o momento presente. 

 

Ocorrência (70): 
Pesquisador: Dona D. ah... me contaram que a senhora tem um neto autista...essa 

experiência pra senhora significa o que? O que que a senhora tem aprendido com 

isso? Como tem sido a vida pra senhora com um neto que é autista? 
Informante F: (...) ... porque a gente começa a valorizar mais as coisas ... e dar 

valor ... a coisas tal insignificantes é isso que tem me tocado muito eu e toda a 

minha família coisa que não dar valor ... momentos ... hoje é difícil até para mim sair 

porque ele estuda só um período o outro período ele não estuda mais ... então eu não 

saio ele tem um apego muito grande comigo e ao mesmo tempo é muito bom ... eu 

me sinto assim que com ele/ eu tinha osteoporose  não tenho mais só de correr atrás 

dele ((risos))... 

 

Ocorrência (80): 
Pesquisador: e essas batidas aqui próximo que a senhora está falando...é... 

Informante F: é bem ai...acho que precisa de um sinal, e eu tenho pedido pra Deus 

tem um sinal, porque melhora..  

 

 

b)  “Estar” + gerúndio  

           

A perífrase ―estar‖ + gerúndio, expressando a noção aspectual de perfect, marca o 

aspecto imperfectivo, por apresentar a situação como incompleta, com um aspecto de duração 

prolongada, durativa, designando um processo sem limite definido, e que se estende até o MF.  
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A ocorrência (27)
15

, na fala do informante C , nas ocorrências (45), (46), (47), (48), 

(49) e (51), na fala do informante D, e nas ocorrências (102), (103), (104)
16 

e (116), na fala do 

informante H,  expressam uma continuidade que é veiculada pela perífrase ―estar‖ + gerúndio.  

 

Ocorrência (27): 
Pesquisador: certo...e por que tu pensa isso? 

Informante C: Porque o Brasil hoje ele se desenvolveu muito principalmente é em 

termos de serviços né hoje em dia você tem muito serviço né muito serviço que a 

presidenta ela vem é realmente é qualificando as pessoas ela fazendo planos pra as 

pessoas ter qualificação e enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente 

agora com esse primeiro emprego que ela vem botando os muitos jovens aprendizes 

em empresas as pessoas que não tiveram oportunidades antigamente que está tendo 
oportunidade hoje pra mim ela vem fazendo um ótimo serviço. 

 

Ocorrência (45): 
Pesquisador: no momento assim=, tu está trabalhando com alguma coi=sa? O que é 

que tu está fazen=do? 

Informante D: eu //eu// eu// no momento estou tra/  // estou trabalhando de= 

ajudante de pedreiro agora. 

 

Ocorrências (46) e (47): 
Pesquisador: cer=to e= lá onde tu trabalha é o que? É casa? é... 

Informante D: é// é casa, é casa na (inint) uma reformazi/UMA REFORMA que 

está tendo lá, eu, eu estou trabalhando lá. 

 

Ocorrências (48) e (49):  
Pesquisador: cer=to, e tu acha assim que a diá=ria, o valor que tu ganha, compensa 

assim o// o que tu que tu trabalha? 

Informante D: rapaz que é porque= eu estou trabalhando com a minha prima né? 

e estou fazendo assim um como+é? um=, um= num //num// é uma diária assim 

completa né? tem um+a// um+a// uma abatimento num é isso? 

 

Ocorrência (51): 
Pesquisador: tanto faz....se tu acha que eles são bons::ou ruins::? 
Informante D: rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né? eles estão:: estão o que? 

É::governado...é governando (também) é coisa assim...estão governando bem né? 
a/eles... 

 

Ocorrências (102), (103) e (104) : 
Pesquisador: certo...e com relação à prefeitura aqui da sua cidade...agora..como é 

que o senhor vê...essa questão ai...como é que o senhor...o que que o senhor está/o 

que que o senhor acha? 

Informante H: esse prefeito até agora...está com cem dias de mandato...até agora 

ainda não fez nada...a única coisa que ele está fazendo ai...que o povo está 

falando...é que ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha 

dele ele falou que ele não ia mexer com ninguém... 
 

______________ 

15 Em ela vem é qualificando... vem fazendo principalmente agora...vem botando...vem fazendo... também 

expressam perfect.  Não marcamos aqui essas realizações, pois fazemos referência a elas na seção que trata das 

realiações de perfect com outras formas perifrásticas, na subseção d.1, nas ocorrências (24), (25 ) e (26); vide     

p. 114. 
16 Em até agora ainda não fez nada... também ocorre perfect. Não marcamos aqui essa realização, pois fazemos 

referência a ela na seção c.2. quando fazemos tartamos da realização morfológica de perfect  com o pretérito 

perfeito simples + advérbio, no item circunstanciadores delimitativos, na ocorrência (101); vide p. 110. 
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Ocorrência (116): 
Pesquisador : e o senhor pode contar assim...como foi que o senhor começou a 

participar? 

Informante H: Eu comecei a participar lá... porque eu comprei um sítio apegado da 

sede do boi aí eu ... gostei do boi e aí fui/ estou até hoje lá brincando no boi... 

 

 

Como podemos também constatar na fala da informante F, no inquérito 6, nas 

ocorrências (72) e (73) são exemplos de eventos que ocorrem anteriores ao MF, contudo se 

prolongam até o momento presente:  

 

Ocorrência (72): 
Pesquisador: certo...e a relação dele com...ele tem irmã...irmãos? 

Informante F: ... me consolar mais quando ela disse que ―que eu não chorasse mais 

porque era uma realidade‖ porque a mãe dele tem uma formação e eu não tenho 

nenhuma formação ... a mãe dele é pedagoga tem psicopedagogia está até fazendo 

psicologia agora e tem outras outras outras arrumações aí outros cursos outras coisas 

... então ela ela entende melhor faz curso assim para ajudar ele... 
 

Ocorrência (73): 
Pesquisador: interessante né? a forma dele né? ele tem uma linguagem que não é a 

nossa, mas ele se expressa... 

Informante F: Uma linguagem que eu entendo tudinho ... eu entendo eu entendo 

mais do que a mãe dele que a mãe dele não lida com ele ... a mãe dele vem de manhã 

olha ... quando ela passa as vezes  para o serviço ele já foi para o colégio ... que seis 

e meia eu já mandei ele para o colégio de manhã mas quando ela vem do serviço 

onze para doze horas ela vem olhar ele ... quando ela vem do serviço a tarde ela fica 

com ele até dá sete horas da noite ... aí é que ela vai para o serviço é o tempo que ela 

mais convive com ele é nesse horário de cinco até as sete todo dia e ele sabe que que 

ela é  mãe ... hoje mesmo na hora do almoço ela veio da faculdade que o o o/ ela está 

no segundo no segundo relacionamento ... e ele estava para  Axixá e quando ela 

bateu/ ela está fazendo psicologia que quando ela bateu aí no portão que eu disse 
―Márcia‖ ele saiu logo de carreira que ele sabe que Márcia é a mãe dele... 

 

 

As sentenças, enunciadas  pelos  informantes D, H e pela informante F, veiculam a 

noção aspectual de perfect quando à morfologia verbal foram associadas expressões 

adverbiais, veiculando uma especificação de tempo passado: ―trabalho de pedreiro desde...‖, 

―estão governando desde...‖, ―está fazendo psicologia desde...‖, ―estamos vivendo desde...‖. 

Entretanto, mesmo sem a presença dos circunstanciadores temporais, essas situações, 

expressas nas fala dos informante D, H e da informante F, são exemplos de eventos não 

delimitados que aconteceram antes do MF e se prolongam até o momento presente, por não 

apresentarem um ponto final na situação.  

Já na ocorrência (40), o informante D faz uso do circunstanciador de tempo 

delimitativo ―até hoje‖, que ratifica a ideia de prolongamento da situação. 
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Ocorrência (40): 
Pesquisador: ce::rto...então...falando em prefeito...e a cidade aqui...o que que tu 

acha dessa::cidade? tu acha que:: é um bom lugar pra viver? 

Informante D: é/é::é porque a aqui a gente na nasceu e se criou...(  ) estamos 

vivendo até hoje... 

 
 

Na ocorrência (44), na fala do informante D, o circunstanciador determinado ―hoje‖ 

tem o mesmo valor de ―até hoje‖ expressando um tempo de permanência da situação. 

 

Ocorrência (44): 
Pesquisador : Isso... 

Informante D: Não ... no caso a minha a minha prima né ... porque por intermédio 

dela se eu estou trabalhando hoje lá no co/ lá no no coisa de ajudante de pedreiro 

foi ela que né ... ligou para mim ... e eu eu de vez em quando trabalho muito com ela 
... que ela ela me ajuda né ela liga para mim ... ―Oh eu tenho um serviço assim ... tu 

não quer?‖ aí eu me inter/ se se eu estiver interessado eu vou lá e né ... vou trabalhar 

lá... 

 

 

 

c) Flexão verbal + advérbios aspectuais 

 

Encontramos na fala dos oito informantes dos inquéritos analisados ocorrências de 

perfect expressas através da combinação do tempo presente + advérbio, pretérito perfeito + 

advérbio e pretérito imperfeito + advérbio.  

 

c.1) Presente do indicativo + advérbio 

 

O presente do indicativo indica que o acontecimento começa em um passado mais ou 

menos distante e perdura ainda no momento em que se fala ou, em um dos seus empregos 

mais típicos, esse tempo verbal significa precisamente que o acontecimento expresso pelo 

verbo é simultâneo ao momento da fala (MF). Por esse motivo, o presente do indicativo 

expressa aspecto imperfectivo e não expressa, em si, o aspecto acabado. 

Os adjuntos adverbiais acrescentados à morfologia do verbo no presente têm a função 

de especificar a localização temporal marcada na flexão verbal, fixando o momento da 

referência (MR) da oração em que estão incluídos, identificando o tempo de referência ao 

tempo indicado pelo adjunto. Estabelecendo, assim, uma relação cronológica com o momento 

da fala (MF).  

Adotamos a classificação de Martelotta (1991) e, dessa forma, agrupamos os 

advérbios associados à morfologia do presente, nas ocorrências dos inquéritos analisados, em: 
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circunstanciadores de tempo determinado, circunstanciadores de tempo indeterminado, 

circunstanciadores iterativo e circunstanciadores delimitativos. 

 

 Circunstanciadores de tempo determinado: há x anos, desde x, há x tempo 

 

O adjunto adverbial ―desde que‖ tem um caráter adverbial de tempo passado, 

entretanto não aponta para um final, mas enfatiza a continuação dessa ação pretérita. Na 

ocorrência (15), no inquérito 2, na fala da informante B, o localizador temporal ―desde‖ marca 

o início da situação, entretanto, não aparece na fala da informante outro localizador que 

expresse uma situação concluída no passado. 

 

Ocorrência (15): 
Pesquisador: e...ainda com relação assim a cidade daqui  né? além de ônibus tem 

outros serviços que são oferecidos pra população como por exemplo 

hospital...como é que analisa assim...como é que tu vê a situação dos hospitais de 

São Luis...não só os hospitais na situação em que ele se encontram né? mas desde 

quando...como a gente diz né? desde quando eu me entendo por gente? 

Informante B: Rapaz, desde que eu me entendo por gente que eu... vejo dizer 

que... a saúde de São Luís é uma negação, realmente mesmo uma negação que a 

pessoa passa vinte, dez, vinte, trinta minutos numa fila para marcar uma consulta, 

isso é uma palhaçada... muito grande e marca... lá para o outro mês... tu tá, tu 

morre e não faz os exames que tem que fazer. 

 

 

No inquérito 4, nas ocorrências (39) e (52), o informante D, ao fazer referência ao 

tempo que participa das brincadeiras folclóricas no Maranhão e ao tempo que trabalha como 

carregador na feira,  utiliza um circunstanciador determinado ―mais de‖, indicando o início do 

evento e sua permanência no tempo (―onze anos‖).  

 

Ocorrência (39): 
Pesquisador: bom...me disseram que tu gosta...da festa do boi...daqui de São 

Luis...tu participa dessa festa? 

Informante D: participo sim... 

Pesquisador: faz quanto tempo? 

Informante D: rapaz...acho que está mais de onze anos... 

 

Ocorrência (52): 
Pesquisador: faz quanto tempo...que tu trabalha assim? 
Informante D: rapaz eu me recordo bem...eu me recordo bem...na hora que ele me 

deu/me botou nessa profissão assim de ser né? de fazer frete...ele nem sonhava 

assim (que eu digo assim) adoecer né? que eu acho que está mais de::está mais 

de::onze anos né? que eu trabalho na feira do João Paulo de::de carregador né? 

fazendo frete.... 

 



92 
 

A locução adverbial ―há muito tempo‖, na ocorrência (54), enunciada pelo informante 

D, e na ocorrência (68)
17

, realizada pela informante E, expressando a duração do processo. 

 

Ocorrência (54): 
Pesquisador: e isso...assim...ele ter...te colocar pra trabalhar com isso...pra ti...foi 

algo bo::m? 
Informante D: pra mim sim...porque hoje eu estou né? trabalhando...e::eu ach/eu 

achei bacana né? porque pelo menos eu esto::u...gan ganhando meu trocado né? 

honestamente...nã não estou mexendo no que é alheio né? há muito tempo que eu  

trabalho nunca tive nenhuma reclamação...nã na não tem algum freguês de de de 

dizer de mim já errei...fiz alguma coisa de errado...só essas coisas boas...só só 

agradecer assim...os os meus fregueses...  

 

Ocorrência (68): 
Pesquisador: como é que a senhora acha que é a vida das 
domésticas...geral...Brasil...até mesmo São Luis...somente? 

Informante E: gente...mas eu acho que::que o estado que paga pior...é São Luis...    

(  ) de empregada doméstica...São Luis é o estado que paga pior...e::exploram muito 

mais...exploram muito mais...hum...porque::(  ) porque::eu trabalho aqui graças a 

Deus há muito tempo::não dá aquelas...mas elas me ajudam muito...graças a 

Deus...tem lugar ai que elas exploram bastante...exploram (  ) muito...tem/não 

tem/não são todas ruim né? tem umas boas também...pelo menos a minha graças a 

Deus...até ho::je...trabalho já/com ela até ho::je...graças a/o que eu preciso aqui...que 

elas possam me ajudar...elas me ajudam...é...bem delas não tenho nada que reclamar 

né? eu digo por ai que::até hoje pra mim as minhas são muito boas graças a Deus pra 

mim... 

 

 

 

A informante F traz em sua fala, na ocorrência (76), um circunstanciador de tempo 

determinado, dando uma indicação mais precisa do tempo. A informante é bem precisa 

quando diz que mora há ―trinta e dois anos‖ em determinada localidade. 

 

Ocorrência (76): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa 

devido a esse fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que 

significa que talvez seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: Todo mundo... graças a Deus... aqui é um bairro excelente, todo 

mundo na sua... mas sempre foi assim... em todo lugar que já morei, eu já morei, 

quando eu me casei, passei um mês no Sacavém, depois eu fui pra (não entendi), 
perto dali onde é hoje a igreja da Graça, de lá vim pra Macaúba, depois pro bairro de 

Fátima, depois fui pra Camboa, depois vim pra cá, nesses quarenta e três anos de 

casamento... então, só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros anos foi 

peregrinando pra encontrar onde Deus queria me botar... 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
17

 Em até ho::je...trabalho já/com ela até ho::je... também ocorre perfect.  Não marcamos aqui essa realização, 

pois fazemos referência a ela na seção em que tratamos dos circunstanciadores delimitativos, na ocorrência (69); 

vide p. 101. 



93 
 

 Circunstanciadores de tempo indeterminado: sempre, nunca, ainda 

 

 

Em (8)
18

, na fala da informante A, o advérbio ―sempre‖ expressa a ideia de que o 

evento e a situação ocorrem não em um momento específico, mas ao longo do tempo, 

demonstrando assim a frequência do evento: a informante expressa o hábito de ir com os 

filhos para a igreja. 

 

Ocorrência (8): 
           Pesquisador: e::tu está falando...dessas pessoas que também usam drogas com essas 

idade né? Assim...tu fazes alguma coisa..além de levar para a igreja...para tu não/pra 

tu não permitir que os teus filhos acabem também fazendo essas coisas? 
Informante A: isso...(   ) nós cristãos...a gente tem que que acompanhar nossos 

filhos na igreja...para que nunca se desviem né? Porque eu ir p/para a igreja 

procurando minha salvação e não levar meus filhos...não vai adiantar de nada...então 

eu levo...sempre que eu posso...dia de domingo eu levo ―ah eu não quero mamãe‖ 

―não meu filho vai‖ porque o caminho certo é esse.. 

 

 

Na ocorrência (56), no inquérito 5, na fala da informante E, aparece o circunstanciador 

―sempre‖ associado à morfologia do presente de forma a registar uma ação habitual: a 

frequência com que a informante vai ao clube de reggae.  

 

Ocorrência (56): 
Pesquisador: é? aonde?  

Informante E :sá::bado eu vou aqui sexta-feira eu sempre vou aqui no:: Túnel do 

Tempo...aqui na (  ) sexta-feira ou então sábado...e lá/no dia de sábado eu vou no 

barzinho lá perto de casa que tem uma radiola também que/ai eu fico lá...bebendo 

uma cervejinha e::escutando reggae... 

 

 

O circunstanciador ―sempre‖ costuma aparecer em eventos e situações                     

não-específicas. Um bom exemplo, também, para se constatar isso são as ocorrências (71), 

(74), (78) e (79) na fala da informante F, no inquérito 5, em que a informante expressa 

informações temporais imprecisas ou indeterminadas, porém constantes, durativas. 

 
 

Ocorrência (71): 
Pesquisador: certo...e a relação dele com...ele tem irmã...irmãos? 

Informante F: E/Eu às vezes eu sofro/eu sempre digo para ela que eu sofro por 
mim e por ela ... eu sofro por mim por ser avó e sofro por ela porque é mãe e eu 

sinto que ela ela é porque ... o pai dele ... abandonou eles quando ele tinha trinta dias  

 

_________________ 

18 As ocorrências  (8), (56), (71),(74), (78), (79), (89), (92), (93), (66), (112), (113), (6), (14), (37), (18), (62), 

(81), (94), (97) e (108), contidas nas páginas 93 a 98, são imperfectivos habituais, porém também expressam a 

noção de perfect,  porque os circunstanciadores temporais associados à morfologia verbal dão ao evento a noção 

de continuidade. 
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de nascido ... e:: então com isso aí foi também ( ) é um assunto assim que pouco a 

gente trata e eu já fui me conformar assim mais ... me consolar mais quando ela 

disse que ―que eu não chorasse mais porque era uma realidade‖ porque a mãe dele 

tem uma formação e eu não tenho nenhuma formação ... 

 

Ocorrência (74): 
Pesquisador: mas...assim...como é o contato dele com o pai dele? São 

visitas....como é que... 

Informante F: Não ... o pai dele pega ele aqui de quinze em quinze dias ... eu 

entrego só mesmo com a roupa do corpo e a medicação que ele toma ... aí da/ saiu 

daí ... não se sabe de nada ... mas o pai dele dá assistência assim de/ dar mesada 

plano de saúde e:: e dentista assim ( ) agora saiu daqui para lá/ agora só que quando 

o pai dele/ porque o pai dele tem direito aí de semana de/ até que ultimamente ele  

já não exige muito ... mas a gente sempre faz questão até para ele/ porque 

antigamente ele levava para a polícia e tudo/ porque eu tenho para mim também que/ 

inclusive tem pessoas ( ) que dizem assim que ele nem parece ser autista ... 

 
 

Ocorrência (78): 
Pesquisador: e...como é que a senhora vê eles assim...o comportamento 

deles...porque os filhos geralmente tem cada um a sua maneira né? como a senhora 

descreveria os seus filhos assim? 

Informante F: Meus filhos... eu sou mãe, eu sou suspeita de falar, mas meus filhos 
eu só tenho que agradecer a Deus pelos meus filhos... graças a Deus... hoje, como eu 

sempre digo, hoje, mãe que não tem filhos, que se drogam, que botam as mãos pro 

céu e agradeçam a Deus... Graças a Deus... eu creio que essa fase, eu já... meus 

filhos todos são independentes, tem a vida deles, tem responsabilidade, suas 

famílias, e tão vivendo a vida deles.  

 

 

Ocorrência (79): 
Pesquisador: mas...esse tempo que a senhora viu a cidade mudar...a senhora acha 

que teve coisa que mudou pra bom e teve coisa que mudou pra ruim? Ou a senhora 

acha que tudo mudou só pra ruim ou mudou só pra... 

Informante F: Não, não, eu acho que o Centro mudou pra melhor... eu sempre vejo 

pra melhor... e... a única coisa que eu acho mais ruim é a mocidade, que eu vejo que 

no meu tempo não é só aqui... no meu tempo, vou fazer sessenta e dois anos...  
assim... os jovens hoje não tem responsabilidade mais... ninguém mais... e no meu 

tempo não era assim.. todo mundo tinha responsabilidade... hoje ninguém respeita 

pai e ninguém respeita mãe... graças a Deus... criei meus filhos do jeito que fui 

criada... sempre com responsabilidade... amanhecia o dia a gente tinha... amanhecia 

o dia todo mundo tinha os seus deveres, todo mundo... varria a casa, varria... por 

causa no interior a casa enchia, quem dava comer pra bicho, dava... então todo 

mundo tinha sua responsabilidade... hoje não se tem responsabilidade dessa... não 

tem ninguém bandido, não tem ninguém prostituto, todo mundo casado, com 

família... todo mundo foi responsável por seus atos pela sua família, graças a Deus. 

 

 

O mesmo circunstanciador é utilizado pelo informante G, no inquérito 7, na ocorrência 

(89), quando esse fala de uma situação constante: clientes que destratam os funcionários do 

banco.  

 

Ocorrência (89): 
Pesquisador: pois é...então...como o senhor está dizendo né? então o pessoal 

realmente não sabe...é é bom por esse lado né? mas eu digo assim...porque as 

pessoas dizem assim... ―ah que o pessoal do banco é ignorante...eles trata mal as 
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pessoas que eles atendem‖...mas o senhor acha que isso não é verdade pelo o que o 

senhor vê não é? 

Informante G:  não é...porque tem uns mesmo que... já chegam pulando né? ai o 

cara também não é/ ―rapaz eu não sou criança...que é que esse cara pensa que eu sou 

para ele?‖ ai joga umas palavras também ―olha não é assim...o senhor também 

procure me respeitar..eu não sou seu filho...eu não sou/estou trabalhando 

senhor...não sou palhaço não‖ ai eles vão vendo...‖é::o cara falou foi sério‖ até os 

colegas de trabalho mesmo ―poxa valeu (sentença exclamativa) tu falou mesmo 

bacana pra ele‖ porque sempre tem uns salientes mesmo não é? batendo ―ah meu 

dinheiro está aqui...eu pago vocês‖ mas não é assim não...‖se o documento não está 

batendo aqui...o senhor tem que per/que procurar os seus direitos lá fora‖ ai eles 
ficam doido...(por causa) de negócio de IPVA de carro essas coisas? Hum...qualquer 

besteirinha...o banco ―não isso aqui já passou...olha...já passou o prazo‖ eles querem 

―não...já passou o prazo...você tem que procurar...outro...correio...alguma coisa‖ ai 

mas porque é cliente do banco...eles se acham...que tem que pagar lá... 

 

 

Fato semelhante aparece nas ocorrências (92) e (93), quando o informante G faz 

comentário sobre o reggae e da frequência com que sua companheira visita os clubes de 

reggae. 

 

Ocorrência (92): 
Pesquisador: então por isso o senhor gosta muito...dessa música [dessa música] né? 
está certo...e::por agora assim...o senhor vai a a festas de reggae? 

Informante G: eu curto mais é essa FM (Naty Naivison) ele ele::sempre bota as 

antigas...como te com/é/tocou agora esse domingo aqui no Bairro de Fátima....eu só 

não fui mesmo porque::a grana estava fraca ((risos)) ai não deu para eu ir...mas foi 

uma festa boa...os colegas meu falaram ―poxa Luis foi massa‖  

 

Ocorrência (93): 
Pesquisador: e ela também:: 

Informante G: agora que ela parou...está chei de neto? Mas sempre ela vai (  )  

 

O circunstanciador ―sempre‖ confere continuidade ao evento ao fazer referência à 

totalidade de um período, dando a ideia de ―o tempo todo‖. 

Na ocorrência (66), a informante E faz referência a sua constante luta pela 

sobrevivência. A presença da negação é essencial para dar à sentença o aspecto de 

continuidade. 

 

Ocorrência (66): 
Pesquisador: e a senhora é feliz? 
Informante E: so::u...apesar de toda minha::...((riso)) eu sou brasileira...―eu não 

desisto nunca‖((riso)) sou feliz graças a Deus...―eu não desisto nunca minha 

irmã”...tô caindo aqui...mas tô dizendo que tô contente...tô feliz...―não desisto 

nunca‖...―sou brasileiríssima‖...apesar de... todos o::s:: os transtornos da vida...eu 

sou feliz graças a Deus... 
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Nas ocorrências (112) e (113), o informante H faz uso do circunstanciador ―ainda‖ 

para expressar a permanência, a repetição de um evento específico não-pontual.  

 

Ocorrências (112) e (113): 
Pesquisador:: o se/tem algum filho que estuda? 

Informante H: Tenho tem o/ tenho o caçula que ainda estuda ainda... faz 

faculdade... 

 

 

 Circunstanciadores iterativos: todo domingo, todo dia, todo tempo, todo santo dia, toda 

sexta-feira, todo ano 

 

Os circunstanciadores iterativos expressam informação precisa sobre a repetição do 

evento. Na ocorrência (6), do inquérito 1, a noção de perfect  é garantida pela locução 

adverbial  ―todo dia‖, quando a informante A refere-se ao ato de levar os filhos para a igreja. 

 

Ocorrência (6): 
Pesquisador: tu falaste ai dos teus filhos...tu também falaste que tu é evangélica...e 

os teus filhos...como é que é...tu leva eles também para a igreja 
Informante A: levo...levo...levo o menino e a menina...só que dia de quarta-feira eu 

vou só...eu vou duas vezes na semana...eu vou dia de quarta-feira e dia de 

domingo...ai dia de segunda eu vou para a escola de::de Bíblia...de estudo da 

Bíblia...e dia de quarta-feira eu vou pa:: a célula...aqui mesmo na rua...ai eu levo 

todos os dois...todos os domingos eu levo eles para na igreja.... 

 

 

Essa mesma leitura pode ser feita nas ocorrências (13) e (14), no inquérito 2, na fala da 

informante B, em que a noção de perfect também é garantida pela locução adverbial         

―todo dia‖: quando a informante  comenta sobre o constante engarrafamento que a mesma 

enfrenta todos os dias e o aumento que o preço da passagem do transporte coletivo vem 

sofrendo ao longo do tempo. 

 

Ocorrência (13): 
Pesquisador: ok...deixa eu falar ...outra coisa aqui também chama muito a atenção é 

que aqui na cidade recentemente o prefeito mudou...não é mais o prefeito 

anterior...mudou de gestão...então tu tem assim alguma esperança com esse prefeito 

de mudar alguma coisa...se for preciso mudar também né? 

Informante B: Eu... tenho né... quero que ele mude, porque o... o transporte público 

daqui de São Luís está uma negação. É engarrafamento para tudo quanto é lado, eu 

pego engarrafamento da Forquilha até no Turu todo dia eu espero que ele mude 

isso daí, esse negócio de transito, melhore o transporte público porque é uma 
negação transporte lotado todo dia tanto para ir, quanto para vim... a  pessoa trabalha 

o dia todinho em pé e ainda vem... vem em pé do serviço até aonde vai descer do 

ônibus não tem condição. 

 

Ocorrência (14): 
Pesquisador: mas pela tua experiência...tu não acha que mudou nada pra pior ou pra 

melhor? Não tem nenhuma diferença? 
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Informante B: Pra mim, eu acho que não tem não. 

Pesquisador: nem preço de passagem? 

Informante B: Esse aí sobe, sobe todo dia. Diz que já vai aumentar de novo. 

 
 

Da mesma forma, no inquérito 3, nas ocorrências (27) e (37), em que o informante C 

faz referência ao frequente hábito de sair de ônibus e de brincar com os amigos. 

 

Ocorrência (27): 
Pesquisador: certo...e ainda falando dessa cidade aqui...eh::falar de...outra 
coisa...dos ônibus daqui...tu anda de ônibus? 

Informante C: bastante, todo dia eu saio de ônibus de manhã cedo até porque eu 

trabalho na BR e pra mim sobre essa questão de ônibus principalmente pra BR é 

uma dificuldade enorme principalmente quando chega no final de semana que reduz 

muito o número de ônibus e  se torna mais demorado  pra você chegar no seu 

serviço se você é acostumado a sair durante a semana, sair seis da manhã pra pegar o 

ônibus de seis e dez no final de semana você tem que acordar quatro pra pegar o 

ônibus  de cinco e dez. 

 

Ocorrência (37): 
Pesquisador: por que tu acha isso?  
Informante C: não::porque a gente todo di::a nós brincamos no serviço...fazemos 

serviço sério...se tratamos bem...se respeitamos na verdade como homens...e 
como::pai de família... 

 

O modo de repetição normalmente é marcado por meios lexicais. A frequência da 

repetição nas ocorrências (13) e (14), na fala da informante B, e nas ocorrências (27) e (37), 

na fala do informante C, é marcada pelo adjunto adverbial ―todo dia‖, que de certa forma 

acaba quantificando e dando regularidade à repetição da situação. 

Na ocorrência (18), do inquérito 2, aparece a locução adverbial ―todo tempo‖, um 

circunstanciador iterativo, indicando a frequência com que os eventos não-específicos 

acontecem ao longo do tempo: a frequência com que ela costuma ir às apresentações de 

bumba-meu-boi. 

 

Ocorrência (18): 
Pesquisador: mas tu vai às apresentações do bumba-meu boi? Também faz 
tempo...ou faz pouco tempo tu passou a ir ver essas coisas? 

Informante B: Não, eu vou todo tempo... é só chegar São João eu vou (  ) no 

parque. 

 

 

Diferente dos outros circunstanciadores, o circunstanciador temporal ―todo domingo‖ 

destacado na ocorrência (62), na fala da informante E, indica a frequência com que o evento 

se refere ao longo do tempo. Não se trata de um evento ocorrido uma só vez, mas de um 

evento não-específico que apresenta uma situação habitual e com um limite as repetições, ou 
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seja, a ida ao bar só acontece aos domingos. 

 

Ocorrência (62): 
Pesquisador: e::os finais de semana...o que que a senhora gosta de fazer? 

Informante E: eu? ((riso)) final de semana? De vez em quando eu vou na feira 
compro a minha comida...faço a comida e depois eu vou para o barzinho beber uma 

cervejinha...isso ai é todo domingo... 

 

 

Na ocorrência (81), quando a informante F utiliza o circunstanciador ―todo santo dia‖,  

é possível verificarmos  o desenvolvimento da situação com uma duração descontínua que 

sofre interrupções na sua duração, criando a ideia de repetição do evento. 

 

Ocorrência (81): 
Pesquisador: a senhora lê com/com certeza né? ainda... 

Informante F: Leio, leio todo santo dia, leio a Bíblia muitas vezes... Hoje eu leio 

mais é livro evangélico, eu gosto muito de ler. 

 

 

Essa mesma leitura podemos fazer na ocorrência (94), na fala do informante G, 

quando esse se refere ao momento de diversão com os colegas de trabalho e na ocorrência 

(97), quando comenta sobre as visitas do filho aos netos. 

 

Ocorrência (94): 
Pesquisador: são são...como eles são? 

Informante G: (são eles saem assim) olha toda sexta-feira tem uma cervejinha lá 

tem um churrasquinho? Ai eles tem um carro ai ―rapaz vamos para o pagode?‖ ai 

saem para o pagode... 

 

Ocorrência (97): 
Pesquisador:  mas::ele vê...as crianças? 

Informante G: é::todo fim de/domingo ele vem em casa...a folguinha dele ele vem 
ai...ai fala com a mãe dele...quando não é...leva a mãe dele...ela para passear... 

 

 

Da mesma forma acontece em (108), quando o informante H refere-se às eleições: 

 

Ocorrência (108): 
Pesquisador: sempre vota? 

Informante H: Eu voto todo ano ... todo ano eu voto... 

 

 

 

 Circunstanciadores delimitativos: até hoje, até agora 

 

No inquérito 1, o circunstanciador delimitativo ―até hoje‖ é utilizado pela informante 

A, na ocorrência (1), para falar de uma situação que se estende até o momento presente. 
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Ocorrência (1): 
Pesquisador: desse tempo que tu conhece ela assim..tem alguma coisa que tu 

lem::bra...muito boa pra vocês assim...que aconteceu? 

Informante A: é:: a nossa diversão...que a gente bebia junto...mas ela nunca foi de 

beber...ela gosta muito mesmo é de fumar cigarro...até hoje eu digo pra ela 

―Josilene minha irmã deixa isso ai que isso ai vai te matar‖ ai ela diz ―ah eu não 
consigo‖ ―consegue sim...nada para Deus é impossível‖ a gente conversa é 

muito...ela me conta da vida dela ―ah eu estou passando‖ eu conto da minha...então 

nós somos amigas confidenciais... 

 

No inquérito 2,  a informante  B utiliza, na ocorrência (11), a locução adverbial ―até 

hoje‖, um circunstanciador delimitativo do evento para referir-se a uma situação duradoura e 

que não apresenta um ponto final intrínseco ao mesmo: a permanência dos parentes em outra 

cidade, que não São Luís. 

 

Ocorrência (11): 
Pesquisador: é...tu também fala da questão dos teus primos estarem bem...é...não 

estarem mais em São Luis...que eles estão bem de vida...tu acha que pra ficar bem 

financeiramente aqui...precisa sair? 

Informante B: Eu... eu,eu,eu,eu... eu não pretendo sair daqui de São Luís nunca 

mais para viver... viver numa vida boa... eles foram porque eles quiseram né, eles 

não tinham oportunidade... emprego aqui pra eles e eles foram para lá e se deram 

bem, lá estão até hoje. 

 

A locução adverbial de tempo ―de antes... até agora‖, na ocorrência (12) enunciada 

pela informante B, expressa a duração do processo: a falta de opção, para a informante,  de 

outro tipo de emprego que não seja o de doméstica. Registramos aqui a marcação tanto da 

fronteira da esquerda (―antes‖) quanto da fronteira da direita (―até agora‖), ressaltada por 

Iatridou et al (2003). Na ocorrência (105), na fala do informante H, a marcação da fronteira 

acontece apenas à direita, com o circunstanciador delimitativo ―até agora‖:  

 

Ocorrência (12): 
Pesquisador: mas tu acha que precisa sair? Aqui não tem oportunidade? 

Informante B: De emprego não. 

Pesquisador: e antes? 

Informante B: Nem hoje, nem antes... não sei. 

Pesquisador: conta assim o que tu acha de antes sobre essa questão de emprego? 

Informante B: Ah... de antes até agora não tem emprego para nada, só na casa 
de família. 

 

Ocorrência (105): 
Pesquisador: um tempo desse né? eh::esse mesmo prefeito ai...ele tirou um dinheiro 

do carnaval pra colocar pra saúde...o senhor/o que que o senhor achou disso? 

Informante H: rapaz ele falou que tirou dinheiro do carnaval do Sã/do carnaval pra 

colocar na saúde...mas até agora a saúde está péssima (sentença exclamativa) não 

tem anda na saúde (sentença exclamativa) 
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A presença do circunstanciador temporal ―até hoje‖ na ocorrência (35), do inquérito 3, 

na fala do informante C, altera o valor aspectual do verbo, dando a ideia de um evento que 

perdura no tempo.  

 

Ocorrência (35): 
Pesquisador: por que? tu tem alguma razão assim pra isso?  

Informante C: porque::as músicas de antigamente...elas eram músicas que 

realmente mar/marcavam nas pessoas né? música que realmente dava...a sensação de 

escutar...a música...e::e até hoje músicas de antigamente...como do rei Roberto 
Carlos...marca na nossa vida..de hoje em dia que somos jovens...principalmente na 

vida dos nossos pais de antigamente... 

 

 

Na mesma sequência, está a ocorrência (53), do inquérito 4, na fala do informante D: 

 

Ocorrência (53): 
Pesquisador: então quer dizer que o teu pai que::/ 
Informante D: assim que ele que me/ele que::que me botou né? que me me 

incentivou né isso? [hum hum] pra mim trabalhar...e até hoje eu estou nessa 

luta...nessa peleja...pra mim ganhar esse pão de cada dia assim... 

 

 

A locução temporal ―até hoje‖ apresenta uma relação simultânea com o MF. Essa 

locução não está se restringindo ao espaço de tempo de 24 horas, mas representa um intervalo 

bem maior, um período de tempo, dando uma ideia de prolongamento, duração. Esse 

circunstanciador não dá indicação precisa do momento da ocorrência do evento específico 

sequencial, e sim passa a ideia de que a situação perdura no tempo de uma forma 

indeterminada, como podemos comprovar nas ocorrências (57), (58), (64) e (69), na fala da 

informante  E.  

 

Ocorrência (57): 
Pesquisador: no reggae? [((riso))] como foi isso?  

Informante E: foi um dia de domingo né? estava lá no::eu fui lá numa que rua que 

tinha assim...tinha um barzinho (os meninos) me convidaram ―menina (sentença 

exclamativa) vamos ali vambora beber uma cerveja?‖ eu digo ―ah menino eu não 

vou não‖ ela disse ―vumbora menino?‖ ai chegamos lá começamos a beber...ai ele 

veio se sentou assim...ai cantou um reggae que eu gosto demais ele me chamou pra 

dançar...ai conversa vai conversa vem...conversa vai conversa vem...ai começamos a 

ficar juntos e estamos até hoje... 

 

Ocorrência (58): 
Pesquisador: como eram? 
Informante E: pelo menos não demorava tanto pra tu consultar...não demorava 

tanto...porque na...eu me lembro muito bem na Liberdade quando eu tava grávida da 

minha filha...eu ia no/eu fiz/eu fiz minha::minha::como é/todinha no hospital...até 

hoje essa médica sempre que eu me levo meus netos ela ainda cuida deles 

ainda...doutora Graça...lá no::Hospital da Criança...ela ainda vive lá ela...que eu fiz 

minha::coisa todinha com ela... 
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Ocorrência (64): 
Pesquisador: senhora poderia contar (  ) sobre a sua história.. desde a sua infância... 

até hoje? 

Informante E: (...) botei elas no colégio... estudaram desde pequena... elas não 

quiseram nada com a vida... ―me encheram de neto‖... pra mim criar((riso)... claro 

né? estão lá em casa até hoje... (  ) tem as casinha dela... tem só uma que mora 
comigo... a outra tem uma casi/tem uma casa dela...mora comigo até hoje...aí:: ―nós 

vive lutando minha irmã‖ trabalho aqui de segun::da a sábado... sábado tem uma 

casa que eu faço faxina...e elas aqui me ajudam também... de vez em quando eu faço 

um almoço...faço um almoço pra elas aqui... pa esses tios delas (aí né?) eles me 

pagam... que é fora a parte do que eu trabalho aqui né? (  ) ―vou levando a vida do 

jeito que Deus quer‖... ([então...] até::...―até o dia que Deus quiser‖... 

 

Ocorrência (69): 

Pesquisador: como é que a senhora acha que é a vida das 

domésticas...geral...Brasil...até mesmo São Luis...somente? 

Informante E: gente...mas eu acho que::que o estado que paga pior...é São Luis...    

(  ) de empregada doméstica...São Luis é o estado que paga pior...e::exploram muito 

mais...exploram muito mais...hum...porque::(  ) porque::eu trabalho aqui graças a 

Deus há muito tempo::não dá aquelas...mas elas me ajudam muito...graças a 

Deus...tem lugar ai que elas exploram bastante...exploram (  ) muito...tem/não 
tem/não são todas ruim né? tem umas boas também...pelo menos a minha graças a 

Deus...até ho::je...trabalho já/com ela até ho::je...graças a/o que eu preciso 

aqui...que elas possam me ajudar...elas me ajudam...é...bem delas não tenho nada 

que reclamar né? eu digo por ai que::até hoje pra mim as minhas são muito boas 

graças a Deus pra mim... 

 

Em (57) e (58), a informante E não faz nenhuma referência ao início do evento, 

entretanto ela delimita a sua permanência no tempo através do circunstanciador ―até hoje‖. 

Em (58), vale registrar que a duração da situação é ratificada pela presença do 

circunstanciador ―sempre‖. Em (64), a informante enfatiza a permanência e consequente 

repetição no tempo de um evento específico: o fato da filha morar com ela até o momento 

presente.  

Na ocorrência (69), assim como nas ocorrências (57), (58) e (64), a noção de perfect é 

veiculada, também, através da combinação da morfologia verbal com a expressão adverbial 

―até hoje‖, não marcando o início do evento, mas a sua permanência no tempo.  

O informante G, na ocorrência (91), no inquérito 7, também utiliza o circunstanciador 

delimitativo ―até hoje‖, estendendo a situação de um tempo passado até o tempo presente. 

 

Ocorrência (91): 
Pesquisador: Bob Marley [Bob Marley] o que o senhor acha dele assim? 

Informante G:  era um cantor bom...chamava o povão mesmo...chamava...assim na 

radiola mesmo...casa cheia...até hoje é isso...de setenta oitenta e noventa...se tu for 

numa festa dessa...é tudo é casa cheia...por que? Tem reggae bonito...não é como 

hoje...negada chama o regueiro ―ah esse bate lata (sentença exclamativa)‖ hoje em 
dia negada chama esse reguinho de bate lata...mas se tu for numa festa de reggae 

antiga mesmo que eu estou te falando tu vê casa cheia...hoje é que/domingo mesmo 

teve aqui olha na uni ao aqui Bairro de Fátima... (Naty Naivison) eu não fui...mas 
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um colega meu disse que foi e lotou (sentença exclamativa) porque eles sabem fazer 

as festas... 

  

A mesma leitura pode ser realizada nas ocorrências (107), (109), (110), (111), (114) e 

(117), na fala do informante H , quando ele faz uso do circunstanciador ―até hoje‖ para 

referenciar uma situação que não apresenta um final determinado, comprovando assim a 

duração do evento.  

 

Ocorrência (107): 
Pesquisador: e assim...os vereadores de de/da nossa cidadã aqui...o senhor tem 

lembrança de algum que tenha sido um bom...que que trabalhou co/como um bom 

vereador? 

Informante H: Oh eu tenho a lembrança do ... finado Zé Cobertinho foi um bom 

vereador aqui em São Luís que hoje é/ já já morreu mas foi um bom vereador  

ajudava muito quem precisava ... morava lá no João Paulo ... ajudava muito aquele 

pessoal do João Paulo ... Bareis até hoje tenho até um colega com o nome dele ... 

Zé Cobertinho ... no João Paulo... 

 

Ocorrência (109): 
Pesquisador: sim...e::o seu bairro lá...com a quês/com relação a::a água::a a 

luz...essas coisas lá...como é que é? 

Informante H: Não ... ( ) até hoje a água e a luz é normal no Cohatrac... 

 

Ocorrências (110) e (111): 
Pesquisador: por que o senhor::o senhor vê dessa forma? 
Informante H: Porque eu não estou vendo nada que eles estão fazendo aí ...  até 

hoje ninguém faz/ vê nada... 

 

Ocorrência (114): 
Pesquisador: eh::e o senhor acompanha a vida da sua filha o/ou é um pouco mais 

distante dela? 
Informante H: Não ... acompanho ... ela mora/ até hoje ela ainda mora comigo... 

 

Ocorrência (117): 
Pesquisador: o senhor já pegou todo tipo de gente então ai nesses anos né? porque o 

senhor falou que é uma pessoa agradável...então o senhor com certeza deve ter 

pegado uma pessoa desagradável algum dia ai ((risos)) o senhor se recorda ((risos)) 

Informante H: Eu me recordo sim .. que eu já fui até assaltado ... eu fui assaltado/ o 

cara para querer me assaltar/ até hoje oh/ até hoje (eu estou desse jeito) aleijado foi 

por causa do assaltante ... infelizmente ... não matou porque Deus não deixou... 

 

 
 

c.2)  Pretérito perfeito simples + advérbio  

 

Nos inquéritos que compõem o Grupo I, os advérbios aparecem também associados a 

um sintagma verbal que marcam um tempo no passado ou marcam um ponto definido no 

passado.  
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Os enunciados com o PPS têm valor temporal de anterioridade em relação a MF e 

exprimem os valores aspectuais de evento prolongado e acabado, sendo construído como um 

todo fechado. Quando o adjunto adverbial combina-se com a morfologia verbal do perfeito, 

funciona como o localizador do MR, pois especifica a localização temporal marcada na 

flexão. No Grupo I, encontramos ocorrências de PPS acrescidas dos adjuntos adverbiais 

―sempre‖, ―até agora‖, ―ainda‖, etc., com referências aspectuais de durativo e não-acabado. 

No Grupo II aparecem verbos que também apresentam a morfologia do pretérito, ou 

seja, uma ação conclusa, em que o ME está mais bem delimitado e localizado, ocorre sempre 

antes do MF. Entretanto, da mesma forma como acontece com o presente, o PPS pode 

expressar um evento que tem início no passado e se estende/continua até o presente. 

Ressaltamos que essa possibilidade, geralmente, só se concretiza quando a essa morfologia do 

pretérito aparece anexada uma expressão adverbial de forma a veicular a ideia de 

continuidade do evento, da situação. Encontramos os seguintes circunstanciadores associados 

à morfologia do pretérito: circunstanciadores de tempo determinado, circunstanciador de 

tempo indeterminado e circunstanciadores delimitativos. 

 

 Circunstanciador de tempo determinado: desde 

 

Na ocorrência (83), no inquérito 7, o informante G apresenta o início do evento  

através de circunstanciador de tempo determinado ―desde‖, dando uma informação mais 

determinada acerca da marca temporal do evento, indicando também sua permanência no 

tempo.  

 

Ocorrência (83): 
Pesquisador: o senhor tem algum motivo pra ser torcedor do Sampaio? Podia torcer 

pra outro time...mas torce para o Sampaio...por quê? 

Informante G: porque:: desde criança...eu gostei do time e tal...e a gente aqui do 

bairro tudo era boliviano...a gente ia para o estádio...ai eu fiquei torcendo para o 

Sampaio... 

 

 Circunstanciadores de tempo indeterminado: sempre, nunca 

 

O uso do circunstanciador temporal ―sempre‖ indica frequência, hábito, repetição, 

sendo simultaneamente um localizador temporal e aspectual, pois esse adjunto estrutura o 

acontecimento como homogêneo no interior e ao longo de ME, expressando valores 

aspectuais de durativo e não-acabado em relação ao MF. Constatamos isso nos enunciados (4) 
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e (5) produzidos pela informante A quando a mesma refere-se ao fato de morar desde a 

infância no mesmo local.  

 

Ocorrência (4): 
Pesquisador: certo...e::assim...ainda falando sobre quando tu era criança...tu te 

lembra assim::do teu tempo de criança...das brincadeiras? De onde tu 
mora::va...como era assim? 

Informante A: eu sempre morei aqui...na minha infância...na minha 

adolescência...e::hoje em dia/na nossa época a brincadeira era de estar se 

escondendo...de pega-pega...de rouba bandeira...e hoje em dia não...as brincadeiras 

são diferentes...porque hoje em dia ninguém mais quer brincar...só quer 

brincar...meninas de estar namorando...menino é ―ah vou te matar‖ é com pedaço de 

pau...fazendo de revolver...e antigamente as brincadeiras eram melhores... 

 

Ocorrência (5): 
Pesquisador: e desses que moravam contigo assim...eles não moram mais? 
Informante A: não...que morava comigo.. sempre morou foi minha irmã...parte de 

mãe e parte de pai... 

 
 

Situação similar aparece no inquérito 4, nas ocorrências (41), (42) e (50), enunciadas 

pelo falante D. Observamos que o verbo ―ser‖ é não limitado no passado, pois o 

circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖ permite que não se identifique o limite do 

evento.  

 

Ocorrência (41): 
Pesquisador: ok...mas tu lembra de algum jogo...que tu::gostou muito assim? do 

São Paulo...ou do Sampaio...que tu gostou mesmo?  
Informante D: rapaz é foi uma vez Sampaio e Moto aqui na::aqui mesmo no 

Castelão no tempo que eu ia né? assim gostei...porque parece que o Sampaio 

ganhou...parece que foi de três a zero....do do do Moto...nesse tempo eu 

acompanhava mesmo...ai eu gostei muito do do q que eu sempre foi re/rivalidade 

né? como é? Sampaio e::Moto né? ai eu gostei muito...parece que foi três a zero ai 

no Castelão... 

 

Ocorrência (42): 
Pesquisador: Mas eu digo assim ... não só como trabalhador entendeu ... mas como 

uma pessoa mesmo assim ... uma pessoa calma tranquila como era que... 
Informante D: Era uma pessoa boa né ... papai sempre foi assim ... com a gente foi 

uma pessoa bacana... 

 

 

Ocorrência (50): 
Pesquisador: mas tu tem vontade de trabalha como eles não? 

Informante D: não não não sempre eu trabalhei de carregador mesmo mas nunca 

nunca me interessei assim a trabalhar de de vender negor de de... 

 

O circunstanciador de tempo indeterminado ―nunca‖ é utilizado pelo informante C, 

nas ocorrências (31) e (36), e pelo informante D, na ocorrência (55), de forma a marcar a 

duração do evento.  
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Ocorrência (31): 
Pesquisador : certo...e alguma vez tu lembra assim...de alguma ocasião...alguma 

situação de precisão...né? tua...de um hospital...do atendimento...tu tu lembra 

assim...se::esse atendimento...tu pode considerar bom ou ruim...nessa ocasião...de 

precisão? 

Informante C: na verdade é eu nunca precisei graças a Deus até hoje nunca levei 
pessoas é pro hospital que agente chegou lá seis seis da tarde e fomos atendidos bem 

dizer nove horas da noite. 

 

Ocorrência (36): 
Pesquisador: certo...é::outra coisa que eu também queria saber de ti...é um pouco 

sobre a tua família assim...não os teus filhos nem a tua esposa...mas a tua família 

assim...irmãos...mãe...tu pode contar um pouco sobre eles?  
Informante C: bem....meus relacionamentos com meus irmãos são bons são 

perfeitos...com meus primos...com meus tios...eu nunca tive desentendimento com 

nenhum...  
 

Ocorrência (55): 
Pesquisador: e isso...assim...ele ter...te colocar pra trabalhar com isso...pra ti...foi 

algo bo::m? 
Informante D: pra mim sim...porque hoje eu estou né? trabalhando...e::eu ach/eu 

achei bacana né? porque pelo menos eu esto::u...gan ganhando meu trocado né? 

honestamente...nã não estou mexendo no que é alheio né? há muito tempo que eu 

trabalho nunca tive nenhuma reclamação...nã na não tem algum freguês de de de 

dizer de mim já errei...fiz alguma coisa de errado...só essas coisas boas...só só 
agradecer assim...os os meus fregueses...  

 

Na ocorrência (3), na fala da informante A, o circunstanciador de tempo 

indeterminado “ainda‖ também aponta para uma continuidade do evento: 

 

Ocorrência (3): 
Pesquisador: : e tu acha que esse goleiro...goleiro ((risos)) esse prefeito...né? 

desculpa...o atual...que entrou no lugar do que saiu...ele está...assim...pior com 

relação ao outro? 
Informante A: é::está...porque eu ainda não vi ele fazendo nada (sentença 

exclamativa) 

 

Nos enunciados (60), (65) e (67), do inquérito 5, a informante E utiliza os 

circunstanciadores temporais de tempo indeterminado ―nunca‖, ―não‖ e ―sempre‖ o que não 

permite que a mesma apresente uma indicação precisa do momento da ocorrência do evento, e 

sim a ideia de que a situação perdura no tempo de uma forma indeterminada. Em (60), além 

do circunstanciador de tempo indeterminado ―não‖, outro circunstanciador de tempo 

indeterminado, ―até agora‖, marca ainda mais a permanência da situação no tempo. 

 

Ocorrências (60): 
Pesquisador: mas a senhora acha que é uma saída::pra as pessoas? 
Informante E: minha irmã...porque eles fala na televisão parece ser bom né? não 

posso te dizer nada porque eu nunca fui lá...que é muito bem atendido...faz todos os 

exames...mas eu nunca precisei não...estava até querendo ir agora fazer uns exame lá 
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que   (  )mas eu ainda nã::o não precisei não...até agora graças a Deus...precisei 

não... 

 

           Ocorrência (65): 
Pesquisador: e:: planos? a senhora fez planos:: quando era mais:: nova... 

adolescente...pra hoje? a senhora fez algum?  
Informante E: ―eu não‖... eu nunca fiz plano pra nada não... eu sempre levei a 

minha vida assim a::/ ―no peito mesmo‖... ―e na raça‖... não fiz plano pra nada não... 

hoje em dia.. que eu tenho... ―eu acho que tenho até muito‖... nunca planejei ter 

casa... ―nunca planejei ter nada‖... que eu achava que todo tempo eu ia morar com a 

minha mãe... todo tempo eu ia ter minha mãe pa me::... me dá dinheiro... eu nunca 

tive plano pra nada... ―eu nunca fiz plano pra nada não‖... hoje em dia é que eu ainda 

fa::ço ainda alguma...um planozinho... de ter minha casinha...como agora eu ganhei 

disse que uma casa...minha casa minha vida né? ganhei...que tá me dando pau na 

cabeça... já andei tanto que já tô com as perna...tanto andar...até agora... não resolvi 

nada...diz eles que agora no final do mei/no final do... no meado do ano...disse que 

ele vai...vão resolver alguma coisa que eu tô achando difícil...primeiro disse que era 
de graça...agora eles estão pedindo mil...mil cento e oiten::ta e uns quebrado...na 

ca/na casa minha vida... aonde que pobre vai achar esse dinheiro pra dar na hora pra 

eles? não acha não minha irmã...isso é só::...enrolando enrolando enrolando...vamo 

ver...o que que vai dar... 

 

Ocorrência (67): 
Pesquisador: e::um dos motivo pra senhora ter parado de estudar foi o namoro né? 
((riso)) a senhora é namoradeira? 

Informante E: que nada (sentença exclamativa) (foi::) o que me (  ) não foi nem 

tanto o namoro era só a a::festa (sentença exclamativa) que eu ia muito pra festa... eu 

gostava muito de festa...gostava não gosto...hoje em dia que eu não vou mais assi::m 

muito...mas eu gostava muito de festa... nós ia pa/eu ia pra festa sexta sábado e 

domingo se tivesse segunda ia de/eu ia de novo...(eu gostava muito de festa)...mas 

eu se::mpre::como é? eu sempre::como é? trabalhei pra manter o meu:: o meu 

vício...eu gostava/eu:: bebia muito e fumava muito também...mas eu sempre 

me/trabalhei pra manter o meu vício...nunca deixei me/pagar nada pra mamãe (  ) 

sempre trabalhei...trabalhava de babá...ai depois eu fui aprendendo 

cozinhar...voltei de novo pra cozinhar de novo...ai tô aqui até hoje (sentença 
exclamativa) brigando com as panelas de dona Tereza ((riso)). 

             

 

 A informante F enuncia o circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖ para 

referenciar eventos que se prolongam no tempo. Podemos constatar isso na ocorrência (75) 

quando a informante F faz referência à sua relação com os vizinhos e na ocorrência (82) 

quando comenta sobre o hábito de levantar cedo.  

 

Ocorrência (75): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa 

devido a esse fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que 

significa que talvez seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: Todo mundo... graças a Deus... aqui é um bairro excelente, todo 
mundo na sua... mas sempre foi assim... em todo lugar que já morei, eu já morei, 

quando eu me casei, passei um mês no Sacavém, depois eu fui pra (não entendi), 

perto dali onde é hoje a igreja da Graça, de lá vim pra Macaúba, depois pro bairro de 

Fátima, depois fui pra Camboa, depois vim pra cá, nesses quarenta e três anos de 

casamento... 
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Ocorrência (82): 
Pesquisador: Então, dona D., a senhora disse que a senhora era crianças, mas com 

responsabilidade. A senhora acha que as crianças de hoje, se elas não têm 

responsabilidade, a senhora acha que os pais têm alguma coisa a ver com isso? 

Informante F: Bem, eu acho que... influencia, tudo hoje... o homem é produto do 

meio, produto do meio. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não 

sei amanhecer dormindo, porque sempre foi meu costume. Então, fiquei com meu 

relógio biológico já... que eu não sei amanhecer dormindo. Mas depois de almoçar, 

eu gosto de deitar e dormir. Porque foi... assim.. a gente grava muita coisa dos pais. 
 

 

O informante G, no inquérito 7, na ocorrência (87),  e o informante H, na ocorrência 

(115), utilizam o circunstanciador  de tempo indeterminado ―sempre‖ para referirem-se a 

situações que perduram no tempo, de forma indeterminada. 

 

Ocorrência (87): 
Pesquisador: as pessoas descontam muito os problemas...em cima das outras...das 

outras hoje...antes... na na...o senhor acha que isso aumentou hoje...o ou sempre foi 

assim? 

Informante G: sempre foi assim...e está aumentando mais...que essa geração de 

hoje a gente vê que::eles querem na mão...pensa que a gente está ali...pa/fazer...que 

ele que paga a gente...não...olha um café uma água...quando eu levo para um 

cliente... ―essa água... (   ) está gelada por que? Esse café...está frio...eu fico olhando 

((risos)) (  ) rapaz é muita cara de pau...ai até os pessoal lá do/ ―seu Luis? 

Esticadinho né?‖ ((risos)) ―esse ai é esticadinho...está vendo ai? Porque a água 
tirando toda hora do bebedouro...esquenta né? ―essa água está fria...essa água não 

está gelada por que?‖ mas eu também eu não falo nada...eu fico só olhando 

―rapaz...isso é muito esticado olha‖ ai quando vê ele...é um raspadinho...metidão...   

(  ) isso é um metidão... (   ) ―isso ai trabalha para os outros‖ é:: 

 

Ocorrência (115): 
Pesquisador: não é coi/o/não é coisa de criança...de quando era pequeno? 

Informante H: Não não não não eu sempre gostei do peixe mesmo. 

 

A mesma leitura pode ser feita em relação ao circunstanciador de tempo 

indeterminado ―nunca‖, que modifica a morfologia do pretérito, está presente na fala da 

informante F, no inquérito 6, na ocorrência (77). 

 

Ocorrência (77): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa 

devido a esse fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que 

significa que talvez seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: (...)... eu não mexo com meus vizinhos, eles não me mexem, mas 

também acho que eu não mexo com ninguém... todo mundo bom dia, todo mundo... 

eu nunca gostei de porta de rua, não, isso nunca eu gostei. 

 

 

O informante G, nas ocorrências (84), (85), (88), (95), (98), (99) e (100), utiliza o 

circunstanciador de temporalidade ―nunca‖ expressando a ideia de aspecto durativo. Esse 

circunstanciador consiste em um advérbio com valor semântico de ―em tempo algum, 
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jamais‖, o que comprova ainda mais a permanência do evento no tempo. Ressaltamos que o 

informante G na ocorrência (85) reforça ideia de ação prolongada quando utiliza outro 

circunstanciador de tempo indeterminado, ―esse tempo todinho‖, para fazer referência a sua 

conduta no local de trabalho.  

 

Ocorrência (84): 
Pesquisador: o senhor se lembra do do::do seu primeiro dia de traba::lho...até ho::je 

assim? 

Informante G: do primeiro dia? Ah me lembro...comecei lá...a a o gerente passou 

um funcionário... ―olha...passa o serviço para ele‖ ai foi me dizendo ―olha...o serviço 

é esse esse...aqui a gente não pode...dar documento...se achar pelo chão...chama o 

funcionário e entrega...uma bolsa...um celular...coisas de objetos de valor você 

nunca::sempre entrega para o funcionário....‖ ai isso eu nunca me esqueci...o 

primeiro gerente que falou para mim... 
 

Ocorrência (85): 
Pesquisador: o senhor::essa experiência...já aconteceu...com o senhor? 

Informante G: [não não não] esse tempo todinho que eu estou lá nunca me 

chamaram a atenção não...porque eu já sei a manha sabe? Rapaz (quando não é) 

não eu só vou fazer quando eles me mandarem... (   ) olhou um celular...olhou um 

cheque no chão...você pega e entrega para a tesouraria...ai eu entrego para a senhora 
que atende a tesouraria...celular entrega para ela...ai     (   ) um lugar posto pra 

colocar os os documentos...tudo...ai a pessoa liga vem (  ) apanhar... 

 

Ocorrência (88): 
Pesquisador: trabalhar no banco...é bom::por que::o senhor sabe como é que as 

pessoas pensam né? ―ah trabalhar no banco é a melhor coisa que tem‖ mas...olhando 

as coisas...os funcionários que trabalham lá...até hoje...o o que que o senhor 
acha...que realmente é bom como as pessoas dizem ou também tem suas coisas 

ruins? 

Informante G: para mim é bom...que eu trabalho já esse tempo lá...eles nunca 

me::falaram assim...zangado comigo...me chamaram a atenção...quando me 

chamam numa boa...até no meu horário de almoço...tem vezes que eles chegam ―ô 

seu Luis o senhor está no seu horário de almoço...dá para o senhor pagar um 

negocinho para mim lá no shopping?‖ eu ―na hora meu amigo‖ ―ah mas está em seu 

horário de almoço‖ ―não mas não tem erro não...eu vou‖ ai isso ai eles dizem ―poxa 

o seu Luis é um cara bacana né? fui falar com ele para ele pagar um negocinho ali na 

caixa‖ ou então é no correio ―ele no horário do almoço dele ele foi‖ mas com isso 

quem ganha? É eu (sentença exclamativa) porque eles dizem lá ―poxa Luis é um 
cara bacana‖ ou e o rapaz que tirou minhas férias? (...) 

 

Ocorrência (95): 
Pesquisador: assim...o senhor podia falar um pouco deles assim...como eles são?  

Informante G: eles todos estudaram...tem os estudos...trabalham...os (  ) os 

meninos também/...nunca me deram trabalho...sempre...trabalhando 

certinho...procurando mulher em rua...eu digo ―rapaz...procura uma mulher 
certa...não vai procurar um/mulher vagabunda ai que só vai dar para vocês‖ até hoje 

meu mais velho me deu...cinco netos...ele não morou com nenhuma das meninas que 

ele teve filho...ai ele arrumou uma...cha chamo ela de chinesa que ela tem o nariz/o 

olhinho fechado? Ai está morando com ele...mora no Sol e Mar...ela botou ele no 

eixo...hoje em dia? Tem o carrinho dele...ela tem a casinha dela...ele 

trabalha...negócio de/ele mexe com comida::japonesa..é...mexe (  ) com essas 

comidas japonesas...ai graças a Deus...está levando.... 
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Ocorrência (98): 
Pesquisador: e::ela também já tem filho? 

Informante G: não...ela nunca me deu...até agora...trabalha com doutor 

Francisco...é advogado...trabalha lá::é trabalha com (   ) pagar as coisas assim na 

rua... 

 

Ocorrência (99): 
Pesquisador: mas o senhor acha que ela...queria ir? 
Informante G: criança né? ―eu vou (   )‖ disse ―eu vou com mamãe...vou 

passear...para ela era passeio...era...mas isso ela também nunca reclamou não...ela 

tem de tudo...o pai dela compra...ela pede para mim eu compro...ela nunca 

reclamou...é que a gente prende e/a gente prende ela ela é danada (sentença 

exclamativa) de vez em quando a gente sabe de umas matérias dela na rua ―olha ai 

olha está vendo?‖ 

 

Ocorrência (100): 
Pesquisador: e pelo que o senhor se recorda assim dela...ela era assim desde desde 

criança?  
Informante G: nunca me deu trabalho está ai...sempre foi uma menina na 

dela...sempre na dela...ela foi namorar depois/está com uns vinte/fez vinte e quatro 

anos...ela foi namorar agora... (  ) ai ela foi (  ) ―nem mamãe que me dava...eu não 

arrumei macho...Fernandinha uma hora de/está com treze anos já está doida...ai ai 

olha...é::eu fico olhando...é está esperta... 

 

 Circunstanciadores delimitativos: até agora, até hoje  

 

No inquérito 1, na ocorrência (2), a informante A faz referência a uma situação 

marcada pela locução adverbial ―até agora‖ quando a mesma fala a respeito da administração 

pública  em sua cidade, o que mostra a duração contínua e ilimitada do evento. 

 

Ocorrência (2): 
Pesquisador: e::há pouco tempo...teve eleição aqui em São Luís né? A cidade 

mudou de prefeito...o prefeito anterior...tu acha que::ele foi um bom prefeito? 
Informante A: em termo de::porque todos todos os prefeitos roubam né? Mas se 

fosse para roubar...deixava logo ele...porque esse ai...pelo menos ele ainda estava 

dando farda...estava dando::ainda estava dando leite...esse ai não está dando é 

nada...que nem a farda não deu...prometeu tanta coisa...colégio integrado para a 

família né? E que ia melhora::r...e até agora ainda não melhorou foi nada... 

 

Situação similar acontece no inquérito 2, na ocorrência (9), na fala da informante B, 

em que a presença da negação ratifica a ideia de continuidade.   

 

Ocorrência (9): 
Pesquisador: certo...é...mas mudando também um pouco...e de novo com relação a 

essa tua rua onde tu mora...alguma coisa chamou a atenção dos moradores nos 

últimos dias...algum fato... 

Informante B: Não. 

Pesquisador: não se comenta a respeito de nada...nada que... 

Informante B: Não... até agora não teve nada de... interessante nessa rua não. 
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Na ocorrência (10), na fala da informante B, e na ocorrência (101), na fala do 

informante H, o caráter durativo é enfatizado não apenas pela locução adverbial ―até agora‖, 

mas também pela presença das expressões adverbiais ―ainda‖ e ―não‖.  

 

Ocorrência (10): 
Pesquisador: não só coisa boa...mas algo ruim? 

Informante B: Não, nem boa, nem ruim até agora ainda não teve nada. 

 

Ocorrência (101): 
Pesquisador: certo...e com relação à prefeitura aqui da sua cidade...agora..como é 

que o senhor vê...essa questão ai...como é que o senhor...o que que o senhor está/o 

que que o senhor acha? 

Informante H: esse prefeito até agora...está com cem dias de mandato...até agora 

ainda não fez nada...a única coisa que ele está fazendo ai...que o povo está 
falando...é que ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha 

dele ele falou que ele não ia mexer com ninguém... 
 

 

Situação similar acontece na fala do informante H, na ocorrência (106), quando ele 

enuncia o circunstanciador de tempo delimitativo ―até agora‖, reforçado pelos elementos de 

negação ―nenhum‖ e ―nada‖. 

 

Ocorrência (106): 
Pesquisador: isso...prefeito é novo...verdade...então...e o prefeito passado...prefeito 

anterior...nesse aspecto ai...que o senhor está falando...o senhor viu 

alguma...coisa...boa? 

Informante H: não...nenhuma também...nenhuma nenhuma...dos dois...nenhum 

fizeram até agora nada (sentença exclamativa) 

 

A ideia de continuidade também está presente na ocorrência (7), na fala da informante 

A, quando ela faz referência ao que sua mãe fez e continua fazendo por ela. Não há um 

período de tempo definido do início da ação, mas o circunstanciador ―até hoje‖ marca a 

duração do processo no tempo. 

 

Ocorrência (7): 
Pesquisador: e assim...hoje é dia das mães né? Eu queria também que tu falasse 

sobre a tua mãe...como é a tua relação com ela...se/ 
Informante A: ah a minha mãe é tudo na minha vida...me dá até vontade de 

chorar...acho que se não fosse por ela eu não estaria aqui...e muito...até hoje ela já 

fez...por mim pela minha irmã...e só no caso de ela me sustentar com meus 

filhos...no caso antigamente...que hoje em dia eu tenho meu marido...mas a minha 

mãe é tudo na minha vida...((trecho entremeado por embargos na voz, devido a 

choro)) 

 

No inquérito 3, o informante C, nas ocorrências (19), (20), (21), (32) e (38), faz 

referência a uma situação duradoura, da mesma forma que o informante G faz na ocorrência 
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(96). Essa ideia é possível de ser observada pela presença do circunstanciador de negação 

―nunca‖ e do circunstanciador delimitativo ―até hoje‖. A ausência desses circunstanciadores 

eliminaria a noção de continuidade do evento, ou seja, perder-se-ia a noção de perfect. 

 

Ocorrências (19) e (20): 
Pesquisador: bom...e::u gostaria de saber...a tua opinião sobre uma coisa::que 

arruína a vida::dos jovens...no Brasil e::de muitas famílias também...é::sobre as 

drogas...o que tu acha...dessa situação? 

Informante C: Pra mim é, primeiramente queria me apresentar, meu nome é 

welington, pra mim é uma coisa assim muito difícil, até porque eu tive muitos 

amigos , tenho muitos amigos, tive não, tenho muitos amigos que, escolheu o 

caminho da droga e eu acho que isso depende de cada uma pessoa, de cada... é :: 
digamos assim de cada de cada família né que ... no qual a pessoa convive os pai/ 

principalmente tem que está na ativa falando, conversando com os filhos e eu já vivi 

perto de pessoas que usa droga mais até hoje nunca usei drogas, tenho trinta e dois 

anos,tenho dois dois filhos, sou casado mas eu nunca cheguei a usar drogas, graças 

a Deus. 

 

Ocorrência (21): 
Pesquisador : é::e sobre...essa questão...de conhecer pessoas que usam drogas...é::tu 

acha que o importante é não se misturar? 

Informante C: sobre essa questão de pessoas que usam droga eu tenho vários 

amigos que usa drogas, eu acho que cada uma pessoa é... que tem que ter dentro de 

si o a sua própria coragem, porque né porque você conhece uma pessoa que usa 

drogas que você também vai ter que usar... né, eu acho que isso tem que partir da 

pessoa mesmo eu tenho (  ) vários amigos meu que usa droga e eu até hoje nunca 

usei droga. 

 

Ocorrência (32): 
Pesquisador : certo...e alguma vez tu lembra assim...de alguma ocasião...alguma 

situação de precisão...né? tua...de um hospital...do atendimento...tu tu lembra 

assim...se::esse atendimento...tu pode considerar bom ou ruim...nessa ocasião...de 

precisão? 

Informante C: na verdade é eu nunca precisei graças a Deus até hoje nunca levei 

pessoas é pro hospital que agente chegou lá seis seis da tarde e fomos atendidos bem 

dizer nove horas da noite. 

 

Ocorrência (38): 
Pesquisador: certo...então não tem ninguém que tu... ―ah não...essa pessoa aqui eu 

não gosto dele no meu trabalho‖?  
Informante C: não não...até hoje em todas as empresas que eu passei...nunca 

tive...nenhum desentendimento com nenhum amigo meu...ou até::com pessoas 

diferentes desligados da empresa.. 

 

Ocorrência (96): 
Pesquisador: assim...o senhor podia falar um pouco deles assim...como eles são?  

Informante G:  (....) até hoje meu mais velho me deu...cinco netos...ele não morou 

com nenhuma das meninas que ele teve filho...ai ele arrumou uma...cha chamo ela 

de chinesa que ela tem o nariz/o olhinho fechado? Ai está morando com ele...mora 

no Sol e Mar...ela botou ele no eixo...hoje em dia? Tem o carrinho dele...ela tem a 

casinha dela...ele trabalha...negócio de/ele mexe com comida::japonesa..é...mexe (  ) 

com essas comidas japonesas...ai graças a Deus...está levando.... 
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A mesma leitura pode ser feita na ocorrência (61), na fala da informante E: 

 

Ocorrência (61): 
Pesquisador: mas a senhora acha que é uma saída::pra as pessoas? 

Informante E: minha irmã...porque eles fala na televisão parece ser bom né? não 
posso te dizer nada porque eu nunca fui lá...que é muito bem atendido...faz todos os 

exames...mas eu nunca precisei não...estava até querendo ir agora fazer uns exame lá 

que   (  )mas eu ainda nã::o não precisei não...até agora graças a Deus...precisei 

não... 

 

Os circunstanciadores temporais destacados na ocorrência (63), na fala da informante 

E, marcam o início da situação (―de lá pra cá‖), mas não necessariamente o fim da 

permanência dessa. A marcação feita pelo informante, na fronteira da esquerda (―de lá‖) para 

a fronteira da direita (―pra cá‖). A morfologia do pretérito perfeito tem seu aspecto verbal 

modificado pela presença do circunstanciador delimitativo ―até hoje‖. A noção de um período 

de tempo completo ou uma situação que ocorre em um determinado momento é desfeita, 

passando a situação a ser apresentada como preenchendo um período de tempo que ainda não 

é completo.  

 

Ocorrência (63): 
Pesquisador: senhora poderia contar (  ) sobre a sua história.. desde a sua infância... 

até hoje? 

Informante E: eu? (desde a minha) infância até hoje? hum:: ―mi/minha infância não 

teve muita coisa não‖... só que eu gostava muito de... de sair... gostava... ia po 

carnaval... quando (eu) tinha... pó carnaval eu ia... gostava de soltar pipa... de jogar... 
bola de gude... gostava de jogar bola ((riso)) essas coisa... de criança né? gostava... 

ai depois a minha mãe (  ) me mandou pa ai pa fora... passei dois ano... ela me 

mandou pra ai... com uma moça... trabalhar... passei dois ano... depois voltei de 

novo... ai quando eu voltei... eu... arranjei um... o pai das minha filha... morei com 

ele quinze ano... não deu mais certo... nós se largamos eu fiquei com as menina... de 

lá pra cá... trabalhei graças a Deus até hoje... para sustentar elas... (...) 

 

 

Leitura semelhante pode ser feita na ocorrência (86), na fala do informante G, na qual  

a negação ratifica ainda mais a duração do evento. 

 

Ocorrência (86): 
Pesquisador: mas::quem não devolveu? Foi/ 

Informante G: o o  rapaz que trabalhava na empresa...(  ) ele viu na fita tinha dado 

para ele né? e ligou para ele...rapaz aparece aqui que eu te dei dinheiro/ ―não 

rapaz...tu só me deu esse:: o os cinco mil mesmo e tal‖ ai ele tinha dado dez mil 

reais (  ) dez mil a mais...até hoje o rapaz eu acho que ele não/acabou de 

pagar...disse ―é rapaz...deixa que Deus me dá lá na frente... 
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c.3) Pretérito imperfeito + advérbio 

 

            No estudo da expressão do aspecto pelos tempos flexionais, um ponto que chama logo 

atenção é a distinção aspectual entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. 

Estudiosos como Travaglia (1985) distinguem um do outro, em relação à completude do 

tempo: no pretérito perfeito a situação é apresentada com um tempo completo, ao passo que 

com o pretérito imperfeito a situação é retratada como preenchendo um período de tempo que 

ainda não é completo. 

Na ocorrência (22), do inquérito 3, o informante C associa um circunstanciador de 

tempo determinado ―desde‖ à morfologia do verbo ―ver‖ dando relevância a uma situação 

passada, cujo efeito permanece até o presente.  

 

Ocorrência (22): 
Pesquisador: eh::tu pode contar um pouco assim...de quando...tu começou a torcer 

pro Corinthians...o que::leva...assim...tu a torcer pro Corinthians? 

Informante C: Bem eu desde os dez anos de idade eu:: é:: no colégio eu via muito 

amigo meu já grande com a camisa do Corinthians e achava muito bonita a camisa 
do Corinthians e por achar muito bonito eu me tornei o corinthiano há:: alguns 

tempos depois que cresci foi que eu realmente fui entender que não só a camisa era 

bonita mas o futebol em si é bonito e a torcida do Corinthians também é bonita e o 

time é bonito então isso tudo me fez com que eu realmente me tornasse um 

corinthiano. 

 

 

Na fala do informante G, na ocorrência (90), também aparece a morfologia do 

pretérito imperfeito associada ao circunstanciador de tempo determinado ―desde setenta‖ para 

expressar uma ação que não apresenta o seu final. Entretanto, o informante G marca o início 

da situação: desde os anos setenta o informante aprecia o gênero musical reggae.  

 

Ocorrência (90):  
Pesquisador: o senhor escuta reggae já:: 

Informante G: des::de setenta...setenta eu já::curtia as pedras... 

 

 

Observamos que, nas ocorrências (22) e (90), não temos os limites dos eventos 

expressos. A habitualidade, que em geral é indicada pelo tempo presente, foi ―deslocada‖ para 

uma época já decorrida (passado), como acontece nessas ocorrências, e indicada pelo 

imperfeito. 
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d) Outras formas perifrásticas 

           

Nos inquéritos analisados, encontramos, além da forma perifrástica ―estar‖ + gerúndio, 

outras perífrases: ―vir‖ + gerúndio, ―começar‖ + a + infinitivo e ―poder‖ + infinitivo. 

 

 

d.1)  “Vir” + gerúndio  

     

    A perífrase ―vir‖ + gerúndio, nas ocorrências (23), (24), (25) e (26), do inquérito 3, na 

fala do informante C, indica a continuação de uma ação iniciada no passado até o presente. 

 

Ocorrências (23), (24), (25) e (26): 
Pesquisador: certo...e por que tu pensa isso? 

Informante C: Porque o Brasil hoje ele se desenvolveu muito principalmente é em 

termos de serviços né hoje em dia você tem muito serviço né muito serviço que a 

presidenta ela vem é realmente é qualificando as pessoas ela fazendo planos pra as 
pessoas ter qualificação e enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente 

agora com esse primeiro emprego que ela vem botando os muitos jovens 

aprendizes em empresas as pessoas que não tiveram oportunidades antigamente que 

está tendo oportunidade hoje pra mim ela vem fazendo um ótimo serviço. 

 

A presença dos advérbios ratifica ainda mais a noção de perfect, como aparece nas 

ocorrências (29) e (30), na fala do informante C. Os circunstanciadores de tempo 

indeterminado ―nos últimos tempos agora‖ e ―há muito tempo‖ indicam que a situação 

perdura no tempo. 

 

Ocorrência (29): 
Pesquisador: então..tu acha que está pior do que antes? 

Informante C: muito muito pior de que antes até porque a população ela cresceu 

muito nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito e então a empre/ os 

empresários não estão realmente investindo é NE ônibus pra que pelos menos tente é 
um pouco amenizar o sofrimento da população. 

Ocorrência (30): 
Pesquisador: da/na tua adolescência...tu lembra...o o os hospitais...eh::também...há 

muito tempo é desse jeito? 

Informante C: Ha muito tempo muito tempo vem sendo assim às vezes chega um 

tempo que dá uma melhorada mais depois que passa época de eleição aí os hospitais 

totalmente são esquecidos e as pessoas é que acabam é sofrendo as conseqüências 
principalmente as populações. 
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d.2) “Começar” + a  +  infinitivo 

 

A perífrase ―começar‖ + a + infinitivo expressa o início de uma ação, como se pode 

constatar nas ocorrências (16) e (17), do inquérito 2, quando a informante B fala do tempo em 

que começou a se interessar pelo futebol. Ressaltamos a presença do circunstanciador de 

tempo determinado ―desde quando”, indicando mais precisamente o momento em que o 

evento ocorre. 

Leitura similar podemos fazer na ocorrência (43), do inquérito 4, quando o    

informante D, através do circunstanciador delimitativo ―desde‖, faz referência ao início de 

suas atividades como carregador na feira. 

 

Ocorrências (16) e (17): 
Pesquisador: certo e assim tu acompanha o time? Assiste os jogos?  
Informante B: Assisto. 

Pesquisador: desde quando tu começou... 

Informante B: Desde quando... eu me entendi por gente, foi quando [risos] eu 

comecei a entender o que era jogo e comecei a assistir ao jogo do Vasco. 

 

Ocorrência (43): 
Pesquisador: E tu tu fala aí que ele que te deixou essa profissão também ... de 
carregador que ele te apontou né porque sabia que estava dando di/ que estava dando 

dinheiro e:: tu trabalha desde quando assim da tua idade...que tu te lembra... 

Informante D: Rapaz acho que ... desde quinze desde de de quinze anos né ... 

desde de quinze eu já estou com trinta e três anos né ... desde quinze anos que eu 

comecei a trabalhar assim ... na na feira... 

 

d.3) “Poder” + infinitivo 

 

A perífrase ―poder‖  +  infinitivo na ocorrência (59), na fala da informante E, expressa 

uma situação que se mantém. O circunstanciador delimitativo ―até agora‖ marca uma situação 

de continuidade, de uma situação que a informante estabelece como duradoura. Importante 

também observar a presença da negação que ratifica o aspecto durativo da situação.  

 

Ocorrência (59): 
Pesquisador: e::o atual prefeito...[(  )] o que ele poderia fazer? 

Informante E: coitado esse não pode fazer nada até agora((riso)) Castelo levou o 

dinheiro todinho...o que que ele vai fazer ((riso)) coitado desse/esse ((riso)) esse vai 

penar muito na boca do povo...outro dia mesmo eu tava lá na parada do ônibus a 

mulher ―esse prefeito miserá/‖ eu digo ―rapá...qual que tu tá xingando esse agora ou 

o que saiu?‖ ―esse agora‖ eu digo ―gente pelo amor de Deus...esse homem acho que 

não tem dinheiro nem pra comer‖ assim mesmo é assim lá...esse home tá 

liso...coitado desse homem...ele não sabe o o:: como é? o inferno que ele se 
meteu...ele ainda vai ser apedrejado aí na rua ((riso)) de tanto buraco que tem minha 

irmã ele vai apanhar nessa rua...(tá pensando que não) ele vai apanhar ―sentença 
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exclamativa‖ foi essa semana? (nós tivemos) uma diz que uma reunião com o:: o 

vice dele... eu digo ―eu não vou perder meu tempo porque::esses homem não vai 

fazer nada...eu vou perder meu tempo...não vai fazer nada...vocês vão depois vocês 

me diz‖ nada ―sentença exclamativa‖ 

 

 

 5.2 Aspecto semântico lexical 

            

Descrevemos, nesta seção, as classes aspectuais, nas falas dos informantes, segundo a 

proposta de Vendler (1967). Para esse estudioso, o aspecto não está restrito apenas à distinção 

entre presente, passado e futuro, mas envolve também um modo particular de pressupor e 

perceber a noção aspectual descrita pela forma verbal. Importante ressaltar que o significado 

aspectual de um sintagma verbal também é refletido na sentença. 

          Encontramos, nos oito inquéritos analisados, os seguintes verbos, distribuídos nos 

Grupos I e II.: 

o verbos de atividade: vinte e quatro verbos, com sessenta e duas ocorrências; 

o verbos de estado: dezoito verbos de estado, com cinquenta e uma ocorrências; 

o verbos de processo culminado: três verbos, com três ocorrências; 

o verbo de culminação: um verbo, com uma ocorrência. 

 

a) Verbos de atividade 

 

Esses verbos descrevem um processo que envolve uma atividade desenvolvida por um 

sujeito agente (aquele que pratica a ação), apresentando dessa forma, traços semânticos 

lexicais de: 

 

a) [+dinâmico] - por ser um verbo de ação, tem conotação de movimento; 

b) [+durativo] - por exprimir um evento que perdura, se prolonga no tempo; 

c) [+atélico] - por não possuir um limite temporal definido. 

 

Os verbos de atividade apontam para uma ação que prossegue no tempo de forma 

homogênea e contínua. Nos inquéritos analisados, os informantes não fazem referência à 

quantidade de tempo e, nem mesmo, se houve uma interrupção da atividade, o que permitiria 

um ponto final para a situação descrita. 

Ressaltamos que os verbos de atividades são compatíveis com locuções adverbiais 

durativas. Nas ocorrências encontradas nos inquéritos analisados, encontramos expressões 
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adverbiais combinadas à morfologia do verbo.  

Nos inquéritos analisados, encontramos vinte e quatro verbos de atividade, que 

aparecem em sessenta e duas ocorrências. 

 

1) dizer: o verbo ―dizer‖ remete a uma relação temporal em que é enunciado todo o 

intervalo de tempo compreendido pela ação de dizer. 

Na ocorrência (1), na fala da informante A, não há um limite temporal definido, o que 

comprova a atelicidade desse verbo. A presença do circunstanciador de tempo delimitativo 

―até hoje‖ marca apenas a fronteira da direita, ou seja, o momento presente. Entretanto, apesar 

de não delimitar o início do evento, é possível afirmar que ele se prolonga no tempo: 

sucessivas ações de ―dizer‖ são realizads num período de tempo. 

Leitura semelhante pode ser feita nas ocorrências (71) e (78), na fala da informante F, 

em relação à presença do circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖. 

 

           Ocorrência (1): 
                      Informante A: até hoje eu digo pra ela 

Ocorrência (71): 
                      Informante F: E/Eu às vezes eu sofro/eu sempre digo para ela que eu sofro por  

                      mim e por ela ... 
 

Ocorrência (78): 
                                         Informante F:... hoje, como eu sempre digo, hoje, mãe que não tem filhos, que  

                       se drogam, que botam as mãos pro céu e agradeçam a Deus... 

 

 

2) pegar: no sentido de enfrentar. A preposição ―até‖ expressa a indicação de lugar, 

como acontece na ocorrência (13), na fala da informante B, ficando implícito o término dessa 

ação no momento em que se chega ao lugar. Entretanto, o circunstanciador ―todo dia‖ garante 

a essa ação a duração do processo. 

 

Ocorrência (13):     
                            Informante B: eu pego engarrafamento da Forquilha até no Turu todo dia... 

 

 

3) ir: verbo de ação, com conotação de movimento. Quando se diz indo, pressupõe-se 

que haja um sujeito agente, ativo, que pratica a ação.  

Na ocorrência (18), na fala da informante B, o aspecto durativo do verbo ―ir‖ é 

marcado pelos circunstanciador iterativos ―todo tempo‖ conferindo ao processo um valor 

durativo, construindo uma ideia de continuidade, com valor de iteração. O enunciado aponta 
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para uma ação repetitiva de um processo pontual exprimindo uma ação que perdura no tempo, 

sem apresentar um limite temporal definido.  

 

Ocorrência (18):      
                       Informante B: Não, eu vou todo tempo... é só chegar São João eu vou (não  

                       entendi) no parque. 

 

Na ocorrência (34), na fala do informante C, o PPC expressa um valor durativo que se 

prolonga até o presente.  

 

Ocorrência (34):     
                       Informante C: é ultimamente eu não tenho ido não porque às vezes eu chego do  

                       serviço cansado ai eu não tenho ido não.. 

 

 

Nas ocorrências (56) e (60), na fala da informante E, e na ocorrência (93), enunciada 

pelo informante G, o verbo de atividade ―ir‖ também descreve eventos homogêneos, ou seja, 

cada parte do processo é semelhante ao evento como um todo. Ressaltamos a presença dos 

circunstanciadores de tempo indeterminado ―sempre‖ e ―nunca‖ que garantem, ainda mais, ao 

verbo ―ir‖ o traço semântico lexical de [+durativo]. 

 

Ocorrência (56):  
  Informante E :sá::bado eu vou aqui sexta-feira eu sempre vou aqui no:: Túnel do  

  Tempo... 

 

Ocorrência (60):     
                       Informante E: minha irmã...porque eles fala na televisão parece ser bom né? não  

                       posso te dizer nada porque eu nunca fui lá... 

 

Ocorrência (93):     
                       Informante G: agora que ela parou...está cheio de neto? Mas sempre ela vai...    

 
 

4) trabalhar: o verbo ―trabalhar‖ aponta para uma relação temporal em que o evento é 

desenvolvido em um intervalo de tempo X e, em qualquer subintervalo de X, ela estará 

acontecendo. Nas ocorrências (44), (45), (47) e (48), na fala do informante D, a perífrase 

―estar‖ + gerúndio remete para uma duração do evento: há um intervalo de tempo aberto em 

que o evento de ―trabalhar‖ se repete em subintervalos que acontece sucessivas vezes. Mesmo 

que a ação de trabalhar tenha sido interrompida eventualmente, permanece o fato de que, na 

maior parte do tempo, ela foi realizada.  
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Ocorrência (44):     
                       Informante D: Não ... no caso a minha a minha prima né ... porque por intermédio  

                       dela se eu estou trabalhando hoje lá no co/ lá no no coisa de ajudante de pedreiro 

                       foi ela que né ... 

 

Ocorrência (45):     
  Informante D: eu //eu// eu// no momento estou tra/  // estou trabalhando de=  

                                         ajudante de pedreiro agora 

 

Ocorrência (47):     
                                         Informante D: é// é casa, é casa na (inint) uma reformazi/UMA REFORMA que está   

                                         tendo lá, eu, eu estou trabalhando lá. 

 

Ocorrência (48):     
                                         Informante D: rapaiz que é porque= eu estou trabalhando com a minha prima né? 

 

Nas ocorrências (43), (50), (52) e (54), também na fala do informante D, e nas 

ocorrências (63), (67), (68) e (69), enunciadas pela informante E, a duratividade do evento é 

marcada pela presença dos circunstanciadores adverbiais. 

 

Ocorrência (43):     

Informante D: Rapaz acho que ... desde quinze desde de de quinze anos né ... 

desde de quinze eu já estou com trinta e três anos né ... desde quinze anos que eu 

comecei a trabalhar assim ... na na feira... 

Ocorrência (50):     
Informante D: não não não sempre eu trabalhei de carregador mermo mas nunca 

nunca me interessei assim a trabalhar de de vender negor de de... 

Ocorrência (52):     
Informante D: que eu acho que está mais de::está mais de::onze anos né? que eu 

trabalho na feira do João Paulo de::de carregador né? fazendo frete.... 

Ocorrência (54):     
                       Informante D: há muito tempo que eu trabalho. 

Ocorrência (63):     
                       Informante E: de lá pra cá... trabalhei graças a Deus até hoje... pa sustentar elas... 

Ocorrência (67):     
                       Informante E: mas eu sempre me/trabalhei pra  manter o meu vício...nunca deixei 

me/pagar nada pra mamãe ( ) sempre trabalhei... 

Ocorrência (68):     
                       Informante E: eu trabalho aqui graças a Deus há muito tempo :: não dá aquelas... 

mas elas me ajudam muito... 

Ocorrência (69):     
Informante E: até ho::je...trabalho já/com ela até ho::je... 
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5) levar: da mesma forma que o verbo ―ir‖, o verbo ―levar‖ caracteriza movimento. 

Na ocorrência (6), na fala da informante A, o verbo ―levar‖ apresenta um aspecto durativo, 

ratificado pelo circunstanciador iterativo ―todos os domingos‖, exprimindo uma ação que 

perdura no tempo e sem um limite temporal definido.  

 

Ocorrência (6):     
Informante A: todos os domingos eu levo eles para na igreja.... 

 

Nas ocorrências (8), (32) e (65), respectivamente na fala da informante A e dos 

informantes C e E, a presença dos circunstanciadores de tempo indeterminado ―sempre‖ e 

―nunca‖ ratifica essa falta de um limite temporal definido.  

 

Ocorrência (8):     
  Informante A: então eu levo...sempre que eu posso... 

Ocorrência (32):     
                                         Informante C: até hoje nunca levei pessoas é pro hospital.. 

Ocorrência (65):     
  Informante E: ―eu não‖... eu nunca fiz plano pra nada não... eu sempre levei a   

  minha vida assim a ::/ ―no peito mesmo‖... ―e na raça‖... 

 

 

6) fazer: verbo que apresenta a característica semântica lexical de [+dinâmico] por 

caracterizar uma ação. Nas ocorrências (24) e (26), na fala do informante C, (49), na fala da 

informante D, (72) e (73), na fala do informante F, o traço semântico de [+durativo] é 

expresso pelas formas perifrásticas, marcando a continuidade do evento e sem limite temporal 

expresso [+atélico].   

 

Ocorrência (24):     
Informante C: ... e enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente    

agora com esse primeiro emprego ... 

 

Ocorrência (26):     
Informante C: ... ela vem fazendo um ótimo serviço. 

 

Ocorrência (49):     
Informante D: rapaz que é porque= eu estou trabalhando com a minha prima né? e 

estou fazendo assim um como+é? um=, um= num //num// é uma diária assim 

completa né? tem um+a// um+a// uma abatimento num é isso? 

 

Ocorrência (72):     
Informante F: a mãe dele é pedagoga tem psicopedagogia está até fazendo 

psicologia agora e tem outras outras outras arrumações aí outros cursos outras 

coisas ... 



121 
 

Ocorrência (73):     
Informante F:... e ele estava para  Axixá e quando ela bateu/ ela está fazendo 

psicologia que quando ela bateu aí no portão que eu disse ―Márcia‖ ele saiu logo de 

carreira que ele sabe que Márcia é a mãe dele... 

 

 

O circunstanciador de tempo delimitativo ―até hoje‖ marca a permanência do evento 

no tempo, como acontece em (7), na fala da informante A, e na ocorrência (110), enunciada 

pelo informante H.   

                     

Ocorrência (7):     
                                           Informante A: até hoje ela já fez...por mim pela minha irmã... 

 

Ocorrência (110):     
                         Informante H: Porque eu não estou vendo nada que eles estão fazendo aí ... até 

                         hoje ninguém faz/ vê nada... 

 

Na ocorrência (59), realizada pela informante E, na ocorrência (74), na fala da 

informante F, e nas ocorrências (101), (102), (106) e (113), na fala do informante H, o 

circunstanciador de tempo delimitativo ―até agora‖ estende esse evento no tempo.  

 

Ocorrência (59):     
Informante E: coitado esse não pode fazer nada até agora((riso)) Castelo levou o 
dinheiro todinho... 

                     

Ocorrência (74):     
Informante F:... mas a gente sempre faz questão até para ele/ porque antigamente 

ele levava para a polícia e tudo/ porque eu tenho para mim também que/ inclusive 

tem pessoas ( ) que dizem assim que ele nem parece ser autista ... 
 

Ocorrências (101) e (102):     
Informante H: esse prefeito até agora...está com cem dias de mandato...até agora 

ainda não fez nada...a única coisa que elee está fazendo aí...  
 

Ocorrência (106):     
Informante H: não...nenhuma também...nenhuma nenhuma...dos dois...nenhum 

fizeram até agora nada (sentença exclamativa) 

 

Ocorrência (113):     
Informante H: Tenho tem o/ tenho o caçula que ainda estuda ainda... faz 

faculdade... 

 

 

7) usar: o traço semântico [+durativo], no verbo de ação ―usar‖ nas ocorrências (19) e 

(21), na fala do informante C, é marcado pelo circunstanciador de tempo indeterminado 

―nunca‖ que aponta para uma ideia de continuidade da situação. 
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Ocorrência (19):     
  Informante C: até hoje nunca usei drogas, tenho trinta e dois anos, tenho dois dois    

  filho, sou casado mas eu nunca cheguei a usar drogas, graças a Deus. 

 

Ocorrência (21):     
  Informante C: até hoje nunca usei droga. 

 

8) qualificar: é um verbo de ação-processo, representando uma ação realizada por um 

sujeito agentivo e expressa uma mudança de estado, de condição. Na ocorrência (23), na fala 

do informante C, esse verbo apresenta os traços semânticos de: [+dinâmico], por caracterizar 

uma ação-processo, [+durativo], por apresentar um evento que se prolonga no tempo, e 

[+atélico], por não ter um limite temporal definido.  

 

Ocorrência (23):     
  Informante C:ela vem é realmente é qualificando as pessoas... 

 

9) botar: no sentido de inserir; alocar (não algo físico em um espaço qualquer. As 

formas perifrásticas ―vem botando‖e ―está botando‖  apresentam o traço semântico 

[+dinâmico], caracterizando uma ação que se prolonga no tempo [+durativo] e sem limite 

temporal expresso. Em nenhum momento é dito pelo informante quando essa ação iniciou 

e/ou terminou, como pode se observar na ocorrência (24), realizada pelo informante C, e na 

ocorrência (104), na fala do informante H. . 

 

Ocorrência (24):     
                                         Informante C: ela vem botando os muitos jovens aprendizes em empresas... 

Ocorrência (104):     
     Informante H:...é que ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na     

     campanha dele ele falou que ele não ia mexer com ninguém... 

 

Na ocorrência (92), na fala do informante G, o prolongamento do evento é permitido 

pela associação do verbo ―botar‖ ao circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖, que 

evidencia uma leitura durativa, possibilitando afirmar que todo intervalo de tempo está 

―coberto‖. 

 

Ocorrência (92):     
  Informante G: eu curto mais é essa FM (Naty Naivison) ele ele::sempre bota as  

  antigas... 
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10) sair: o verbo sair em (28), na fala do informante C, por si só, não deixa claro 

quanto tempo dura a ação. Além disso, ao se afirmar que ―alguém sai todos os dias‖, a ação de 

―sair‖ é realizada mesmo que seja interrompida no decorrer do percurso. O circunstanciador 

iterativo ―todo dia‖ aponta para a duratividade da situação e não determina um ponto final 

para a mesma. 

 

Ocorrência (28):     
                                         Informante C: todo dia eu saio de ônibus de manhã cedo. 

 

11) praticar: a forma perifrástica ―ter‖ + particípio expressa uma continuidade do 

processo [+dinâmico], o que comprova o traço semântico [+durativo]. As atividades requerem 

um certo tempo para serem realizadas. Na ocorrência (33), na fala do informante C, não tem a 

especificação de uma quantidade mínima de tempo para sua realização. 

 

Ocorrência (33):     
                                            Informante C: não não...ultimamente eu não tenho praticado não... 

 

12) falar: o verbo de atividade expressando ―dizer‖ enunciado por um sujeito agente 

[+dinâmico] apresenta uma continuidade, o que caracteriza o traço semântico [+durativo], a 

exemplo das ocorrências (88) e (103), respectivamente na fala dos informantes G e H.                                              

Na fala do informante G, na ocorrência (88), a presença do circunstanciador de tempo 

indeterminado ―nunca‖, que prolonga o evento no tempo, ratifica o traço semântico lexical 

[+durativo].  

 

Ocorrência (88):     
                                           Informante G: Informante: para mim é bom...que eu trabalho já esse tempo lá...eles  

                                        nunca me::falaram assim... 

 

 

A noção de continuidade é expressa pela perífrase ―estar‖ + gerúndio, na ocorrência 

(103), na fala do informante H.  

 
 

Ocorrência (103):     
 Informante H:...que o povo está falando...  
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13) brincar: verbo de atividade com todos os traços que caracterizam esse tipo de       

verbo: [+dinâmico], [+durativo] e [+atélico]. O circunstanciador de tempo iterativo ―todo 

dia‖, na ocorrência (37), na fala do informante C, prolonga a ação no tempo.  

 

Ocorrência (37):     
                                         Informante C: não::porque a gente todo di::a nós brincamos no serviço... 

 

 

14) participar: os traços semânticos lexicais [+dinâmico], [+durativo], [+atélico] 

estão presentes no verbo ―participar‖. O circunstanciador de tempo determinado ―mais de 

onze anos‖, na ocorrência (39), realizada pelo informante D, aponta para a duratividade do 

processo, descrevendo um evento homogêneo em que cada parte do processo é semelhante ao 

evento como um todo. Não há, contudo, um limite temporal definido. 

 

Ocorrência (39):     
                                         Informante D: participo sim... 

                                         Pesquisador: faz quanto tempo? 

                                         Informante D: rapaz...acho que está mais de onze anos... 

 

 

15)  reclamar: o verbo ―reclamar‖ expressando ―dizer‖.  A ocorrência (99), na fala do 

informante G, apresenta o traço semântico lexical [+dinâmico] por representar uma atividade 

desenvolvida por um sujeito agente.  

 

Ocorrência (99):     
                                         Informante G: ...ela nunca reclamou ... é que a gente prende e/a gente prende ela  

                                            ela é danada (sentença exclamativa) de vez em quando a gente sabe de umas matérias 

                                        dela na rua ―olha ai olha está vendo?‖ 

 

 

16) governar: o verbo ―governar‖ é um verbo que apresenta o traço semântico de 

[+dinâmico] por ser um verbo de ação. A forma perifrástica ―estar‖ + gerúndio aponta para o 

traço semântico [+durativo] e, como acontece com os verbos de atividade, não há uma 

definição expressa de limite temporal, a exemplo da ocorrência (51), na fala do informante D. 

 

Ocorrência (51):     
                                         Informante D: rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né? eles estão:: estão o que? 

                                         É::governado...é governando (também) é coisa assim...estão governando bem né?  

                                         a/eles... 

 

 

17) cuidar: o verbo ―cuidar‖ é um verbo que apresenta o traço semântico de 

[+dinâmico], por ser um verbo de ação. A duratividade é marcada também pela presença do 
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circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖. Por ser um verbo de atividade, apresenta 

um evento tipicamente atélico sem a apresentação de um limite temporal definido, a exemplo 

da ocorrência (58), na fala da informante E. 

 

Ocorrência (58):     
  Informante E:...até hoje essa médica sempre que eu me levo meus netos ela ainda  

  cuida deles ainda... 

 

 

18) estudar: verbo com traços semântico lexical [+dinâmico] e [+atélico],  em que o 

final da ação não é intrínseco ao verbo. Não há um limite temporal definido. Essa situação 

aparece na ocorrência (112), na fala do informante H. 

 

Ocorrência (112):     
 Informante H: Tenho tem o/ tenho o caçula que ainda estuda ainda... faz  

faculdade... 

 

19) chamar: o verbo ―chamar‖ remete a um ação desenvolvida por um sujeito 

agentivo. A presença do circunstanciador de tempo indeterminado ―nunca‖ aponta para um 

evento que perdura no tempo. Não há um limite temporal definido, o que comprova a 

atelicidade desse verbo, a exemplo da ocorrência (85), na fala do informante G. 

 

Ocorrência (85):     
  Informante G: [não não não] esse tempo todinho que eu estou lá nunca me 

  chamaram a atenção não...porque eu já sei a manha sabe? 

 

 

20) pedir: verbo ―pedir‖ remete a um ação desenvolvida por um sujeito agentivo. 

Representa uma ação como objeto de ocupação prolongada, sem um limite temporal definido, 

o que comprova a atelicidade desse verbo. Podemos constatar isso na ocorrência (80), na fala 

da informante F. 

 

Ocorrência (80):     
  Informante F: é bem ai...acho que precisa de um sinal, e eu tenho pedido pra Deus  

  tem um sinal, porque melhora..  

 

 

21) dar: verbo ―dar‖ remete a uma ação desenvolvida por um sujeito agentivo. 

Designando uma ação que ocorre em todo tempo, sem estabelecer um fim necessário para a 

situação, o que comprova a atelicidade desse verbo. As ocorrências (95), (98) e (100), na fala 

do informante G, comprovam isso. 



126 
 

Ocorrência (95):     
                                            Informante G: eles todos estudaram...tem os estudos...trabalham...os (  ) os meninos  

                                         também/...nunca me deram trabalho... 

 

Ocorrência (98):     
  Informante G: não...ela nunca me deu...até agora...trabalha com doutor Francisco... 

  é  advogado...trabalha lá::é trabalha com (   ) pagar as coisas assim na rua... 

   

Ocorrência (100):     
    Informante G: nunca me deu trabalho está ai...sempre foi uma menina na 

    dela...sempre na dela... 

 

 

22) pagar: verbo apontando para uma permanência de uma situação. Na ocorrência 

(86), na fala do informante G, esse verbo tem uma duração ilimitada. O circunstanciador de 

tempo delimitativo ―até hoje‖ aponta para uma situação sem um limite temporal definido. 

 

Ocorrência (86):     
                                         Informante G:...até hoje o rapaz eu acho que ele não/acabou de pagar... disse ―é  

                                         rapaz...deixa que Deus me dá lá na frente... 

 

 

23) votar: verbo ―votar‖ remete a um ação desenvolvida por um sujeito agente. O 

circunstanciador iterativo ―todo‖ aponta para uma ação que ocorre em todo tempo, sem 

estabelecer um fim necessário para a situação, como comprova a ocorrência (108), na fala do 

informante H. 

 

Ocorrência (108):     
    Informante H: Eu voto todo ano ... todo ano eu voto... 

 

24) vir: o verbo ―vir‖ em (97), na fala do informante G, aponta para o deslocamento 

de um ponto a outro, o que marca o traço de [+dinâmico]. O circunstanciador iterativo ―todo 

fim de domingo‖ aponta para a duratividade da situação e não determina um ponto final para 

a mesma. 

 

Ocorrência (97):     
    Informante G: é::todo fim de/domingo ele vem em casa...a folguinha dele ele vem  

    ai...ai fala com a mãe dele...quando não é...leva a mãe dele...ela para passear.. 

 

 

 

2) Verbos de estado 

 

Sendo verbos de estado, eles não possuem uma dinâmica, além de apresentarem a 

característica semântica de telicidade, pois não apresentam a possibilidade de serem 
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analisados pela existência ou não de um ponto final na situação, um objetivo, um ponto 

culminante ou mudança de estado. Esses verbos têm traços semânticos lexicais: aspecto        

[+durativo] e homogêneo, tendo todos os estágios internos idênticos, é [-dinâmico] e 

[+atélico], sem possuir um limite temporal definido. 

Encontramos dezoito verbos de estado nos inquéritos analisados, distribuídos em 

cinquenta e uma ocorrências: 

 

1) melhorar: o verbo ―melhorar‖  apresenta situação marcada com duratividade pelo 

circunstanciador de tempo delimitativo ―até agora‖, sem apresentar um limite conhecido ou 

perceptível, a exemplo da ocorrência (2), na fala da informante A. 

 

Ocorrência (2):     
    Informante A: E que ia melhora::r...e até agora ainda não melhorou foi nada... 

 

 

2) ver: verbo perceptivo. Na ocorrência (3), na fala da informante A, esse verbo tem 

um aspecto [+durativo], não é dinâmico e nem delimitado, ou seja, é realizado em qualquer 

período em que ocorre, não admitindo qualquer pausa no todo homogêneo. 

 

Ocorrência (3):     
                                         Informante A: é::está...porque eu ainda não vi ele fazendo nada (sentença  

                                         exclamativa) 

 

 

Essa mesma leitura pode ser feita, nas ocorrências (15), (22), (79) e (111), 

respectivamente na fala dos informantes B, C, F e H. 

 

Ocorrência (15):     
Informante B: Rapaz, desde que eu me entendo por gente que eu... vejo dizer 

que... a saúde de São Luís é uma negação... 

 

Ocorrência (22):     
Informante C: Bem eu desde os dez anos de idade eu:: é:: no colégio eu via muito 

amigo meu já grande com a camisa do Corinthians e achava muito bonita a camisa 

do Corinthians e por achar muito bonito eu me tornei o corinthiano. 

 

Ocorrência (79):     
Informante F: Não, não, eu acho que o Centro mudou pra melhor... eu sempre vejo 

pra melhor... e... a única coisa que 

 

Ocorrência (111):     
Informante H: Porque eu não estou vendo nada que eles estão fazendo aí ...até hoje 

ninguém faz/ vê nada... 
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3) crescer: verbo apresentando uma situação durativa, atélica. Na ocorrência (29), na 

fala do informante C, é possível demonstrar isso: 

 

Ocorrência (29):     
Informante C: muito muito pior de que antes até porque a população ela cresceu 

muito nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito e então a empre/ os 
empresários não estão realmente investindo é NE ônibus pra que pelos menos tente é 

um pouco amenizar o sofrimento da população 

 

4) morar: verbo locativo, indicando permanência em um estado ou situação. Tem uma 

duração indefinida, atélica, não manifesta avanço ou mudança de estado. A presença do 

circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖ em posição pré-verbal nas ocorrências (4) 

e (5), na fala da informante A, ratifica o traço semântico lexical [+durativo]. 

 

Ocorrência (4):   
Informante A: eu sempre morei aqui...na minha infância...na minha adolescência... 

 

 

Ocorrência (5):     
Informante A: não...que morava comigo.. sempre morou foi minha irmã...parte de 

mãe e parte e pai... 

 

 

Interessante também é a presença do circunstanciador de tempo indeterminado ―até 

hoje‖, estendendo a duração do evento,  nas ocorrências (64) e (114), respectivamente, na fala 

da informante E e na fala do informante H. 

 

Ocorrência (64):     
Informante E: (...)tem só uma que mora comigo... a outra tem uma casi/tem uma 

casa dela... mora comigo até hoje... 

 

Ocorrência (114):     
Informante H: Não ... acompanho ... ela mora/ até hoje ela ainda mora comigo... 

 

 

Na ocorrência (76), realizada pela informante F, o circunstanciador de tempo 

determinado ―trinta e dois anos‖ também reforça o traço de duratividade da situação. 

 

Ocorrência (76):     
Informante F: ... então, só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros 

anos foi peregrinando pra encontrar onde Deus queria me botar... 
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5) viver: verbo indicando um estado ou situação. Não expressa uma mudança ou 

progresso durante o período de tempo em que se dá, a exemplo da ocorrência (40), na fala do 

informante D. 

Ocorrência (40):     
Informante D: é/é::é porque a aqui a gente na nasceu e se criou...(  ) estamos 

vivendo até hoje... 
 

 

 6) ter: verbo existencial, indicando permanência em um estado ou situação. Esse 

verbo, nas ocorrências (9), (10) e (12), na fala da informante B, não expressa nenhuma 

variação, o que ratifica o traço semântico lexical [+durativo]. 

 

Ocorrência (9):     
Informante B: Não... até agora não teve nada de... interessante nessa rua não. 

 

Ocorrência (10):     
Informante B: Não, nem boa, nem ruim até agora ainda não teve nada. 

Ocorrência (12):     
Informante B: Ah... de antes até agora não tem emprego para nada, só na casa 

de família. 

 

A mesma leitura pode ser feita na fala do informante C, nas ocorrências (27),  (36) e 

(38), nas ocorrências (46) e (55), na fala do informante D, nas ocorrências (89) e (94), 

enunciadas pelo informante G e na ocorrência (107), realizada pelo informante H. 

 

Ocorrência (27):     
                            Informante C: os muitos jovens aprendizes em empresas as pessoas que não tiveram 

oportunidades antigamente que está tendo oportunidade hoje... 

 

Ocorrência (36):     
Informante C: bem....meus relacionamentos com meus irmãos são bons são 

perfeitos...com meus primos...com meus tios...eu nunca tive desentendimento com 

nenhum...  

 

Ocorrência (38):     
Informante C: não não...até hoje em todas as empresas que eu passei...nunca 

tive...nenhum desentendimento com nenhum amigo meu...ou até :: com pessoas 

diferentes desligados da empresa... 

Ocorrência (46):     
Informante D: é// é casa, é casa na (inint) uma reformazi/UMA REFORMA que 

está tendo lá, eu, eu estou trabalhando lá. 

 

Ocorrência (55):     
Informante D: há muito tempo que eu trabalho nunca tive nenhuma reclamação... 

 

 

Ocorrência (89):     
Informante G: o cara falou foi sério‖ até os colegas de trabalho mesmo ―poxa valeu 
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(sentença exclamativa) tu falou mesmo bacana pra ele‖ por que sempre tem uns 

salientes mesmo não é? 

 

Ocorrência (94):     
Informante G: (são eles saem assim) olha toda sexta-feira tem uma cervejinha lá 

tem um churrasquinho? Ai eles tem um carro ai ―rapaz vamos para o pagode?‖ ai 
saem para o pagode... 

 

Ocorrência (107):     

Informante H: morava lá no João Paulo ... ajudava muito aquele pessoal do João 

Paulo ... Bareis até hoje tenho até um colega com o nome dele ... Zé Cobertinho ... 

no João Paulo... 

 

7) estar: verbo copulativo, indicando  permanência de um estado ou situação. Esse 

verbo, na ocorrência (11), na fala da informante B, e na ocorrência (53), na fala do informante 

D, não apresenta qualquer variação no estado em determinado período do tempo. O traço 

[+durativo] é marcado pela presença do circunstanciador delimitativo ―até hoje‖. 

 

Ocorrência (11):     

Informante B:... emprego aqui pra eles e eles foram para lá e se deram bem, lá 

estão até hoje. 

 

Ocorrência (53):     

Informante D:e até hoje eu estou nessa luta...nessa peleja...pra mim ganhar esse 

pão de cada dia assim... 

 

Situação semelhante ocorre em (57), na fala da informante E, e nas ocorrências (105), 

(116) e (117), enunciadas pelo informante H. 

 

Ocorrência (57):     
Informante E: ai começamos a ficar juntos e estamos até hoje... 

 

Ocorrência (105):     
Informante H: rapaz ele falou que tirou dinheiro do carnaval do Sã/do carnaval pra 

colocar na saúde...mas até agora a saúde está péssima (sentença exclamativa) não 

tem anda na saúde (sentença exclamativa) 

 

Ocorrência (116):     
Informante H: Eu comecei a participar lá... porque eu comprei um sítio apegado da 
sede do boi aí eu ... gostei do boi e aí fui/ estou até hoje lá brincando no boi... 

 

Ocorrência (117):     
Informante H: Eu me recordo sim .. que eu já fui até assaltado ... eu fui assaltado/ o 

cara para querer me assaltar/ até hoje oh/ até hoje (eu estou desse jeito) aleijado foi 

por causa do assaltante ... infelizmente ... não matou porque Deus não deixou... 

 

 



131 
 

8) entender: o verbo ―entender‖ não possui uma dinâmica interna e nem um limite 

temporal definido, como podemos comprovar na ocorrência (16), na fala da informante B. 

 

Ocorrência (16):     
Informante B: Desde quando... eu me entendi por gente, foi quando                                                     

[risos] eu comecei a entender o que era jogo e comecei à assistir ao jogo                                                   
do Vasco. 

 

9) ser: verbo copulativo. Esse verbo, na ocorrência (30), na fala do informante C, não 

apresenta qualquer variação no estado, não tem nenhuma dinâmica interna e não possui 

nenhum limite temporal definido. O circunstanciador de tempo determinado ―há muito 

tempo‖ demonstra a permanência em uma situação. 

 

Ocorrência (30):     
Informante C: Há muito tempo muito tempo vem sendo assim 

 

 

Situação similar acontece nas ocorrências (41) e (42), na fala do informante D, nas 

ocorrências (75) e (82), na fala da informante F, nas ocorrências (87) e (91), na fala do 

informante G, e na ocorrência (109), realizada pelo informante H. A presença dos 

circunstanciadores de tempo indeterminado ―sempre‖ e os delimitativo ―desde‖ e ―até hoje‖, 

associados à morfologia verbal, reforçam a ideia de duratividade do processo. 

 

Ocorrência (41):          
Informante D: ai eu gostei muito do do q que eu sempre foi re/rivalidade né? 

 

Ocorrência (42):     
Informante D: Era uma pessoa boa né ... papai sempre foi assim ... com a gente foi 
uma pessoa bacana... 

 

Ocorrência (75):     
Informante F: Todo mundo... graças a Deus... aqui é um bairro excelente, todo 

mundo na sua...mas sempre foi assim... 

 

Ocorrência (82):              
Informante F: Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei 

amanhecer dormindo, porque sempre foi meu costume. 

 

Ocorrência (87):   
                          Informante G: sempre foi assim... 

 

Ocorrência (91):  
Informante G: era um cantor bom...chamava o povão mesmo...chamava...assim na 

radiola mesmo...casa cheia...até hoje é isso... 
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Ocorrência (109):     
Informante H: Não ... ( ) até hoje a água e a luz é normal no Cohatrac... 

                     
                

 10) precisar: verbo indicando  permanência em um estado ou situação. Tal 

propriedade pode ser comprovada com expressões que indiquem duração do evento, como 

acontece na ocorrência (31), na fala do informante C, e a ocorrência (61), na fala da 

informante E, em que os circunstanciadores de tempo indeterminado ―nunca‖ e o 

circunstanciador delimitativo ―até agora‖ garantem que as situações não apresentem qualquer 

variação no estado.  

 

Ocorrência (31):     
Informante C: na verdade é eu nunca precisei graças a Deus... 

 

 

Ocorrência (61):    
Informante E:...estava até querendo ir agora fazer uns exame lá que (  ) mas eu 

ainda nã::o não precisei não...até agora graças a Deus...precisei não... 

 

 

11) desistir: verbo indicando permanência em um estado ou situação. Apresenta 

conotação estática, implicando estado de inércia, sentimento, sensação.  A presença do 

circunstanciador de tempo indeterminado ―nunca‖ reforça o traço [+durativo]. Não apresenta 

uma situação com um fim determinado. Conforme contatamos na ocorrência (66), na fala da 

informante E. 

 

Ocorrência (66):     
Informante E: so::u...apesar de toda minha::...((riso)) eu sou brasileira...―eu não 

desisto nunca‖((riso)) sou feliz graças a Deus...―eu não desisto nunca minha 

irmã”... 

 

 

12) gostar: verbo psicológico não causativo, indicando permanência em um estado. O 

uso do circunstanciador de tempo indeterminado ―sempre‖ aponta para uma situação contínua 

ilimitada, como acontece na ocorrência (77), na fala da informante F, e na ocorrência (115), 

na fala do informante H.  

 

Ocorrência (77):     
Informante F: todo mundo bom dia, todo mundo... eu nunca gostei de porta de 

rua, não, isso nunca eu gostei. 

 

Ocorrência (115):     
Informante H: Não não não não eu sempre gostei do peixe mesmo. 

 

Na ocorrência (83), na fala do informante G, o circunstanciador delimitativo ―desde‖ 
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toma o momento da fala como ponto de referência, é o ponto de origem. 

 

Ocorrência (83):     
Informante G: porque::desde criança...eu gostei do time e tal...e a gente aqui do 

bairro tudo era boliviano...a gente ia para o estádio...ai eu fiquei torcendo para o 
Sampaio... 

 

13) tocar: verbo indicando sentimento, apontando uma situação contínua ilimitada, 

como acontece na ocorrência (70), na fala da informante F. Importante ressaltar que a noção 

de perfect  nessa sentença é autorizada pelo sujeito plural. 

 

Ocorrência (70):     
Informante F: e dar valor ... a coisas tal insignificantes é isso que tem me tocado 

muito eu e toda a minha família coisa que não dar valor ... 

 

14) esquecer: verbo apontando para uma permanência de uma situação. O traço 

semântico lexical [+durativo] é reforçado pelo circunstanciador de tempo indeterminado 

―nunca‖. Não há um fim necessário, implicando que a situação não foi acabada, a exemplo da 

ocorrência (84), na fala do informante G. 

 

Ocorrência (84):     
Informante G: ...coisas de objetos de valor você nunca :: sempre entrega para o 
funcionário....‖ ai isso eu nunca me esqueci...o primeiro gerente que falou para 

mim... 

 

 

15)  marcar: verbo apontando para uma permanência de uma situação. Na ocorrência 

(35), na fala do informante C, expressa uma duração ilimitada. O circunstanciador de tempo 

delimitativo ―até agora‖ aponta para uma situação sem um limite temporal definido. 

 

Ocorrência (35):     
Informante C:...e::e até hoje músicas de antigamente...como do rei Roberto         
Carlos...marca na nossa vida..de hoje em dia que somos jovens...principalmente na 

vida dos nossos pais de antigamente... 

 

 

16) curtir: verbo perceptivo. O traço semântico lexical [+durativo] é marcado pelo 

circunstanciador de tempo determinado ―desde‖, que pontua o início da situação sem contudo 

determinar o seu final. É um verbo estático também por manter uma situação uniforme 

durante o período de sua existência, a exemplo da ocorrência (90), na fala do informante G. 
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Ocorrência (90):     
Pesquisador: o senhor escuta reggae já::  

Informante G: des::de setenta...setenta eu já::curtia as pedras... 

 

17)  subir: na ocorrência (14), na fala da informante B, indicando uma ação-processo: 

uma duração contínua limitada pelo circunstanciador de tempo iterativo ―todo dia‖ indicando 

a frequência com que o evento ocorre no tempo. 

 

Ocorrência (14):     
   Pesquisador: nem preço de passagem? 

Informante B: Esse aí sobe, sobe todo dia. Diz que já vai aumentar de novo. 

 

18)  assistir: verbo perceptivo. Na ocorrência (17), na fala da informante B, esse 

verbo tem um aspecto [+durativo], não é dinâmico nem delimitado, ou seja, está realizado em 

qualquer período em que ocorre, não admitindo qualquer pausa no todo homogêneo.  

 

Ocorrência (17):     
Informante B: Desde quando... eu me entendi por gente, foi quando [risos] eu 

comecei a entender o que era jogo e comecei à assistir ao jogo do Vasco. 

 

3) Verbos de processo culminado 

 

Os verbos de processo culminado têm um final pré-determinado, descrevendo 

processos não homogêneos, e possuem uma duração intrínseca com estágios sucessivos. 

Dessa forma apresentam as seguintes popriedades: 

a) [+dinâmico] - por ser um verbo de ação, tem conotação de movimento; 

b) [+durativo] - por exprimir um evento que perdura, se prolonga no tempo; 

c) [+ télico] - por possuir um limite temporal definido. 

 

Encontramos três verbos de de processo culminado, em três ocorrências. 

1) ir: verbo de ação, com conotação de movimento. Ao se afirmar que alguém está 

desempenhando a ação de ir até algum lugar, na ocorrência  (62), na fala da informante E, fica 

implícito o término dessa ação no momento em que se chegue a esse lugar, ao contrário de apenas 

ir 19 o que, por si só, não deixa claro quanto tempo dura a ação. 

_____________ 

19  Como podemos comprovar na ocorrência (18), na fala da informante B, em que o ato de ir aponta para uma 

ação repetitiva de um processo pontual exprimindo uma ação que perdura no tempo, sem apresentar um limite 

temporal definido. Dessa forma é uma vertbo de atividade por ter o traço semântico lexical de [+atélico]; vide 

p.118.  
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Ocorrência (62):    
                            Informante E: faço a comida e depois eu vou para o barzinho beber uma  
                            cervejinha...isso ai é todo domingo... 

 

 

2) ler: esse verbo de atividade mental com uma duração intrínseca com estágios 

sucessivos, com um final pré-determinado, conforme comprovamos na ocorrência (80), na 

fala da informante F.  

 

Ocorrência (80):     
                            Informante F: Leio, leio todo santo dia, leio a Bíblia muitas vezes... Hoje eu leio                                 

mais é livro evangélico, eu gosto muito de ler. 

 

3) dar: retratando uma situação em que fica implícito o término dessa ação, como 

acontece na ocorrência (96), denotando que o evento está finalizado e completo
20

.  

 

 

Ocorrência (96):     
Informante G: não vai procurar um/mulher vagabunda ai que só vai dar para 

vocês‖ até hoje meu mais velho me deu...cinco netos...ele não morou com nenhuma 
das meninas que ele teve filho...ai ele arrumou uma... 

 

4) Verbos de culminação  

 

Esses verbos expressam uma realização momentânea, pontual, focando o êxito da 

culminação que conduz a um resultado consequente. Apresenta os traços semânticos lexicais: 

[+dinâmico], [+pontual] e [+ télico].    

Os verbos utilizados pelos informantes do Grupo I descrevem ações que ocorrem em 

um intervalo de tempo X, e X é instantâneo. Encontramos um verbo de culminação, em uma 

ocorrência. 

 

1)  chegar:  verbo apresentando uma situação dinâmica, pontual e indicando uma 

situação que necessariamente chega a um fim, portanto, sem duração. Na ocorrência (20), na 

fala do informante C, o verbo ―chegar‖ revela movimento, aparecimento e desaparecimento 

em cena, da mudança de estado. 

 

______________ 

20 Diferente das ocorrências (95), (98) e (100) em que descreve-se um processo homogêneo sem uma 

determinação de um início ou de uma culminação do evento, sugerindo-se que o processo ocorre 

indefinidamente; vide p.126. 

 

 



136 
 

Ocorrência (20):     
Informante C: ... no qual a pessoa convive os pai/ principalmente tem que está na 

ativa falando, conversando com os filhos e eu já vivi perto de pessoas que usa droga 

mais até hoje nunca usei drogas, tenho trinta e dois anos, tenho dois dois filho, sou 

casado mas eu nunca cheguei a usar drogas, graças a Deus. 

 
 

 

5.3 Tipos de perfect 

 

Os eventos dos inquéritos analisados ocorrem no passado, prolongando-se até o 

momento da fala, configurando-se, dessa forma, como uma reiteração. Os eventos 

demonstram um aspecto retrospectivo, havendo uma persistência da situação passada, ou seja, 

apresentam o tempo da fala (S) concomitante ao tempo da referência (R) e o tempo do evento 

(E) anterior ao tempo da referência (R), o que, no sistema reichenbachiano, é expresso por: 

(S,R) • (E_R). 

 

Encontramos, nos inquéritos investigados, apenas perfect de situação que persiste, 

assim distribuído: cinquenta e cinco ocorrências, que  correspondem a 47%, no Grupo I, e 

sessenta e duas ocorrências, que  correspondem a 53%, no Grupo II. 

 

5.4 Descrição dos resultados 

 

Nesta seção, apresentamos a descrição dos resultados com uma comparação entre os 

grupos: a realização morfológica de perfect, a classificação dos verbos quanto ao aspecto 

semântico lexical e os tipos de perfect. 

 

5.4.1 Grupo I: subgrupo 1.1 versus subgrupo 1.2 

 

a) A realização morfológica de perfect  

 

            O Grupo I teve cinquenta e cinco ocorrências de perfect, o que totalizou 47% de 

ocorrências encontradas nos oito inquéritos analisados. No subgrupo 1.1, apareceram dezoito 

realizações morfológicas de perfect, o que representa um percentual de 15,38% e, no 

subgrupo 1.2, trinta e sete ocorrências, em um total de 31,62%, através do pretérito perfeito 

composto, ―estar‖ + gerúndio, outras formas perifrásticas, presente + advérbio, pretérito 

perfeito simples + advérbio e pretérito imperfeito + advérbio, como demonstra a tabela 1: 
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                                 Pret. perf.              “estar” +               Presente +           Pret. perf.             Pret. imp.         Outras formas 

                                                 composto               gerúndio                advérbio             simp. + adv.         + advérbio           perifrásticas 
                                  
Subgrupo Inquérito n % n % n % n % n % n % 

1.1 01 (A) - - - - 03 2,56 05 4,27 - - - - 

02 (B) - - - - 06 5,13 02 1,71 - - 02 1,71 

1.2 03 (C) 02 1,71 01 0,86 03 2,56 07 5,98 01 0,85 06 5,13 

04 (D) - - 08 6,84 04 3,42 04 3,42 - - 01 0,85 

TOTAL  02 1,71 09 7,70 16 13,67 18 15,38 01 0,85 09 7,69 

 
Tabela 1: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect no Grupo I. 

                                                                                       

Interessante ressaltarmos que, no subgrupo 1.1, não encontramos nenhuma ocorrência 

com o tempo pretérito perfeito composto, a morfologia mais tradicionalmente descrita como 

expressão de perfect. Entretanto, no subgrupo 1.2 foram encontradas duas ocorrências de 

perfect, que correspondem a 1,71%, expressas pelo PPC, no inquérito 3, sendo realizadas pelo 

informante C.                  

Não encontramos, no subgrupo 1.1, nenhuma realização de perfect com a forma 

perifrástica ―estar‖ + gerúndio. Em contrapartida, no subgrupo 1.2, aparecem nove, que  

correspondem a 7,70% de realizações com essa perífrase, sendo uma (0,86%) enunciada pelo 

informante C e oito (6,84%) enunciadas pelo informante D. 

Em relação ao tempo presente combinado com advérbio, encontramos nove 

ocorrências, que correspondem a 7,69% de realizações de perfect no subgrupo 1.1, e sete, que  

correspondem a  um total de 5,98%  no subgrupo 1.2. Com o tempo pretérito simples 

associado ao advérbio, aparecem sete ocorrências, que correspondem a 5,98%, no subgrupo 

1.1, e onze, que correspondem a 9,40%, no subgrupo 1.2. 

Ressaltamos a presença de uma ocorrência, que corresponde a 0,85%, de realização de 

perfect através da combinação do pretérito imperfeito com o advérbio, sendo essa enunciada 

pelo informante C, do subgrupo 1.1. 

Foram encontradas, no subgrupo 1.1, duas ocorrências, que correspondem a 1,71% de 

realizações de perfect através de outras formas perifrásticas, realizadas pela informante B, e 

sete, que  correspondem a 5,98% de realizações no subgrupo 1.2, enunciadas pelos 

informantes C e D.  

Importante ressaltarmos que os circunstanciadores adverbiais associados à  morfologia 

do presente foram bastante utilizados tanto pelos informantes do subgrupo 1.1 quanto pelo 

subgrupo 1.2, conforme demonstra a tabela 2: 
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                                                                                         Presente + advérbio                                

Subgrupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo Delimitativo 

n % n % n % n % 

1.1 01 (A) - - 01 0,85 01 0,86 01 0.86 

02 (B) 01 0,86 - - 03 2,56 02 1,71 

1.2  03 (C) - - - - 02 1,71 01 0,85 

 04 (D) 03 2,56 - - - - 01 0,85 

    TOTAL                                      04                3,42                 01                 0.85              06          5,13           05           4,27 

 

Tabela 2: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente + advérbio expressando perfect no Grupo I. 

                                                                                    

 A tabela 2 demonstra que o subgrupo 1.1 apresenta um número maior de ocorrências 

em que a morfologia do presente foi modificada pelo advérbio: nove ocorrências, que  

correspondem a um total de 7,70%. O subgrupo 1.2 apresenta apenas sete ocorrências, num 

total de 5,97%, assim distribuídos: 

a) os circunstanciadores de tempo determinado ―aparecem num total de quatro 

ocorrências, sendo: uma ocorrência, que  corresponde a 0,86%, na fala da informante B e  três 

ocorrências, que  correspondem a 2,56%, na fala do informante D totalizando 3,42%; 

b) o circunstanciador de tempo indeterminado tem apenas uma ocorrência, que  

corresponde a 0,85%, na fala da informante A, para pontuar um evento que ocorre não em um 

momento específico, mas prolongando-se ao longo do tempo; 

c) os circunstanciadores iterativos foram utilizados no subgrupo 1.1 pelas 

informantes A e B, enquanto, no subgrupo 1.2, apenas o informante C fez uso desses 

circunstanciadores. Os informantes do subgrupo 1.1 realizaram quatro ocorrências, que 

correspondem a um total de 3,42% enquanto os informantes do subgrupo 1.2 realizaram duas 

ocorrências, que correspondem a 1,71%. O total de ocorrências com esse circunstanciador foi 

de seis ocorrências, num total de 5,13%; 

d) os circunstanciadores delimitativos foram utilizados tanto pelos informantes do  

subgrupo 1.1 quanto pelo informantes do subgrupo 1.2. Os informantes do subgrupo 1.1 

realizaram três ocorrências, que correspondem a um total de 2,57% enquanto os informantes 

do subgrupo 1.2 realizaram duas ocorrências, que correspondem a 1,70%. O total de 

ocorrências com esse circunstanciador foi de cinco ocorrências, num total de 4,27%. 

A morfologia do pretérito também teve seu aspecto semântico alterado pela presença 

de circunstanciadores, conforme demonstra a tabela 3: 

 

 



139 
 

                                                                           Pretérito perfeito simples + Advérbio                                

Subgrupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo Delimitativo 

n % n % n % n % 

1.1 01 (A) - - 03 2,56 - - 02 1,71 

02 (B) - - - - - - 02 1,71 

1.2 03 (C) - - 02 1,71 - - 05 4,27 

04 (D) - - 04 3,42 - - - - 

    TOTAL                                        -                   -                   09                  7,69               -              -              09            7,69  

          

Tabela 3: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito simples + advérbio expressando perfect no 

Grupo I. 

 

A tabela 3 mostra que no subgrupo 1.1 a incidência de circunstanciadores é menor, 

5,98%, enquanto o subgrupo 1.2, teve um percentual de 9,40%.   

e) O número de circunstanciadores de tempo indeterminado utilizados pelos 

informantes do subgrupo 1.1 é menor que do subgrupo 1.2: três, que correspondem a 2,56%, 

no subgrupo 1.1 e seis, que correspondem a 5,13%, no subgrupo 1.2. O total de ocorrências 

com esse circunstanciador foi de nove ocorrências, num total de 7,69%. 

f) Os circunstanciadores delimitativos aparecem para marcar a permanência do 

evento no tempo, demonstrando a importância da presença dos advérbios associados à 

morfologia verbal. A forma de presente, então, não expressa necessariamente um evento 

ocorrido no exato momento de sua enunciação: ele se dilata, com a presença do advérbio, em 

direção ao passado ou em direção ao futuro. O subgrupo 1.1 realizou quatro ocorrências, que 

correspondem a 3,42%, e o subgrupo 1.2 realizou cinco ocorrências, que correspondem a 

4,27%. O total de ocorrências com esse circunstanciador foi de nove ocorrências, num total de 

7,69%. 

Os circunstanciadores de tempo determinado e iterativos não foram realizados por 

nenhum informante do Grupo I quando associaram à morfologia do pretérito perfeito simples 

um circunstanciador temporal. 

Registramos a presença de uma ocorrência, que corresponde a 0,85%, no pretérito 

imperfeito que teve seu aspecto modificado pela presença do advérbio, no inquérito 04, na 

fala do informante C, conforme observamos na tabela 1. 

A realização de perfect com outras formas perifrásticas tem a seguinte distribuição, 

conforme podemos observar na tabela 4:  
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                                                                                   Outras formas perifrásticas 

                                            ―Vir” + gerúndio                   “Começar” + a + infinitivo     “ Poder” +  infinitivo 

Subgrupo Inquérito n % n % n % 

      1.1 01 (A) - - - - - - 

02 (B) - - 02 1,70 - - 

      1.2 03 (C) 06 5,13   - - 

04 (D) - - 01 0,85 - - 

  TOTAL  06 5,13 03 2,56 - - 

                                                                                        

Tabela 4: Demonstrativo de outras formas perifrásticas expressando perfect no Grupo I. 

 

A tabela 4 revela que:  

a) os dados revelam uma presença maior da forma perifrástica ―vir‖ + gerúndio, 

expressando perfect, no subgrupo 1.2, na fala do informante C: seis ocorrências, que 

correspondem a 5,13%; 

b) os informantes do subgrupo 1.1 realizaram duas ocorrências com a forma 

perifrástica ―começar‖ + a + infinitivo, que correspondem a 1,70%, e o subgrupo 1.2 realizou 

apenas uma ocorrência, que corresponde a 0,85%. O total de ocorrências com essa forma 

perifrástica expressando perfect é três, perfazendo um total de 2,56%; 

c) nem os informantes do subgrupo 1.1 e nem do subgrupo 1.2 realizam perfect 

atravém da forma perifrástica ―poder‖ + infinitivo.  

 

b) Aspecto semântico lexical  

 

           No Grupo I, temos vinte oito ocorrências com verbos de atividade (23,93%), vinte e 

seis com verbos de estado (22,22%) e uma com verbo de culminação (0,85%), que 

correspondem a 47%, como podemos verificar na tabela 5: 

                                                                                            Verbos 

                                                   Atividade                         Estado                                Processo                   Culminação 

                                                                                                                                              culminado 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

1.1 05 (A) 04 3,42 04 3,41 - - - - 

06 (B) 02 1,71 08 6,84 - - - - 

1.2 03 (C) 11 9,40 08 6,84 - - 01 0,85 

04 (D) 11 9,40 06 5,13 - - - - 

    TOTAL                                      28              23,93                26                22,22              -               -             01            0,85 

 

                                                                       
Tabela 5: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo I. 
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A análise dos dados revela, em relação ao aspecto semântico lexical dos verbos, que 

houve um maior número de verbos de atividade, em um total de vinte e oito, que 

correspondem a 23,93%, sendo que o subgrupo 1.1 realizou seis, que correspondem a um total 

de 5,13%, e o subgrupo 1.2 realizou vinte e duas, que correspondem a um total de 18,80%. 

Os verbos de estado aparecem também em número significativo de vinte e seis 

ocorrências, que correspondem a 22,22%, em que: doze ocorrências, que correspondem a 

10,25%, são realizadas pelos informantes do subgrupo 1.1 e quatorze ocorrências, que 

correspondem a um total de 11,97%, são realizadas pelos informantes do subgrupo 1.2. 

No Grupo I, apenas teve um verbo de culminação, que corresponde a 0,85%, e foi 

realizado pela informante A, do subgrupo 1.1. 

Em relação aos verbos de processo culminado, não aparece nenhuma ocorrência nos 

dois subgrupos. 

 

c) Tipos de perfect 

 

Nos quatro inquéritos do Grupo I, encontramos apenas o perfect de situação que 

persiste, conforme podemos observar na tabela 6: 

 

                                                                                      Tipos de perfect                                                                                                               

                                                        Experiencial             Resultado                               Passado                    Situação                                                        

                                                                                                                                                 recente                    persistente                                                                                 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

1.1 01 (A) - - - - - - 08  6,84 

02 (B) - - - - - - 10  8,54 

1.2 03 (C) - - - - - - 20 17,09 

04 (D) - - - - - - 17 14,53 

    TOTAL                                        -                   -                     -                      -                 -               -              55           47,00 

 

Tabela 6: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo I. 

 

Nos dois subgrupos do Grupo I, o tipo de perfect realizado foi o de situação persistente 

em um total de cinquenta e quatro ocorrências, que correspondem a 47%, distribuídas da 

seguinte forma: dezoito ocorrências, que correspondem a 15,38 %, no subgrupo 1.1 e trinta e 

sete ocorrências, que correspondem a 31,62 %, no subgrupo 1.2.  

Não encontramos, no Grupo I, nenhuma ocorrência com o perfect experiencial, perfect 

de resultado e perfect de passado recente. 
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5.4.2 Grupo II: subgrupo 2.1 versus subgrupo 2.2 

 

a) A realização morfológica de perfect  

 

O Grupo II tem sessenta e duas ocorrências de perfect, o que totalizou 53% de 

ocorrências encontradas nos oito inquéritos analisados. No subgrupo 2.1 apareceram vinte e 

sete realizações morfológicas de perfect, o que representa um percentual de 23,08%, e no 

subgrupo 2.2, trinta e cinco ocorrências, em um total de 29,92%, através das formas 

perifrásticas, do presente + advérbio, do pretérito perfeito simples + advérbio e do pretérito 

imperfeito + advérbio, como demonstra a tabela 7: 

 
                                 Pret. perf.             “Estar” +              Presente +            Pret. perf.              Pret. imp.          Outras formas 

                                                   composto               gerúndio               advérbio             simpl. + adv.          + advérbio            perifrásticas 
                                  
Subgrupo Inquérito n % n % n % n % n % n % 

2.1 05 (E) - - - - 08 6,84 05 4,27 - - 01 0,85 

06 (F) 02 1,71 02 1,71 06 5,13 03 2,57 - - - - 

2.2 07 (G) - - - - 06 5,13 11 9,40 01 0,85 - - 

08 (H) - - 04 3,42 10 8,55 03 2,57 - - - - 

TOTAL  02 1,71 06 5,13 30 25,65 22 18,81 01 0,85 01 0,85 

 

Tabela 7: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect no Grupo II. 

 

No subgrupo 2.2, não encontramos nenhuma ocorrência com o tempo pretérito 

perfeito composto, a morfologia tradicionalmente descrita como expressão de perfect. 

Entretanto, no subgrupo 2.1, foram encontradas duas ocorrências de perfect, que 

correspondem a 1,71%, expressas por esse tempo verbal, sendo realizadas pela informante F, 

do inquérito 6.                  

Foram encontradas no Grupo II duas ocorrências, que correspondem a 1,71%, de 

realizações de perfect veiculadas pela forma perifrástica ―estar‖ + gerúndio, enunciadas pela 

informante F, do subgrupo 2.1, e quatro ocorrências, que correspondem a 3,42%, enunciadas 

pelo informante H,  do subgrupo 2.2 . Em relação às outras formas perifrásticas expressando 

perfect, a análise dos dados revela a presença de apenas uma ocorrência, que corresponde a 

0,85%, na fala da informante E, do subgrupo 2.1. 

Em relação à morfologia do presente associada à circunstanciadores temporais, foram 

utilizadas, pelos dois subgrupos do Grupo II, trinta ocorrências, que correspondem a 25,65%, 

conforme podemos observar na tabela 8: 
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                                                                                        Presente + advérbio                                

Subgrupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo Delimitativo 

n % n % n % n % 

2.1 05 (E) 01 0,86 02 1,71 01 0,86 04 3,42 

06 (F) 01 0,85 04 3,42 01 0,86 - - 

2.2  07 (G) - - 03 2,56 02 1,71 01 0,85 

 08 (H) - - 02 1,71 01 0,85 07 5,99 

    TOTAL                                      02                1,71                11                  9,40             05          4,28           12           10,26  

 

Tabela 8: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente + advérbio expressando perfect no Grupo II. 

 

A tabela 8 revela que o subgrupo 2.1 tem quatorze ocorrências, que correspondem a 

11,98%, enquanto o subgrupo 2.2, apresenta dezesseis ocorrências expressando perfect, que 

correspondem a 13,67%. 

 Os circunstanciadores de tempo determinado associados à morfologia de presente 

aparecem em duas ocorrências, que correspondem a 1,71%, sendo enunciadas pelos 

informantes E e F . 

Em relação aos circunstanciadores de tempo indeterminado, encontramos seis 

ocorrências, que correspondem a 5,13%, no subgrupo 2.1, e cinco ocorrências, que 

correspondem a 4,27%.  

No tocante aos circunstanciadores iterativos, aparecem cinco ocorrências, que 

correspondem a 4,28%, sendo: duas, que correspondem a 1,72%, no subgrupo 2.1, e três, que 

correspondem a 2,56%, no subgrupo 2.2.  

Os circunstanciadores mais utilizados pelo Grupo II foram os delimitativos, num total 

de doze ocorrências, que correspondem a 10,26%. O subgrupo 2.1 tem quatro ocorrências, 

que correspondem a 3,42%, e o subgrupo 2.2 tem oito ocorrências, que correspondem a 

6,84%.  

Da mesma forma como ocorreu com os subgrupos 1.1 e 1.2, nos subgrupos 2.1 e 2.2,  

a morfologia do pretérito também teve seu aspecto semântico alterado pela presença de 

circunstanciadores, conforme podemos observar na tabela 9: 
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                                                                   Pretérito perfeito simples + advérbio                                

Subgrupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo Delimitativo 

n % n % n % n % 

2.1 05 (E) - - 03 2,57 - - 02 1,71 

06 (F) - - 03 2,57 - - - - 

2.2  07 (G) 01 0,85 08 6,84 - - 02 1,71 

 08 (H) - - 01 0,85 - - 02 1,71 

    TOTAL                                      01                 0,85               15                 12,83            -               -               06            5,13  

 

Tabela 9: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito perfeito simples + advérbio expressando perfect  

no Grupo II. 

 

 

Os informantes dos subgrupos 2.1 e 2.2 não associaram à morfologia do pretérito 

perfeito simples os circunstanciadores iterativos. 

Os circunstanciadores de tempo indeterminado aparecem em quinze ocorrências, que 

correspondem a 12,83%, sendo seis, que correspondem a 5,14%, enunciadas pelos 

informantes do subgrupo 2.1, e nove, que correspondem a 7,69%, pelos informantes do 

subgrupo 2.2.  

Os circunstanciadores delimitativos, no subgrupo 2.1, aparecem em duas ocorrências, 

que correspondem a 1,71%, e, no subgrupo 2.2 aparecem em quatro ocorrências, que 

correspondem a 3,42%. O total de ocorrências com esse circunstanciador foi de seis 

ocorrências, num total de 5,13%. 

Da mesma forma como acontece no Grupo I, há presença de uma ocorrência, que 

corresponde a 0,85%, no pretérito imperfeito que teve seu aspecto modificado pela presença 

do advérbio, no inquérito 07, na fala do informante G. 

A realização de perfect através de outras formas perifrásticas, nos subgrupos 2.1 e 2.2, 

apresenta apenas uma ocorrência, que corresponde a 0,85%, realizada pela informante F, 

conforme demonstra a tabela 10:  
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                                                                   Outras formas perifrásticas 

 

                                           ―Vir” + gerúndio                        “Começar” + a                     “Poder” +  infinitivo 

                                                                                                      +  infinitivo       
Subgrupo Inquérito n % n % n % 

2.1 05 (E) - - - - 01 0,85 

06 (F) - - - - - - 

2.2  07 (G) - - - - - - 

 08 (H) - - - - - - 

  TOTAL  - - - - 01 0,85 

                                                                                           

Tabela 10: Demonstrativo de outras formas perifrásticas expressando perfect no Grupo II. 

 

 

b) Aspecto semântico lexical  

 

No Grupo II, temos trinta e quatro ocorrências com verbos de atividade (29,06%), 

vinte e cinco ocorrências com verbos de estado (21,37%) e e três ocorrências com verbos de 

processo culminado (2,56%), que correspondem a 53%, como podemos verificar na         

tabela 11: 

 

                                                                                          Verbos 

                                                   Atividade                         Estado                                Processo                 Culminação 

                                                                                                                                               culminado 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

2.1 05 (E) 09 7,69 04 3,42 01 0.86 - - 

06 (F) 06 5,14 06 5,13 01 0.85 - - 

2.2  07 (G) 10 8,55 07 5,98 01 0,85 - - 

 08 (H) 09 7,69 08 6,84 - - - - 

    TOTAL                                      34               29,07               25                21,37              03          2,56            -                 - 

 

         Tabela 11: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo II. 

 

Em relação aos verbos de atividade, no Grupo II, o subgrupo 2.1 enunciou quinze 

ocorrências, que correspondem a 12,83%, e o subgrupo 2.2 realizou dezenove ocorrências, 

que correspondem a 16,24%, perfazendo assim um total de trinta e quatro ocorrências, que 

correspondem a 29,07%.  

Os verbos de estado também aparecem em número significativo de vinte e cinco 

ocorrências, que correspondem a 21,37%, em que dez, que correspondem a 8,55%, são 
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realizadas pelos informantes do subgrupo 2.1 e quinze, que correspondem a 12,82%, pelos 

informantes do subgrupo 2.2. 

Em relação aos verbos de processo culminado encontramos, no Grupo II, três 

ocorrências, num total de 2,56%, sendo duas realizadas, que correspondem a 1,71% pelos 

informantes do subgrupo 2.1 e uma realizada, que corresponde a 0,85%, por um informante 

do subgrupo 2.2.  

 

c) Tipos de perfect 

 

Nos quatro inquéritos do Grupo II, encontramos apenas o perfect de situação que 

persistente, conforme podemos observar na tabela 12: 

 

                                                                                           Tipos de perfect 

                                                 Experiencial                     Resultado                           Passado                       Situação                                                         

                                                                                                                                               recente                     persistente                                                                                 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

2.1 05 (E) - - - - - - 14 11,96 

06 (F) - - - - - - 13 11,12 

2.2  07 (G) - - - - - - 18 15,38 

 08 (H) - - - - - - 17 14,54 

    TOTAL                                        -                   -                     -                      -                 -               -             62           53,00 

 

Tabela 12: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo II. 

 

Nos dois subgrupos do Grupo II, o tipo de perfect realizado foi o de situação 

persistente em um total de sessenta e duas ocorrências, que correspondem a 53%, distribuídas 

da seguinte forma: vinte e sete ocorrências, que correspondem a 23,08 %, no subgrupo 2.1, e 

trinta e cinco ocorrências, que correspondem a 29,92%, no subgrupo 2.2.  

Da mesma forma que no Grupo I, não encontramos nenhuma ocorrência com o perfect 

experiencial, perfect de resultado e perfect de passado recente. 
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5.4.3 Grupo I versus Grupo II 

 

a) A realização morfológica de perfect  

 

Nos oito inquéritos analisados, aparecem cento e dezessete realizações de perfect, 

distribuídas da seguinte forma: cinquenta e quatro ocorrências, que correspondem a 47,79%, 

no Grupo I e cinquenta e nove ocorrências, que correspondem a 52,21%, no Grupo II, 

distribuídas em diferentes realizações morfológicas, conforme mostra a tabela 13: 

 

                       Pret. perf.               “Estar” +             Presente +           Pret. perf.             Pret. imp.           Outras formas 

                                                      composto                 gerúndio              advérbio            simp. + adv.         + advérbio             perifrásticas 
                                  
Subgrupo Inquérito n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (A) - - - - 03 2,56 05 4,27 - - - - 

02 (B) - - - - 06 5,13 02 1,71 - - 02 1,71 

  03 (C) 02 1,71 01 0,86 03 2,56 07 5,98 01 0,85 06 5,13 

 04 (D) - - 08 6,84 04 3,42 04 3,42 - - 01 0,85 

 

 

II 

05 (E) - - - - 08 6,84 05 4,27 - - 01 0,85 

06 (F) 02 1,71 02 1,71 06 5,13 03 2,57 - - - - 

  07 (G) - - - - 06 5,13 11 9,40 01 0,85 - - 

 08 (H) - - 04 3,42 10 8,55 03 2,57 - - - - 

TOTAL  04 3,42 15 12,83 46 39,32   40 34,19 02 1,70 10 8,54 

 

Tabela 13: Demonstrativo das realizações morfológicas de perfect nos Grupo I e Grupo II. 

 

             Não encontramos um número significativo de ocorrências com o pretérito perfeito 

composto (―ter‖ + particípio) para exprimir reiteração ou repetição (independente da presença 

de um advérbio indicando frequência). Sem dúvida, as quatro ocorrências, que correspondem 

a 3,42%, encontradas não marcam perfectividade, nem claramente o tempo passado, mas sim 

a duração de uma situação iniciada no passado e que continua no presente.  

Podemos observar que o pretérito perfeito composto não apresenta um número 

expressivo de realizações. Aparecem apenas quatro ocorrências, que correspondem a 3,42%, 

sendo duas, que correspondem a 1,71% enunciadas pela informante C, do Grupo I, e duas, 

que correspondem a 1,71%, no inquérito 6, na fala da informante F. 

Nos inquéritos investigados, encontramos apenas quinze ocorrências com a perífrase 

―estar‖ + gerúndio, que correspondem a 12,83%, sendo nove, que correspondem a 7,70%, 

produzidas pelos informantes do Grupo I, e  seis, que correspondem a 5,13%, pelos 

informantes do Grupo II.  
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A realização morfológica de perfect que mais aparece é a do presente + advérbio, 

aparece em quarenta e seis ocorrências, que correspondem a 39,32%, sendo dezesseis, que 

correspondem a 13,67%, no Grupo I, e trinta ocorrências, que correspondem a 25,65%, no 

Grupo II. Conforme já mencionamos, a combinação de circunstanciadores temporais a essa 

morfologia foi primordial para expressar a ideia de perfect, conforme demonstra a tabela 14: 

 

                                                                              Presente + advérbio         

                        

Grupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo    Delimitativo 

n % n % n % n % 

 

I 

01 (A) - - 01 0,85 01 0,86 01 0.86 

02 (B) 01 0,86 - - 03 2,56 02 1,71 

 

 

 03 (C) - - - - 02 1,71 01 0,85 

 04 (D) 03 2,56 - - - - 01 0,85 

 

II 

05 (E) 01 0,86 02 1,71 01 0,86 04 3,42 

06 (F) 01 0,85 04 3,42 01 0,86 - - 

  07 (G) - - 03 2,56 02 1,71 01 0,85 

 08 (H) - - 02 1,71 01 0,85 07 5,99 

    TOTAL                                      06               5,13                 12                10,25             11          9,41           17           14,53    

 

Tabela 14: Demonstrativo de ocorrências com o tempo presente+ advérbio expressando perfect  no Grupo I e no 

Grupo II 

 

A tabela 14 revela um quantitativo de ocorrências com o circunstanciadores de tempo 

determinado inferior aos demais circunstanciadores, aparecem apenas seis ocorrências, 

5,13%, sendo quatro ocorrências, que correspondem a 3,42%, no Grupo I, e duas, ocorrências, 

que correspondem a 1,71%, no Grupo II. Esses circunstanciadores dão uma indicação mais 

precisa do momento em que ocorre o evento, como ―desde que‖, ―mais de onze anos‖, ―há 

muito tempo‖ e ―trinta e dois anos‖. A tabela 15 demonstra como esses circunstanciadores 

estão distribuídos nos grupos: 
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                                                                          Circunstanciadores de tempo determinado                 

                        

Grupo Inquérito          Desde que       Mais de onze anos Há muito tempo Trinta e dois anos 

n % n % n % n % 

 01 (A) - - - - - - - - 

02 (B) 01 0,85 - - - - - - 

I 

 

 03 (C) - - - - - - - - 

 04 (D) - - 02 1,71 01 0,86 - - 

 

II 

05 (E) - - - - 01 0,86 - - 

06 (F) - - - - - - 01 0,85 

 

 

 07 (G) - - - - - - - - 

    08 (H) - - - - - - - - 

    TOTAL                                      01                0,85                02                  1,71             02          1,72            01            0,85  

 

Tabela 15: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores de tempo determinado associados ao presente no 

Grupo I e no Grupo II 

 

 

A tabela 15 nos mostra certo equilíbrio no uso dos circunstanciadores de tempo 

determinado: cada expressão adverbial só aparece uma vez, exceto a expressão ―mais de onze 

anos‖, com duas ocorrências, que correspondem a 1,71%, no Grupo I. 

Os circunstanciadores de tempo indeterminado não delimitam pontos específicos em 

uma escala temporal, podendo incluir espaços temporais mais amplos. A tabela 16 mostra 

quais os circunstanciadores de tempo indeterminado foram utilizados pelos informantes do 

Grupo I e do Grupo II: 

                                                                

                                                                     Circunstanciadores de tempo indeterminado 

 

                                                      Sempre                                    Nunca                                           Ainda 
Grupo Inquérito n % n % n % 

 

I 

01 (A) 01 0,85 - - - - 

02 (B) - - - - - - 

        03 (C) - - - - - - 

 04 (D) - - - - - - 

 

II 

       

05 (E) 01 0,86 01 0,85 - - 

06 (F) 04 3,42 - - - - 

 07 (G) 03 2,56 - - - - 

      08 (H) - - - - 02 1,71 

     TOTAL                                           09                    7,69                    01                    0,85                    02                    1,71 

 

Tabela 16: Demonstrativo de ocorrências com o circunstanciadores de tempo indeterminado associados ao presente 

no Grupo I e no Grupo II 
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O circunstanciador ―sempre‖ aparece em maior número, nove, que correspondem a 

7,69%, indicando uma repetição de momentos ou períodos ―em todos os momentos‖. Não se 

refere a um momento determinado da enunciação ou do enunciado. Há uma repetição de 

momentos ou períodos, apontando para uma frequência, continuidade do evento e/ou da 

situação: ―levo sempre‖, na ocorrência (8), ―sempre vou‖, na ocorrência (56), ―sempre digo‖  

nas ocorrências (71) e (78), ―sempre faz‖, na ocorrência (74), ―sempre vejo‖, na ocorrência 

(79), ―sempre tem‖, na ocorrência (89), ―sempre bota‖, na ocorrência (92) e ―sempre ela vai‖, 

na ocorrência (93).  

É muito interessante a ocorrência (8), na fala da informante A, em que o 

circunstanciador ―sempre‖ está em posição pré-verbal, justificando-se isso pela presença do 

verbo ―poder‖: ―...então eu levo... sempre que eu posso...‖. A colocação dessa expressão 

adverbial em posição pré-verbal só seria possível em duas situações: 

 

a)  repetindo-se o circunstanciador ―sempre‖: ...então eu sempre  levo...sempre que 

eu posso... 

b) ou não se enunciado o verbo ―poder‖: ...então eu sempre  levo.... 

 

Dentro do sistema da língua portuguesa, os advérbios de negação modificam o grupo 

verbal ou os constituintes do grupo verbal, entretanto, a esse valor negativo, pode associar-se 

a ideia de continuidade de uma situação. Tradicionalmente considerava-se ―não‖ o único 

advérbio de negação, mas as gramáticas mais atuais já admitem outros, a exemplo de nunca, 

como observamos na ocorrência (66), na fala da informante E: ...―eu não desisto nunca 

minha irmã”... .   

Outro circunstanciador de tempo indeterminado que aparece é ―ainda‖, em duas 

ocorrências, que correspondem a 1,71%, sendo enunciadas pelo informante H. 

Encontramos onze circunstanciadores iterativos, que correspondem a 9,41%, 

enunciados por informantes dos Grupos I e II: ―todos (os) domingos‖, nas ocorrências (6) e 

(62), ―todo dia‖, nas ocorrências (13), (14), (27) e (37), “todo tempo‖, na ocorrência (18), 

―todo santo dia‖, na ocorrência (81), ―toda sexta-feira‖, na ocorrência (94), ―todo fim de 

domingo‖, na ocorrência (97) e ―todo ano‖, na ocorrência (108). Esses circunstanciadores 

apresentam o valor aspectual iterativo, ou seja, apontam para a repetição das ações, pois estas 

ocorrem de forma contínua. Podemos observar a distribuição desses circunstanciadores na 

tabela 17: 
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                                                        Circunstanciadores iterativos 

                  Todos (os)      Todo dia      Todo tempo    Todo santo          Toda            Todo fim         Todo ano 

                        domingos                                                           dia                sexta-feira    de domingo 
 

Grupos Inquéritos  n % n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (A) 01 0,86 - - - - - - - - - - - - 

02 (B) - - 02 1,70 01 0,86 - - - - - - - - 

 03 (C) - - 02 1,70 - - - - - - - - - - 

 04 (D) - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

II 

05 (E) 01 0,85 - - - - - - - - - - - - 

06 (F) - - - - - - 01 0,86 - - - - - - 

 07 (G) - - - - - - - - 01 0,86 01 0,86 - - 

    08 (H) - - - - - - - -  - - - 01 0,86 

TOTAL                           02       1,71       04      3,40       01       0,86      01      0,86      01      0,86      01      0,86       01      0,86 

 

Tabela 17: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores iterativos associados ao presente no Grupo I e no 

Grupo II 

 

Da mesma forma como aconteceu com os circunstanciadores de tempo determinado, 

houve um equilíbrio do número de ocorrências com circunstanciadores iterativos, dentro dos 

grupos: cada expressão adverbial só aparece uma vez, exceto a expressão ―todo dia‖, com 

quatro ocorrências, que correspondem a 3,40%, sendo (02), que correspondem a  1,70%, 

enunciadas pela informante B, do Grupo I, e duas, que correspondem a 1,70%, enunciadas 

pelo informante C, do Grupo I. 

Os circunstanciadores delimitativos aparecem para delimitar os eventos ou situações. 

Observamos os circunstanciadores delimitativos que se associaram à morfologia do presente, 

no Grupo I e no Grupo II, conforme demonstra a tabela 18, foram: ―até hoje‖, nas ocorrências 

(1), (11), (35), (53), (57), (58), (64), (69), (91), (107), (109), (110), (111), (114) e (117) e ―até 

agora‖, nas ocorrências (12) e (105). 
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                                                                          Circunstanciadores delimitativos  

                                                            Até hoje                                                           Até agora 

 
Grupo Inquérito n % n % 

 

I 

01 (A) 01 0,85 - - 

02 (B) 01 0,85 01 0,85 

  03 (C) 01 0,85 - - 

 04 (D) 01 0,86 - - 

 

II 

05 (E) 

06 (F) 

 07 (G) 

 08 (H) 

04 

- 

01 

06 

3,42 

- 

0,86 

5,13 

- 

- 

- 

01 

- 

- 

- 

0,86 

       TOTAL                                                           15                            12,82                            02                             1,71 

 

Tabela 18: Demonstrativo de ocorrências com o circunstanciadores delimitativos associados ao presente no Grupo I e 

no Grupo II 

 

O circunstanciador delimitativo ―até hoje‖ é o mais utilizado pelos informantes dos 

dois grupos, são quinze ocorrências, que correspondem a 12,82%. Observamos que, no uso 

desse circunstanciador, a expressão de tempo liga-se a escala concreta de medição 

determinada fisicamente: a relação com o momento da enunciação pode representar um 

período demarcado. No Grupo I, há um equilíbrio quanto ao número de ocorrências desse 

circunstanciador. Todos os informantes realizam apenas uma ocorrência.  

O outro circunstanciador delimitativo realizado por informantes dos dois grupos é ―até 

agora‖ com duas ocorrências, que correspondem a 1,76%, sendo uma ocorrência, que 

corresponde a 0,85%, realizada pela informante B, e uma ocorrência, que corresponde a 

0,85%, realizada pelo informante H.  

O pretérito perfeito simples associado a um advérbio também tem um número 

significativo de ocorrências: quarenta, que correspondem a 34,19%, em que dezoito 

ocorrências, que correspondem a 15,38%, foram produzidas pelo Grupo I, e vinte e duas 

ocorrências, que correspondem a 18,81%, no Grupo II, conforme revela a tabela 19: 
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                                                                               Pretérito perfeito simples + advérbio                                

Grupo Inquérito Tempo determinado  Tempo indeterminado Iterativo Delimitativo 

n % n % n % n % 

 01 (A) - - 03 2,56 - - 02 1,71 

I 02 (B) - - - - - - 02 1,71 

 03 (C) - - 02 1,71 - - 05 4,27 

 04 (D) - - 04 3,42 - - - - 

 

II 

05 (E) - - 03 2,57 - - 02 1,71 

06 (F) - - 03 2,57 - - - - 

 

 

 07 (G) 01 0,85 08 6,84 - - 02 1,71 

   08 (H) - - 01 0,85 - - 02 1,71 

    TOTAL                                      01               0,85                 24                20,52               -              -              15          12,82 

 

Tabela 19: Demonstrativo de ocorrências com o tempo pretérito perfeito simples + advérbio no Grupo I e no       

Grupo II. 

 

A tabela 19 demonstra que só temos a presença de um circunstanciador de tempo 

determinado associado ao pretérito perfeito simples. É o circunstanciador ―desde‖, na 

ocorrência (83), enunciado pelo informante G, do Grupo II. 

A presença dos circunstanciadores de tempo indeterminado é bastante significativa: 

vinte e quatro ocorrências, que correspondem a 20,52%, em que nove ocorrências, que 

correspondem a 7,69%, são realizadas no Grupo I e quinze, que correspondem a 12,83%, no 

Grupo II. A tabela 20 nos mostra isso: 

 

                                                                     Circunstanciadores de tempo indeterminado 

 

                                                      Sempre                                    Nunca                                           Ainda 
Grupo Inquérito n % n % n % 

 

I 

01 (A) 02 1,71 - - 01 0,85 

02 (B) - - - - - - 

        03 (C) - - 03 2,57 - - 

 04 (D) - - 03 2,57 - - 

 

II 

       

05 (E) 02 1,71 01 0,85 - - 

06 (F) 02 1,71 - - - - 

 07 (G) 02 1,71 07 5,98 - - 

      08 (H) 01 0,86 -  - - 

     TOTAL                                           09                    7,70                    14                    11,97                  01                   0,85 

 

Tabela 20: Demonstrativo de ocorrências com os circunstanciadores de tempo indeterminado associado ao pretérito 

perfeito simples no Grupo I e no Grupo II 
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Nos Grupos I e II, encontramos os seguintes circunstanciadores: ―sempre‖, ―nunca‖, e 

―ainda‖. 

O circunstanciador de tempo indeterminado ―nunca‖ tem quatorze ocorrências, que 

correspondem a 11,97%, é o mais utilizado pelos informantes. Entretanto, foram os 

informantes do Grupo II que mais realizaram esse circunstanciador de forma a expressar 

informações temporais imprecisas ou indeterminadas: oito ocorrências, que correspondem a 

6,83%. Esse circunstanciador mescla a ideia aspectual e temporal ao valor negativo, como 

podemos comprovar na fala dos informantes C, nas ocorrências (31) e (36), e D, na ocorrência 

(55), do Grupo I, e no Grupo II, na fala da informante E, na ocorrência (60), na fala da 

informante F na ocorrência (77), e na fala do informante G, nas ocorrências (84), (85), (88), 

(95), (98), (99) e (100).  

O circunstanciador ―sempre‖ também aparece com um número expressivo de 

ocorrências, nove realizações, que correspondem a 7,70%. Ressaltamos que esse 

circunstanciador remete a ideia de ―contínuas vezes‖, ―em todos os momentos‖. Não há uma 

indicação precisa do momento em que ocorre o evento, porém aponta para a duração do 

evento no tempo. Esse circunstanciador aparece na fala da informante A, nas ocorrências (4) e 

(5), na fala do informante D, nas ocorrências (41), (42) e (49), na fala da informante E, nas 

ocorrências (65) e (67), na fala da informante F, nas ocorrências (75) e (82), na fala do 

informante G, na ocorrência (87) e  na fala do informante H, na ocorrência (115). 

Em relação ao circunstanciador ―ainda‖, ele também aponta para uma determinação 

exata do momento ou período do evento, porém a ideia de continuidade de prolongamento 

desse é clara, como observamos, respectivamente, na ocorrência (3), na fala da informante A . 

Os circunstanciadores delimitativos aparecem com quinze ocorrências, que 

correspondem a 12,82%. Entre os circunstanciadores que desempenham o papel de delimitar 

o evento ou a situação, encontramos, nos inquéritos analisados, os circunstanciadores         

―até agora‖ e ―até hoje‖, como podemos comprovar na tabela 21: 
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                                                                                         Circunstanciadores delimitativos  

                        

                                                                 Até hoje                                                           Até agora 

 
Grupo Inquérito n % n % 

 

I 

01 (A) 01 0,86 01 0,85 

02 (B) - - 02 1,71 

  03 (C) 05 4,27 - - 

 04 (D) - - - - 

 

II 

05 (E) 

06 (F) 

 07 (G) 

 08 (H) 

02 

- 

02 

- 

1,71 

- 

1,71 

- 

- 

- 

- 

02 

- 

- 

- 

1,71 

       TOTAL                                                            10                            8,55                             05                            4,27 

 
 

Tabela 21: Demonstrativo de ocorrências com o circunstanciadores delimitativos associados ao pretérito perfeito 

simples no Grupo I e no Grupo II 

 

O circunstanciador ―até hoje‖ aparece em maior número, dez realizações, que 

correspondem a 8,55%. Nas ocorrências em que ele aparece, a expressão de tempo liga-se a 

escalas concretas de medição determinadas fisicamente: a relação com o momento da 

enunciação representa um período demarcado. Encontramos esse circunstanciador 

delimitativo associado com o pretérito perfeito simples: na fala da informante A, na 

ocorrência (7), na fala do informante C, nas ocorrências (19), (20), (21), (32) e (38), na fala da 

informante E, nas ocorrências (12) e (61), e  na fala do informante G, nas ocorrências (86) e 

(96). 

O circunstanciador ―até agora‖ aparece em cinco ocorrências, que correspondem a 

4,27%, também delimitando o evento, indicando sua permanência no tempo. Podemos 

comprovar isso: na fala da informante A, na ocorrência (2), na fala da informante B, nas 

ocorrências (9) e (10), na fala do informante H, nas ocorrências (101) e (106). 

Registramos que não temos a presença de nenhum circunstanciador iterativo associado 

ao pretérito perfeito simples. 

Encontramos apenas duas ocorrências de pretérito imperfeito, uma ocorrência, que 

corresponde a 0,85% na fala dob informante C, do Grupo I, e uma ocorrência, que 

corresponde a 0,85% na fala do informante G, do Grupo II. Da mesma forma, como aconteceu 

com o presente e no pretérito perfeito simples, o pretérito imperfeito também teve seu aspecto 

modificado pelo advérbio, como podemos comprovar na fala do informante C, na ocorrência 



156 
 

(22), e na fala do informante G, na ocorrência (90), em que aparece o circunstanciador de 

tempo determinado ―desde‖. 

Os auxiliares aspectuais são os verbos que mais contribuem para a formação de 

perífrases aspectuais. Como exemplo temos o verbo ―estar‖, formador de grande número de 

perífrases e o verbo ―ter‖, formador dos tempos compostos. Contudo, outros verbos podem 

desempenhar a função de auxiliares aspectuais, a exemplo do verbo estativo ―assistir‖, e dos 

verbos de atividade ―vir‖ e ―fazer‖, conforme demonstra a tabela 22:  

 

                                                                                    Outras formas perifrásticas 

 

                                            ―Vir” + gerúndio                        “Começar” +a                     “Poder”+ infinitivo 

                                                                                                   + infinitivo       
Grupo Inquérito n % n % n % 

 

I 

01 (A) - - - - - - 

02 (B) - - 02 1,70 - - 

  03 (C) 06 5,12   - - 

04 (D) - - 01 0,86 - - 

 

II 

05 (E) - - - - 01 0,86 

06 (F) - - - - - - 

  07 (G) - - - - - - 

      08 (H) - - - - - - 

TOTAL                                                06                      5,12                   03                   2,56                    01                   0,86 

 

Tabela 22: Demonstrativo de outras  formas perifrásticas expressando perfect no Grupo I e no Grupo II. 

 

 

A tabela 22 revela a presença de dez ocorrências, que correspondem a 8,54%, de 

realização de perfect com outras formas perifrásticas, assim distribuídas:  

o ―vir‖ + gerúndio: seis ocorrências, que correspondem a 5,12%, todas 

enunciadas pelo informante C, do Grupo I;  

o ―começar‖ + a + infinitivo: duas ocorrências, que correspondem a 1,70%, 

enunciadas pela informante B, do Grupo I, e uma ocorrência, que corresponde 

a 0,86%, enunciada pelo informante D; 

o ―poder‖ +infinitivo: uma ocorrência, que corresponde a 0,86%, enunciada pela 

informante E, do Grupo II. 

 

A perífrase ―vir‖ + gerúndio, na fala do informante C, nas ocorrências (23), (24), 

(25), (26), (29) e (30), do Grupo I, marca os aspectos imperfectivo, cursivo, não-acabado e 
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durativo. 

O circunstanciador delimitativo ―desde‖ associado forma perifrástica                 

―começar‖ + a + infinitivo, aparece nas ocorrências (16), (17) e (43), do Grupo I, não está 

demarcando apenas o início dos eventos, mas indicando a frequência com que esse eventos 

não-específicos ocorrem ao longo do tempo. O circunstanciador de tempo determinado 

―desde‖ não interfere semanticamente na ação descrita pelo verbo, apenas apresenta a 

circunstância de tempo em que tal ação ocorreu. 

No que se refere à forma perifrástica ―poder‖ + infinitivo, temos apenas a ocorrência 

(59), que corresponde a 0,86%, realizada pela informante E, do Grupo II. Interessante 

observarmos que a presença do circunstanciador de tempo indeterminado ―até agora‖ 

indicando o início e/ou fim de sua permanência no tempo é que garante a ideia de 

continuidade do evento. 

 

 b) Aspecto semântico lexical  

 

           Nos oito inquéritos analisados, encontramos cento e treze verbos distribuídos entre 

verbos de atividade, verbos de estado e culminação, conforme podemos verificar na tabela 23: 

 

                                                                                                  Verbos 

                                                   Atividade                         Estado                             Processo                    Culminação 

                                                                                                                                           culminado 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

 

I 

01 (A) 04 3,42 04 3,41 - - - - 

02 (B) 02 1,71 08 6,84 - - - - 

  03 (C) 11 9,40 08 6,84 - - 01 0,85 

 04 (D) 11 9,40 06 5,13 - - - - 

 05 (E) 09 7,69 04 3,42 01 0.86 - - 

II 06 (F) 06 5,14 06 5,13 01 0.85 - - 

  07 (G) 10 8,55 07 5,98 01 0,85 - - 

    08 (H) 09 7,69 08 6,84 - - - - 

TOTAL                                          62              53,00                51                43,59             03           2,56           01            0,85 

 

Tabela 23: Demonstrativo do aspecto semântico lexical dos verbos no Grupo I e no Grupo II. 

 

 

Os resultados da tabela 23 revelam que, em relação ao aspecto semântico lexical dos 

verbos no Grupo I e Grupo II, houve um maior número de realização de perfect com verbos 
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de atividade, em um total de sessenta e duas ocorrências, que correspondem a 53%, sendo 

que, no Grupo I, os informantes enunciaram vinte e oito ocorrências, que correspondem a 

23,93%, e, no Grupo II, foram enunciadas trinta e quatro ocorrências, que correspondem a 

29,07%.  

Os verbos de estado também aparecem em número significativo de cinquenta e uma 

ocorrências, que correspondem a 43,59%, em que vinte e seis, que correspondem a 22,22% 

são realizadas pelos informantes do Grupo I e vinte e cinco, que correspondem a 21,37%, 

pelos informantes do Grupo II. Ressaltamos o equilíbrio do número de realizações desses 

verbos, ente os informantes do Grupo I e do Grupo II. 

Os verbos de processo culminado aparecem em três ocorrências, em um total de 

2,56%, foram enunciados pelos informantes do Grupo II. 

Em relação aos verbos de culminação, apenas o informante C, do Grupo I, fez uso 

desse verbo: uma ocorrência, que corresponde a 0,85%. 

 

c) Tipos de perfect 

 

Nos oito inquéritos analisados, encontramos apenas o perfect de situação que persiste, 

conforme podemos observar na tabela 24: 

                                                                                         Tipos de perfect                                                                                                               

                                                     Experiencial                     Resultado                      Passado                    Situação                                                        

                                                                                                                                             recente                    persistente                                                                                 
 

Subgrupo 

 

Inquérito  

     

n % n % n % n % 

 

I 

01 (A) - - - - - - 08  6,84 

02 (B) - - - - - - 10  8,54 

 03 (C) - - - - - - 20 17,09 

 04 (D) - - - - - - 17 14,53 

 

 II 

05 (E) - - - - - - 14 11,96 

06 (F) - - - - - - 13 11,12 

 

 

 07 (G) - - - - - - 18 15,38 

   08 (H) - - - - - - 17 14,54 

  TOTAL                                         -                    -                     -                     -                  -              -             117         100,00 

                                        

Tabela 24: Demonstrativo dos tipos de perfect no Grupo I e no Grupo II. 

 

Nos dois grupos, o tipo de perfect realizado foi o de situação persistente em um total 

de cento e dezessete ocorrências, que correspondem a 100,00%, distribuídas da seguinte 
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forma: cinquenta e quatro, que correspondem a 47 %, no Grupo I, e sessenta e duas, que 

correspondem a 53%, no Grupo II.  

Nenhum dos informantes dos grupos I e II realizou perfect experiencial, perfect de 

resultado e perfect de passado recente. 

 

5.5 Representação mental do perfect  

 

           Evidenciamos nas seções anteriores o modo como o traço aspectual de perfect é 

realizado no português do Maranhão. Observamos que os tipos de perfect que se fizeram 

presente nos inquéritos analisados foi o de situação que persiste expresso pela morfologia do 

pretérito perfeito composto, pela perífrase ―estar‖ + gerúndio, pelo presente do indicativo + 

advérbio, pelo pretérito perfeito simples + advérbio, pelo pretérito imperfeito + advérbio e por 

outras formas perifrásticas (―vir‖ + gerúndio, ―começar‖ + a + infinitivo, ―poder‖ + 

infinitivo).  

Novaes & Nespoli (2014) apresentam a seguinte representação arbórea para mostrar os 

componentes sintáticos envolvidos na representação de perfect: 

 

 

                                                   TP 

                

      

                                                   T                    AspP
1
    

                                      [passado] 

                                             [presente] 

                                             [futuro] 

                                                                

                                                                    Asp
1
                AspP

2
   

                                                                        [perfect] 

                                                 

                                                           

  

                             Asp
2
                vP 

                                                                                 [delimitado]                  Aktionsart 

                                                                                 [não delimitado] 

 

 

Fig. 12 Representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect proposta por  

Novaes & Nespoli (2014) 
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Com base nas ideias de Iatridou et al (2003) e Pancheva (2003), os autores  enunciam 

que essa representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect leva em consideração 

―as informações funcionais responsáveis pela composição da noção aspectual de perfect‖ 

(NOVAES & NESPOLI, p. 277), ou seja: 

 

a) os traços de tempo (presente, passado e futuro); 

b) os traços de aspecto gramatical (perfectivo e imperfectivo, associados aos traços 

[delimitado] e [não delimitado]); 

c) e o aktionsart que está associado ao aspecto semântico. 

 

No modelo de representação dos componentes sintáticos do perfect, segundo Novaes 

& Nespoli (2014), o traço aspectual de perfect projeta um nódulo funcional do Asp
1
, que se 

encontra em posição superior ao nódulo funcional de aspecto gramatical, o Asp
2
, e em 

posição inferior ao nódulo funcional de tempo, o T. A classificação quanto ao tipo de perfect, 

existencial ou universal, vai depender da relação do AspP
1
 com o AspP

2
. Se o Asp

2
 for 

[delimitado] será um perfect existencial e se o Asp
2
 for [não delimitado] será um perfect 

universal.  

Uma leitura similar poderá ser feita em relação ao tempo do perfect, que depende da 

especificação de T: se o AspP
1
 se associar ao T [passado] será past perfect; se associar-se ao T 

[presente] será present perfect ; e se combinar-se com o T [futuro] será future perfect. 

Com base nesse modelo, temos a seguinte proposta para a representação dos componentes 

sintáticos, referentes às ocorrências de perfect encontradas nos dados que compõem o corpus 

desta tese: 
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                                                    TP 

                

      

                                                   T                    AspP
1
    

                                      [presente] 

                                             

                                             

                                                                

                                                                    Asp
1
                AspP

2
   

                                                                        [perfect] 

                                                 

                                                           

 

                             Asp
2
                vP 

                                                                                 [não delimitado]                  Aktionsart 

                                                                                  

 

 

Fig. 13 Representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect do português do Maranhão 

 

 

 

Em nosso modelo não trabalhamos com o tempo passado e o tempo futuro, pois nosso 

estudo fez referência apenas ao tempo presente, que relaciona o presente a um evento anterior 

a ele. O que diferencia nosso modelo do de Novaes & Nespoli (2014) é que adotamos a 

terminologia adotada por Comrie (1976), em relação aos tipos de perfect, e não a de Iatridou 

et al (2003).  

Para melhor compreensão de nossa proposta, mostraremos um exemplo retirado do 

conjunto de dados trabalhados nesta tese: 
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Ocorrência (28):  

                               Informante C: muito muito pior de que antes até porque a população ela cresceu muito        

                                                           nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito ... 

 

 

                                                    TP 

                

      

                                                   T                    AspP
1
    

                                             [presente] 

                                              

                                              

                                                                

                                                                    Spec              AspP
1
   

                                                

                                                 

                                                           

  

                             Asp
1
                AspP

2
   

[perfect de situação persistente] 
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2 
              vP 

                                                                                                  [não delimitado]      crescer (verbo de estado) 

                                                                                 

                                                              

Fig. 14 Representação arbórea dos componentes sintáticos da ocorrência (28) 
 

 

O Asp
1
 com T provoca a localização do tempo de referência para o tempo da fala (o 

último subintervalo do intervalo introduzido pelo perfect). O perfect apresenta uma sintaxe 

comum: o nódulo funcional (Asp
1
)

 
associado a um nódulo funcional de aspecto gramatical 

(Asp
2
).  O AspP

1 
 nas ocorrências (8) e (28), está associado ao T (presente).                                              

O AspP¹ associado ao AspP², em que Asp² é [não delimitado], produz um perfect de 

situação persistente, como podemos comprovar nas ocorrências (8) e (28). O aktionsart está 

associado aos traços semânticos de duratividade e de atelicidade dos verbos de atividade, na 

ocorrência (8), e dos verbos de estado, na ocorrência (28). 

            Acreditamos que o modelo apresentado na figura 13 possa dar conta das 

representações dos quatro tipos de perfect trabalhados por Comrie (1976) e que possa 

expressar o modo como esses tipos de perfect se relacionam a outras informações funcionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo entender o modo como os traços de aspecto, em 

particular os traços de perfect, estão representados mentalmente. Especificamente, buscamos 

investigar as diferentes realizações morfológicas do traço de perfect no português do 

Maranhão. Verificamos também que categorias de verbos são compatíveis com as 

morfologias de perfect. Propusemos uma representação para a camada flexional nas 

realizações morfológicas dos traços de perfect no português do Maranhão.  

Assumimos nesta tese que o Aspecto está relacionado às diferentes formas de 

representar a constituição temporal interna de uma determinada situação. Diferente dos 

aspectos perfectivo e imperfectivo, o perfect não faz referência diretamente à situação em si, 

mas relaciona dois pontos no tempo, o que levaria alguns autores a tratá-lo como uma 

categoria temporal e não aspectual. Entretanto, adotamos, nesta tese, o pensamento de Comrie 

(1976) em considerar o perfect uma categoria aspectual. 

Os resultados encontrados neste trabalho corroboram a proposta de Comrie (1976), 

segundo a qual a noção de aspecto gramatical está relacionada a ―diferentes formas de se 

olhar para a constituição temporal interna de uma situação‖ (COMRIE, 1976, p. 3). Com base 

nessa definição, Comrie (1976) admite a existência do aspecto perfect, que informa um evento 

acabado, mas estabelece uma relação do presente com o passado, fazendo uma ligação de um 

evento passado com um estado presente e mantendo ao mesmo tempo traços de tempo e de 

aspecto.  

Verificamos, a partir da análise do conjunto de dados do corpus analisado, que as 

realizações morfológicas no português do Maranhão do traço aspectual de perfect foram 

realizadas pelo pretérito perfeito composto (―ter‖ + particípio), pela perifrase ―estar‖ + 

gerúndio, pelo presente do indicativo + advérbio, pretérito perfeito simples + advérbio, 

pretérito imperfeito + advérbio e outras formas perifrásticas. 

Outro caminho que foi percorrido com o objetivo de se entender mais sobre o perfect  

foi observar a interpretação semântica dos tempos verbais, tomando por base a proposta de 

Reichenbach, de uma teoria dos tempos verbais baseada em entidades temporais: S (speech 

time), o tempo da enunciação ou da fala; E (event time), o tempo do evento; e o R (reference 

time), o tempo da referência. 

Para este trabalho, foram criadas algumas hipóteses que poderiam ser refutadas a partir 
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da análise da fala espontânea dos informantes. Essas hipóteses são: 

 

            Hipótese I- no português do Maranhão, o falante realiza o perfect exclusivamente por 

meio do pretérito perfeito composto (―ter‖ + particípio); 

Hipótese II- no Português do Maranhão, as ocorrências com perfect têm maior 

incidência (com mais de 70%) com os verbos de atividade.  

 

A partir da análise dos dados, constatamos que a hipótese I foi refutada. Foi possível 

perceber que, nos oito inquéritos analisados, encontramos, no total de cento e treze 

ocorrências, apenas 3,42% com a construção perifrástica ―ter‖ + particípio, o que demonstra 

que essa não é a realização morfológica mais utilizada pelos informantes e que outras 

realizações morfológicas de perfect foram utilizadas, a saber: ―estar‖ + gerúndio, com 

12,83%, presente + advérbio, com 39,32%, pretérito perfeito simples + advérbio, com 

34,19%, pretérito imperfeito + advérbio, com 1,70% e outras formas perifrásticas, com      

8,54 %. 

Os dados obtidos forneceram evidências de que a presença dos advérbios aspectuais 

contribui de forma significativa para a mudança do aspecto lexical do verbo. Só foi possível 

expressar perfect com verbos no presente, no pretérito perfeito simples e no pretérito 

imperfeito quando, a esses tempos, foram associados os advérbios, modificando assim a 

morfologia desses verbos, o que comprova que esses circunstanciadores permitiram situar a 

localização temporal, a frequência e a duração das eventualidades descritas nas ocorrências.  

A análise dos dados revela (vide Tabela13) que 75,21% tiveram a presença dos 

advérbios aspectuais, sendo: 39,32% com a morfologia do presente, 34,19% com a 

morfologia do pretérito perfeito simples e 1,70% com a morfologia do pretérito imperfeito. 

A hipótese II foi refutada. Houve uma tendência maior na expressão de perfect com 

verbos de atividade, 53%, entretanto esse número não foi  superior a 70%. Os verbos de 

estado também aparecem em um número significativo, em um total de 43,59%. 

Ressaltamos que, no conjunto de dados, encontramos apenas perfect de situação 

persistente em razão da natureza dos verbos encontrados nos inquéritos apresentarem o traço 

de duratividade.  

Em relação à representação mental de perfect, consideramos a existência de vários 

nódulos de Aspecto, entre quais os de perfect que domina o nódulo aspectual gramatical  

(Asp
2
) e é dominado pelo nódulo funcional de Tempo (T). 

Apontamos aqui outras situações que podem ser investigadas em trabalhos futuros : 
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a) Verificar se existem outras manifestações morfológicas de perfect, além das 

apresentadas nesta tese; 

b) observar que outras categorias de verbos são compatíveis com as morfologias de 

perfect, além das encontradas nos inquéritos aqui analisados; 

c) observar que outros tipos de perfect podem ser encontrados no português do 

Maranhão, além do perfect de situação persistente; 

d) Propor outra representação para a camada flexional nas realizações morfológicas 

dos traços de perfect do português do Maranhão. 

 

 

 Apresentamos aqui, em linhas gerais, os resultados a que chegamos. Com esse 

trabalho, esperamos ter contribuído para os estudos sobre a categoria de aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, J. B. Os tempos do pretérito no português brasileiro: perfeito simples e 

perfeito composto. 2003. 115f. Dissertação (Mestrado em Lingüística e Língua Portuguesa). 

Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, 2003. 

 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

 

BELLETTI, A. Generalized Verb Movement. Turin: Rosenberg and Sellier, 1990. 

BOK-BENNEMA, Reineke. Evidence for an Aspectual Functional Head in French and 

Spanish. In: OOSTENDORP, M. van; ANAGNOSTOPOULOU, E. Progress in grammar, 

articles on the 20th anniversary of the comparison of grammatical models group in 

tilburg. Roquade, Amsterdam. 2001. 

 

CARNEIRO, Honorina M.S. As formas de tratamento tu/você no português falado 

ludovicense. 2011.147f. Tese de doutorado em Linguística – Faculdade de Ciências e Letras, 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, São Paulo, 2011. 

 

CELCE-MURCIA, Marianne; LARSEN-FREEMAN, Diane. The grammar book: An 

ESL/EFL Teacher‘s Course. EUA: Heinle & Heinle Publishers, 1999. 

 

CHOMSKY, Noam. Reflexões sobre a linguagem. São Paulo: Cultrix, 1980. 

 

_____. The minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 

 

COMRIE, Bernard. Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related 

problems. New York: Cambridge University Press, 1976. 

 

_____. Tense. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 

 

CORÔA, Maria Luiza Monteiro Sales. O tempo nos verbos do português: uma introdução a 

sua interpretação semântica. Brasília: Thesaurus, 2005. 

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1972. 

 

DOWTY, David. Word meaning and montague semantics: the semantics of verbs and 

times in Generative Semantics and in Montague‘s PTQ. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co., 

1979. 

 

GIORGI, Alessandra & PIANESI, Fábio. Tense and the Speaker´s Point of View: Evidence from 

the Imperfect. Working papers in linguistics. v.12, pp. 31-81. 2002.   
 



167 
 

HAEGEMAN, Liliane. Introduction to government and binding theory. Oxford: 

Blackwell Publishers Inc., 1994. 

 

IATRIDOU, Sabine; ANAGNOSTOPOULOU, Elena; IZVORSKI, Roumyana. Observations 

about the form and meaning of the Perfect. In: ALEXIADOU, A.; RATHERT, M.; VON 

STECHOW, A.(Eds.) Perfect Explorations. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. p. 153-205. 

 

ILARI, Rodolfo. Notas para uma semântica do passado composto em português. 

Disponível em htpp//cavaldos.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/letras/article/viewFile/2822/2304. Acesso 

em: 20 de julho 2012.   

 

_____.A expressão do tempo em português. São Paulo, Contexto, 1997. 

 

KOOPMAN, Hilda; SPORTICHE, Dominique. The position of subjects. Língua, v. 85, p. 

211-258. 1991. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 3.ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

LEWIS, Michael. The English Verb: An exploration of structure and meaning. Hove: 

Language Teaching Publications, 1986. 

 

MARTELLOTA, Mário Eduardo. Os circunstanciadores temporais e sua ordenação: uma 

visão funcional. Tese de Doutorado apresentada ao Curso de Pós-graduação da Faculdade de 

Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1991.  

 

MARTINS, Adriana Leitão. A desintegração do tempo na demência do tipo alzheimer. 

Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. 2010. 

 

MATEUS, Maria Helena Mira, BRITO, Ana Maria, DUARTE, Inês, FARIA, Isabel Hub et 

al. Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Editoria Caminho – Colecção Universitária/ 

Série LINGUÍSTICA, 2003. 

 

MICHAELIS, Laura. Aspectual grammar and past time reference. London: Routledge 

Publishing Company, 1998. 

 

NOVAES, Celso Vieira. Evidências neuropsicológicas da existência de um nódulo de 

aspecto. Rev. Est. Ling., Belo Horizonte, v.15, n. 1, p. 71-88, jan./jun. 2007. 

 

NOVAES, Celso, NESPOLI, Juliana. O traço aspectual de perfect e as suas realizações. Revista 

FSA, Teresina, v. 11, n. 1, art. 14, p. 255-279, jan./mar. 2014. Disponível em: 

http://www4.fsanet.com.br/revista.  Acesso em: 06 de abr. 2014. 

 

OLIVEIRA, F. et al. Tempo e aspecto. In: MIRA MATEUS, M. H. et al. (Orgs.). Gramática 

da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho, 2003. p. 127-177. 

 



168 
 

PANCHEVA, Roumyana. The aspectual makeup of Perfect participles and the interpretations 

of  the perfect. In: ALEXIADOU, A.; RATHERT, M.; VON STECHOW, A. (Eds.) Perfect 

explorations. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. p. 277-308. 

 

PARROTT, Martin. Grammar for english language teachers. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005. 

 

POLLOCK, Jean-Yves. Verb movement, universal grammar and the structure of IP. 

Linguistic inquiry, v. 20, p. 365-424. 1989. 

 

QUIRK, Randolph; GREENBAUM, Sidney; LEECH, Geoffrey; SVARTVIK, Jan. A 

comprehensive grammar of the english language. London: Longman, 1985.  

 

RODRIGUES, Fernanda de Carvalho; NOVAES, Celso Vieira. Processamento sintático on-

line de tempo e aspecto. ReVEL. Vol. 6, n. 11, agosto de 2008. ISSN 1678-8931 

[www.revel.inf.br]. 

 

SMITH, Carlotta. The parameter of aspect (2nd ed.). Dordrecht: Kluwer Academic 

Press,1997. 

 

SWAN, Michael. Practical english usage. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

 

SWAN, Michael; WALTER, Catherine. How english works. Oxford: Oxford 

University Press, 1997. 

 

TRAVAGLIA. Luiz Carlos. O aspecto verbal no português: a categoria e sua expressão. 

Ed. rev. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2006. 

 

VENDLER, Zeno. Verbs and times. In: ______. (Ed.). Linguistics in philosophy. Ithaca: 

Cornell University Press, 1967. p. 97-121.   

 

VERKUYL, H.J.. (1989). Aspectual classes and aspectual composition. Linguistics and 

Philosophy, n. 12, 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



170 
 

ANEXO 1. Ocorrências de perfect realizadas pela informante A 

 

 

Ocorrência (1): 
Pesquisador: desse tempo que tu conhece ela assim..tem alguma coisa que tu lem::bra...muito 

boa pra vocês assim...que aconteceu? 

Informante A: é:: a nossa diversão...que a gente bebia junto...mas ela nunca foi de beber...ela 

gosta muito mesmo é de fumar cigarro...até hoje eu digo pra ela ―Josilene minha irmã deixa 

isso ai que isso ai vai te matar‖ ai ela diz ―ah eu não consigo‖ ―consegue sim...nada para Deus 

é impossível‖ a gente conversa é muito...ela me conta da vida dela ―ah eu estou passando‖ eu 

conto da minha...então nós somos amigas confidenciais... 

 

Ocorrência (2): 
Pesquisador: e::há pouco tempo...teve eleição aqui em São Luís né? A cidade mudou de 

prefeito...o prefeito anterior...tu acha que::ele foi um bom prefeito? 
Informante A: em termo de::porque todos todos os prefeitos roubam né? Mas se fosse para 

roubar...deixava logo ele...porque esse ai...pelo menos ele ainda estava dando farda...estava 

dando::ainda estava dando leite...esse ai não está dando é nada...que nem a farda não 

deu...prometeu tanta coisa...colégio integrado para a família né? E que ia melhora::r...e até 

agora ainda não melhorou foi nada... 

 

Ocorrência (3): 
Pesquisador: : e tu acha que esse goleiro...goleiro ((risos)) esse prefeito...né? desculpa...o 

atual...que entrou no lugar do que saiu...ele está...assim...pior com relação ao outro? 
Informante A: é::está...porque eu ainda não vi ele fazendo nada (sentença exclamativa) 

 

Ocorrência (4): 
Pesquisador: certo...e::assim...ainda falando sobre quando tu era criança...tu te lembra 

assim::do teu tempo de criança...das brincadeiras? De onde tu mora::va...como era assim? 

Informante A: eu sempre morei aqui...na minha infância...na minha adolescência...e::hoje 

em dia/na nossa época a brincadeira era de estar se escondendo...de pega-pega...de rouba 

bandeira...e hoje em dia não...as brincadeiras são diferentes...porque hoje em dia ninguém mais 

quer brincar...só quer brincar...meninas de estar namorando...menino é ―ah vou te matar‖ é com 

pedaço de pau...fazendo de revolver...e antigamente as brincadeiras eram melhores... 

 

Ocorrência (5): 
Pesquisador: e desses que moravam contigo assim...eles não moram mais? 
Informante A: não...que morava comigo.. sempre morou foi minha irmã...parte de mãe e 

parte de pai... 

 

Ocorrência (6): 
Pesquisador: tu falaste ai dos teus filhos...tu também falaste que tu é evangélica...e os teus 

filhos...como é que é...tu leva eles também para a igreja 
Informante A: levo...levo...levo o menino e amenina...só que dia de quarta-feira eu vou só...eu 

vou duas vezes na semana...eu vou dia de quarta-feira e dia de domingo...ai dia de segunda eu 

vou para a escola de::de Bíblia...de estudo da Bíblia...e dia de quarta-feira eu vou pa:: a 

célula...aqui mesmo na rua...ai eu levo todos os dois...todos os domingos eu levo eles para na 

igreja.... 

 

Ocorrência (7): 
Pesquisador: e assim...hoje é dia das mães né? Eu queria também que tu falasse sobre a tua 

mãe...como é a tua relação com ela...se/ 
Informante A: ah a minha mãe é tudo na minha vida...me dá até vontade de chorar...acho que 

se não fosse por ela eu não estaria aqui...e muito...até hoje ela já fez...por mim pela minha 
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irmã...e só no caso de ela me sustentar com meus filhos...no caso antigamente...que hoje em 

dia eu tenho meu marido...mas a minha mãe é tudo na minha vida...((trecho entremeado por 

embargos na voz, devido a choro)) 

 

Ocorrência (8): 
Pesquisador: e::tu está falando...dessas pessoas que também usam drogas com essas idade né? 

Assim...tu fazes alguma coisa..além de levar para a igreja...para tu não/pra tu não permitir que 

os teus filhos acabem também fazendo essas coisas? 
Informante A: isso...(   ) nós cristãos...a gente tem que que acompanhar nossos filhos na 

igreja...para que nunca se desviem né? Porque eu ir p/para a igreja procurando minha salvação 

e não levar meus filhos...não vai adiantar de nada...então eu levo...sempre que eu posso...dia de 

domingo eu levo ―ah eu não quero mamãe‖ ―não meu filho vai‖ porque o caminho certo é 
esse.. 
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ANEXO 2. Ocorrências de perfect realizadas pela informante B 

 

 

Ocorrência (9): 
Pesquisador: certo...é...mas mudando também um pouco...e de novo com relação a essa tua 

rua onde tu mora...alguma coisa chamou a atenção dos moradores nos últimos dias...algum 

fato... 

Informante B: Não. 

Pesquisador: não se comenta a respeito de nada...nada que... 

Informante B: Não... até agora não teve nada de... interessante nessa rua não. 

 

Ocorrência (10): 
Pesquisador: não só coisa boa...mas algo ruim? 
Informante B: Não, nem boa, nem ruim até agora ainda não teve nada. 

 

Ocorrência (11): 
Pesquisador: é...tu também fala da questão dos teus primos estarem bem...é...não estarem mais 

em São Luis...que eles estão bem de vida...tu acha que pra ficar bem financeiramente 

aqui...precisa sair? 

Informante B: Eu... eu,eu,eu,eu... eu não pretendo sair daqui de São Luís nunca mais para 

viver... viver numa vida boa... eles foram porque eles quiseram né, eles não tinham 

oportunidade... emprego aqui pra eles e eles foram para lá e se deram bem, lá estão até hoje. 

 

Ocorrência (12): 
Pesquisador: mas tu acha que precisa sair? Aqui não tem oportunidade? 

Informante B: De emprego não. 

Pesquisador: e antes? 

Informante B: Nem hoje, nem antes... não sei. 

Pesquisador: conta assim o que tu acha de antes sobre essa questão de emprego? 

Informante B: Ah... de antes até agora não tem emprego para nada, só na casa de 

família. 

 

Ocorrência (13): 
Pesquisador: ok...deixa eu falar ...outra coisa aqui também chama muito a atenção é que 

aqui na cidade recentemente o prefeito mudou...não é mais o prefeito anterior...mudou de 

gestão...então tu tem assim alguma esperança com esse prefeito de mudar alguma coisa...se 

for preciso mudar também né? 

Informante B: Eu... tenho né... quero que ele mude, porque o... o transporte público daqui de 

São Luís está uma negação. É engarrafamento para tudo quanto é lado, eu pego 

engarrafamento da Forquilha até no Turu todo dia eu espero que ele mude isso daí, esse 

negócio de transito, melhore o transporte público porque é uma negação transporte lotado 

todo dia tanto para ir, quanto para vim... a  pessoa trabalha o dia todinho em pé e ainda vem... 

vem em pé do serviço até aonde vai descer do ônibus não tem condição. 

 

Ocorrência (14): 
Pesquisador: mas pela tua experiência...tu não acha que mudou nada pra pior ou pra melhor? 

Não tem nenhuma diferença? 

Informante B: Pra mim, eu acho que não tem não. 

Pesquisador: nem preço de passagem? 

Informante B: Esse aí sobe, sobe todo dia. Diz que já vai aumentar de novo. 
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Ocorrência (15): 
Pesquisador: e...ainda com relação assim a cidade daqui  né? além de ônibus tem outros 

serviços que são oferecidos pra população como por exemplo hospital...como é que analisa 

assim...como é que tu vê a situação dos hospitais de São Luis...não só os hospitais na situação 

em que ele se encontram né? mas desde quando...como a gente diz né? desde quando eu me 

entendo por gente? 
Informante B: Rapaz, desde que eu me entendo por gente que eu... vejo dizer que... a 

saúde de São Luís é uma negação, realmente mesmo uma negação que a pessoa passa vinte, 

dez, vinte, trinta minutos numa fila para marcar uma consulta, isso é uma palhaçada... muito 

grande e marca... lá para o outro mês... tu tá, tu morre e não faz os exames que tem que fazer. 

 

Ocorrências (16) e (17): 
Pesquisador: certo.... e assim tu acompanha o time? Assiste os jogos?  

Informante B: Assisto. 

Pesquisador: desde quando tu começou... 

Informante B: Desde quando... eu me entendi por gente, foi quando [risos] eu comecei a 

entender o que era jogo e comecei à assistir ao jogo do Vasco. 

 

Ocorrência (18): 
Pesquisador: mas tu vai às apresentações do bumba-meu boi? Também faz tempo...ou faz 

pouco tempo tu passou a ir ver essas coisas? 

Informante B: Não, eu vou todo tempo... é só chegar São João eu vou (não entendi) no 

parque. 
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ANEXO 3. Ocorrências de perfect realizadas pelo informante C 

 

 

Ocorrências (19) e (20): 
Pesquisador: bom...e::u gostaria de saber...a tua opinião sobre uma coisa::que arruína a 

vida::dos jovens...no Brasil e::de muitas famílias também...é::sobre as drogas...o que tu 

acha...dessa situação? 

Informante C: Pra mim é, primeiramente queria me apresentar, meu nome é welington, pra 

mim é uma coisa assim muito difícil, até porque eu tive muitos amigos , tenho muitos 

amigos, tive não, tenho muitos amigos que, escolheu o caminho da droga e eu acho que isso 

depende de cada uma pessoa, de cada... é :: digamos assim de cada de cada família né que ... 

no qual a pessoa convive os pai/ principalmente tem que está na ativa falando, conversando 

com os filhos e eu já vivi perto de pessoas que usa droga mais até hoje nunca usei drogas, 

tenho trinta e dois anos,tenho dois dois filhos, sou casado mas eu nunca cheguei a usar 
drogas, graças a Deus. 

 

Ocorrência (21): 
Pesquisador : é::e sobre...essa questão...de conhecer pessoas que usam drogas...é::tu acha 

que o importante é não se misturar? 

Informante C: sobre essa questão de pessoas que usam droga eu tenho vários amigos que 

usa drogas, eu acho que cada uma pessoa é... que tem que ter dentro de si o a sua própria 

coragem, porque né porque você conhece uma pessoa que usa drogas que você também vai 

ter que usar... né, eu acho que isso tem que partir da pessoa mesmo eu tenho (  ) vários 

amigos meu que usa droga e eu até hoje nunca usei droga. 

 

Ocorrência (22): 
Pesquisador: eh::tu pode contar um pouco assim...de quando...tu começou a torcer pro 

Corinthians...o que::leva...assim...tu a torcer pro Corinthians? 

Informante C: Bem eu desde os dez anos de idade eu:: é:: no colégio eu via muito amigo 

meu já grande com a camisa do Corinthians e achava muito bonita a camisa do Corinthians e 

por achar muito bonito eu me tornei o corinthiano há:: alguns tempos depois que cresci foi 

que eu realmente fui entender que não só a camisa era bonita mas o futebol em si é bonito e a 

torcida do Corinthians também é bonita e o time é bonito então isso tudo me fez com que eu 

realmente me tornasse um corinthiano. 

 

Ocorrências (23), (24), (25), (26) e (27): 
Pesquisador: certo...e por que tu pensa isso? 

Informante C: Porque o Brasil hoje ele se desenvolveu muito principalmente é em termos de 

serviços né hoje em dia você tem muito serviço né muito serviço que a presidenta ela vem é 

realmente é qualificando as pessoas ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação e 

enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente agora com esse primeiro emprego 

que ela vem botando os muitos jovens aprendizes em empresas as pessoas que não tiveram 

oportunidades antigamente que está tendo oportunidade hoje pra mim ela vem fazendo um 

ótimo serviço. 

 

Ocorrência (28): 

Pesquisador: certo...e ainda falando dessa cidade aqui...eh::falar de...outra coisa...dos ônibus 

daqui...tu anda de ônibus? 

Informante C: bastante, todo dia eu saio de ônibus de manhã cedo até porque eu trabalho na 
BR e pra mim sobre essa questão de ônibus principalmente pra BR é uma dificuldade enorme 

principalmente quando chega no final de semana que reduz muito o número de ônibus e  se 

torna mais demorado  pra você chegar no seu serviço se você é acostumado a sair durante a 

semana, sair seis da manhã pra pegar o ônibus de seis e dez no final de semana você tem que 

acordar quatro pra pegar o ônibus  de cinco e dez. 
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Ocorrência (29): 
Pesquisador: então..tu acha que está pior do que antes? 

Informante C: muito muito pior de que antes até porque a população ela cresceu muito 

nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito e então a empre/ os empresários não 

estão realmente investindo é NE ônibus pra que pelos menos tente é um pouco amenizar o 

sofrimento da população. 

Ocorrência (30): 
Pesquisador: da/na tua adolescência...tu lembra...o o os hospitais...eh::também...há muito 

tempo é desse jeito? 

Informante C: Há muito tempo muito tempo vem sendo assim às vezes chega um tempo 

que dá uma melhorada mais depois que passa época de eleição aí os hospitais totalmente são 

esquecidos e as pessoas é que acabam é sofrendo as conseqüências principalmente as 
populações. 

 

Ocorrência (31): 
Pesquisador : certo...e alguma vez tu lembra assim...de alguma ocasião...alguma situação de 

precisão...né? tua...de um hospital...do atendimento...tu tu lembra assim...se::esse 

atendimento...tu pode considerar bom ou ruim...nessa ocasião...de precisão? 

Informante C: na verdade é eu nunca precisei graças a Deus até hoje nunca levei pessoas é 

pro hospital que agente chegou lá seis seis da tarde e fomos atendidos bem dizer nove horas 

da noite. 

 

Ocorrência (32): 
Pesquisador : certo...e alguma vez tu lembra assim...de alguma ocasião...alguma situação de 

precisão...né? tua...de um hospital...do atendimento...tu tu lembra assim...se::esse 
atendimento...tu pode considerar bom ou ruim...nessa ocasião...de precisão? 

Informante C: na verdade é eu nunca precisei graças a Deus até hoje nunca levei pessoas é 

pro hospital que agente chegou lá seis seis da tarde e fomos atendidos bem dizer nove horas 

da noite. 

 

Ocorrência (33): 
Pesquisador: e ultimamente...tu...tu...pratica assim...lazer...fora de casa...no caso.. esses 

lugares assim... 

Informante C: não não...ultimamente eu não tenho praticado não... 
 

Ocorrência (34): 
Pesquisador: e tu vais à igreja católica... por esses dias assim... tu:: 

Informante C: é ultimamente eu não tenho ido não porque às vezes eu chego do serviço 

cansado ai eu não tenho ido não... 

 

Ocorrência (35): 
Pesquisador: por que? tu tem alguma razão assim pra isso?  

Informante C: porque::as músicas de antigamente...elas eram músicas que realmente 

mar/marcavam nas pessoas né? música que realmente dava...a sensação de escutar...a 

música...e::e até hoje músicas de antigamente...como do rei Roberto Carlos...marca na nossa 

vida..de hoje em dia que somos jovens...principalmente na vida dos nossos pais de 

antigamente... 

 

Ocorrência (36): 
Pesquisador: certo...é::outra coisa que eu também queria saber de ti...é um pouco sobre a tua 

família assim...não os teus filhos nem a tua esposa...mas a tua família 

assim...irmãos...mãe...tu pode contar um pouco sobre eles?  
Informante C: bem....meus relacionamentos com meus irmãos são bons são perfeitos...com 

meus primos...com meus tios...eu nunca tive desentendimento com nenhum...  
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Ocorrência (37): 
Pesquisador: por que tu acha isso?  
Informante C: não::porque a gente todo di::a nós brincamos no serviço...fazemos serviço 

sério...se tratamos bem...se respeitamos na verdade como homens...e como::pai de família... 

 

Ocorrência (38): 
Pesquisador: certo...então não tem ninguém que tu... ―ah não...essa pessoa aqui eu não gosto 

dele no meu trabalho‖?  
Informante C: não não...até hoje em todas as empresas que eu passei...nunca tive...nenhum 

desentendimento com nenhum amigo meu...ou até::com pessoas diferentes desligados da 

empresa.. 
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ANEXO 4. Ocorrências de perfect realizadas pelo informante D 

 

 

Ocorrência (39): 
Pesquisador: bom...me disseram que tu gosta...da festa do boi...daqui de São Luis...tu 

participa dessa festa? 

Informante D: participo sim... 

Pesquisador: faz quanto tempo? 

Informante D: rapaz...acho que está mais de onze anos... 

Ocorrência (40): 
Pesquisador: ce::rto...então...falando em prefeito...e a cidade aqui...o que que tu acha 

dessa::cidade? tu acha que:: é um bom lugar pra viver? 

Informante D: é/é::é porque a aqui a gente na nasceu e se criou...(  ) estamos vivendo até 

hoje... 

 

Ocorrência (41): 
Pesquisador: ok...mas tu lembra de algum jogo...que tu::gostou muito assim? do São 

Paulo...ou do Sampaio...que tu gostou mesmo?  
Informante D: rapaz é foi uma vez Sampaio e Moto aqui na::aqui mesmo no Castelão no 

tempo que eu ia né? assim gostei...porque parece que o Sampaio ganhou...parece que foi de 

três a zero....do do do Moto...nesse tempo eu acompanhava mesmo...ai eu gostei muito do do 

q que eu sempre foi re/rivalidade né? como é? Sampaio e::Moto né? ai eu gostei 

muito...parece que foi três a zero ai no Castelão... 

 

Ocorrência (42): 
Pesquisador: Mas eu digo assim ... não só como trabalhador entendeu ... mas como uma 
pessoa mesmo assim ... uma pessoa calma tranquila como era que... 

Informante D: Era uma pessoa boa né ... papai sempre foi assim ... com a gente foi uma 

pessoa bacana... 

 

Ocorrência (43): 
Pesquisador: E tu tu fala aí que ele que te deixou essa profissão também ... de carregador 
que ele te apontou né porque sabia que estava dando di/ que estava dando dinheiro e:: tu 

trabalha desde quando assim da tua idade...que tu te lembra... 

Informante D: Rapaz acho que ... desde quinze desde de de quinze anos né ... desde de 

quinze eu já estou com trinta e três anos né ... desde quinze anos que eu comecei a trabalhar 

assim ... na na feira... 

 

Ocorrência (44): 
Pesquisador : Isso... 

Informante D: Não ... no caso a minha a minha prima né ... porque por intermédio dela se eu 

estou trabalhando hoje lá no co/ lá no no coisa de ajudante de pedreiro foi ela que né ... 

ligou para mim ... e eu eu de vez em quando trabalho muito com ela ... que ela ela me ajuda 

né ela liga para mim ... ―Oh eu tenho um serviço assim ... tu não quer?‖ aí eu me inter/ se se 

eu estiver interessado eu vou lá e né ... vou trabalhar lá... 

 

Ocorrência (45): 
Pesquisador: no momento assim=, tu está trabalhando com alguma coi=sa? O que é que tu 

está fazen=do? 

Informante D: eu //eu// eu// no momento estou tra/  // estou trabalhando de= ajudante de 

pedreiro agora. 
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Ocorrências (46) e (47): 
Pesquisador: cer=to e= lá onde tu trabalha é o que? É casa? é... 

Informante D: é// é casa, é casa na (inint) uma reformazi/UMA REFORMA que está tendo 

lá, eu, eu estou trabalhando lá. 

 

Ocorrências (48) e (49):  
Pesquisador: cer=to, e tu acha assim que a diá=ria, o valor que tu ganha, compensa assim o// 

o que tu que tu trabalha? 

Informante D: rapaz que é porque= eu estou trabalhando com a minha prima né? e estou 

fazendo assim um como+é? um=, um= num //num// é uma diária assim completa né? tem 

um+a// um+a// uma abatimento num é isso? 

 

Ocorrência (50): 
Pesquisador: mas tu tem vontade de trabalha como eles não? 

Informante D: não não não sempre eu trabalhei de carregador mesmo mas nunca nunca me 
interessei assim a trabalhar de de vender negor de de... 

Ocorrência (51): 
Pesquisador: tanto faz....se tu acha que eles são bons::ou ruins::? 
Informante D: rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né? eles estão:: estão o que? 

É::governado...é governando (também) é coisa assim...estão governando bem né? a/eles... 

 

Ocorrência (52): 
Pesquisador: faz quanto tempo...que tu trabalha assim? 
Informante D: rapaz eu me recordo bem...eu me recordo bem...na hora que ele me deu/me 

botou nessa profissão assim de ser né? de fazer frete...ele nem sonhava assim (que eu digo 

assim) adoecer né? que eu acho que está mais de::está mais de::onze anos né? que eu 

trabalho na feira do João Paulo de::de carregador né? fazendo frete.... 

 

Ocorrência (53): 
Pesquisador: então quer dizer que o teu pai que::/ 
Informante D: assim que ele que me/ele que::que me botou né? que me me incentivou né 
isso? [hum hum] pra mim trabalhar...e até hoje eu estou nessa luta...nessa peleja...pra mim 

ganhar esse pão de cada dia assim... 

 

Ocorrência (54): 
Pesquisador: e isso...assim...ele ter...te colocar pra trabalhar com isso...pra ti...foi algo 

bo::m? 
Informante D: pra mim sim...porque hoje eu estou né? trabalhando...e::eu ach/eu achei 

bacana né? porque pelo menos eu esto::u...gan ganhando meu trocado né? honestamente...nã 

não estou mexendo no que é alheio né? há muito tempo que eu  

trabalho nunca tive nenhuma reclamação...nã na não tem algum freguês de de de dizer de 

mim já errei...fiz alguma coisa de errado...só essas coisas boas...só só agradecer assim...os os 

meus fregueses...  

 

Ocorrência (55): 
Pesquisador: e isso...assim...ele ter...te colocar pra trabalhar com isso...pra ti...foi algo 

bo::m? 
Informante D: pra mim sim...porque hoje eu estou né? trabalhando...e::eu ach/eu achei 

bacana né? porque pelo menos eu esto::u...gan ganhando meu trocado né? honestamente...nã 

não estou mexendo no que é alheio né? há muito tempo que eu trabalho nunca tive nenhuma 

reclamação...nã na não tem algum freguês de de de dizer de mim já errei...fiz alguma coisa de 

errado...só essas coisas boas...só só agradecer assim...os os meus fregueses...  
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ANEXO 5. Ocorrências de perfect realizadas pela informante E 

 

 

Ocorrência (56): 
Pesquisador: é? aonde?  

Informante E :sá::bado eu vou aqui sexta-feira eu sempre vou aqui no:: Túnel do 

Tempo...aqui na (  ) sexta-feira ou então sábado...e lá/no dia de sábado eu vou no barzinho lá 

perto de casa que tem uma radiola também que/ai eu fico lá...bebendo uma cervejinha 

e::escutando reggae... 

 

Ocorrência (57): 
Pesquisador: no reggae? [((riso))] como foi isso?  

Informante E: foi um dia de domingo né? estava lá no::eu fui lá numa que rua que tinha 
assim...tinha um barzinho (os meninos) me convidaram ―menina (sentença exclamativa) 

vamos ali vambora beber uma cerveja?‖ eu digo ―ah menino eu não vou não‖ ela disse 

―vumbora menino?‖ ai chegamos lá começamos a beber...ai ele veio se sentou assim...ai 

cantou um reggae que eu gosto demais ele me chamou pra dançar...ai conversa vai conversa 

vem...conversa vai conversa vem...ai começamos a ficar juntos e estamos até hoje... 

 

Ocorrência (58): 
Pesquisador: como eram? 

Informante E: pelo menos não demorava tanto pra tu consultar...não demorava 

tanto...porque na...eu me lembro muito bem na Liberdade quando eu estava grávida da minha 

filha...eu ia no/eu fiz/eu fiz minha::minha::como é/todinha no hospital...até hoje essa médica 

sempre que eu me levo meus netos ela ainda cuida deles ainda...doutora Graça...lá 

no::Hospital da Criança...ela ainda vive lá ela...que eu fiz minha::coisa todinha com ela... 

 

Ocorrência (59): 
Pesquisador: e::o atual prefeito...[(  )] o que ele poderia fazer? 

Informante E: coitado esse não pode fazer nada até agora((riso)) Castelo levou o dinheiro 

todinho...o que que ele vai fazer ((riso)) coitado desse/esse ((riso)) esse vai penar muito na 

boca do povo...outro dia mesmo eu estava lá na parada do ônibus a mulher ―esse prefeito 

miserável/‖ eu digo ―rapaz...qual que tu tá xingando esse agora ou o que saiu?‖ ―esse agora‖ 

eu digo ―gente pelo amor de Deus...esse homem acho que não tem dinheiro nem pra comer‖ 
assim mesmo é assim lá...esse home tá liso...coitado desse homem...ele não sabe o o:: como 

é? o inferno que ele se meteu...ele ainda vai ser apedrejado aí na rua ((riso)) de tanto buraco 

que tem minha irmã ele vai apanhar nessa rua...(tá pensando que não) ele vai apanhar 

―sentença exclamativa‖ foi essa semana? (nós tivemos) uma diz que uma reunião com o:: o 

vice dele... eu digo ―eu não vou perder meu tempo porque::esses homem não vai fazer 

nada...eu vou perder meu tempo...não vai fazer nada...vocês vão depois vocês me diz‖ nada 

―sentença exclamativa‖ 

 

Ocorrências (60) e (61): 
Pesquisador: mas a senhora acha que é uma saída::pra as pessoas? 

Informante E: minha irmã...porque eles fala na televisão parece ser bom né? não posso te 
dizer nada porque eu nunca fui lá...que é muito bem atendido...faz todos os exames...mas eu 

nunca precisei não...estava até querendo ir agora fazer uns exame lá que   (  )mas eu ainda 

não::o não precisei não...até agora graças a Deus...precisei não... 

 

Ocorrência (62): 
Pesquisador: e::os finais de semana...o que que a senhora gosta de fazer? 

Informante E: eu? ((riso)) final de semana? De vez em quando eu vou na feira compro a 

minha comida...faço a comida e depois eu vou para o barzinho beber uma cervejinha...isso ai 

é todo domingo... 
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Ocorrência (63): 
Pesquisador: senhora poderia contar (  ) sobre a sua história.. desde a sua infância... até 

hoje? 

Informante E: eu? (desde a minha) infância até hoje? hum:: ―mi/minha infância não teve 

muita coisa não‖... só que eu gostava muito de... de sair... gostava... ia pro carnaval... quando 

(eu) tinha... pó carnaval eu ia... gostava de soltar pipa... de jogar... bola de gude... gostava de 
jogar bola ((riso)) essas coisa... de criança né? gostava... ai depois a minha mãe (  ) me 

mandou pai ai pra fora... passei dois ano... ela me mandou pra ai... com uma moça... 

trabalhar... passei dois ano... depois voltei de novo... ai quando eu voltei... eu... arranjei um... 

o pai das minha filha... morei com ele quinze ano... não deu mais certo... nós se largamos eu 

fiquei com as menina... de lá pra cá... trabalhei graças a Deus até hoje... para sustentar 

elas... (...) 

 

Ocorrência (64): 
Pesquisador: senhora poderia contar (  ) sobre a sua história.. desde a sua infância... até 

hoje? 
Informante E: (...) botei elas no colégio... estudaram desde pequena... elas não quiseram 

nada com a vida... ―me encheram de neto‖... pra mim criar((riso)... claro né? estão lá em casa 

até hoje... (  ) tem as casinha dela... tem só uma que mora comigo... a outra tem uma casi/tem 

uma casa dela...mora comigo até hoje...aí:: ―nós vive lutando minha irmã‖ trabalho aqui de 

segun::da a sábado... sábado tem uma casa que eu faço faxina...e elas aqui me ajudam 

também... de vez em quando eu faço um almoço...faço um almoço pra elas aqui... pra esses 

tios delas (aí né?) eles me pagam... que é fora a parte do que eu trabalho aqui né? (  ) ―vou 

levando a vida do jeito que Deus quer‖... ([então...] até::...―até o dia que Deus quiser‖... 

 

Ocorrência (65): 
Pesquisador: e:: planos? a senhora fez planos:: quando era mais:: nova... adolescente...pra 
hoje? a senhora fez algum?  

Informante E: ―eu não‖... eu nunca fiz plano pra nada não... eu sempre levei a minha vida 

assim a::/ ―no peito mesmo‖... ―e na raça‖... não fiz plano pra nada não... hoje em dia.. que eu 

tenho... ―eu acho que tenho até muito‖... nunca planejei ter casa... ―nunca planejei ter nada‖... 

que eu achava que todo tempo eu ia morar com a minha mãe... todo tempo eu ia ter minha 

mãe pra me::... me dá dinheiro... eu nunca tive plano pra nada... ―eu nunca fiz plano pra nada 

não‖... hoje em dia é que eu ainda fa::ço ainda alguma...um planozinho... de ter minha 

casinha...como agora eu ganhei disse que uma casa...minha casa minha vida né? ganhei...que 

tá me dando pau na cabeça... já andei tanto que já tô com as perna...tanto andar...até agora... 

não resolvi nada...diz eles que agora no final do mei/no final do... no meado do ano...disse 

que ele vai...vão resolver alguma coisa que eu tô achando difícil...primeiro disse que era de 
graça...agora eles estão pedindo mil...mil cento e oiten::ta e uns quebrado...na ca/na casa 

minha vida... aonde que pobre vai achar esse dinheiro pra dar na hora pra eles? não acha não 

minha irmã...isso é só::...enrolando enrolando enrolando...vamo ver...o que que vai dar... 

 

Ocorrência (66): 
Pesquisador: e a senhora é feliz? 

Informante E: so::u...apesar de toda minha::...((riso)) eu sou brasileira...―eu não desisto 

nunca‖((riso)) sou feliz graças a Deus...―eu não desisto nunca minha irmã”...tô caindo 

aqui...mas tô dizendo que tô contente...tô feliz...―não desisto nunca‖...―sou 

brasileiríssima‖...apesar de... todos o::s:: os transtornos da vida...eu sou feliz graças a Deus... 

 

Ocorrência (67): 
Pesquisador: e::um dos motivo pra senhora ter parado de estudar foi o namoro né? ((riso)) a 

senhora é namoradeira? 

Informante E: que nada (sentença exclamativa) (foi::) o que me (  ) não foi nem tanto o 

namoro era só a a::festa (sentença exclamativa) que eu ia muito pra festa... eu gostava muito 

de festa...gostava não gosto...hoje em dia que eu não vou mais assi::m muito...mas eu gostava 

muito de festa... nós ia pa/eu ia pra festa sexta sábado e domingo se tivesse segunda ia de/eu 
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ia de novo...(eu gostava muito de festa)...mas eu se::mpre::como é? eu sempre::como é? 

trabalhei pra manter o meu:: o meu vício...eu gostava/eu:: bebia muito e fumava muito 

também...mas eu sempre me/trabalhei pra manter o meu vício...nunca deixei me/pagar nada 

pra mamãe (  ) sempre trabalhei...trabalhava de babá...ai depois eu fui aprendendo 

cozinhar...voltei de novo pra cozinhar de novo...ai tô aqui até hoje (sentença exclamativa) 

brigando com as panelas de dona Tereza ((riso)). 

             

Ocorrência (68): 
Pesquisador: como é que a senhora acha que é a vida das domésticas...geral...Brasil...até 

mesmo São Luis...somente? 

Informante E: gente...mas eu acho que::que o estado que paga pior...é São Luis...    (  ) de 

empregada doméstica...São Luis é o estado que paga pior...e::exploram muito 

mais...exploram muito mais...hum...porque::(  ) porque::eu trabalho aqui graças a Deus há 

muito tempo::não dá aquelas...mas elas me ajudam muito...graças a Deus...tem lugar ai que 

elas exploram bastante...exploram (  ) muito...tem/não tem/não são todas ruim né? tem umas 

boas também...pelo menos a minha graças a Deus...até ho::je...trabalho já/com ela até 

ho::je...graças a/o que eu preciso aqui...que elas possam me ajudar...elas me ajudam...é...bem 
delas não tenho nada que reclamar né? eu digo por ai que::até hoje pra mim as minhas são 

muito boas graças a Deus pra mim... 

 

Ocorrência (69): 
Pesquisador: como é que a senhora acha que é a vida das domésticas...geral...Brasil...até 

mesmo São Luis...somente? 

Informante E: gente...mas eu acho que::que o estado que paga pior...é São Luis...    (  ) de 

empregada doméstica...São Luis é o estado que paga pior...e::exploram muito 

mais...exploram muito mais...hum...porque::(  ) porque::eu trabalho aqui graças a Deus há 

muito tempo::não dá aquelas...mas elas me ajudam muito...graças a Deus...tem lugar ai que 
elas exploram bastante...exploram (  ) muito...tem/não tem/não são todas ruim né? tem umas 

boas também...pelo menos a minha graças a Deus...até ho::je...trabalho já/com ela até 

ho::je...graças a/o que eu preciso aqui...que elas possam me ajudar...elas me ajudam...é...bem 

delas não tenho nada que reclamar né? eu digo por ai que::até hoje pra mim as minhas são 

muito boas graças a Deus pra mim... 
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ANEXO 6. Ocorrências de perfect realizadas pela informante F 

 

 

Ocorrência (70): 
Pesquisador: Dona D. ah... me contaram que a senhora tem um neto autista...essa 

experiência pra senhora significa o que? O que que a senhora tem aprendido com isso? Como 

tem sido a vida pra senhora com um neto que é autista? 

Informante F: (...) ... porque a gente começa a valorizar mais as coisas ... e dar valor ... a 

coisas tal insignificantes é isso que tem me tocado muito eu e toda a minha família coisa que 

não dar valor ... momentos ... hoje é difícil até para mim sair porque ele estuda só um período 

o outro período ele não estuda mais ... então eu não saio ele tem um apego muito grande 

comigo e ao mesmo tempo é muito bom ... eu me sinto assim que com ele/ eu tinha 

osteoporose  não tenho mais só de correr atrás dele ((risos))... 

 

Ocorrência (71): 
Pesquisador: certo...e a relação dele com...ele tem irmã...irmãos? 

Informante F: E/Eu às vezes eu sofro/eu sempre digo para ela que eu sofro por mim e por 

ela ... eu sofro por mim por ser avó e sofro por ela porque é mãe e eu sinto que ela ela é 

porque ... o pai dele ... abandonou eles quando ele tinha trinta dias de nascido ... e:: então 

com isso aí foi também ( ) é um assunto assim que pouco a gente trata e eu já fui me 
conformar assim mais ... me consolar mais quando ela disse que ―que eu não chorasse mais 

porque era uma realidade‖ porque a mãe dele tem uma formação e eu não tenho nenhuma 

formação ... 

 

Ocorrência (72): 
Pesquisador: certo...e a relação dele com...ele tem irmã...irmãos? 

Informante F: ... me consolar mais quando ela disse que ―que eu não chorasse mais porque 

era uma realidade‖ porque a mãe dele tem uma formação e eu não tenho nenhuma formação 

... a mãe dele é pedagoga tem psicopedagogia está até fazendo psicologia agora e tem outras 

outras outras arrumações aí outros cursos outras coisas ... então ela ela entende melhor faz 

curso assim para ajudar ele... 

 

Ocorrência (73): 
Pesquisador: interessante né? a forma dele né? ele tem uma linguagem que não é a nossa, 

mas ele se expressa... 

Informante F: Uma linguagem que eu entendo tudinho ... eu entendo eu entendo mais do 

que a mãe dele que a mãe dele não lida com ele ... a mãe dele vem de manhã olha ... quando 

ela passa as vezes  para o serviço ele já foi para o colégio ... que seis e meia eu já mandei ele 

para o colégio de manhã mas quando ela vem do serviço onze para doze horas ela vem olhar 

ele ... quando ela vem do serviço a tarde ela fica com ele até dá sete horas da noite ... aí é que 

ela vai para o serviço é o tempo que ela mais convive com ele é nesse horário de cinco até as 
sete todo dia e ele sabe que que ela é  mãe ... hoje mesmo na hora do almoço ela veio da 

faculdade que o o o/ ela está no segundo no segundo relacionamento ... e ele estava para  

Axixá e quando ela bateu/ ela está fazendo psicologia que quando ela bateu aí no portão que 

eu disse ―Márcia‖ ele saiu logo de carreira que ele sabe que Márcia é a mãe dele... 

 

Ocorrência (74): 
Pesquisador: mas...assim...como é o contato dele com o pai dele? São visitas....como é que... 

Informante F: Não ... o pai dele pega ele aqui de quinze em quinze dias ... eu entrego só 

mesmo com a roupa do corpo e a medicação que ele toma ... aí da/ saiu daí ... não se sabe de 

nada ... mas o pai dele dá assistência assim de/ dar mesada plano de saúde e:: e dentista assim 

( ) agora saiu daqui para lá/ agora só que quando o pai dele/ porque o pai dele tem direito aí 
de semana de/ até que ultimamente ele  já não exige muito ... mas a gente sempre faz questão 

até para ele/ porque antigamente ele levava para a polícia e tudo/ porque eu tenho para mim 

também que/ inclusive tem pessoas ( ) que dizem assim que ele nem parece ser autista ... 
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Ocorrência (75): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa devido a esse 

fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que significa que talvez 

seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: Todo mundo... graças a Deus... aqui é um bairro excelente, todo mundo na 

sua... mas sempre foi assim... em todo lugar que já morei, eu já morei, quando eu me casei, 
passei um mês no Sacavém, depois eu fui pra (não entendi), perto dali onde é hoje a igreja da 

Graça, de lá vim pra Macaúba, depois pro bairro de Fátima, depois fui pra Camboa, depois 

vim pra cá, nesses quarenta e três anos de casamento... 

 

Ocorrência (76): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa devido a esse 

fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que significa que talvez 

seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: Todo mundo... graças a Deus... aqui é um bairro excelente, todo mundo na 

sua... mas sempre foi assim... em todo lugar que já morei, eu já morei, quando eu me casei, 
passei um mês no Sacavém, depois eu fui pra (não entendi), perto dali onde é hoje a igreja da 

Graça, de lá vim pra Macaúba, depois pro bairro de Fátima, depois fui pra Camboa, depois 

vim pra cá, nesses quarenta e três anos de casamento... então, só aqui eu moro trinta e dois 

anos, então esses outros anos foi peregrinando pra encontrar onde Deus queria me botar... 

 

Ocorrência (77): 
Pesquisador: digo isso porque o que se espera é que a relação seja muito boa devido a esse 

fato...mas também a sua vizinhança aqui é um pouco silenciosa, o que significa que talvez 

seja um pouco todo mundo dentro da sua casa...  

Informante F: (...)... eu não mexo com meus vizinhos, eles não me mexem, mas também 

acho que eu não mexo com ninguém... todo mundo bom dia, todo mundo... eu nunca gostei 

de porta de rua, não, isso nunca eu gostei. 

 

Ocorrência (78): 
Pesquisador: e...como é que a senhora vê eles assim...o comportamento deles...porque os 

filhos geralmente tem cada um a sua maneira né? como a senhora descreveria os seus filhos 

assim? 

Informante F: Meus filhos... eu sou mãe, eu sou suspeita de falar, mas meus filhos eu só 

tenho que agradecer a Deus pelos meus filhos... graças a Deus... hoje, como eu sempre digo, 

hoje, mãe que não tem filhos, que se drogam, que botam as mãos pro céu e agradeçam a 

Deus... Graças a Deus... eu creio que essa fase, eu já... meus filhos todos são independentes, 
tem a vida deles, tem responsabilidade, suas famílias, e tão vivendo a vida deles.  

 

Ocorrência (79): 
Pesquisador: mas...esse tempo que a senhora viu a cidade mudar...a senhora acha que teve 

coisa que mudou pra bom e teve coisa que mudou pra ruim? Ou a senhora acha que tudo 

mudou só pra ruim ou mudou só pra... 
Informante F: Não, não, eu acho que o Centro mudou pra melhor... eu sempre vejo pra 

melhor... e... a única coisa que eu acho mais ruim é a mocidade, que eu vejo que no meu 

tempo não é só aqui... no meu tempo, vou fazer sessenta e dois anos...  

assim... os jovens hoje não tem responsabilidade mais... ninguém mais... e no meu tempo não 

era assim.. todo mundo tinha responsabilidade... hoje ninguém respeita pai e ninguém 

respeita mãe... graças a Deus... criei meus filhos do jeito que fui criada... sempre com 

responsabilidade... amanhecia o dia a gente tinha... amanhecia o dia todo mundo tinha os seus 

deveres, todo mundo... varria a casa, varria... por causa no interior a casa enchia, quem dava 

comer pra bicho, dava... então todo mundo tinha sua responsabilidade... hoje não se tem 

responsabilidade dessa... não tem ninguém bandido, não tem ninguém prostituto, todo mundo 

casado, com família... todo mundo foi responsável por seus atos pela sua família, graças a 

Deus. 
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Ocorrência (80): 
Pesquisador: e essas batidas aqui próximo que a senhora está falando...é... 

Informante F: é bem ai...acho que precisa de um sinal, e eu tenho pedido pra Deus tem um 

sinal, porque melhora..  

 

Ocorrência (81): 
Pesquisador: a senhora lê com/com certeza né? ainda... 

Informante F: Leio, leio todo santo dia, leio a Bíblia muitas vezes... Hoje eu leio mais é 

livro evangélico, eu gosto muito de ler. 

 

Ocorrência (82): 
Pesquisador: Então, dona D., a senhora disse que a senhora era crianças, mas com 

responsabilidade. A senhora acha que as crianças de hoje, se elas não têm responsabilidade, a 

senhora acha que os pais têm alguma coisa a ver com isso? 

Informante F: Bem, eu acho que... influencia, tudo hoje... o homem é produto do meio, 

produto do meio. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer 

dormindo, porque sempre foi meu costume. Então, fiquei com meu relógio biológico já... 

que eu não sei amanhecer dormindo. Mas depois de almoçar, eu gosto de deitar e dormir. 

Porque foi... assim.. a gente grava muita coisa dos pais. 
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ANEXO 7. Ocorrências de perfect realizadas pelo informante G 

 

 

Ocorrência (83): 
Pesquisador: o senhor tem algum motivo pra ser torcedor do Sampaio? Podia torcer pra 

outro time...mas torce para o Sampaio...por quê? 

Informante G: porque:: desde criança...eu gostei do time e tal...e a gente aqui do bairro 

tudo era boliviano...a gente ia para o estádio...ai eu fiquei torcendo para o Sampaio... 

 

Ocorrência (84): 
Pesquisador: o senhor se lembra do do::do seu primeiro dia de traba::lho...até ho::je assim? 

Informante G: do primeiro dia? Ah me lembro...comecei lá...a a o gerente passou um 

funcionário... ―olha...passa o serviço para ele‖ ai foi me dizendo ―olha...o serviço é esse 
esse...aqui a gente não pode...dar documento...se achar pelo chão...chama o funcionário e 

entrega...uma bolsa...um celular...coisas de objetos de valor você nunca::sempre entrega para 

o funcionário....‖ ai isso eu nunca me esqueci...o primeiro gerente que falou para mim... 
 

Ocorrência (85): 
Pesquisador: o senhor::essa experiência...já aconteceu...com o senhor? 

Informante G: [não não não] esse tempo todinho que eu estou lá nunca me chamaram a 

atenção não...porque eu já sei a manha sabe? Rapaz (quando não é) não eu só vou fazer 

quando eles me mandarem... (   ) olhou um celular...olhou um cheque no chão...você pega e 

entrega para a tesouraria...ai eu entrego para a senhora que atende a tesouraria...celular 

entrega para ela...ai     (   ) um lugar posto pra colocar os os documentos...tudo...ai a pessoa 

liga vem (  ) apanhar... 

 

Ocorrência (86): 
Pesquisador: mas::quem não devolveu? Foi/ 

Informante G: o o  rapaz que trabalhava na empresa...(  ) ele viu na fita tinha dado para ele 

né? e ligou para ele...rapaz aparece aqui que eu te dei dinheiro/ ―não rapaz...tu só me deu 

esse:: o os cinco mil mesmo e tal‖ ai ele tinha dado dez mil reais (  ) dez mil a mais...até hoje 

o rapaz eu acho que ele não/acabou de pagar...disse ―é rapaz...deixa que Deus me dá lá na 

frente... 

 

Ocorrência (87): 
Pesquisador: as pessoas descontam muito os problemas...em cima das outras...das outras 

hoje...antes... na na...o senhor acha que isso aumentou hoje...o ou sempre foi assim? 

Informante G: sempre foi assim...e está aumentando mais...que essa geração de hoje a 

gente vê que::eles querem na mão...pensa que a gente está ali...pa/fazer...que ele que paga a 

gente...não...olha um café uma água...quando eu levo para um cliente... ―essa água... (   ) está 

gelada por que? Esse café...está frio...eu fico olhando ((risos)) (  ) rapaz é muita cara de 

pau...ai até os pessoal lá do/ ―seu Luis? Esticadinho né?‖ ((risos)) ―esse ai é esticadinho...está 

vendo ai? Porque a água tirando toda hora do bebedouro...esquenta né? ―essa água está 

fria...essa água não está gelada por que?‖ mas eu também eu não falo nada...eu fico só 

olhando ―rapaz...isso é muito esticado olha‖ ai quando vê ele...é um raspadinho...metidão...    
(  ) isso é um metidão... (   ) ―isso ai trabalha para os outros‖ é:: 

 

Ocorrência (88): 
Pesquisador: trabalhar no banco...é bom::por que::o senhor sabe como é que as pessoas 

pensam né? ―ah trabalhar no banco é a melhor coisa que tem‖ mas...olhando as coisas...os 

funcionários que trabalham lá...até hoje...o o que que o senhor acha...que realmente é bom 

como as pessoas dizem ou também tem suas coisas ruins? 

Informante G: para mim é bom...que eu trabalho já esse tempo lá...eles nunca me::falaram 

assim...zangado comigo...me chamaram a atenção...quando me chamam numa boa...até no 

meu horário de almoço...tem vezes que eles chegam ―ô seu Luis o senhor está no seu horário 
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de almoço...dá para o senhor pagar um negocinho para mim lá no shopping?‖ eu ―na hora 

meu amigo‖ ―ah mas está em seu horário de almoço‖ ―não mas não tem erro não...eu vou‖ ai 

isso ai eles dizem ―poxa o seu Luis é um cara bacana né? fui falar com ele para ele pagar um 

negocinho ali na caixa‖ ou então é no correio ―ele no horário do almoço dele ele foi‖ mas 

com isso quem ganha? É eu (sentença exclamativa) porque eles dizem lá ―poxa Luis é um 

cara bacana‖ ou e o rapaz que tirou minhas férias? (...) 

 

Ocorrência (89): 
Pesquisador: pois é...então...como o senhor está dizendo né? então o pessoal realmente não 

sabe...é é bom por esse lado né? mas eu digo assim...porque as pessoas dizem assim... ―ah 

que o pessoal do banco é ignorante...eles trata mal as pessoas que eles atendem‖...mas o 

senhor acha que isso não é verdade pelo o que o senhor vê não é? 

Informante G:  não é...porque tem uns mesmo que... já chegam pulando né? ai o cara 

também não é/ ―rapaz eu não sou criança...que é que esse cara pensa que eu sou para ele?‖ ai 

joga umas palavras também ―olha não é assim...o senhor também procure me respeitar..eu 

não sou seu filho...eu não sou/estou trabalhando senhor...não sou palhaço não‖ ai eles vão 

vendo...‖é::o cara falou foi sério‖ até os colegas de trabalho mesmo ―poxa valeu (sentença 
exclamativa) tu falou mesmo bacana pra ele‖ porque sempre tem uns salientes mesmo não 

é? batendo ―ah meu dinheiro está aqui...eu pago vocês‖ mas não é assim não...‖se o 

documento não está batendo aqui...o senhor tem que per/que procurar os seus direitos lá fora‖ 

ai eles ficam doido...(por causa) de negócio de IPVA de carro essas coisas? Hum...qualquer 

besteirinha...o banco ―não isso aqui já passou...olha...já passou o prazo‖ eles querem ―não...já 

passou o prazo...você tem que procurar...outro...correio...alguma coisa‖ ai mas porque é 

cliente do banco...eles se acham...que tem que pagar lá... 

 

Ocorrência (90):  
Pesquisador: o senhor escuta reggae já:: 

Informante G: des::de setenta...setenta eu já::curtia as pedras... 

 

Ocorrência (91): 
Pesquisador: Bob Marley [Bob Marley] o que o senhor acha dele assim? 

Informante G:  era um cantor bom...chamava o povão mesmo...chamava...assim na radiola 

mesmo...casa cheia...até hoje é isso...de setenta oitenta e noventa...se tu for numa festa 

dessa...é tudo é casa cheia...por que? Tem reggae bonito...não é como hoje...negada chama o 

regueiro ―ah esse bate lata (sentença exclamativa)‖ hoje em dia negada chama esse reguinho 

de bate lata...mas se tu for numa festa de reggae antiga mesmo que eu estou te falando tu vê 
casa cheia...hoje é que/domingo mesmo teve aqui olha na uni ao aqui Bairro de Fátima... 

(Naty Naivison) eu não fui...mas um colega meu disse que foi e lotou (sentença exclamativa) 

porque eles sabem fazer as festas... 

 

Ocorrência (92): 
Pesquisador: então por isso o senhor gosta muito...dessa música [dessa música] né? está 

certo...e::por agora assim...o senhor vai a a festas de reggae? 

Informante G: eu curto mais é essa FM (Naty Naivison) ele ele::sempre bota as 

antigas...como te com/é/tocou agora esse domingo aqui no Bairro de Fátima....eu só não fui 

mesmo porque::a grana estava fraca ((risos)) ai não deu para eu ir...mas foi uma festa boa...os 

colegas meu falaram ―poxa Luis foi massa‖  

 

Ocorrência (93): 
Pesquisador: e ela também:: 

Informante G: agora que ela parou...está chei de neto? Mas sempre ela vai (  )  
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Ocorrência (94): 

Pesquisador: são são...como eles são? 

Informante G: (são eles saem assim) olha toda sexta-feira tem uma cervejinha lá tem um 
churrasquinho? Ai eles tem um carro ai ―rapaz vamos para o pagode?‖ ai saem para o 

pagode... 

 

Ocorrência (95): 
Pesquisador: assim...o senhor podia falar um pouco deles assim...como eles são?  

Informante G: eles todos estudaram...tem os estudos...trabalham...os (  ) os meninos 

também/...nunca me deram trabalho...sempre...trabalhando certinho...procurando mulher em 

rua...eu digo ―rapaz...procura uma mulher certa...não vai procurar um/mulher vagabunda ai 

que só vai dar para vocês‖ até hoje meu mais velho me deu...cinco netos...ele não morou com 

nenhuma das meninas que ele teve filho...ai ele arrumou uma...cha chamo ela de chinesa que 
ela tem o nariz/o olhinho fechado? Ai está morando com ele...mora no Sol e Mar...ela botou 

ele no eixo...hoje em dia? Tem o carrinho dele...ela tem a casinha dela...ele trabalha...negócio 

de/ele mexe com comida::japonesa..é...mexe (  ) com essas comidas japonesas...ai graças a 

Deus...está levando.... 

 

Ocorrência (96): 
Pesquisador: assim...o senhor podia falar um pouco deles assim...como eles são?  

Informante G:  (....) até hoje meu mais velho me deu...cinco netos...ele não morou com 

nenhuma das meninas que ele teve filho...ai ele arrumou uma...cha chamo ela de chinesa que 

ela tem o nariz/o olhinho fechado? Ai está morando com ele...mora no Sol e Mar...ela botou 

ele no eixo...hoje em dia? Tem o carrinho dele...ela tem a casinha dela...ele trabalha...negócio 

de/ele mexe com comida::japonesa..é...mexe (  ) com essas comidas japonesas...ai graças a 

Deus...está levando.... 

 

Ocorrência (97): 
Pesquisador:  mas::ele vê...as crianças? 

Informante G: é::todo fim de/domingo ele vem em casa...a folguinha dele ele vem ai...ai 
fala com a mãe dele...quando não é...leva a mãe dele...ela para passear... 

 

Ocorrência (98): 
Pesquisador: e::ela também já tem filho? 

Informante G: não...ela nunca me deu...até agora...trabalha com doutor Francisco...é 

advogado...trabalha lá::é trabalha com (   ) pagar as coisas assim na rua... 

 

Ocorrência (99): 
Pesquisador: mas o senhor acha que ela...queria ir? 
Informante G: criança né? ―eu vou (   )‖ disse ―eu vou com mamãe...vou passear...para ela 

era passeio...era...mas isso ela também nunca reclamou não...ela tem de tudo...o pai dela 

compra...ela pede para mim eu compro...ela nunca reclamou...é que a gente prende e/a gente 

prende ela ela é danada (sentença exclamativa) de vez em quando a gente sabe de umas 

matérias dela na rua ―olha ai olha está vendo?‖ 

 

Ocorrência (100): 
Pesquisador: e pelo que o senhor se recorda assim dela...ela era assim desde desde criança?  
Informante G: nunca me deu trabalho está ai...sempre foi uma menina na dela...sempre na 

dela...ela foi namorar depois/está com uns vinte/fez vinte e quatro anos...ela foi namorar 

agora... (  ) ai ela foi (  ) ―nem mamãe que me dava...eu não arrumei macho...Fernandinha 

uma hora de/está com treze anos já está doida...ai ai olha...é::eu fico olhando...é está esperta... 
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ANEXO 8. Ocorrências de perfect realizadas pelo informante H 

 

 

Ocorrência (101), (102), (103) e (104): 
Pesquisador: certo...e com relação à prefeitura aqui da sua cidade...agora..como é que o 

senhor vê...essa questão ai...como é que o senhor...o que que o senhor está/o que que o 

senhor acha? 

Informante H: esse prefeito até agora...está com cem dias de mandato...até agora ainda 

não fez nada...a única coisa que ele está fazendo ai...que o povo está falando...é que ele 

está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha dele ele falou que ele não ia 

mexer com ninguém... 
 

Ocorrência (105): 
Pesquisador: um tempo desse né? eh::esse mesmo prefeito ai...ele tirou um dinheiro do 

carnaval pra colocar pra saúde...o senhor/o que que o senhor achou disso? 

Informante H: rapaz ele falou que tirou dinheiro do carnaval do Sã/do carnaval pra colocar 

na saúde...mas até agora a saúde está péssima (sentença exclamativa) não tem anda na 

saúde (sentença exclamativa) 

 

Ocorrência (106): 
Pesquisador: isso...prefeito é novo...verdade...então...e o prefeito passado...prefeito 

anterior...nesse aspecto ai...que o senhor está falando...o senhor viu alguma...coisa...boa? 
Informante H: não...nenhuma também...nenhuma nenhuma...dos dois...nenhum fizeram até 

agora nada (sentença exclamativa) 

 

Ocorrência (107): 
Pesquisador: e assim...os vereadores de de/da nossa cidadã aqui...o senhor tem lembrança de 

algum que tenha sido um bom...que que trabalhou co/como um bom vereador? 

Informante H: Oh eu tenho a lembrança do ... finado Zé Cobertinho foi um bom vereador 

aqui em São Luís que hoje é/ já já morreu mas foi um bom vereador  ajudava muito quem 

precisava ... morava lá no João Paulo ... ajudava muito aquele pessoal do João Paulo ... Bareis 

até hoje tenho até um colega com o nome dele ... Zé Cobertinho ... no João Paulo... 

 

Ocorrência (108): 
Pesquisador: sempre vota? 

Informante H: Eu voto todo ano ... todo ano eu voto... 

 

Ocorrência (109): 
Pesquisador: sim...e::o seu bairro lá...com a quês/com relação a::a água::a a luz...essas coisas 

lá...como é que é? 

Informante H: Não ... ( ) até hoje a água e a luz é normal no Cohatrac... 

 

Ocorrências (110) e (111): 
Pesquisador: por que o senhor::o senhor vê dessa forma? 

Informante H: Porque eu não estou vendo nada que eles estão fazendo aí ...  até hoje 

ninguém faz/ vê nada... 

 

Ocorrências (112) e (113): 
Pesquisador:: o se/tem algum filho que estuda? 

Informante H: Tenho tem o/ tenho o caçula que ainda estuda ainda... faz faculdade... 
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Ocorrência (114): 
Pesquisador: eh::e o senhor acompanha a vida da sua filha o/ou é um pouco mais distante 

dela? 

Informante H: Não ... acompanho ... ela mora/ até hoje ela ainda mora comigo... 

 

Ocorrência (115): 
Pesquisador: não é coi/o/não é coisa de criança...de quando era pequeno? 

Informante H: Não não não não eu sempre gostei do peixe mesmo. 

 

Ocorrência (116): 
Pesquisador : e o senhor pode contar assim...como foi que o senhor começou a participar? 

Informante H: Eu comecei a participar lá... porque eu comprei um sítio apegado da sede do 

boi aí eu ... gostei do boi e aí fui/ estou até hoje lá brincando no boi... 

 

Ocorrência (117): 
Pesquisador: o senhor já pegou todo tipo de gente então ai nesses anos né? porque o senhor 

falou que é uma pessoa agradável...então o senhor com certeza deve ter pegado uma pessoa 

desagradável algum dia ai ((risos)) o senhor se recorda ((risos)) 

Informante H: Eu me recordo sim .. que eu já fui até assaltado ... eu fui assaltado/ o cara 

para querer me assaltar/ até hoje oh/ até hoje (eu estou desse jeito) aleijado foi por causa do 

assaltante ... infelizmente ... não matou porque Deus não deixou... 
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