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RESUMO 

 

MARTINS, Ana Maria Sá. Traços de aspecto subjacentes aos diferentes usos do 

gerúndio. 20l4. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, Centro de 

Letras e Artes. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Este trabalho tem por objetivo geral investigar o modo como o aspecto está 

mentalmente representado. E como objetivos específicos, identificar os diferentes usos 

do gerúndio no português do Maranhão e investigar os diferentes traços linguísticos 

subjacentes ao uso do gerúndio no português do Maranhão. Buscamos refutar a hipótese 

de que o gerúndio é utilizado no português do Brasil para expressar exclusivamente o 

traço de continuidade. Especificamente, buscamos argumentar em favor da proposta de 

que o gerúndio é utilizado no português do Brasil para expressar outros traços além do 

traço aspectual de continuidade, de acordo com a teoria gerativista de Chomsky (1986), 

considerando que essa teoria põe em evidência o conjunto de traços linguísticos que são 

significativos para o sistema linguístico. O corpus desta pesquisa é constituído por 

dados de 8 informantes ludovicenses, com escolaridade de nível fundamental, divididos 

pela faixa etária em dois grupos: 18 a 30 anos (dois homens e duas mulheres) e 50 a 62 

anos (dois homens e duas mulheres). Os fatores linguísticos considerados foram o tipo e 

a forma de gerúndio, além do aspecto semântico-lexical do verbo que aparece no 

gerúndio. Tomamos por base as classificações desses fatores linguísticos propostas por 

Lobo (2001), Cunha & Cintra (1985) e Vendler (1967), respectivamente. A análise dos 

resultados evidencia que os traços subjacentes ao uso do gerúndio que se realizam nos 

exemplos de Cunha & Cintra (1985), bem como nos dados do português falado do 

Maranhão, são os traços de aspecto, isto é, os traços aspectuais realizam-se nas formas 

gerundivas e os traços de tempo e concordância não se realizam através dessas 

construções. Essa análise parece estar de acordo com a proposta de Sigurðsson (2005) 

de que todas as línguas têm o mesmo conjunto de traços, o que pode variar é o modo 

como se realizam esses traços. Na amostra do português do Brasil foram encontrados 

gerúndios com os traços subjacentes de continuidade e de perfectividade.  E nos dados 

do português do Maranhão, gerúndios com traços subjacentes de continuidade, 

perfectividade e não atualização do evento. Desse modo foi possível refutar a hipótese 

desta pesquisa.  

Palavras-chave: Traços subjacentes; Aspecto; Gerúndio; Português do Maranhão. 

 



ABSTRACT 

 

MARTINS, Ana Maria Sá. Underlying aspectual features of the different usages of 

the gerund form. 20l4. Thesis (PhD in Linguistics) – Faculdade de Letras, Centro de 

Letras e Artes. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

The main goal of this dissertation is to investigate how aspect is mentally 

represented. The specific objectives are to identify the different usages of gerund in the 

dialect of Portuguese spoken in Maranhão and investigate the different underlying 

linguistic features of the usage of gerund in the dialect of Portuguese spoken in 

Maranhão. We intend to refute the hypothesis that the gerund is expressed in Brazilian 

Portuguese exclusively to express the continuity feature. Specifically, we provide 

evidence that the gerund is used in Brazilian Portuguese to express other features 

besides the aspectual continuity feature, according to the generative theory proposed by 

Chomsky (1986), considering that this theory emphasizes the group of linguistic 

features that are relevant to the linguistic system. The corpus of this research is 

constituted by data of 8 speakers from São Luís, with basic education, divided by age 

into two groups: from 18 to 30 years old (two men and two women) and from 50 to 62 

years old (two men and two women). The linguistic factors considered were the type 

and form of the gerund, besides the lexical semantic aspect of the verb in the gerund 

form. We based our research on the classifications of these linguistic factors proposed 

by Lobo (2001), Cunha & Cintra (1985) and Vendler (1967), respectively. The analysis 

of the results shows that the underlying features of the usage of the gerund presented in 

the examples of Cunha & Cintra (1985), as well as in the data from the dialect of 

Portuguese spoken in Maranhão, are aspectual features, that is, the aspectual features 

are expressed with gerund forms, and the features of tense and agreement are not 

expressed with those constructions. This analysis agrees with the proposal made by 

Sigurðsson (2005) that all languages have the same group of features and what may 

vary is the way these features are expressed. In the sample of Brazilian Portuguese we 

could find the gerund with the underlying features of continuity and perfectivity. And in 

the data from the dialect of Portuguese spoken in Maranhão, we found gerund with 

underlying features of continuity, perfectivity and non-updating of the event. Therefore 

we refute our initial hypothesis. 

Keywords: Underlying features; Aspect; Gerund; Portuguese dialect of Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

O gerúndio é tradicionalmente classificado como uma forma nominal do 

verbo e apresenta-se como um tipo de construção linguística de natureza polissêmica. 

Pode ocorrer em vários contextos e possibilitar variadas leituras semânticas, que 

refletem os diferentes traços linguísticos subjacentes ao uso dessa forma nominal. Tais 

características particulares do gerúndio despertam curiosidade e seu estudo, orientado 

pela busca de uma explicação para tal comportamento, ganha relevância. Essa é a 

temática tratada nesta pesquisa. Vale salientar que, no título desta tese, não fizemos 

nenhuma referência ao português falado do Maranhão por acreditarmos que os traços 

que subjazem ao gerúndio são os mesmos em qualquer língua.   

 Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o modo como o aspecto 

está mentalmente representado. E, como objetivos específicos, identificar os diferentes 

usos do gerúndio no português do Maranhão e investigar os diferentes traços 

linguísticos subjacentes ao uso do gerúndio no português do Maranhão. Para tanto, 

buscamos descrever o comportamento das orações de gerúndio realizadas no português 

falado do Maranhão. Considerando que a realização de um morfema em uma 

determinada língua reflete a existência de um traço mental correspondente 

(CHOMSKY, 1999), partimos da hipótese de que o gerúndio é utilizado no português 

do Brasil para expressar exclusivamente o traço de continuidade. Especificamente, 

buscamos argumentar em favor da proposta de que o gerúndio é utilizado no português 

do Brasil para expressar outros traços além do traço aspectual de continuidade.  

Ao investigar os fenômenos linguísticos referentes ao gerúndio, adotamos as 

noções teóricas de base gerativista de Chomsky (1986), considerando que essa teoria 

põe em evidência o conjunto de traços linguísticos que são significativos para o sistema 

linguístico. Dentre esses traços, podem-se citar aqueles subjacentes ao gerúndio, tema 

desta tese. 

Dentro dessa perspectiva, este trabalho apresenta quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, abordamos os diferentes usos do gerúndio no latim, no português 

europeu e no português do Brasil. Para tanto, buscamos uma visão mais geral do 

fenômeno, tomando por base os estudos de Campos (1972; 1980), Lobo (2001; 2003) e 

Cunha & Cintra (1985), respectivamente. No segundo capítulo, fizemos algumas 

considerações a respeito das realizações morfológicas do gerúndio, considerando seus 

traços morfológicos de concordância, tempo e aspecto. Nessa perspectiva, tomamos por 

base, fundamentalmente, os estudos de Vendler (1967), Comrie (1976), Travaglia 



19 
 

(1985), Chomsky (1986) e Mateus et al (2003). No terceiro capítulo, apresentamos a 

metodologia, explicitando a seleção e constituição do corpus e os procedimentos de 

análise. No quarto capítulo, apresentamos os resultados, análise e discussão dos dados. 

E, por fim, apresentamos as considerações finais. 
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1  DIFERENTES USOS DO GERÚNDIO 

Neste capítulo, apresentamos um panorama sobre os estudos relativos ao 

gerúndio, tomando por base as pesquisas de Campos (1972; 1980) sobre o gerúndio no 

latim, Lobo (2001; 2003) sobre o gerúndio no português europeu e a proposta de Cunha 

& Cintra (1985) referente ao gerúndio no português do Brasil. O objetivo deste relato é 

apresentar os principais usos do gerúndio nessas línguas, buscando melhor compreender 

a origem dos usos atuais do gerúndio no português do Brasil, bem como os conceitos 

subjacentes a esses usos.  Na seção seguinte, apresentamos, mais detalhadamente, os 

principais resultados dos estudos de Campos (1972; 1980). 

 

1.1 Gerúndio no latim  

 

Tomamos por base a proposta de Campos (1972; 1980) sobre o uso do 

gerúndio no latim que é parte da tese de doutoramento de sua autoria intitulada O 

gerúndio no português: estudo histórico-descritivo. Esse mesmo trabalho foi publicado 

em livro, pela editora Presença:  Rio de Janeiro, em 1980. A autora acima citada, ao 

observar o conjunto das línguas indo-europeias, postula que “o gerúndio é uma forma 

particular da língua latina, enquanto outras formas nominais como o gerundivo e o 

particípio presente têm uma amplitude maior dentro do conjunto dessas línguas” 

(CAMPOS, 1972, p.383). 

A autora salienta, ainda, que o latim não possuía flexão do infinitivo, 

conhecida em outras línguas indo-europeias como o grego, por exemplo. Em lugar do 

infinitivo latino, havia um conjunto de formas nominais no latim: o gerúndio (forma 

nominal substantiva, que pertencia à voz ativa e possuía flexão de quatro casos: 

genitivo, dativo, acusativo e ablativo); o gerundivo (forma nominal adjetiva, que 

pertencia à voz passiva e se flexionava como os adjetivos de primeira classe); o supino 

em –um e –u (formas nominais de uso menos genérico que o gerúndio e o gerundivo, 

reservadas para determinadas construções). 

O gerúndio e o gerundivo diferem-se quanto ao uso, pois o primeiro é usado 

em construções intransitivas e o último, em construções transitivas diretas. Contudo, 

essa distinção não é constante nem absoluta: “quando o objeto for representado por um 
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pronome, na forma neutra, ou por um adjetivo, usa-se o gerúndio em vez de gerundivo” 

(CAMPOS, 1972, p. 384), conforme o exemplo (1), abaixo1: 

(1)  “Vtetur utroque; sed altero in narrando aliquid uenust, altero”...        

(Cic., Or., XXVI, 87) 

“Usará ambos, mas um expondo algo com elegância, o outro”... 

 

Quanto ao emprego do gerúndio e do gerundivo, nos vários casos de 

declinação, temos a seguinte distribuição, segundo Campos (1972): 

 

a) No genitivo e no ablativo sem preposição, é facultativo o uso de uma ou 

de outra forma quando há objeto; não havendo, só se emprega o gerúndio, conforme 

exemplo (2), abaixo: 

 

(2) Tum Caesar: Equidem, inquit, Crasse, ita sum cupidus... te.... audiendi 

…(Cic., De Or., II, 4, 16) 

“Então disse César: na verdade, Crasso, estou tão desejoso ouvindo-te...” 

(gerúndio, genitivo, com objeto direto). 

 

b) No acusativo e no ablativo preposicionados, no genitivo precedido por 

causa e gratia e no dativo, emprega-se o gerúndio quando o verbo não tem objeto e o 

gerundivo quando o verbo se constrói com objeto, conforme o exemplo (3), abaixo: 

 

(3) ... quas ego mihi semper in administranda república proponens animum 

et mentem mean ipsa cogitatione hominum excellentium conformabam. 

(Cic., Pro Arch, VI, 14) 

“... e eu, colocando-os sempre diante de mim administrando a república, 

moldava o meu espírito e a minha mente no próprio pensamento destes 

homens excelentes” (gerundivo, ablativo preposicionado, com objeto). 

 

Dentre as formas nominais (gerúndio, gerundivo e supino) que constituíam a 

flexão do infinitivo no latim, somente o ablativo do gerúndio permaneceu nas línguas 

românicas, embora não mais empregado como parte dessa flexão. Assim, para suprir 

                                                           
1 Todos os exemplos utilizados nesta seção (1.1) foram retirados de Campos (1972; 1980). 
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essa lacuna, essas mesmas línguas utilizavam-se do infinitivo preposicionado (Idem, 

Ibidem, p.385), conforme exemplo (4), abaixo: 

 

(4)  “Sufficit enim monacho duas túnicas et duas cucullas habere propter 

lauare ipsas res”... (Regra de S. Bento, 55, p. 600-601). 

“Com efeito, basta ao monge ter duas túnicas e duas capas, por causa das 

noites e para levá-las”... 

 

O ablativo do gerúndio destaca-se entre os demais casos desde o período 

arcaico, uma vez que foi empregado com maior frequência desde a fase mais remota do 

latim. Ribezzo & Weerenbeck (1926) acreditam que “este tenha sido o caso original, a 

partir do qual se desenvolveram os demais” (RIBEZZO & WEERENBECK apud 

CAMPOS, 1980, p.12). No período clássico, o ablativo do gerúndio indicava o meio ou 

o instrumento com que se realiza a ação. Segundo Campos (1980), esse pode ter sido 

seu sentido original, porque é com essa conotação que foi encontrada a maior parte dos 

exemplos do período arcaico e clássico, conforme os exemplos (5) e (6) abaixo: 

 

(5)  Tu coniux, tibi faz animum temptare precando. 

“Quanto a ti, esposa, podes sondar teu espírito suplicando” (Vg., E., IV, 

113). 

(6)  Ventus enim fit, ubi est agitando percitus era ( Lucr., R. N., VI, 685). 

“Com efeito, o vento se produz, quando o ar foi posto em movimento 

agitando-se”. 

 

Quanto ao particípio presente, de igual modo ao passado e ao futuro, é 

definido como “uma forma adjetiva do verbo, que se refere sempre a um determinado 

termo da oração ou ainda pode formar construções com sujeito próprio – o ablativo 

absoluto” (CAMPOS, 1972, p.386). Exprime todas as circunstâncias da ação principal, 

como: tempo, causa, concessão e modo, conforme os exemplos (7) e (8) abaixo: 

 

(7)  Igitur Vagenses, quo Metellus initio Iugurtha pacificante praesidium 

inposuerat... principes ciuitatis inter se coniurant... (Sal., Iug., LXVI, 2). 
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“Portanto, em Vaga, onde Metelo, no início havia colocado uma guarnição, 

enquanto Iugurta tratava da paz... os cidadãos mais importantes da cidade 

tramam uma conspiração...”. 

 

(8)  – At us oculus, sic animus se nom uidens alia cernit (Cic.,Tus., I, 27, 

67). 

“– Mas, como olho, assim é a alma, embora não se vendo, distingue as 

outras coisas”. 

 

O particípio presente tem uso raro junto a verbos de estado ou de 

movimento, formando perífrases ou embriões de perífrases, conforme o exemplo (9), 

registrado do período arcaico e tardio pela autora.  

 

(9)  ... ibat (Thamar) ingrediens et clamans (Vulg., 2 R., 13, 19). 

“... (Thamar) ia andando e gritando”. 

 

 Salienta, ainda, a autora que a distinção existente entre o ablativo do 

gerúndio e o particípio presente, rigorosa no período clássico, desfez-se no período 

tardio, onde o uso de uma forma pela outra se tornou comum, conforme os exemplos 

(10) e (11) abaixo: 

 

(10) ... quod ... in redeundo cum idem pomerium transiret, auspicari esset 

oblitus... (Cic., Nat. Deor., II, 4, 11). 

“... porque... em voltando, como atravessasse o pomério, tinha-se esquecido 

de tomar os auspícios...” (in redeundo = rediens, gerúndio preposicionado).  

(11) ... quae filii Israhel tetigerant eundo vel redeundo ad montem Dei... 

(Per. Aeth., p. 45, 10). 

“... que os filhos de Israel tocaram indo ou voltando do monte de Deus...” 

 

Considerando que os textos escritos mostram que era possível o uso do 

gerúndio com as funções e valores do particípio, acrescentando-se o fato de que só o 

gerúndio permaneceu nas línguas românicas, Campos (1972) defende que esse emprego 

já era comum desde o latim vulgar do Império. 
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 Assim, ao concluir sua pesquisa sobre o uso do gerúndio no latim, a autora 

acima citada observa que, nas línguas românicas, houve uma expansão do uso dessa 

forma nominal em todos os sentidos, quando comparado a esse uso no latim clássico. 

Além de ter adquirido as funções do particípio presente, o gerúndio desenvolveu outras 

já existentes em forma incipiente no particípio presente (o gerúndio circunstancial, por 

exemplo) ou até mesmo não conhecidas no latim (o gerúndio equivalente a um verbo no 

modo finito e as perífrases formadas com verbo auxiliar, por exemplo). 

Em síntese, Campos (1972; 1980), ao apresentar o uso do gerúndio no latim, 

utiliza-se de textos retirados de obras latinas clássicas. Trata-se, portanto, de um corpus 

do latim clássico escrito. Com essa proposta, a autora explicita a função exercida pelo 

gerúndio nessa fase demonstrando que, uma vez que o latim não possuía flexão do 

infinitivo, havia, em lugar do infinitivo, três formas nominais: o gerúndio (casos: 

genitivo, dativo, acusativo e ablativo), o gerundivo e o supino. Portanto, a função do 

gerúndio, no latim, era de completar a flexão do infinitivo. 

Observamos, ainda, que o ablativo do gerúndio foi a forma empregada com 

maior frequência no latim clássico desde o período arcaico e a única que permaneceu 

nas línguas românicas. Vale destacar, também, que essa forma nominal era empregada 

tipicamente com um valor: de meio ou instrumento através do qual se realizava a ação. 

Para exprimir todas as outras circunstâncias (tempo, modo, causa, concessão) que 

acompanhavam a ação principal, empregava-se o particípio presente.  A distinção nítida 

existente entre as formas do ablativo do gerúndio e do particípio presente desaparece a 

partir do período imperial, tornando-se comum o uso de uma forma pela outra. 

A referida proposta serviu de base para compor a revisão da literatura nesta 

pesquisa, que visa a investigar os conceitos subjacentes ao uso do gerúndio no 

português do Brasil. Na próxima seção, serão apresentados os fundamentos teóricos 

sobre os usos do gerúndio no português europeu. 

 

1.2 Gerúndio no português europeu 

 

Lobo (2001) faz um estudo sobre o gerúndio no português europeu 

considerando essencialmente seus aspectos sintáticos.  Segundo essa autora, o gerúndio 

classifica-se em três grandes grupos. O primeiro é chamado Gerúndio em complexos 

verbais (as construções perifrásticas). Os verbos que compõem o primeiro grupo podem 

ocorrer após um verbo auxiliar ou aspectual como estar, continuar, vir, ir, com os quais 
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formam uma unidade sintática mais ou menos coesa, conforme os exemplos (12), (13) e 

(14) abaixo. Para melhor demonstrar os tipos de gerúndio foram utilizados os mesmos 

exemplos retirados de Lobo (2001): 

 

(12) O Zé está brincando no jardim. 

(13) A Ana vem dizendo há muito tempo que é preciso arranjar o telhado. 

(14) O director vai levando a sua avante.  

 

O segundo tipo de gerúndio é o predicativo, por vezes equivalente a um 

predicado secundário. Pode-se dividir em: gerúndio predicativo do sujeito, modificando 

o sujeito gramatical, como em (15) e (16), e gerúndio predicativo do objeto, 

modificando o objeto direto, em construções com verbos perceptivos ou de 

representação equivalentes às construções de infinitivo preposicionado, como se pode 

observar em (17) e (18): 

 

(15) O Zé entrou em casa cantando. 

(16) Escrevi este poema pensando em ti. 

(17) O Zé ouviu o Paulo cantando. 

(18) O João fotografou o Afonso dormindo tranquilamente. 

 

O gerúndio predicativo, ressalta a autora, pode ocorrer, ainda, em orações 

independentes descritivas2ou exclamativas, como em (19) e (20), respectivamente, ou 

num DP3 com qualquer função gramatical na frase, como em (21) e (22): 

 

(19) Figo chutando a bola para Zacarias. 

(20) Os meninos dormindo a esta hora! Não posso acreditar. 

(21) [A cara da Ana olhando para o José] não engana ninguém. 

(22) Todos ficaram impressionados com [a chegada da Teresa chorando 

convulsivamente]. 

 

                                                           
2 As orações gerundivas independentes sem caráter exclamativo só parecem ser possíveis quando o 

falante tem presente um suporte visual – acontecimento real ou imagem (LOBO, 2001). 
3 DP refere-se ao sintagma determinante, conforme representação dessa categoria na literatura do inglês. 
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E o terceiro grupo apresentado pela autora é o gerúndio em orações 

adjuntas, que também pode-se distinguir em três tipos: (i) de predicado ou integradas, 

como em (23) e (24), (ii) de frase ou periféricas, como em (25) e (26), e (iii) de 

posterioridade ou coordenadas, que se caracterizam por ocorrerem sempre em posição 

final por serem normalmente interpretadas como posteriores relativamente à matriz e 

não terem uma interpretação semântica de tipo adverbial, sendo antes parafraseáveis por 

uma oração de tipo coordenado, como em (27). 

 

(23) Os ladrões arrombaram a porta usando um maçarico. 

(24) A Ana convenceu o Zé apresentando-lhe bons argumentos. 

(25) a. Tendo chegado atrasado, o Zé só encontrou lugar na última fila. 

       b. O Zé só encontrou lugar na última fila, tendo chegado atrasado. 

(26) Estando as crianças doentes, não poderemos ir à festa. 

(27) a. Os bandidos escaparam à polícia, só tendo sido identificados dois 

dias depois. 

         b. Os bandidos escaparam à polícia, e só foram identificados dois dias 

depois. 

 

Lobo (2001) ressalta, ainda, que o gerúndio pode igualmente ocorrer de 

forma muito restrita em contextos imperativos, como em (28): 

 

(28) Andando! 

 

A autora apresenta, ainda, algumas propriedades que distinguem as 

gerundivas predicativas das adjuntas, bem como propriedades que distinguem as 

gerundivas adjuntas de frase das gerundivas adjuntas de predicado. As gerundivas 

predicativas se distinguem das adjuntas por estarem sujeitas ao mesmo tipo de restrições 

aspectuais a que estão sujeitas na construção progressiva, isto é, não podem ocorrer com 

predicados estativos não faseáveis ou não transitórios, como atestam as 

agramaticalidades das sentenças (29), (30), (31) e (32). As gerundivas adjuntas, por 

outro lado, podem ocorrer em todos os tipos de predicado, incluindo os estativos, como 

nos exemplos (33) e (34): 
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(29) *O João está estando a viver em Paris. (gerúndio em complexos 

verbais) 

(30) *O João viu o Zé estando a viver em Paris. (gerúndio predicativo do 

objeto) 

(31) *O João chegou à casa estando doente. (gerúndio predicativo do 

sujeito) 

(32) ?*O João estando a viver em Paris! Não acredito! (gerúndio predicativo 

em oração independente) 

(33) O Zé perturbou a reunião estando constantemente a interromper. 

(gerundiva adjunta de predicado / modo) 

(34) Estando a viver em Paris, o João tem algumas interferências do francês. 

(gerundiva adjunta de frase) 

 

As gerundivas predicativas distinguem-se das adjuntas, ainda, por poderem 

alternar na variedade padrão do português europeu com (a + infinitivo), tal como 

acontece na construção progressiva nos exemplos (35), (36) e (37): 

 

(35) Os ladrões estão arrombando (a arrombar) a porta. (gerúndio em 

complexos verbais com estar) 

(36) O João viu os ladrões arrombando (a arrombar) a porta. (gerúndio 

predicativo do objeto) 

(37) O João chegou à casa coxeando (a coxear). (gerúndio predicativo do 

sujeito) 

 

No que se refere às gerundivas adjuntas de frase e às adjuntas de predicado, 

Lobo (2001) acrescenta que a distinção entre elas se dá pelos valores semânticos que 

lhes estão associados e pela condição não marcada4. Assim, considerando o primeiro 

aspecto, a autora classifica as gerundivas de frases em quatro tipos: causais, como em 

(38) e (39), concessivas – introduzidas por mesmo e embora –, como em (40) e (41), 

temporais (tempo não simultâneo), como em (42) e (43), e condicionais, como em (44) 

e (45): 

 

                                                           
4 Segundo Comrie (1976), o termo não marcado seria entendido como aquele mais geral e menos 

carregado semanticamente e o marcado, o termo mais específico e menos previsível.  



28 
 

(38) Havendo poucas inscrições, o atelier fechou. 

(39) Chegando atrasado, o Zé já não arranjou lugar sentado. 

(40) Mesmo tendo chegado atrasado, o Zé conseguiu acompanhar a aula. 

(41) Mesmo havendo poucas inscrições, o atelier não fechará. 

(42) Tendo as crianças adormecido, os pais foram deitar-se. 

(43) Estando os meninos a dormir, o pai ouviu um estrondo enorme. 

(44) Saindo de casa às oito e meia, conseguirás chegar a horas. 

(45) Havendo poucas inscrições, o atelier fechará. 

 

Já as gerundivas adjuntas de predicado expressam os valores de modo/meio, 

como em (46) e (47), condição, como em (48) e (49), e tempo (simultâneo), como em 

(50) e (51): 

 

(46) Os ladrões arrombaram a porta usando um martelo. 

(47) As andorinhas construíram os ninhos juntando pequenos ramos. 

(48) Os atletas teriam melhores resultados treinando mais horas por dia. 

(49) O Zé teria menos dores ficando deitado. 

(50) O Zé encontrou a solução para o problema passeando pela cidade. 

(51) O Zé recebeu a notícia estando de férias nos E.U.A. 

 

Quanto ao segundo aspecto, da condição de não marcação, a gerundiva 

adjunta de frase ocorre de forma não marcada tipicamente em posição inicial, como em 

(52a) podendo, ainda, ocorrer de uma forma marcada em posição final precedida de 

pausa ou quebra entoacional, como em (52b). A gerundiva adjunta de predicado, por sua 

vez, ocorre tipicamente numa posição final, sem pausa, como em (53a). Pode ainda 

aparecer em posição inicial, marcada por pausa, mas, nesse caso, a sua interpretação é 

frequentemente alterada, como em (53b):  

 

(52) a. Estando com febre, o Zé faltou à aula. 

 b. O Zé faltou à aula estando com febre5. 

(53) a. O João não conseguiu fazer o pudim batendo as claras em castelo. 

                                                           
5 A oração gerundiva adjunta de frase em posição final ocorre de forma marcada (LOBO, 2001). 
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       b. Batendo as claras em castelo, o João não conseguiu fazer o pudim.   

[interpretação diferente de a.] 

 

Segundo Lobo (2001), o comportamento das orações gerundivas em relação 

às construções sintáticas de clivagem, resposta a interrogativas – QU, escopo da 

negação matriz, interrogativas ou negativas alternativas é outro critério que permite 

distinguir gerundivas de predicado de gerundivas de frase. Partindo desse pressuposto, 

salienta a autora que somente as gerundivas de predicado podem ocorrer em estruturas 

clivadas, como em (54) e (55); em respostas a interrogativas - QU, como em (56) e (57); 

em interrogativas ou negativas alternativas, como em (58) e (59) e podem estar sob o 

escopo da negação, como em (60) e (61): 

 

(54) Foi arrombando a porta com um maçarico que os ladrões conseguiram       

entrar. (modo/meio) 

(55) É juntando pequenos ramos que os chimpanzés constroem os ninhos. 

(modo) 

(56) – Como é que os ladrões entraram em casa? 

       – Arrombando a porta com um maçarico. 

(57) – Quando é que o João encontrou o irmão? 

a. – Passeando pela baixa. 

b. – Quando passeava pela baixa. 

(58) Os ladrões arrombaram a porta batendo com um martelo ou usando um 

maçarico? (modo/meio) 

(59) Os atletas teriam melhores resultados alimentando-se melhor ou 

treinando mais horas por dia? (modo/condição) 

(60) O Zé não ligou o aparelho seguindo as instruções. (Ligou-o de qualquer 

maneira) 

(61) Os chimpanzés não constroem os ninhos esburacando no solo.                       

– Constroem-nos juntando pequenos ramos (modo/meio). 

 

Lobo (2001), fundamentada em Lonzi (1991) e Fernández Lagunilla (1999), 

postula que, além das diferenças de comportamento em nível externo, as gerundivas de 

predicado e as de frase distinguem-se quanto às propriedades internas, o que parece não 

acontecer com adverbiais finitas e infinitivas. Os contrastes entre gerundivas, por um 
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lado, e finitas e infinitivas, por outro, ressalta a autora, podem estar relacionados com a 

ausência de conector nas primeiras e a presença desses nas segundas.  

Assim, nas gerundivas de frase, pode ocorrer um sujeito lexical invertido. 

No português europeu padrão (tal como em italiano e em espanhol), esse sujeito ocorre 

sempre em posição pós-verbal (ou pós-auxiliar), como em (62) e (63) e pode 

corresponder a um pronome com caso nominativo. Em variedades não padrão do 

português europeu, a posição pré-verbal também é permitida: 

 

(62) Tendo este aluno desistido, poderemos abrir mais uma vaga. (causa) 

(63) Mesmo sendo o Zé pouco simpático, a Ana está a pensar convidá-lo. 

(concessão) 

 

Outro fator relevante na distinção entre as gerundivas de frase e as de 

predicado é que as primeiras, mais facilmente do que as últimas, admitem negação 

própria, conforme propõem Guéron & Hoekstra (1995) e Lobo (2001), como podemos 

observar  nos exemplos (64) e (65). Para as gerundivas de predicado, a negação própria 

só é possível com algumas gerundivas com valor modal e o evento sendo interpretado 

como intencional, como em (66): 

 

(64) Não chegando a horas, terás dificuldade em estacionar. (condição) 

(65) Não tendo sido colocada, a Ana começou a enviar currículos para 

várias empresas. (causa) 

(66) O Zé irritou o professor não respondendo (deliberadamente) a nenhuma 

pergunta. 

 

Ao concluir seu trabalho, Lobo (2001) acrescenta duas propriedades que 

servem para distinguir as gerundivas de frase das de predicado: a possibilidade de 

ocorrência de determinações temporais distintas da matriz e de gerúndio composto. 

Assim, segundo a mesma autora, as gerundivas de frase admitem facilmente 

determinações temporais distintas da matriz, como nos exemplos (67) e (68), além de 

poderem ocorrer com o gerúndio composto (marcando a anterioridade), como nos 

exemplos (69), (70) e (71). Ambas as possibilidades não acontecem com as gerundivas 

de predicado. 
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(67) Recebendo hoje a confirmação, entregar-lhe-ei o documento amanhã. 

(anterioridade) 

(68) Chegando a tua mãe amanhã, comecei hoje a arranjar o quarto. 

(posterioridade) 

(69) Tendo chegado atrasado, o Zé já não arranjou lugar sentado. (causa) 

(70) Tendo os filhos, finalmente, adormecido, os pais puderam descansar. 

(tempo) 

(71) Mesmo tendo recebido lições extras, o Zé não passou no exame. 

(concessão) 

 

Segundo Lobo (2001), a sintaxe das orações gerundivas do português 

europeu pode ser resumida nas seguintes ideias: 

(i) Quanto à estrutura, as gerundivas de frase ocupam posições periféricas 

altas (CP ou IP), uma vez que podem preceder um constituinte interrogativo em Spec, 

CP matriz. Já as gerundivas de predicado são adjuntas a posições baixas (VP). Isso é 

mostrado pelo teste do escopo da negação (nó funcional acima de VP), e ainda pela 

diferente marcação prosódica aparentemente associada a cada um dos tipos de 

adverbiais. A possibilidade da gerundiva de frase preceder um constituinte interrogativo 

em Spec, CP matriz é outro argumento em favor da adjunção a CP desse tipo de 

gerundiva, como em (72):          

(72) Estando o Pedro com febre, quem fica a tomar conta dele? 

 

(ii) As gerundivas poderão estar adjuntas a IP, ou eventualmente a um nó 

CP mais baixo (na hipótese de CP recursivo), já que podem ocupar a posição inicial em 

uma encaixada, como em (73): 

(73) O João acha que, estando todos de acordo, (que) poderemos                 

terminar a reunião. 

 

(iii) Em posição final, as gerundivas adjuntas de predicado podem ser 

tomadas como adjuntas a VP. Em posição inicial, essas orações são geradas nessa 

posição e assumem condições semelhantes às gerundivas de frase. 

(iv) Quanto à interpretação, as gerundivas de frase admitem tipicamente 

valor pressuposicional, o que não ocorre com as gerundivas de predicado. 
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(v)  Às orações gerundivas são atribuídos diferentes valores semânticos em 

consequência dos seguintes fatores: a posição estrutural ocupada, a ausência de 

conector, e a relação estabelecida com o tempo da matriz6. 

(vi) As gerundivas de predicado parecem ser mais dependentes 

(temporalmente e semanticamente) da oração matriz, o que proporciona um maior 

número de restrições internas e não podem ter uma leitura com valor de causa. 

Diante do exposto acima, verificamos que Lobo (2001; 2003) apresenta uma 

proposta de classificação para o gerúndio do português europeu falado bastante 

consistente, considerando, sobretudo, seus aspectos sintáticos. Para tanto, a autora faz 

uma descrição da distribuição sintática do gerúndio no português europeu e das 

propriedades sintáticas manifestadas por diferentes classes de gerundivas. Ressaltamos, 

ainda, a possibilidade de se fazer o mesmo tipo de análise para o português do Brasil, 

uma vez que as construções gerundivas utilizadas pela autora poderiam ser utilizadas no 

PB (com exceção da construção “estar” + a + infinitivo que em alguns casos figura no 

lugar de uma construção gerundiva). 

Desse modo, fizemos opção pela referida proposta como referencial teórico 

que servirá de base para esta pesquisa que busca investigar os diferentes usos do 

gerúndio no português do Brasil, mais especificamente, no português do Maranhão. Na 

seção seguinte, apresentamos o Gerúndio no português do Brasil, numa abordagem 

tradicional. 

 

1.3 Gerúndio no português do Brasil  

 

O estudo relacionado ao gerúndio nas línguas românicas é bastante vasto, 

sobretudo se considerarmos desde sua gênese no latim clássico. Nesta seção, porém, nos 

limitamos a apresentar alguns usos do gerúndio do português do Brasil, doravante PB, 

na perspectiva da Gramática Tradicional. 

Vários tipos de classificação para o gerúndio têm sido apresentados nas 

gramáticas através dos tempos. Há, porém, em todas elas um traço em comum: as 

orações constituídas de gerúndio licenciam um processo de subordinação e se 

configuram como orações subordinadas adverbiais ou adjetivas. 

                                                           
6 O comportamento das condicionais e das temporais precisa ainda de alguma reflexão, já que seu estatuto 

como adverbial de frase ou de predicado nem sempre é claro (LOBO, 2001). 
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Neste trabalho, nos concentramos na classificação proposta por Cunha & 

Cintra (1985) para a análise das formas de gerúndio. Segundo esses autores, o gerúndio 

é uma forma nominal do verbo que apresenta o processo verbal em curso e desempenha 

a função de advérbio ou de adjetivo, caracterizando-se por não poder exprimir por si 

nem o tempo nem o modo, pois o seu valor temporal e modal depende do contexto em 

que aparece, como nos exemplos7(74) e (75) abaixo: 

 

(74) Metendo o barco pela terra dentro, é mesmo possível ir mais além. (M. 

Torga, p. 86) 

(75) Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, de muito longe. (J. Lins 

do Rego, FM, 146) 

 

Nos exemplos acima, os elementos destacados apresentam-se na forma de 

gerúndio, isto é, o verbo recebe a terminação - NDO (morfema formador de gerúndio).  

No exemplo (74), o gerúndio desempenha uma função típica de advérbio, uma vez que 

expressa a condição para o barco ir, mais além, e, em (75), exerce a função típica de 

adjetivo, pois qualifica “o cantar de carros de boi”.  

Ainda sobre o uso do gerúndio com valor de adjetivo, os autores acima 

mencionados fazem a seguinte observação:  

 

O emprego do Gerúndio com valor de Oração Adjetiva tem sido considerado 

por certos gramáticos um galicismo intolerável. Cumpre, no entanto, acentuar 

que é antiga no idioma a construção quando o Gerúndio expressa a idéia de 

atividade atual e passageira (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 599). 

 

Os mesmos autores apresentam outro tipo de gerúndio adjetivo “que designa 

um modo de ser ou uma atividade permanente do substantivo a que se refere, construção 

que é um simples decalque do francês” (Idem, Ibidem, p. 599), conforme os exemplos 

(76) e (77), abaixo: 

 

(76) Meu coração é um pórtico partido/ 

Dando excessivamente sobre o mar./(F. Pessoa, OP, 54) 

                                                           
7  Todos os exemplos ilustrados na seção 1.3 foram retirados de Cunha & Cintra (1985). 
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(77) De onde estava via as torres da igreja metodista, / erguendo-se acima 

da massa de arvoredo dum jardim. (E. Veríssimo, LS, 133) 

 

As orações reduzidas de gerúndio, portanto, podem se classificar em 

adjetivas e adverbiais, sendo estas últimas portadoras principalmente de valor temporal, 

mas podem ter outros valores como o de causa, concessão e condição, conforme os 

exemplos (78), (79), (80) e (81), respectivamente: 

 

(78) Passando hoje pela porta do meu compadre José Amaro, ele me 

convidou para tomar conta de sua causa. (J. Lins do Rego, FM, 279) 

(79) Pressentindo que as suas intenções haviam sido adivinhadas, Macedo 

tentou minorar a situação. (Ferreira de Castro, OC, I, 89) 

(80) Aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com outros 

rapazes, e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. (Machado de 

Assis, OC, I, 735) 

(81) Pensando bem, tudo aquilo era muito estranho. (A. Neyer, SI, 25) 

 

Em síntese, para esses autores, são três as formas do gerúndio em português: 

a forma simples (lendo, por exemplo), a composta (tendo ou havendo lido, por 

exemplo), além do gerúndio perifrástico (estava lendo, por exemplo). A forma 

perifrástica é formada por um verbo auxiliar combinado à forma nominal de gerúndio 

do verbo principal. Vale salientar que essa forma gerundiva equivale ao gerúndio em 

complexos verbais, na terminologia de Lobo (2001). 

A forma composta é formada pelo verbo “ter” ou “haver” no gerúndio  

combinado à forma nominal do particípio do verbo principal e indica uma ação com 

significação aspectual concluída anteriormente à do verbo da oração principal, o que 

pode ser visualizado nos exemplos em (82) e (83), abaixo: 

 

(82) Não tendo conseguido dormir, fui escaldar um chá na cozinha e dei de 

cara com a Rosa e a Idalina. (O. Lara Resende, BD, p. 112) 

(83) Sem que eu soubesse, ela acabava de chegar do Rio, havendo 

regressado às pressas, por causa de complicações políticas. (C. dos Anjos, 

M, p. 126) 
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A forma simples do gerúndio, por outro lado, exprime uma ação com 

significação aspectual em curso, que pode ser imediatamente anterior ou posterior à do 

verbo da oração principal, ou contemporânea dela. Desse modo, segundo a sua 

colocação na frase (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 479), o gerúndio pode-se classificar 

em: 

1. Anteposto à oração principal e pode exprimir: 

 

(i) Uma ação realizada imediatamente antes da indicada na oração principal, 

como nos exemplos (84) e (85) abaixo: 

 

(84) Proferindo estas palavras, o gardingo atravessou rapidamente a caverna 

e desapareceu nas trevas exteriores. (A. Herculano, E, p. 180) 

(85) Ganhando a praça, o engenheiro suspirou livre. (A. M. Machado, HR, 

p. 41) 

 

(ii) Uma ação iniciada antes ou no momento da indicada na oração principal 

e ainda continua como mostram os exemplos (86) e (87), abaixo: 

 

(86) Estalando de dor de cabeça, insone, tenho o coração vazio e amargo. 

(O. Lara Resende, BD, p.51) 

(87) Estremecendo, vejo um casal de sessenta anos. (A. Abelaira, QPN, 

p.131) 

 

2. Ao lado do verbo da oração principal. Expressa uma ação simultânea, 

correspondente a um adjunto adverbial de modo, como em (88) abaixo. Vale destacar 

que o mesmo exemplo equivale ao gerúndio adjunto de predicado do sujeito, na 

proposta de Lobo (2001): 

 

(88) Maciel ouvia sorrindo. (Machado de Assis, OC, II, p. 506) 

 

3. Posposto à oração principal. Indica uma ação posterior e equivale, 

geralmente, a uma oração coordenada iniciada pela conjunção e, como no exemplo (89) 

abaixo: 
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(89) No quintal as folhas fugiam com o vento, dançando no ar em 

reviravoltas de brinquedo. (L. Jardim, MP, p. 47) 

 

4. Antecedido da preposição em. O gerúndio marca a anterioridade da ação 

com referência à do verbo principal, como em (90) abaixo: 

 

(90) Em se lhe dando corda, ressurgia nele o tagarela da cidade. (Monteiro 

Lobato, U, p.127) 

 

5. Construções Afetivas. O aspecto inacabado do gerúndio permite-lhe 

exprimir a ideia de progressão indefinida, mais acentuada se a forma vier repetida, 

como em (91) abaixo:  

 

(91) Andando, andando, escureceu-nos (A. Ribeiro, M, p. 137) 

 

Os autores ressaltam, ainda, que na linguagem popular o gerúndio substitui 

por vezes a forma imperativa: Andando! (=Vá andando! Ande!) 

Ainda segundo Cunha & Cintra (1985), o gerúndio combina-se com os 

auxiliares estar, andar, ir e vir para marcar diferentes aspectos da realização do 

processo verbal: 

 

1. Estar seguido de gerúndio indica uma ação durativa num momento 

rígido, como em (92), abaixo: 

 

(92) Estavam todos dormindo, [...] 

       Estavam todos deitados, 

      Dormindo, Profundamente. (M. Bandeira, PP, I, p. 211) 

 

2. Andar seguido de gerúndio expressa uma ação durativa em que 

predomina a ideia de intensidade ou de movimento reiterado, como nos exemplos (93) e 

(94) abaixo: 

 

(93) Andei buscando esse dia pelos humildes caminhos... (C. Meireles, OP, 

p. 277) 
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(94) A população andava agora vivendo dias grandes de chuva, [....] (M. 

Ferreira, HB, p. 146) 

 

3. Ir seguido de gerúndio indica uma ação durativa realizada 

progressivamente ou por etapas sucessivas, como ilustrado nos exemplos (95) e (96), a 

seguir: 

 

(95) Vagaroso, o tempo foi passando. (M. Torga, NCM, p. 21) 

 

(96) A terra ia crescendo e a mata fechando-se cada vez mais. (Ferreira de 

Castro, OC, I, p.125) 

 

4. Vir seguido de gerúndio expressa uma ação durativa, que se desenvolve 

gradualmente em direção à época ou ao lugar em que nos encontramos, como 

demonstrado nos exemplos (97) e (98), abaixo: 

 

(97) Vinha amanhecendo, ainda havia um resto de escuridão, era difícil 

enxergar as coisas afastadas. (G. Ramos, AOH, 109) 

(98) A noite vem chegando de mansinho. (F. Namora, RT, p.86) 

 

De acordo com o exposto acima, verificamos que Cunha & Cintra (1985) 

apresentam uma análise bastante ampla das construções gerundivas, demonstrando os 

vários contextos em que essas construções podem ocorrer. Assim, para esses autores, no 

que se refere à forma, o gerúndio no PB apresenta-se sob as formas simples, composta e 

perifrástica. No que se refere à função, pode exprimir valor de adjetivo ou de advérbio. 

As gerundivas adverbiais podem exercer valor circunstancial de tempo, causa, 

concessão ou condição. E, quando o gerúndio é colocado ao lado da oração principal, 

trata-se de um adjunto adverbial de modo, segundo os mesmos autores. 

A forma simples expressa uma ação aspectual em curso que pode ser 

anterior ou posterior à do verbo da oração principal ou concomitante a ela. Já a forma 

composta exprime uma ação aspectual concluída anterior à ação do verbo da oração 

principal. Além dessas duas formas, o gerúndio pode, ainda, formar perífrases com 

verbos de repouso e de movimento. 
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No tocante à função, o gerúndio desempenha funções exercidas pelo 

advérbio (quando modifica um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância): “metendo 

o barco pela terra dentro, é mesmo possível ir mais além” ou pelo adjetivo (quando 

modifica um substantivo ou palavra substantivada): “Ouvia-se o cantar de carros de boi, 

chorando, de muito longe” (CUNHA & CINTRA, 1985). 

Vale ressaltar que os autores acima citados apresentam uma proposta de 

classificação para as orações gerundivas adverbiais, considerando seus aspectos 

semânticos que se mantêm até os dias atuais. São eles: valor de tempo, causa, modo, 

condição e concessão. A referida proposta serviu de base para a análise que 

desenvolvemos nesta pesquisa, sobre as formas de gerúndio encontradas nos dados 

analisados. A seguir, apresentamos um quadro comparativo entre as classificações de 

gerúndio propostas por Lobo (2001) e Cunha & Cintra (1985). 
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1.4 Relação entre a proposta de Lobo (2001) e a de Cunha & Cintra (1985)  quanto 

à classificação do gerúndio  

 

O quadro 01, a seguir, pode demonstrar um paralelo entre a classificação do 

gerúndio proposta por Lobo (2001) e Cunha & Cintra (1985). 

 

Cunha & Cintra (1985) Lobo (2001) 

 Gerúndio adjetivo 

Ex.(75): Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, 

de muito longe8. 

 

 Gerúndio predicativo do objeto 

Ex.(17): O Zé ouvia o Paulo cantando. 

 Gerúndio predicativo do sujeito 

Ex. (15): O Zé entrou em casa cantando. 

 Gerúndio adverbial (expressa valores de causa, 

tempo, concessão e condição) 

Ex.(81): Pensando bem, tudo aquilo era muito estranho 

(condição). 

 Gerúndio adjunto de frase (expressa 

valores de causa, tempo, concessão e 

condição) em posição inicial, seguido 

de pausa. 

Ex.(38): Havendo poucas inscrições, o 

atelier fechará. (condição) 

 Gerúndio simples posposto à oração principal e 

equivalente a uma oração coordenada9 

Ex.(89): No quintal as folhas fugiam com o vento, 

dançando em reviravoltas de brinquedo. 

 Gerúndio adjunto de posterioridade 

ou coordenado 

Ex.(27): Os bandidos escaparam à 

polícia, só tendo sido identificados dois 

dias depois. 

 Gerúndio perifrástico 

      Ex. (92): Estavam todos dormindo 

 Gerúndio em complexos verbais 

ou construções perifrásticas 

Ex. (15): O Zé está brincando no 

jardim. 

Quadro 01: comparativo das tipologias de gerúndio propostas por Lobo (2001) e Cunha & 

Cintra (1985). 

 

Ao contrastar as proposições de Lobo (2001) e Cunha & Cintra (1985), 

observamos que estas propostas apresentam muitos pontos em comum, quanto à 

classificação do gerúndio no português, a saber: 

                                                           
8 Os exemplos ilustrados no quadro 1 foram retirados de Lobo (2001) e de Cunha & Cintra (1985), 

citados  na seção 1.2 e 1.3, respectivamente.   
9 Nos exemplos (89) e (27), há um paralelo quanto à função do gerúndio, mas não quanto à forma. 
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(i) O gerúndio exerce a função de adjetivo (quando modifica um substantivo 

ou palavra substantivada), na terminologia de Cunha & Cintra (1985), exprime valores 

de causa, tempo e concessão. Na terminologia de Lobo (2001), esse tipo de gerúndio 

equivale ao gerúndio predicativo do sujeito e do objeto (quando qualifica cada um 

desses termos), como nos exemplos (100), (101) e (102), respectivamente: 

(100) Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, de muito longe. (gerúndio 

adjetivo) 

(101) O Zé entrou em casa cantando. (gerúndio predicativo do sujeito) 

(102 ) O Zé ouvia o Paulo cantando. (gerúndio predicativo do objeto) 

 

(ii) O gerúndio pode, ainda, exercer a função de advérbio quando modifica 

um verbo acrescentando uma circunstância, na terminologia de Cunha & Cintra (1985). 

Para Lobo (2001), o gerúndio com essa função corresponde ao gerúndio em orações 

adjuntas de frase e gerúndio em orações adjuntas de predicado. Nas duas propostas, o 

gerúndio adverbial pode exprimir valores de tempo, causa, concessão, condição e modo. 

Entretanto, Lobo (2001) faz uma subdivisão do gerúndio adverbial, considerando a 

posição do mesmo na frase. Assim, quando o gerúndio com função de advérbio aparece 

em posição inicial seguido de pausa, indica valores de causa, tempo, concessão e 

condição (gerúndio adjunto de frase). E, quando aparece em posição final sem pausa, 

expressa valores de modo/meio, condição e tempo (gerúndio adjunto de predicado), 

conforme os exemplos (103), (104), (105) e (106): 

(103) Pensando bem, tudo aquilo era muito estranho (gerúndio adverbial 

/condição, para Cunha & Cintra, 2001) 

(104) Havendo poucas inscrições, o atelier fechará. (gerúndio adjunto de 

frase /condição, para Lobo, 2001) 

(105) Maciel ouvia sorrindo. (gerúndio adverbial/ modo, para Cunha & 

Cintra, 1985) 

(106) Os ladrões arrombaram a porta usando um martelo (gerúndio adjunto 

de predicado/ modo/meio, para Lobo, 2001) 

 

(iii) O gerúndio simples posposto à oração principal, equivalente a uma 

oração coordenada iniciada pela conjunção e, na terminologia de Cunha & Cintra 
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(1985), corresponde ao gerúndio adjunto de posterioridade ou coordenado, segundo 

Lobo (2001), conforme os exemplos (107) e (108)10: 

 

(107) No quintal as folhas fugiam com o vento, dançando em reviravoltas 

de brinquedo. Gerúndio simples posposto à oração principal, equivalente a 

uma oração coordenada para Cunha & Cintra (1985) 

(108) Os bandidos escaparam à polícia, só tendo sido identificados dois dias 

depois. Gerúndio adjunto de posterioridade ou coordenado para Lobo 

(2001) 

 

(iv) O gerúndio pode-se combinar com verbos auxiliares como estar, andar, 

ir, vir, ficar, andar, acabar, viver, entre outros para marcar diferentes aspectos da ação 

verbal, segundo as propostas mencionadas. O gerúndio na locação verbal na 

terminologia de Cunha & Cintra (1985) corresponde ao gerúndio em complexos verbais 

ou construções perifrásticas para Lobo (2001), conforme os exemplos (109) e (110): 

 

(109) Estavam todos dormindo... Gerúndio perifrástico para Cunha & 

Cintra (1985) 

(110) O Zé está brincando no jardim. Gerúndio em complexos verbais 

para Lobo (2001) 

 

Neste trabalho, adotamos a proposta de Lobo (2001) para a análise dos tipos 

de gerúndio e a classificação de Cunha & Cintra (1985) para as formas de gerúndio. No 

próximo capítulo, serão apresentados os traços subjacentes ao gerúndio no PB.  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
10 Em relação aos exemplos (107) e (108), há um paralelo quanto à função do gerúndio, mas não quanto à 

forma. 
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2 TRAÇOS SUBJACENTES AO GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

Neste capítulo, apresentamos os traços morfológicos subjacentes ao 

gerúndio no PB, tendo como objetivo investigar o modo como o aspecto está 

mentalmente representado. Para tanto, apresentamos, inicialmente, os traços lexicais e 

os traços funcionais, na seção a seguir. 

 

2.1 Traços lexicais versus traços funcionais 

 

Na proposta gerativista, a faculdade da linguagem é entendida como um 

sistema autônomo específico da mente humana. Essa faculdade natural do ser humano é 

composta por módulos distintos que lidam com diferentes tipos de informação 

linguística. Nessa visão modular da mente, a linguagem é entendida como um sistema 

cognitivo formado por princípios determinados biologicamente e comuns a todo ser 

humano. Esses princípios universais constituem a Gramática Universal (GU), estado 

inicial da gramática de todo indivíduo. O estado final constitui a gramática de uma 

língua específica, ou língua interna (Língua – I), que se forma a partir da interação dos 

princípios universais com os dados da língua aos quais o indivíduo é exposto. 

Vale salientar que os princípios são universais, mas podem ser 

parametrizados, uma vez que podem dispor de duas possibilidades de serem fixados, 

dependendo dos estímulos linguísticos a que o indivíduo é exposto. Dentro dessa 

abordagem gramatical gerativista, deve-se levar em conta a existência, no dicionário 

mental, de categorias lexicais e funcionais. As principais categorias lexicais são as 

seguintes: Nome (N), Verbo (V), Adjetivo (A) e Preposição (P).  

As categorias lexicais podem ser definidas pela combinação de traços como 

[+/- N] e [+/- V], associada à capacidade de determinar a seleção semântica (s – 

seleção) de seus argumentos (CHOMSKY, 1999). Assim, tais categorias podem ser 

caracterizadas do seguinte modo: N= [-V, +N]; V= [+V, -N]; A= [+N, +V] e P= [-N, -

V]. Cada uma dessas categorias lexicais constitui o núcleo dos seguintes sintagmas: 

sintagma nominal (NP), sintagma verbal (VP), sintagma adjetival (AP) e sintagma 

preposicional (PP). Vale ressaltar que cada um dos sintagmas lexicais pode ser 

constituído exclusivamente por seu núcleo, com exceção do sintagma preposicional que, 

além do núcleo, deve conter, obrigatoriamente, um complemento.  
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Considerando que o foco deste trabalho está no nódulo aspectual11, daremos 

ênfase ao tratamento das categorias funcionais. As categorias funcionais têm 

determinadas propriedades selecionais: tomam determinado tipo de complemento e 

podem ou não aceitar um especificador (CHOMSKY, 1999).  

As principais categorias funcionais são CP12 (do inglês, Complementizer 

Phrase), DP (do inglês, Determiner Phrase), NegP (do inglês, Negative Phrase) e IP 

(do inglês, Inflectional Phrase). O sintagma flexional (IP) carrega certas propriedades 

gramaticais que definem uma sentença como finita ou infinitiva e contém informações 

relacionadas à flexão verbal, composta, na maioria das línguas, pela flexão de modo, 

tempo, número e pessoa. Com a inserção do sintagma flexional, a estrutura da oração 

torna-se mais completa e pode ser representada como: S   →NP Infl VP e o nódulo 

flexional passa a mediar a relação sujeito-predicado. Nessa estrutura da sentença, a 

categoria funcional Infl carrega os traços morfológicos de tempo e concordância. 

Vale salientar que, embora uma língua possa não apresentar realização 

morfológica para a flexão verbal, não se pode dizer que não existe a categoria funcional 

IP nessa língua. Há uma necessidade irrefutável do nódulo IP, mesmo sendo uma 

categoria funcional sem realização morfológica, já que suas propriedades desempenham 

papel sintático e precisam ser verificadas pela sintaxe. 

 Considerando que a estrutura oracional foi concebida de modos distintos 

durante os avanços da Teoria Gerativa e sustentados na hipótese modular da mente, os 

linguistas de orientação gerativista passaram a investigar como a linguagem está 

estruturada na mente. Para tanto, adotou-se a sentença (S) como a maior estrutura de 

análise, passando-se a descrever sua organização sintática através da teoria X-barra, 

representada na “árvore sintática”. Os princípios da teoria X-barra, parte da Gramática 

Universal, foram descritos como inatos, porém seriam necessárias algumas 

parametrizações a fim de garantir a aquisição da estrutura sintática das sentenças, pelos 

indivíduos (HAEGEMAN, 1991). 

                                                           
11 O foco deste trabalho está na camada flexional, mais especificamente, no AspP, ou seja, no nódulo 

aspectual. 
12 Considerando que as diferentes categorias e núcleos lexicais e funcionais têm representação consagrada 

na literatura através das siglas do inglês, neste trabalho, optamos por adotá-las: para o sintagma verbal, 

VP; para o sintagma nominal, NP; para o sintagma adjetival, AP e para o sintagma preposicional, PP. Os 

sintagmas funcionais: sintagma flexional; sintagma complementizador; sintagma determinante; sintagma 

de negação e as categorias funcionais tempo e concordância serão representados por IP, CP, DP, NegP, 

Tense e Agr, respectivamente.  
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Segundo a metáfora da “árvore sintática”, as sentenças são formadas por 

sintagmas ou nódulos binários, organizados em níveis sucessivos e hierárquicos. Todos 

os sintagmas possuem uma estrutura básica composta por um núcleo (X), o seu 

complemento (YP), a projeção intermediária (X’), o especificador (Spec) e a projeção 

máxima (XP). Essa estrutura sintagmática está representada na figura 01, abaixo: 

 

              XP 

                             

 

                                      Spec            X’ 

 

 

                                                  X            YP 

Figura 01: Estrutura dos sintagmas que compõem a árvore sintática 

 

Nessa representação da árvore sintática, quando o sintagma é realizado 

foneticamente, a única posição que será obrigatoriamente preenchida é a de núcleo, aqui 

representada por “X”. A posição de núcleo pode ser ocupada por categorias funcionais: 

Tempo (T) e Concordância (Agr), por exemplo, ou lexicais, conforme já mencionado. 

Entretanto, como referido anteriormente neste trabalho, ao longo do tempo a estrutura 

oracional foi entendida de maneiras diferentes. 

 Pollock (1989), baseado nos estudos de Emonds (1976), propõe a cisão do 

antigo nódulo flexional (IP) em dois nódulos: um abrigando os traços de tempo (TP) e o 

outro abrigando os traços de concordância (AgrP) e TP passa a ser a projeção máxima 

da sentença. 

 Pollock (1989), com o objetivo de formular uma teoria única que desse 

conta da diferença na ordem dos constituintes tanto no francês quanto no inglês, para 

orações finitas e orações infinitivas, postula que: 

(i) Tanto no inglês como no francês, a partícula de negação e o advérbio 

(often / souvent) ou os quantificadores (all / tous) ocupam as mesmas posições na árvore 

sintática de orações finitas e infinitivas; 

(ii) Nas orações finitas e nas infinitivas, existe um nódulo (NegP) 

abrigando a partícula de negação que ocupa a mesma posição estrutural (entre IP e VP) 

em todas as línguas; 
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(iii) Advérbios e quantificadores seriam gerados internamente a VP e em 

posição inicial (Spec) nesse nódulo. A figura 02, abaixo, representa essas posições na 

árvore sintática. 

 

        IP 

       

                          

       NegP 

 

 

                          not/pas             VP 

      

      

Adv/Quant 

Figura 02: Posição da partícula de negação, dos advérbios e dos quantificadores, segundo 

Pollock (1989) 

 

Desse modo, o autor, ao investigar a posição do verbo em relação às 

partículas de negação e ao advérbio, nas orações finitas e infinitivas do inglês e do 

francês, apresenta as seguintes conclusões: 

(i) Nas orações finitas do francês, a partícula de negação aparece em posição 

pós-verbal, tanto em relação aos verbos lexicais quanto em relação aos verbos 

auxiliares, como nos exemplos (1) e (2), abaixo. Entretanto, os verbos lexicais não 

finitos, nessa língua, aparecem sempre à direita da negação, como no exemplo (3): 

 

(1) Jean n’aime pas Marie.  

 João não ama Maria.  

(2) Jean n’a pas mangé. 

 João não comeu. 

(3) Ne pas sembler heureux est une condition pour écrire     des 

romans.  

            Não parecer feliz é uma condição para escrever romances. 
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Já os verbos auxiliares avoir e être, nas orações infinitivas do francês, 

podem aparecer antes ou depois da negação, sem tornar a sentença agramatical, como 

demonstram os exemplos (4) e (5) abaixo: 

 

(4) Ne pas avoir eu d’enfance heureuse est une condition pour écrire   des 

romans. 

   N’avoir pas eu d’enfance heureuse est une condition pour écrire des 

romans.  

Não ter tido uma infância feliz é uma condição para escrever romances. 

(5) Ne pas être heureux est une condition pour écrire des romans.  

    N’être pas heureux est une condition pour écrire des romans.  

    Não ser feliz é uma condição para escrever romances. 

 

(ii) Nas orações finitas do inglês, somente os verbos auxiliares to be, to 

have podem aparecer antes da partícula de negação, como nos exemplos (6) e (7) 

abaixo. Já os verbos lexicais do inglês só podem aparecer posteriores à partícula de 

negação, como no exemplo (8) abaixo: 

 

(6) John has not eaten anything.  

         João não comeu nada. 

(7) John is not happy. 

        João não é feliz. 

(8)     I don’t love Mary. 

        Eu não amo Maria. 

 

(iii) No que se refere à relação do verbo lexical com a partícula de negação 

nas orações infinitivas, o movimento do verbo no inglês é semelhante ao do francês, isto 

é, só pode aparecer depois da partícula de negação, como nos exemplos (9) e (10), 

respectivamente: 

 

(9) Not to seem happy is a prerequisite for writing novels. 

     *To seem not happy is a prerequisite for writing novels. 

    Não parecer feliz é um pré – requisito para escrever romances. 
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(10) Ne pas sembler heureux est une condition pour écrire des romans.  

                       *Ne sembler pas heureux est une condition pour écrire des romans.  

      Não parecer feliz é uma condição para escrever romances. 

 

(iv)   Nas orações infinitivas do francês, o movimento do verbo para uma 

posição à esquerda do advérbio é facultativo. Porém, é obrigatório nas orações finitas, 

como nos exemplos (11) e (12):  

 

(11) Presque oublier son nom, ça  n’arrive pas frequemment. 

      Oublier Presque son nom, ça n’arrive pas fréquemment. 

      Quase esquecer seu nome, isso não ocorre frequentemente.  

(12) *Pierre presque oublie son nom.  

                             Pierre quase esquece seu nome. 

 

A figura 03 a seguir demonstra a proposta de Pollock (1989) para a cisão do 

nódulo flexional (IP) em dois nódulos, tempo (TP) e concordância (AgrP):   
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                                                                         TP 

 

 

                   NP                   T’ 

      

                                                                  

    T                 NegP 

 

 

                 Neg’ 

 

                                                                                    

  Neg           AgrP 

 

                                                                                                      

 

    Agr’ 

    

 

                                                                                                                 Agr          VP 

 

                    

                     Adv/Quant     V 

 

 

    

       * 
Figura 03: Árvore sintática com o IP cindido em TP e AgrP  

 

Nessa estrutura sintagmática, cada nódulo é projetado de acordo com o 

modelo da teoria X-barra, isto é, cada nódulo é composto por um especificador e uma 

projeção intermediária dominando o núcleo e um complemento. Desse modo, AgrP e 

TP teriam a mesma organização interna das categorias lexicais. 

MOV. LONGO 

MOV. CURTO 



49 
 

Chomsky (1999), assim como Pollock (1989), defende a cisão do nódulo 

flexional. Entretanto, esses autores diferem-se quanto à dominância entre os núcleos 

funcionais AgrP e TP. Segundo Pollock (1989), TP dominaria AgrP. Já para Chomsky 

(1999), AgrP estaria acima do nódulo TP, portanto, dominando-o. A proposta de 

Chomsky está baseada em Belletti (1990). Segundo essa proposta, o verbo parte de VP, 

incorporando os morfemas flexionais à medida que sobe na árvore sintática: primeiro 

incorpora os morfemas de tempo e, posteriormente, os morfemas de concordância, 

posicionados mais acima na camada flexional. 

Em seu programa minimalista, Chomsky (1999) propõe a eliminação de 

postulados teóricos que não sejam estritamente necessários, assumindo que os traços 

interpretáveis desempenham papel determinante na computação sintática por serem 

essenciais para os sistemas de desempenho. E, por outro lado, os traços não-

interpretáveis deveriam ser eliminados da teoria, uma vez que não executam nenhuma 

função significativa para os sistemas de conceito.  

Para esse autor, “O elemento AGR é uma coleção de traços (gênero, 

número, pessoa) comuns aos sistemas de concordância de sujeito e objeto” 

(CHOMSKY, 1999, p. 250). Ao receberem representação fonética, esses traços podem 

se manifestar, por exemplo, como afixos verbais, identificando as pessoas gramaticais. 

Desse modo, verbos e sintagmas nominais deveriam mover-se para realizar a checagem 

de traços e não para incorporá-los. O verbo se moveria pela necessidade de checar seus 

traços morfológicos e não mais para incorporar as flexões, uma vez que os elementos já 

vêm flexionados do léxico. 

Assim, Chomsky (1999) propõe a eliminação do nódulo AgrP da estrutura 

sintagmática, já que esse nódulo é formado apenas por traços não interpretáveis. Desse 

modo, o autor justifica a eliminação do nódulo AgrP e defende que as informações de 

concordância não seriam relevantes para a interpretação do verbo, sendo, portanto, 

definidas através da relação entre o especificador e o núcleo no nódulo TP. 

Nesta perspectiva, um item lexical é composto por um conjunto de traços 

que reúnem informações de natureza fonológica, sintática e semântica, além de 

informações idiossincráticas. Esses traços podem ser caracterizados como [+ 

interpretáveis] ou [-interpretáveis] e desempenham papel determinante na computação 

sintática, uma vez que a possibilidade de não serem interpretados na forma lógica 

motiva o fracasso da derivação. 
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Partindo desse pressuposto, os traços formais de concordância – chamados 

traços ϕ – de verbos diferem-se dos de nome. Os primeiros, considerados [- 

interpretáveis], precisam ser checados e eliminados, uma vez que não desempenham 

nenhum papel na forma lógica. Nesse sentido, “AGR existe apenas quando tem traços 

fortes. AGR não é mais do que a indicação de uma posição que tem de ser ocupada 

imediatamente, através de operações visíveis” (CHOMSKY, 1999, p. 463). Assim, esse 

autor propõe a eliminação do nódulo AgrP na estrutura sintática da sentença, uma vez 

que esse elemento teria apenas uma informação relacional com o verbo, referente às 

noções de número e pessoa. 

Essa informação, portanto, não seria relevante para a interpretação do verbo, 

uma vez que a concordância não pode ser interpretada de modo independente do verbo, 

como ocorre com a categoria Tense13. Desse modo, as marcas morfológicas de número e 

pessoa não seriam relevantes para a interpretação de verbos14. No que se refere aos 

nomes, esses possuem traços de concordância [+ interpretáveis], ou seja, o traço de 

concordância nominal é semanticamente relevante. Assim, a marca morfológica de 

plural codificada no substantivo é relevante para sua interpretação semântica. 

Com a eliminação de AgrP da árvore sintática, vários estudos foram 

desenvolvidos sobre a camada flexional com o objetivo de justificar a necessidade de 

dois núcleos independentes nessa camada, conforme proposto por Pollock (1989). 

Dentre esses estudos, podemos citar: Koopman & Sportiche (1991), Bok-Benemma 

(2001) e Novaes & Braga (2005).  

Koopman & Sportiche (1991), ao investigar a posição dos sujeitos nas 

línguas, foram as primeiras a propor a existência de um nódulo de aspecto na estrutura 

sintática. Bok-Benemma (2001), baseada nas ideias de Pollock (1989), propõe a 

necessidade de outra categoria flexional que abrigasse traços [+ interpretáveis], para 

substituir a posição antes ocupada por AgrP. Para tanto, a autora analisou o movimento 

dos verbos e a posição dos advérbios em francês e espanhol e concluiu que a camada 

flexional é formada por um nódulo temporal e um nódulo aspectual (AspP), que abriga 

os traços [+/- perfectivo].  

                                                           
13 A noção de tempo presente, passado e futuro está relacionada à categoria Tense. 

14 O morfema de número e pessoa em “nós vai” ou “nós vamos”, por exemplo, não é relevante na 

interpretação do verbo “ir”. 
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Outros estudos também defendem a existência de um nódulo aspectual na 

camada flexional. Dentre esses estudos, podemos citar o estudo neurolinguístico 

desenvolvido por Novaes & Braga (2005) que propõem a substituição do nódulo AgrP 

por AspP, na árvore sintática. Para esses autores, AspP deveria dominar TP, ocupando 

uma posição acima na árvore sintática, conforme representado na figura 04 abaixo, 

adaptada de Martins (2010): 

  

                         AspP 

 

                            

Asp’ 

      

                                                                    

         Asp            TP 

 

                

          T’ 

 

                                                                                       

T               VP 

 

                                                                                                               

     V’ 

 

                                                                                                        

      V                 NP 

Figura 04: Árvore sintática com o nódulo AspP substituindo o nódulo AgrP na camada 

flexional 

Ao se investigar os diferentes traços subjacentes ao uso do gerúndio no PB, 

esperamos que este estudo possa contribuir de algum modo para testar e corroborar ou 

refutar a proposta acima, desenvolvida por Novaes & Braga (2005). Considerando que o 

gerúndio é uma forma nominal do verbo que não tem realização morfológica de 

concordância nem de tempo, daremos ênfase, nesta pesquisa, aos traços morfológicos de 

aspecto, o que será feito na seção seguinte. 
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2.2 Traços morfológicos de aspecto 

 

Conforme podemos notar, a caracterização do gerúndio numa abordagem 

tradicional não apresenta de modo claro a noção de aspecto presente nessa forma 

nominal. Assim sendo, para melhor compreender os diferentes aspectos realizados com 

as formas gerundivas, apresentamos, nesta seção, algumas definições para as categorias 

de tempo e aspecto. 

É bastante comum a confusão terminológica entre as noções de tempo e 

aspecto verbais entre as línguas no mundo. Isso se deve principalmente ao hábito 

tradicional de tratar aspecto como tempo. Desse modo, é nomeado um mesmo tempo 

verbal (o passado) com dois aspectos (o perfectivo e o imperfectivo) como tempos 

diferentes (o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito). Contudo, esse tipo de equívoco 

pode-se desfazer se considerarmos as definições de Comrie (1976) para cada um desses 

termos. 

Segundo Comrie (1976), tempo é uma categoria gramatical que relaciona o 

tempo da situação referida com algum outro tempo, geralmente o momento da fala. 

Assim, temos como tempos verbais mais comuns encontrados nas línguas: o presente, 

localizado simultaneamente com o momento da fala (João está cantando), o passado, 

situado anterior ao momento da fala (João cantou), e o futuro, situado posterior ao 

momento da fala (João vai cantar; João estará cantando). Uma vez que esses tempos são 

situados em relação ao momento da fala, isto é, em relação a um ponto de referência, 

pode-se caracterizar tempo como uma categoria dêitica. 

 Seguindo as ideias de Comrie (1985), adotamos, neste trabalho, a 

concepção segundo a qual o tempo é definido como a expressão gramaticalizada da 

localização no tempo e existe independentemente de contextos específicos. 

Quanto ao aspecto, é definido como “diferentes formas de visualização da 

constituição temporal interna de uma situação” (COMRIE, 1976, p. 3). Desse modo, 

aspecto não é uma categoria dêitica, uma vez que “não se relaciona a nada, a não ser à 

própria situação expressa pelo verbo, tanto é assim que pode ser usado nas formas 

nominais” (GARCIA, 2010, p.147). Segundo este autor, temos os vários aspectos de 

acordo com os diferentes modos pelos quais uma situação pode ser entendida. A seguir, 

apresentamos uma representação esquemática da classificação das oposições aspectuais, 

baseada em Comrie (1976): 
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Figura 05: Classificação das oposições aspectuais, segundo Comrie (1976) 

 

Segundo Comrie (1976), o perfectivo e o imperfectivo são os dois tipos 

principais de aspecto em algumas línguas. Ainda, segundo o mesmo autor, aspecto 

perfectivo indicaria uma situação vista em sua totalidade, sem levar em conta as várias 

fases que compõem essa situação. Já o aspecto imperfectivo faria referência 

essencialmente à estrutura interna da situação. Considerando que o aspecto reflete as 

diferentes maneiras pelas quais o falante pode visualizar uma situação, podemos 

considerar a diferença entre perfectividade e imperfectividade como subjetiva. Assim, 

um falante pode-se referir a uma mesma situação ora através da forma perfectiva ora 

com a forma imperfectiva, sem com isso ser contraditório. 

Ainda, segundo Comrie (1976), o imperfectivo subdivide-se em habitual e 

contínuo. A esse respeito, Garcia (2010) acrescenta que o habitual é um tipo de 

imperfectivo que apresenta uma situação como um hábito ou uma repetição regular e 

constante, como no exemplo “Ana caminhava na praia todas as manhãs”. O aspecto 

imperfectivo contínuo, por sua vez, salienta o autor, representa uma situação de modo 

não habitual, isto é, que não se refere a uma repetição regular e constante e subdivide-se 

em progressivo e não progressivo. O imperfectivo progressivo apresenta a situação em 

andamento, isto é, durante um intervalo de tempo, enquanto o imperfectivo não 

ASPECTO

Imperfectivo

Habitual Contínuo

Progressivo

Não 
progressivo

Perfectivo
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progressivo representa um evento sem marcar morfologicamente o desenvolvimento/a 

progressão desse evento. 

Para Comrie (1976), o uso da forma verbal progressiva é obrigatório em 

algumas línguas, quando é autorizado nessas línguas. Porém, em outras línguas, esse 

uso é opcional, mesmo quando o sentido de progressividade está presente. É o que 

ocorre, por exemplo, no PB, no qual se pode usar tanto a forma progressiva quanto a 

não progressiva para expressar o valor aspectual de continuidade, como nos exemplos: 

“Neste momento, João está trabalhando em seu quarto” e “Neste momento, João 

trabalha em seu quarto”. No primeiro exemplo, o sentido de continuidade foi expresso 

pela perífrase formada pelo verbo estar no Presente do Indicativo, seguido do verbo 

principal no gerúndio, portanto, uma forma aspectual progressiva. 

No segundo exemplo, a manifestação de progressividade é dada pela 

combinação do Presente do Indicativo com a forma adverbial representada por “neste 

momento”.  Comrie (1976) defende que o aspecto progressivo pode ser melhor definido 

como a combinação de continuidade com não-estatividade, isto é, um verbo estativo, em 

princípio, seria incompatível com o aspecto progressivo. Acrescenta, ainda, o autor que 

cada língua possui regras próprias que autorizam os verbos que podem se manifestar na 

forma aspectual progressiva. 

Vale salientar que Comrie (1976) destaca a necessidade de se fazer a 

distinção entre habitualidade e iteratividade para evitar uma confusão terminológica 

assumida em algumas discussões a respeito de habitualidade, já que, para esse autor, 

nem sempre o iterativo é habitual.  Para tanto, o autor apresenta duas justificativas para 

marcar a distinção entre os referidos termos: 

(i) A mera repetição de uma situação não é suficiente para que a mesma seja 

especificamente habitual: se uma situação é repetida um número limitado de vezes, 

todas as instâncias da situação (repetições) podem ser vistas como uma situação única, 

embora com estrutura interna e referidas através de uma forma perfectiva. Ex. The 

lecturer stood up, coughed five times, and said…O professor levantou-se, tossiu cinco 

vezes e disse…(COMRIE, 1976, p.27). 

(ii) Uma situação pode ser referida por uma forma habitual, sem que haja 

qualquer iteratividade como um todo. Ex.: Simon used to belive in ghosts. Simon 

costumava acreditar em fantasmas (COMRIE, 1976, p.27). 
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Comrie (1976) classifica, ainda, o termo aspecto em: aspecto semântico – 

representado pela significação inerente ao predicado verbal – e aspecto gramatical – 

caracterizado pela morfologia verbal. 

 Ressaltamos, em conformidade com Martins (2006), que, embora o aspecto 

gramatical seja marcado pela morfologia verbal, nem sempre a expressão aspectual 

manifestada nos verbos reúne tempo e aspecto em um único morfema. Como já dito 

antes, um tipo de realização aspectual presente nas línguas (aspecto progressivo) 

apresenta a situação em andamento. No PB, essa manifestação aspectual é 

prototipicamente representada através da perífrase formada pelo verbo estar seguido do 

verbo principal no gerúndio. Por exemplo, numa sentença como “ela está lendo uma 

poesia”, o tempo presente está marcado pelo verbo auxiliar, e o aspecto progressivo, no 

verbo principal, no gerúndio. 

Vale salientar que Mendes (2004) sugere que, no PB, a perífrase “estar” + 

gerúndio estaria aos poucos substituindo o Pretérito Perfeito Composto e, portanto, 

apresentaria a significação aspectual iterativa. Nesse sentido, Sebold (2010) defende 

que, apesar de os falantes do PB poderem expressar o aspecto iterativo por dois modos 

distintos, eles não têm consciência disso. Esse fato, segundo a autora, poderia ser 

explicado por uma grande intersecção entre os conceitos de iteratividade e de 

progressividade que parece existir. Tais constatações “reforçam uma possível 

intersecção de traços de iteratividade e progressividade materializados na flutuação das 

duas formas constatada em dados levantados” (SEBOLD, 2010, p. 781). 

Smith (1991), ao tratar de aspecto, argumenta que as línguas têm regras 

próprias que autorizam essa expressão linguística, portanto, o modo como se 

gramaticalizam as noções aspectuais difere-se entre as línguas. Assim, nem todas essas 

noções são expressas em todas as línguas e mesmo as mais básicas são realizadas, 

geralmente, de maneiras distintas nas diferentes línguas. Para essa autora, o significado 

aspectual está relacionado a toda a sentença, não se limitando apenas ao verbo ou ao 

sintagma verbal. 

Vendler (1967), ao considerar as propriedades referentes à significação 

aspectual inerente ao predicado verbal, propõe quatro categorias verbais, a saber:  

a) Atividades (activities) – aqueles que exprimem eventos que ocorrem 

durante um período de tempo indefinido. São ações agentivas que se 

desenvolvem homogeneamente.  
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b) Processos culminados (accomplishments) – aqueles que indicam eventos 

nos quais existe um ponto final definido. 

c) Culminações (achievements) – aqueles que denotam eventos que ocorrem 

num único momento no tempo e possuem duração breve. São eventos 

pontuais, instantâneos no tempo.  

d) Estados (states) – aqueles que indicam situações não-dinâmicas que 

duram por um período de tempo e não se alteram nesse intervalo de tempo. 

São, portanto, eventos homogêneos não agentivos. 

 

O quadro 02, abaixo, apresenta exemplos que ilustram a classificação de 

Vendler (1967).  

                 

Atividades Processos 

Culminados 

Culminações Estados 

 Lucia trabalha 

na UEMA. 

 

 Flávia caminha 

na praia. 

 

 Luís corre na 

lagoa. 

  Pedro correu 100 

metros. 

 

  Lívia preparou a 

comida. 

 

 Silvio escreveu um 

poema. 

 

 Fábio achou um 

celular. 

 

 O gato morreu. 

 

 

 O ônibus parou no 

estacionamento. 

 Paula ama o marido. 

 

 Marcos sabe jogar 

futebol. 

 

 João está feliz 

 

 

Quadro 02. Exemplos de sentenças que ilustram as categorias aspectuais propostas por  

                 Vendler (1967). 

 

Os eventos podem-se classificar, ainda, em télicos e atélicos. Os eventos 

télicos são aqueles que denotam um ponto final pré-determinado e eventos atélicos, 

aqueles que apresentam duração indefinida. Desse modo, os estados e as atividades são 

eventos atélicos, enquanto os processos culminados e as culminações, eventos télicos. 

Vendler (1967) ressalta, ainda, que o mesmo verbo pode indicar valores 

aspectuais distintos quando associados a outros elementos: advérbio, objeto direto, etc. 

No exemplo: “ele está clicando o mouse”, clicar é um evento único que se apresenta de 

forma ambígua, ou seja, pode marcar um ponto em que alguém clica o mouse (evento 
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pontual) ou pode ser visualizado como em andamento, isto é, um evento que se repete 

em um espaço indeterminado de tempo (“está clicando” = vários cliques que se repetem 

no tempo). 

Bertinetto (2001), seguindo essa mesma linha de raciocínio, subdivide em 

traços a classificação aspectual de Vendler (1967), como demonstra o quadro 03 abaixo: 

 

Classes aspectuais Durativo Dinâmico Homogêneo 

Estados + - + 

Atividades + + + 

Culminações - + - 

Processos 

culminados 

+ + - 

 

Quadro 03: Subespecificação em traços das classes aspectuais vendlerianas proposta por 

Bertinetto (2001). 

 

Segundo Santos (2008), a noção de traço durativo, no quadro acima, refere-

se à quantidade de tempo físico que cada evento pode ocupar (de um ponto X a um 

ponto Y na linha do tempo). É a propriedade que tem um evento de permanecer/durar 

no decorrer desse tempo. O traço dinâmico indica que um evento tem sujeito agente15 

que pratica a ação. Já o traço homogêneo exprime a natureza imutável do evento no 

decorrer do tempo. 

Mateus et al (2003), também fundamentadas nas ideias de Vendler (1967), 

apresentam uma tipologia aspectual com ênfase na distinção entre eventos e estados, 

considerando a diferença entre situações dinâmicas (os eventos) e não dinâmicas (os 

estados). Segundo as autoras, os eventos podem ser télicos (aqueles que tendem para um 

fim) ou atélicos (os que não tendem necessariamente a um fim). E, cada tipo de situação 

pode ter ou não uma duração. Assim, para as autoras, processos culminados e 

culminações são eventos télicos. E processos (atividades na terminologia de Vendler) e 

estados são eventos atélicos. 

Ressaltam, ainda, as mesmas autoras que podemos considerar os pontos que 

são eventos temporalmente indivisíveis, distintos das culminações por não apresentarem 

                                                           
15 Considera-se o sujeito como o argumento externo selecionado pelo verbo (SANTOS, 2008). 
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um estado consequente, conforme pode ser visualizado nos exemplos (13), (14), (15), 

(16) e (17), respectivamente: 

(13) A Maria escreveu o relatório. (processo culminado) 

(14) A Maria ganhou a corrida. (culminação) 

(15) A Maria trabalhou. (processo) 

(16) O João está deitado. (estado) 

(17) A Maria espirrou. (ponto) 

 

Segundo as autoras, em (17), temos um evento que pode ser considerado um 

ponto uma vez que é instantâneo e não tem estado consequente. Vale ressaltar que uma 

situação definida como processo por Mateus et al (2003) corresponde à categoria 

aspectual de verbos de atividade, na terminologia de Vendler (1967). O quadro 04, a 

seguir, demonstra uma representação esquemática da tipologia aspectual proposta por 

Mateus et al (2003). 

 

Classes 

aspectuais 

Dinâmico Télico Duração Estado 

consequente 

Homogêneo 

Processo + - + - + 

Processo 

culminado 

+ + + + - 

Culminação +  + - + - 

Ponto + (-) - - - 

Estado - - + - + 

 

Quadro 04: Subespecificação em traços das classes aspectuais vendlerianas proposta por 

Mateus et al (2003). 

 

Observando a tabela acima, percebemos que processos culminados e 

culminações são eventos dinâmicos, télicos, não homogêneos e com estado 

consequente, que se distinguem pela presença do traço de duração nos primeiros. 

Enquanto, processos e estados são eventos homogêneos, atélicos, com duração, sem 

estado consequente, distintos entre si por apresentarem o traço de dinamicidade apenas 

os primeiros. Ressaltamos, ainda, em conformidade com as autoras, que a 

aspectualidade é composicional. Portanto, na classificação dos diferentes tipos de 
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situações, deve-se levar em conta sua dinamicidade, uma vez que vários fatores podem 

influenciar a determinação da categoria aspectual de uma frase.  

Segundo Mateus et al (2003), são estativos os verbos existenciais (por 

exemplo, “haver”, “existir” e “ser”), locativos, incluindo os de posse (por exemplo, 

“morar”, “residir”, “ter”, “pertencer”),  epistêmicos (por exemplo, “saber”), perceptivos 

(por exemplo, “ver”), psicológicos não causativos (por exemplo, “gostar”) e os 

copulativos (por exemplo, “ser”).  

Os verbos de processo, segundo as mesmas autoras, são os metereológicos 

(por exemplo, “chover”, “nevar”), inergativos de atividade física (por exemplo, 

“chorar”, “dançar”) e os verbos de movimento (por exemplo, “correr”, “nadar”). Os 

verbos de culminações são aqueles que indicam movimento, aparecimento e 

desaparecimento em cena e mudança de estado (por exemplo, “chegar”, “sair”, 

“nascer”, “morrer”, “falecer”, “murchar”, “enegrecer”, “rejuvenescer”). E, os verbos de 

processo culminado são causativos ou agentivos com valor de perfectividade, em que o 

argumento interno expressa o resultado ou a entidade originada ou atingida pelo 

processo (por exemplo, “destruir”, “dar”, “comprar”, “arrumar”, “escrever”, 

“deslocar”). Na seção seguinte, apresentamos um estudo do gerúndio, mais 

especificamente, de sua expressão de aspecto. 

 

2.2.1 A expressão de aspecto no gerúndio no PB 

 

Tomamos como parâmetro o estudo realizado por Travaglia (1985) sobre o 

aspecto verbal no PB contemporâneo. O referido estudo foi realizado dentro de uma 

perspectiva de competência linguística, com o objetivo de definir e descrever o sistema 

verbal do português. Para tanto, o autor propõe uma classificação aspectual do 

português tomando por base os dois tipos principais de aspecto, segundo Comrie 

(1976), que são o imperfectivo e o perfectivo, com ênfase nos traços de duração e 

pontualidade, além das fases (de realização, desenvolvimento e completamento da 

ação). 

O aspecto verbal no PB, segundo Travaglia (1985), pode-se classificar em: 

durativo, indeterminado, iterativo, habitual, pontual, não começado, acabado, inceptivo, 

cursivo, terminativo, perfectivo, imperfectivo e aspecto não atualizado (quando não há 

aspecto). Tomamos por base, neste trabalho, apenas os tipos aspectuais básicos de 

perfectivo, imperfectivo e aspecto não atualizado ou não aspecto, propostos na 
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classificação de Travaglia (1985), considerando que os dois tipos principais de aspecto 

estão concernentes com a classificação de Comrie (1976), que já foi adotada por vários 

estudiosos, com êxito. 

Travaglia (1985), ao tratar da expressão de aspecto, mais especificamente 

do gerúndio, propõe que, nas orações gerundivas adverbiais temporais, o gerúndio 

normalmente expressa o aspecto imperfectivo, sobretudo quando indica ação simultânea 

à da oração principal, independente do tempo do verbo da oração principal, conforme os 

exemplos16 (18) e (19) abaixo:  

 

(18)  Comendo alegremente, os convidados perguntavam quando aparecia o 

aniversariante. (imperfectivo) 

(19)  Você, varrendo a casa, não terá achado a abotoadura que perdi? 

(imperfectivo) 

 

Entretanto, quando a gerundiva temporal denota uma situação anterior à 

expressa na oração principal, argumenta o autor, podem ocorrer três situações distintas:  

(i) O gerúndio marca o aspecto perfectivo quando a oração principal estiver 

no Pretérito Perfeito do Indicativo, conforme exemplos (20) e (21):   

 

(20)  Dizendo isto, Vilma saiu de casa. (= depois que disse isto / perfectivo) 

(21)  Chegando ao colégio, procuramos ver o mestre. (= quando ou depois 

que chegamos ao colégio / perfectivo) 

 

(ii) O gerúndio temporal parece não indicar aspecto quando a oração 

principal estiver no Presente ou Pretérito Imperfeito do Indicativo, porque é a oração 

gerundiva que determina o tempo do evento da oração matriz, como nos exemplos (22) 

e (23): 

 

(22) Ganhando um brinquedo novo, Marina esquece os outros por semanas. 

(= Quando ganha / não há aspecto) 

(23) Seu irmão era engraçado: entrando em casa, ia direto olhar o que havia 

na geladeira. (= Quando entrava / não há aspecto) 

                                                           
16  Os exemplos (18 a 69), nesta seção, foram retirados de Travaglia (1985). 
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(iii) O gerúndio indicando valor de tempo parece não marcar aspecto, 

também, se a oração principal estiver em uma forma com valor de futuro (Futuro do 

Presente, Imperativo e Presente do Indicativo), conforme os exemplos (24), (25) e (26): 

 

(24) Chegando ao colégio, procurarei ver o mestre. (= quando chegar / não 

há aspecto) 

(25) Nascendo o bezerro, avise-me. (= quando o bezerro nascer / não há 

aspecto) 

(26) Amanhã, terminando o trabalho, chamo você. (= quando terminar / não 

há aspecto) 

 

Nos exemplos acima, as orações com gerúndio expressam valor temporal. 

No exemplo (24), a oração gerundiva representada por “chegando ao colégio” equivale 

a “quando chegar ao colégio” e a oração principal apresenta-se no Futuro do Presente. 

Em (25), a oração gerundiva “nascendo o bezerro” pode ser substituída por “quando o 

bezerro nascer” e a oração principal aparece realizada em uma forma com valor de 

Imperativo. Em (26), a oração gerundiva representada por “amanhã, terminando o 

trabalho” equivale a “amanhã quando terminar o trabalho” e a oração principal 

apresenta-se no Presente do Indicativo. Isso justificaria, segundo Travaglia (1985), o 

fato de essas orações gerundivas não marcarem nenhum aspecto. 

Travaglia (1985) ressalta, ainda, que, nas orações gerundivas causais, o 

gerúndio marca o aspecto imperfectivo, conforme os exemplos (27) e (28). Porém, se a 

oração principal estiver no Pretérito Perfeito do Indicativo ou Futuro do Presente, a 

construção gerundiva poderá ter mais de uma interpretação, possibilitando sua 

classificação em mais de uma categoria aspectual, conforme os exemplos (29) e (30): 

 

(27) Estando meio adoentado, não irei / vou ao baile. (imperfectivo) 

(28) Sendo bons, os meninos resolveram ajudá-lo. (imperfectivo) 

(29) Raciocinando diferente dele, não pude entender sua atitude. 

(30) Trabalhando mais do que Carlos, subirei de posto primeiro. 

 

Segundo o autor, nos exemplos (27) e (28) acima, não há duvida de que o 

aspecto expresso é o imperfectivo. Contudo, em (29), se interpretarmos “raciocinando” 
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como “porque raciocinei”, o aspecto marcado seria o perfectivo, e, se for interpretado 

como “porque raciocino/ raciocinava”, indicaria o aspecto imperfectivo. Em (30), se 

“trabalhando” for entendido como “porque trabalhei”, o aspecto será o perfectivo. Se for 

interpretado como “porque trabalho”, o aspecto será o imperfectivo e, se for entendido 

como “se trabalhar”, não marcará aspecto. 

O mesmo autor argumenta, ainda, que as orações gerundivas adverbiais 

concessivas (com verbos estáticos) marcam o aspecto imperfectivo, independente do 

tempo da oração principal, como pode ser demonstrado no exemplo (31). Contudo, se 

essas orações ocorrerem com verbo dinâmico (o que é pouco comum), o aspecto 

marcado depende do tempo do verbo da oração principal, conforme o exemplo (32). E, 

as orações gerundivas adjetivas sempre marcam o aspecto imperfectivo, independente 

do tempo da oração principal, conforme os exemplos (33), (34) e (35): 

 

(31) Mesmo possuindo tantos bens, ele não se sente seguro. (imperfectivo) 

(32) Mesmo correndo, não o pegou. (= mesmo tendo corrido) (perfectivo) 

(33) Passaram por aqui soldados levando armas. (imperfectivo) 

(34) Na porta da igreja havia crianças pedindo esmolas. (imperfectivo) 

(35) Manuel encontrará as roseiras brotando. (imperfectivo) 

 

Nas orações gerundivas condicionais em que o verbo da oração principal 

aparece no Futuro do Presente, Futuro do Pretérito ou Presente do Indicativo, bem como 

nas gerundivas com valores de modo/ meio, segundo Travaglia (1985), o gerúndio não 

marca nenhum aspecto, conforme os exemplos (36), (37), (38) e (39), respectivamente: 

 

(36) Ficando aí, vocês não verão nada. (condicional/ não há aspecto) 

(37) Estudando, aprenderias em pouco tempo. (condicional/ não há aspecto) 

(38) Sendo necessário, faço todos os sacrifícios. (condicional/ não há aspecto) 

(39) Enriqueceu vendendo joias. (modo/meio não há aspecto) 

  

E, quando a oração gerundiva pode ser substituída por uma coordenada 

aditiva, ressalta o autor, o aspecto depende do tempo da oração principal, ou seja: com o 

Pretérito Perfeito do Indicativo, a oração gerundiva denota o aspecto perfectivo, com 

Presente do Indicativo ou Pretérito Imperfeito do Indicativo, o aspecto imperfectivo e 
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com Futuro do Presente ou do Pretérito, a gerundiva não marca aspecto, conforme os 

exemplos (40), (41), (42), (43) e (44), respectivamente: 

 

(40) O vaso caiu no chão, despedaçando-se. (= e despedaçou-se / perfectivo) 

(41) O vento aqui sopra muito forte, levantando muito pó. (= e levanta muito 

pó / imperfectivo) 

(42) Eurípedes levantava cedo, pedindo café. (= e pedia café / imperfectivo) 

(43) O foguete subirá rapidamente, explodindo no ar. (= e explodirá no ar / 

não há aspecto) 

(44) Se eu não avisasse, D. Joana lavaria esta blusa com água sanitária, 

estragando-a. (= e a estragaria / não há aspecto) 

 

 No estudo da expressão de aspecto, as perífrases apresentam 

comportamentos distintos. Assim, segundo Travaglia (1985), as perífrases formadas por 

“estar” + gerúndio marcam o aspecto perfectivo, no Pretérito Perfeito e Mais que 

Perfeito do Indicativo, e o aspecto imperfectivo, nos demais tempos flexionais, como 

nos exemplos (45), (46), (47) e (48), respectivamente: 

 

(45) Esse menino esteve comendo doces a tarde toda. (perfectivo) 

(46) Pedro estivera olhando umas camisas, mas não gostou de nenhuma.  

(perfectivo) 

(47) O bebê estava nascendo, quando me avisaram. (imperfectivo) 

(48) As folhas da avenca estão amarelando. (imperfectivo) 

 

Segundo o mesmo autor, de igual modo as perífrases formadas por “ir” + 

gerúndio, “andar” + gerúndio, “vir” + gerúndio, “ficar” + gerúndio, “continuar” + 

gerúndio e “acabar” + gerúndio marcam o aspecto imperfectivo em todos os tempos 

flexionais em que são possíveis, exceto no Pretérito Perfeito e Mais que Perfeito do 

Indicativo, que marcam o aspecto perfectivo, conforme os exemplos (49), (50), (51), 

(52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59) e (60), respectivamente: 

 

(49) Vai chegando o momento em que todos saberão a verdade. 

(imperfectivo) 

(50) João foi construindo a casa nas suas folgas. (perfectivo) 
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(51) Celina anda perguntando por você. (imperfectivo) 

(52) Onofre andou perguntando por você. (perfectivo) 

(53) Os rapazes vêm trabalhando sem muitas condições. (imperfectivo) 

(54) Bernardo veio sendo feliz com a esposa, até começar a ter ciúmes 

(perfectivo) 

(55) Embora Roberto fique me olhando, nunca me dirigiu a palavra 

(imperfectivo) 

(56) Celso ficou escrevendo para a revista até lhe darem uma resposta. 

(perfectivo) 

(57) Os ônibus continuarão partindo às 6 horas. (imperfectivo) 

(58) Rafael continuou procurando o documento embora eu lhe tivesse dito 

que podia deixar aquilo de lado. (perfectivo) 

(59) Você desobedece e sempre acaba quebrando alguma coisa. 

(imperfectivo) 

(60) Celina procurou tanto e acabou comprando um vestido dos mais 

simples. (perfectivo) 

 

Ressalta, ainda, o autor que o verbo ficar só aparece na perífrase formada 

por “ficar” + gerúndio com o sentido de “tornar-se”, “vir a estar em determinada 

situação” (um estado), quando o verbo da oração matriz for estático, conforme os 

exemplos (61) e (62). E a perífrase formada por “acabar” + gerúndio, segundo o mesmo 

autor, por expressar um resultado final ou uma consequência, frequentemente se realiza 

em uma forma com valor de futuro. E, com isso, não marca nenhum aspecto, conforme 

os exemplos (63) e (64): 

 

(61) Arquibaldo ficou sabendo de tudo. (perfectivo) 

(62) Se você fizer isto, o inimigo fica tendo uma sobre nós. (não marca 

aspecto, porque o Presente do Indicativo tem valor de futuro) 

(63) Não o amolem muito, ou ele acaba partindo e nos deixando sozinhos 

aqui. (não marca aspecto, porque a forma verbal tem valor de futuro) 

(64) É possível que acabe concordando com a ideia de vocês. (não marca 

aspecto, porque a forma verbal tem valor de futuro) 
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A perífrase formada por “viver” + gerúndio, segundo Travaglia (1985), 

expressa o aspecto imperfectivo em todas as flexões verbais em que é possível, como 

nos exemplos (65) e (66). Entretanto, quando essa forma gramatical se realiza nos 

Pretéritos Perfeito e Mais que Perfeito do Indicativo, não teremos mais um caso de 

perífrase. Assim sendo, o verbo “viver” passa a ter o significado de “ter vida”, e o verbo 

no gerúndio indicará o “modo de vida” ou a “atividade realizada durante a vida”, 

conforme os exemplos (67) e (68):  

 

(65) Se Jane vivesse pintando, como diz, teria muitos quadros prontos. 

(imperfectivo) 

(66) As meninas viverem caminhando pelo bosque é muito bom para a saúde. 

(imperfectivo) 

(67) Seu irmão viveu consertando móveis para as pessoas. 

(68) Ulisses vivera contando histórias que alegrassem as crianças. 

 

Nos exemplos (65) e (66), temos a perífrase “viver” + gerúndio indicando o 

aspecto imperfectivo. Em (67) e (68), a perífrase se desfaz, viver indica “ter vida”, 

“consertando móveis” e “contando histórias” que expressam o modo de vida de seu 

irmão e de Ulisses, respectivamente.  

E, por fim, as perífrases formadas por “ter/haver” + particípio que formam o 

gerúndio composto, na terminologia de Cunha & Cintra (1985), marcam o aspecto 

perfectivo, em todos os tempos e formas nominais em que são possíveis, exceto no 

Presente do Indicativo e com todos os tipos de verbo principal, como no exemplo (69): 

 

(69) Tendo chovido muito, as ruas estavam inundadas. (perfectivo) 

 

Face ao mencionado, observamos que o referido autor apresenta uma 

proposta bastante significativa para o estudo da expressão do aspecto no PB 

contemporâneo. Para tanto, apresenta os meios de expressão do aspecto no PB, como 

cada um atua e que aspectos realiza, caracterizando os tipos de aspectos expressos no 

PB.  

 Nesta pesquisa, para a investigação dos traços de aspecto subjacentes ao 

gerúndio, adotamos a classificação aspectual proposta por Comrie (1976), uma vez que 

essa classificação já foi adotada por vários pesquisadores e aplicada a várias línguas, 
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com êxito. Adotamos, ainda, as noções teóricas de Travaglia (1985) sobre o estudo do 

aspecto verbal no PB de Mateus et al (2003) a respeito da natureza aspectual dos verbos. 

O aspecto verbal é uma categoria bastante relevante na distinção entre as 

línguas, considerando que a realização aspectual ocorre de modo diferente em cada uma 

delas.  

Conforme citado anteriormente, aspecto, segundo Comrie (1976), são os 

modos diferentes de se ver a constituição temporal interna de uma situação. Os dois 

tipos básicos de aspecto definidos pelo autor são o perfectivo e o imperfectivo. Segundo 

Travaglia (1985), as orações com gerúndio podem marcar os dois tipos básicos de 

aspecto, perfectivo e imperfectivo, e em alguns casos podem não marcar nenhum 

aspecto. 

Em uma visão tradicional, no que se refere à forma, o gerúndio no PB 

apresenta-se sob três formas: simples, composta e perifrástica. Pode exprimir valor 

circunstancial de tempo, causa, concessão ou condição. E, quando o gerúndio é 

colocado ao lado da oração principal, trata-se de um adjunto adverbial de modo. A 

forma simples expressa uma ação aspectual em curso que pode ser anterior ou posterior 

à do verbo da oração principal ou concomitante a ela. Já a forma composta exprime uma 

ação aspectual concluída anterior à ação do verbo da oração principal.  A forma 

perifrástica do gerúndio é formada pelo verbo principal no gerúndio combinado com um 

auxiliar.  

No tocante à função, o gerúndio desempenha funções exercidas pelo 

advérbio (quando modifica um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância) ou pelo 

adjetivo (quando modifica um substantivo ou palavra substantivada). 

Há na literatura um certo consenso no que se refere ao valor polissêmico 

conferido ao gerúndio. Para alguns autores, os valores das orações gerundivas 

adverbiais são determinados pela natureza polissêmica do morfema - NDO, formador do 

gerúndio. O presente trabalho recorta como objeto de análise alguns exemplos retirados 

de Cunha & Cintra (1985) sobre a modalidade escrita do PB, na variedade culta, 

visando a investigar os traços subjacentes ao gerúndio no PB. Para tanto, consideramos 

os seguintes fatores linguísticos: o tipo de gerúndio, a forma de gerúndio e o aspecto 

semântico-lexical dos verbos no gerúndio, segundo Lobo (2001), Cunha & Cintra 

(1985) e Vendler (1967), respectivamente. Adotamos, ainda, as noções teóricas de 

Comrie (1976), sobre os dois tipos básicos de aspecto, Travaglia (1985) sobre o estudo 
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do aspecto verbal no PB e Mateus et al (2003) a respeito da natureza aspectual dos 

verbos. 

Vale ressaltar que consideramos, nesta pesquisa, as formas de gerúndio 

simples, composta e perifrástica, nomenclaturas de Cunha & Cintra (1985), os tipos de 

gerúndio predicativo do sujeito e do objeto, gerúndio em orações adjuntas de frase, de 

predicado e de posterioridade, classificação proposta por Lobo (2001). E o aspecto 

semântico-lexical considerado é aquele do verbo que aparece no gerúndio: atividade, 

estado, processo culminado e culminação, classificação proposta por Vendler (1967). 

Consideremos os exemplos17 (70-80), abaixo: 

 

(70) Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, de muito longe. 

(71) Ganhando a praça, o engenheiro suspirou livre. 

(72) Estremecendo, vejo um casal de sessenta anos. 

(73)  Maciel ouvia sorrindo. 

(74)  No quintal as folhas fugiam com o vento, dançando no ar em reviravoltas 

de brinquedo. 

(75) Andando, andando, escureceu-nos. 

(76) Não tendo conseguido dormir, fui escaldar um chá na cozinha e dei de 

cara com a Rosa e a Idalina. 

(77) Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, [...] 

(78) Andei buscando esse dia pelos humildes caminhos.... 

(79) Vagaroso o tempo foi passando. 

(80) A noite vem chegando de mansinho. 

 

Para a análise dos tipos de gerúndio, consideramos a classificação proposta 

por Lobo (2001), conforme já mencionado nesta seção. Vale salientar que, para a 

classificação dos tipos de gerúndio, não consideramos o gerúndio perifrástico, uma vez 

que essa construção gerundiva não expressa valores de advérbio ou de adjetivo e, 

portanto, não se enquadra na tipologia de gerúndio proposta por Lobo (2001), adotada 

neste trabalho. Nos exemplos retirados de Cunha & Cintra (1985), encontramos os 

seguintes tipos de gerúndio: 

 

                                                           
17  Os exemplos (70 – 80), nesta seção, aparecem com grifos do autor e já foram apresentados no primeiro 

capítulo. 
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i) Gerúndio predicativo do sujeito 

Esse tipo de gerúndio modifica o sujeito gramatical, segundo Lobo (2001). 

O gerúndio predicativo do sujeito pode ser encontrado nos exemplos (73) e (75). Nesses 

exemplos, o gerúndio predica o sujeito representado por “Maciel” e “cv” (categoria 

vazia) que tem como referência “nós”, respectivamente: 

(73) Maciel ouvia sorrindo. 

(75) Andando, andando, escureceu-nos. 

 

ii) Gerúndio predicativo do objeto 

O gerúndio predicativo do objeto modifica o objeto direto, em construções 

com verbos perceptivos ou de representação, equivalentes às construções de infinitivo 

preposicionado (LOBO, 2001). Esse tipo de gerúndio aparece nos exemplos (70) e (72) 

retomados aqui e caracteriza o objeto representado por “o cantar de carro de boi” e “um 

casal de sessenta anos”, respectivamente: 

 

(70) Ouvia-se o cantar de carro de boi, chorando, de muito longe. 

(72) Estremecendo18, vejo um casal de sessenta anos. 

 

iii)  Gerúndio em oração adjunta de posterioridade ou coordenada 

O gerúndio em oração adjunta de posterioridade ou coordenada caracteriza-

se por ocorrer sempre em posição final, ser interpretado como posterior à oração matriz, 

não ter interpretação semântica adverbial e poder ser parafraseado por uma oração 

coordenada (LOBO, 2001). Esse tipo de gerúndio aparece no exemplo (74) retomado 

aqui, indicando uma ação posterior à da oração principal e equivale a uma oração 

coordenada iniciada por “e”. Nesse caso, pode ser substituída por “No quintal as folhas 

fugiam com o vento e dançavam no ar em reviravoltas de brinquedo”.  

 

(74) No quintal as folhas fugiam com o vento, dançando no ar em 

reviravoltas de brinquedo. 

 

iv) Gerúndio em oração adjunta de frase ou periférica 

                                                           
18 No exemplo (72), em outra leitura possível teríamos um "CV” (categoria vazia) como escopo de 

“estremecendo”. Nesse caso, o tipo de gerúndio representado seria predicativo do sujeito. 
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O gerúndio em oração adjunta de frase ou periférica apresenta as seguintes 

características: negação própria, determinação temporal distinta da matriz, pode ocorrer 

com gerúndio composto (marcando anterioridade) e ocorre tipicamente em posição 

inicial, seguida de pausa. As orações adjuntas de frase classificam-se em quatro tipos: 

causais, concessivas, temporais (com tempo distinto da matriz) e condicionais (LOBO, 

2001). Esse tipo de gerúndio aparece nos exemplos (71) e (76) retomados aqui. Em 

(71), a oração gerundiva indica valor temporal e pode ser substituída por “quando o 

engenheiro ganhou a praça...”. Em (76), indica valor de causa e pode ser parafraseada 

por “porque não consegui dormir...”.  

 

(71) Ganhando a praça, o engenheiro suspirou livre. 

(76) Não tendo conseguido dormir, fui escaldar um chá na cozinha e dei de 

cara com a Rosa e a Idalina. 

 

Em síntese, nos dados analisados de Cunha & Cintra (1985), encontramos 

duas ocorrências realizadas com gerúndio predicativo do sujeito e duas com gerúndio 

predicativo do objeto ou opcionalmente três ocorrências de predicativo do sujeito e uma 

de predicativo do objeto. Além de uma ocorrência com gerúndio adjunto de 

posterioridade e duas com gerúndio adjunto de frase, sendo uma com valor causal e a 

outra, temporal. 

Considerando a forma, encontramos, nessa primeira amostra analisada, seis 

exemplos com gerúndio simples, um com gerúndio composto e quatro com gerúndio 

perifrástico. O gerúndio simples aparece nos exemplos (70), (71), (72), (73), (74) e (75) 

acima citados. O gerúndio simples, conforme mencionado anteriormente, exprime uma 

ação aspectual em curso, inacabada que pode ser anterior, posterior ou simultânea à 

ação do verbo da oração matriz. 

No exemplo (70), a forma simples do gerúndio exerce a função de adjetivo, 

pois qualifica o sintagma nominal “o cantar de carros de boi”. Nesse enunciado, o 

gerúndio indica uma ação em andamento, simultânea à ação do verbo principal: ouvia-

se o “cantar de carros de boi que chorava”. A forma gerundiva “chorando” aparece 

seguida de um PP representado por “de muito longe”. 

No enunciado (71), o gerúndio simples indica um evento acabado, ocorrido 

antes do evento da oração principal e aparece seguido de um NP representado por “a 

praça”. Em (72), o gerúndio simples aparece sem complemento e denota uma ação 



70 
 

iniciada no momento da indicada na oração principal e ainda continua, ou seja, a ação 

de “estremecer” é simultânea à ação de “ver o casal de sessenta anos”. Em (73), o 

gerúndio simples indica uma ação inacabada, simultânea à da oração principal e 

apresenta-se sem complemento.  

No exemplo (74), o gerúndio expressa uma ação posterior em relação à do 

verbo da oração principal e aparece seguida de um PP representado por “no ar”. Em 

(75), a forma gerundiva indica uma ação em curso que exprime a ideia de passos que se 

realizam gradativamente, numa progressão indefinida e, portanto, num período de 

tempo indeterminado e apresenta-se sem complemento. 

No enunciado (76), o gerúndio composto formado pelo auxiliar no gerúndio, 

seguido do verbo principal no particípio aparece seguido do sujeito “PRO19” que tem 

como referência “eu”.  

O gerúndio perifrástico aparece nos exemplos (77), (78), (79) e (80). No 

exemplo (77), a perífrase gerundiva formada por verbo de estado “estar” + gerúndio 

aparece intercalada por um NP representado por “todos” e indica uma ação passada, 

durativa, que se realiza num período de tempo indeterminado. Em (78), a perífrase 

formada pelo verbo de movimento “andar” + gerúndio apresenta-se seguida de um NP 

representado por “esse dia” e indica uma ação passada, completa.  

No enunciado (79), a perífrase formada pelo verbo de movimento “ir” + 

gerúndio, com o auxiliar no tempo Pretérito Perfeito do Indicativo aparece sem 

complemento e expressa uma ação passada desenvolvida gradualmente. Já no exemplo 

(80), a perífrase formada pelo verbo de movimento “vir” + gerúndio, com auxiliar no 

tempo Presente do Indicativo, expressa uma ação durativa, que se desenvolve 

gradualmente, o que reitera a ideia de desenvolvimento gradual da ação verbal. A 

referida perífrase apresenta-se seguida de um PP representado por “de mansinho”.  

No que se refere à classificação do aspecto semântico-lexical, consideramos 

a classificação aspectual de Vendler (1967), conforme apresentado nesta seção. Para 

tanto, reunimos os verbos encontrados nas seguintes categorias: 

 

1) Verbos de atividade 

                                                           
19 PRO – categoria argumental vazia na posição do sujeito de orações infinitivas (RAPOSO, 1992). 
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Aparecem, nos exemplos analisados, os seguintes verbos de atividade: 

“chorar”, “sorrir”, “dançar”, “andar”, “dormir” e “buscar”, nos exemplos (70), (73), 

(74), (75), (77) e (78), respectivamente: 

 

(70) Ouvia-se o cantar de carros de boi, chorando, de muito longe. 

(73) Maciel ouvia sorrindo. 

(74) No quintal as folhas fugiam com o vento, dançando no ar em 

reviravoltas de brinquedo. 

(75) Andando, andando, escureceu-nos. 

(77) Estavam todos dormindo, dormindo, profundamente...  

(78) Andei buscando esse dia pelos humildes caminhos....  

 

Tomando o enunciado (75) como modelo de análise, observamos que o 

verbo de atividade “andar” indica uma ação agentiva e, portanto, um evento dinâmico 

que se desenvolve homogeneamente. A atividade descrita nesse exemplo é durativa, 

prolonga-se no tempo sem um ponto final determinado; não informa o início ou o final 

da situação, sendo assim, classificada como um evento atélico. Os demais exemplos 

com verbos de atividade apresentam características similares, considerando as 

especificidades de cada um. 

 

2) Verbos de culminação  

Os verbos de culminação “ganhar”, “conseguir” e “chegar” aparecem nos 

enunciados (71), (76) e (80) retomados aqui, respectivamente: 

 

(71) Ganhando a praça, o engenheiro suspirou livre. 

(76) Não tendo conseguido dormir, fui escaldar um chá na cozinha e dei de 

cara com a Rosa e a Idalina. 

(80) A noite vem chegando de mansinho. 

 

Considerando o exemplo (76) um parâmetro para a análise das culminações, 

temos o verbo “conseguir” que denota um evento dinâmico, ocorrido em um único 

momento no tempo. É, por isso, classificado como um evento pontual e instantâneo. 

Pode-se classificar, ainda, como um evento télico, já que apresenta um ponto final pré-
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determinado. Os demais enunciados desse grupo apresentam características 

semelhantes, resguardadas as particularidades de cada um. 

 

3) Verbos de estado 

Os verbos de estado “estremecer” e “passar” aparecem nos exemplos (72) e 

(79), respectivamente: 

 

(72) Estremecendo, vejo um casal de sessenta anos. 

(79) Vagaroso o tempo foi passando. 

 

Tomando o exemplo (79) como modelo de análise dos verbos de estado, 

encontramos o verbo “passar” indicando um evento não agentivo e, portanto, estático 

que dura por um período de tempo, sendo imutável nesse intervalo de tempo. É, 

portanto, uma situação que se desenvolve de forma homogênea e com duração 

indefinida, ou seja, um evento atélico. Não é possível se precisar o início ou o final da 

situação expressa.  

Em síntese, no que se refere ao aspecto semântico-lexical, dentre as onze 

ocorrências com gerúndio analisadas, encontramos seis realizadas com verbos de 

atividade que apresentam os traços aspectuais de dinamicidade, atelicidade, 

duratividade e homogeneidade.  Com verbos de culminação e, portanto, apresentando os 

traços aspectuais de dinamicidade, telicidade, pontualidade e heterogeneidade 

encontramos três ocorrências. E, por fim, duas ocorrências realizadas com verbos de 

estado que por sua vez apresentam traços aspectuais de estatividade, atelicidade, 

duratividade e homogeneidade. Desse modo, nos dados analisados de Cunha & Cintra 

(1985), os verbos de atividade são aqueles que aparecem em maior número de 

ocorrências e, por sua vez, os traços de dianicidade, atelicidade, duratividade e 

homogeneidade. 

A classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

exemplos analisados de Cunha & Cintra do PB pode ser demonstrada no quadro 05, a 

seguir: 
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CLASSES ASPECTUAIS 

ATIVIDADE 

Dinâmico 

             Atélico 

             Durativo 

   Homogêneo 

CULMINAÇÃO 

Dinâmico 

              Télico 

              Pontual 

   Heterogêneo 

ESTADO 

Estativo 

                Atélico 

Durativo 

    Homogêneo 

 

6 

 

3 

 

2 

 

Quadro 05: Demonstrativo da classificação semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

exemplos analisados de Cunha & Cintra (1985) do PB. 

 

Para a análise dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio nos 

dados retirados de Cunha & Cintra (1985), consideramos os dois tipos básicos de 

aspecto, perfectivo e imperfectivo, segundo Comrie (1976). Consideramos, ainda, o não 

aspecto, isto é, os casos em que a construção gerundiva não marca nenhum aspecto, 

segundo Travaglia (1985).  Desse modo, encontramos nessa amostra exemplos de 

gerúndio que carregam os traços aspectuais de continuidade e perfectividade.  

Os traços de continuidade com realização morfológica de aspecto 

imperfectivo realizam-se nos exemplos (70), (72), (73), (74), (75), (77) e (80). Esses 

traços aspectuais indicam uma ação inacabada ou em andamento, realizada durante um 

intervalo de tempo indeterminado. Em (70), (72) e (73) o gerúndio indica uma ação 

simultânea à ação do verbo da oração principal, ou seja, essas orações gerundivas 

podem ser substituídas por “ouvia-se o cantar do carro de boi que chorava”, “vejo um 

casal de sessenta anos que estremece” e “Maciel sorria enquanto ouvia”. No exemplo 

(74), o verbo “dançar” indica a posterioridade da ação. A oração gerundiva pode ser 

substituída por uma coordenada aditiva e ocorre com a oração principal no Pretérito 

Imperfeito do Indicativo. Em (75), (77) e (80) os verbos “andar”, “dormir” e “chegar” 

indicam uma ação em andamento, em curso. Em (80), a perífrase gerundiva apresenta 

traços de tempo Presente do Indicativo e traços de concordância de terceira pessoa do 

singular, realizados no verbo auxiliar “vir”. 

  Os traços de perfectividade expressando uma ação completa realizam-se na 

morfologia de aspecto perfectivo, nos exemplos (71), (76), (78) e (79). 
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No enunciado (71), a oração gerundiva adverbial temporal expressa um 

evento ocorrido antes do evento da oração matriz e marca o aspecto perfectivo, uma vez 

que o verbo da oração matriz aparece no Pretérito Perfeito do Indicativo. Assim, o 

evento da subordinada determina o tempo da oração matriz, isto é, “só depois de ganhar 

a praça, o engenheiro suspirou livre.” Vale ressaltar que, no exemplo (76), com 

gerúndio composto, o traço temporal é dado pelo verbo principal, isto é, o particípio 

passado. Em (78), a perífrase gerundiva marca, na ação do verbo auxiliar “andar”, os 

traços de tempo Pretérito Perfeito do Indicativo e os traços de concordância de primeira 

pessoa do singular. Em (79), a perífrase gerundiva apresenta, no verbo auxiliar “ir”, os 

traços de tempo Pretérito Perfeito do Indicativo e os traços de concordância de terceira 

pessoa do singular.  

Em síntese, encontramos nos dados analisados de Cunha & Cintra (1985) 

sete ocorrências marcando traços aspectuais de continuidade. Dentre estas, cinco 

aparecem realizadas na forma simples e duas, na forma perifrástica. Aparecem, ainda, 

quatro ocorrências que carregam traços aspectuais de perfectividade, sendo uma 

realizada com gerúndio simples, uma, com gerúndio composto e duas, com gerúndio 

perifrástico. Os traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio realizados nos 

dados do PB podem ser demonstrados no quadro 06, a seguir. 

 

Exemplos Traços aspectuais 

                Imperfectivo 

               Continuidade  

Perfectivo 

Perfectividade 

70 + - 

71 - + 

72 + - 

73 + - 

74 + - 

75 + - 

76 - + 

77 + - 

78 - + 

79 - + 

80 + - 

TOTAL 7 4 

Quadro 06: Demonstrativo dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio 

encontrados nos exemplos analisados de Cunha & Cintra (1985) do PB.  

 

Observamos que, nos dados analisados de Cunha & Cintra (1985) do PB, as 

construções com gerúndio apresentam traços que marcam o aspecto verbal. Percebemos, 
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ainda, que os traços subjacentes de gênero, número e pessoa que caracterizam a 

concordância não se realizam morfologicamente nas formas gerundivas, uma vez que 

essas formas não apresentam marcas de concordância e de tempo com o sintagma em 

que ocorrem. 

 Essas construções podem indicar uma ação anterior, simultânea ou 

posterior à do verbo da oração principal, apresentando-se, portanto, com ausência de 

traços temporais e de concordância próprios. Contudo, a noção de tempo está presente 

nas construções gerundivas se considerarmos os auxiliares das formas perifrásticas ou o 

verbo principal das formas compostas. 

No capítulo seguinte, apresentamos a metodologia, explicitando os 

procedimentos de análise desta pesquisa que busca investigar os diferentes traços 

linguísticos subjacentes ao gerúndio no PB, mais especificamente, no português falado 

do Maranhão. 
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3 METODOLOGIA 

Minayo (2007) defende que “a metodologia inclui as concepções teóricas da 

abordagem da realidade, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os 

pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 2007, p.15). A metodologia, portanto, 

possibilita uma explicação detalhada dos passos da pesquisa. Contudo, é tendência atual 

a rejeição de um método científico unificado, válido para qualquer ciência. É aceita uma 

multiplicidade de métodos investigativos que variam de uma ciência para outra. 

Desse modo, com o objetivo de identificar os diferentes usos do gerúndio no 

português do Maranhão, bem como investigar os diferentes traços linguísticos 

subjacentes a esses usos, visando a investigar o modo como o aspecto está mentalmente 

realizado, apresentamos, neste capítulo, a caracterização da pesquisa, a seleção e 

constituição do corpus, bem como os grupos de fatores controlados (linguísticos e 

extralinguísticos) e os procedimentos metodológicos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Conforme a classificação de Gil (2002), esta pesquisa pode ser classificada 

como exploratória, uma vez que esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal 

proporcionar familiaridade com um dado problema, visando ao aprimoramento de ideias 

ou a descobertas intuitivas. Na maioria dos casos, envolve três etapas: levantamento 

bibliográfico, entrevistas e análises de exemplos que ‘estimulem a compreensão’. As 

três etapas que compõem a pesquisa exploratória foram mantidas neste estudo. 

 

3.2 Seleção e constituição do corpus 

 

Os dados que serviram de corpus para esta pesquisa foram coletados por 

três bolsistas do Programa de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC/UEMA sob a 

orientação das pesquisadoras Ana Maria Sá Martins e Tereza Cristina Mena Barreto de 

Azevedo. Foram feitas reuniões semanais com os bolsistas Mailson Ferreira Rodrigues, 

Viviane Moreira e Byanca Borges de Araújo, estas últimas, bolsistas voluntárias. 

Durante as reuniões foram feitos os devidos esclarecimentos a respeito do plano de 

trabalho a ser executado, bem como sobre os critérios exigidos para a realização das 

entrevistas. 
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 As transcrições foram realizadas nos meses de março a maio de 2013, 

considerando as convenções de transcrições de acordo com os sinais apresentados em 

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, visando a manter 

fidelidade e qualidade da produção oral. O quadro 07 abaixo demonstra os símbolos 

adotados nesta pesquisa para a transcrição de fala dos entrevistados. 

 

Quadro 07: Símbolos adotados nas transcrições das entrevistas 

 

Além dos sinais de transcrições propostos pelo Grupo de Estudos Discurso 

& Gramática, adotamos as mesmas regras instituídas por Martins (2010). 

(I)  A fala dos pesquisadores foi marcada com os mesmos critérios do 

informante. 

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... aiai... 

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... 
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(II) Não foi utilizado o ponto de exclamação. Ao invés disso, entre 

parênteses, foi escrito “sentença exclamativa”. 

(III)  Foram utilizados fáticos. Exemplo: Informante A: hum hum 

dançando... 

(IV) Eventualmente, foram combinados sinais. Exemplo: e::... (alongamento 

e pausa) 

(V) Não  utilizamos pausa após interrogação. 

 

Para cada entrevista, a priori, foi estipulado um tempo mínimo de sessenta 

minutos, porém alguns informantes manifestaram alguma dificuldade em realizar a 

entrevista durante o tempo exigido, o que nos obrigou a realizar as gravações em várias 

etapas, deixando os entrevistados mais a vontade. Foi explicitado aos entrevistadores 

que, na elaboração das perguntas, não deveriam aparecer realizações morfológicas de 

gerúndio, fenômeno que está sendo investigado pela pesquisadora Ana Maria Sá 

Martins. 

Para a realização deste trabalho, foram selecionados oito informantes 

residentes e domiciliados em São Luís Maranhão, com baixa escolaridade, divididos 

pela faixa etária em dois grupos: 18 a 30 anos (dois homens e duas mulheres) e 50 a 62 

anos (dois homens e duas mulheres). 

As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2013. O 

conteúdo explorado girou em torno de atividades ou eventos significativos para os 

informantes, como futebol, trabalho, educação, política, cultura e outros. Cada 

informante foi identificado por uma letra maiúscula. Desse modo, o Grupo I é formado 

pelos informantes A, B, C e D e o Grupo II, pelos informantes E, F, G e H. O quadro 08 

abaixo demonstra a estratificação da amostra desta pesquisa. 
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IN
Q

U
É

R
IT

O
 

INFORMANTE IDADE GÊNERO ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

G
R

U
P

O
 I

 

1
8
-3

0
 A

N
O

S
 

 

01 

Informante A 

 
30 anos F Fund. Incompleto Diarista 

 

02 
Informante B  22 anos F Fund. Incompleto Dona de casa 

 

03 

Informante C 

 
29 anos M Fund. Incompleto 

Repositor de 

estoque 

 

04 
Informante D 30 anos M Fund. Incompleto Feirante 

G
R

U
P

O
 I

I 

5
0
-6

2
 A

N
O

S
 

 

05 
Informante E 50 anos F 

Fund. Incompleto 

 

Empregada 

doméstica 

 

06 

 

Informante F 

 

62 anos F 
Fund. Incompleto 

 
Dona de casa 

 

07 
Informante G 51 anos M 

Fund. Incompleto 

 
Serviços gerais 

 

08 
Informante H 59 anos M 

Fund. Incompleto 

 
Taxista 

Quadro 08: Estratificação da amostra examinada  

 

3.2.1 Grupo de fatores controlados 

 

Para realizar a análise, foram estabelecidos fatores linguísticos e 

extralinguísticos, com o objetivo de observar de que modo esses fatores podem 

influenciar na análise dos traços subjacentes ao gerúndio utilizado pelos falantes 

ludovicenses entrevistados. Os fatores linguísticos considerados foram: o tipo de 

gerúndio, a forma de gerúndio e o aspecto semântico-lexical do verbo no gerúndio. Para 

tanto, consideramos as classificações de Lobo (2001; 2003), Cunha & Cintra (1985) e 

Vendler (1967), respectivamente. Adotamos, ainda, as noções teóricas de Comrie 

(1976), sobre os dois tipos básicos de aspecto, Mateus et al (2003), sobre a natureza 

aspectual dos verbos, e Travaglia (1985),  sobre o estudo do aspecto verbal no PB.  

Os fatores extralinguísticos considerados foram: a faixa etária, 18 a 30 anos 

e 50 a 62 anos; o gênero, masculino e feminino; e a escolaridade considerada foi o nível 

fundamental incompleto. 
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Vale ressaltar que, segundo Cunha & Cintra (1985), o gerúndio no PB 

apresenta-se nas formas: simples, composta e perifrástica, conforme apresentado na 

seção 1.3. A classificação aspectual, segundo Vendler (1967), reúne os verbos nas 

seguintes categorias: atividades e estados (eventos atélicos), processos culminados e 

culminações (eventos télicos) e, segundo Comrie (1976), os dois tipos principais de 

aspecto são imperfectivo e perfectivo. O imperfectivo pode-se subdividir em 

progressivo e não progressivo, conforme explicitado na seção 2.2 deste trabalho. 

Travaglia (1985) acrescenta que as orações gerundivas do PB, além de apresentarem os 

dois tipos básicos de aspecto, em alguns casos, podem não marcar nenhum aspecto. 

Segundo Lobo (2001), o gerúndio no português europeu pode-se classificar 

em gerúndio predicativo, que se divide em: gerúndio predicativo do sujeito e gerúndio 

predicativo do objeto. E gerúndio em orações adjuntas, que se divide em: adjuntas de 

predicado ou integradas, adjuntas de frases ou periféricas e adjuntas de posterioridade 

ou coordenadas. O gerúndio em complexos verbais, segundo a classificação de Lobo 

(2001), equivale ao gerúndio perifrástico, na terminologia de Cunha & Cintra (1985) e 

foi considerado um fator de controle nesta pesquisa somente quanto à forma de 

gerúndio, uma vez que essa forma gerundiva não expressa valores de advérbio ou de 

adjetivo comuns aos tipos de gerúndio propostos por Lobo (2001). As gerundivas 

predicativas apresentam as seguintes características: 

 Não podem ocorrer com predicados estativos não faseáveis ou não-

transitórios; 

 Podem alternar na variedade do português padrão europeu com  

“a” + infinitivo e aparecem ao lado de um substantivo modificando-o; 

 Ocorrem com verbos perceptivos ou de representação “ver”, “sentir”, 

“ouvir”, “perceber”, etc. 

As gerundivas adjuntas de frase, por sua vez: 

 Podem ocorrer com gerúndio composto (marcando a anterioridade); 

 Ocorrem tipicamente em posição inicial na frase; 

 Admitem facilmente determinação temporal distinta da matriz; 

 Não podem ocorrer em estruturas clivadas ou em resposta a 

interrogativas; 

 Não podem estar sob o escopo da negação. 
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E se classificam em quatro tipos: causal, concessiva, temporal e condicional. 

As gerundivas adjuntas de predicado, por outro lado, ocorrem tipicamente em posição 

final, sem pausa; não podem ocorrer com gerúndio composto; não admitem 

determinação temporal distinta da matriz; e são classificadas em três tipos: modo/meio, 

condição e tempo.               

Em síntese, nesta pesquisa os fatores linguísticos considerados foram as 

formas de gerúndio simples, composta e perifrástica, nomenclaturas de Cunha & Cintra 

(1985), os tipos de gerúndio predicativo do sujeito e do objeto, gerúndio em orações 

adjuntas de frase, de predicado ou de posterioridade, classificação proposta por Lobo 

(2001). E, o aspecto semântico-lexical do verbo que aparece no gerúndio: atividade, 

estado, culminação e processo culminado, proposta de Vendler (1967). A seguir, 

apresentamos as análises dos resultados. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados das ocorrências20 

de gerúndio encontradas nos dados analisados do português do Maranhão. Conforme 

apresentado na metodologia, os dados que serviram de corpus para esta pesquisa serão 

descritos e analisados, considerando um grupo de fatores linguísticos: o tipo de 

gerúndio, a forma de gerúndio e o aspecto semântico-lexical dos verbos que aparecem 

no gerúndio, além de um grupo de fatores extralinguísticos: sexo, faixa etária e 

escolaridade, com o objetivo de investigar os traços subjacentes ao uso do gerúndio no 

português falado do Maranhão. 

Desse modo, na seção 4.1, são descritos e analisados os tipos de gerúndio, 

na seção 4.2, as formas de gerúndio, na seção 4.3, o aspecto semântico-lexical, na seção 

4.4, os traços subjacentes ao uso do gerúndio. E, por fim, na seção 4.5, são analisados os 

resultados obtidos. Para tanto, adotamos duas formas de cruzamento dos resultados: 

cruzamento entre os subgrupos de cada grupo e cruzamento entre os grupos I e II, 

conforme demonstramos a seguir. 

 

a) Cruzamento entre os subgrupos de cada grupo 

 

No grupo I, intitulamos o subgrupo 1.1 aquele formado pelos falantes do 

sexo feminino e subgrupo 1.2, o formado pelos falantes do sexo masculino. No grupo II, 

os subgrupos 2.1 e 2.2 correspondem aos falantes do sexo feminino e masculino, 

respectivamente. Não foram considerados, no cruzamento dos resultados entre os 

subgrupos de cada grupo, os fatores extralinguísticos escolaridade e faixa etária, uma 

vez que todos os informantes de cada grupo apresentam a  mesma faixa etária, isto é,  os 

informantes do grupo I pertencem à faixa etária de 18 a 30 anos e os do grupo II, à faixa 

etária de 50 a  62 anos e a escolaridade dos dois grupos é Ensino Fundamental 

incompleto. 

 

b)  Cruzamento entre os grupos I e II 

 

                                                           
20 As transcrições de todas as ocorrências encontram-se nos anexos desta tese. 
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Após o cruzamento entre os subgrupos de cada grupo, apresentamos o 

cruzamento intergrupos I e II, levando em conta a faixa etária, gênero e escolaridade 

comuns a cada grupo. 

Para se estabelecer os parâmetros que serviriam de base para a análise dos 

resultados apresentados, consideramos o conjunto da amostra, formado por setenta e 

nove ocorrências para a forma simples e duzentas e vinte e uma ocorrências para a 

forma perifrástica, totalizando trezentas ocorrências de gerúndio, que representam o 

total da amostra nos oito inquéritos analisados. Não foram encontradas ocorrências com 

gerúndio composto nos dados analisados. 

A composição da amostra dos dados analisados pode ser demonstrada na 

tabela 01, a seguir: 

                                                                                                           Formas de gerúndio 

Grupo Inquérito Falante Simples Perifrástica 

 

 

I 

01    A (F)21 04 15 

02 B (F) 03 21 

03 C (M) 11 41 

04 D (M) 17 40 

 

II 

05 E (F) 06 16 

06 F (F) 09 24 

07 G (M) 20 41 

08 H (M) 09 23 

            TOTAIS   79 221 

Tabela 01: Composição da amostra e total da amostra das ocorrências das formas de 

gerúndio entre os falantes ludovicenses entrevistados nesta pesquisa. 

 

 

Nesta primeira etapa da pesquisa, observamos maior uso de gerúndio 

perifrástico tanto pelos informantes do grupo I como pelos informantes do grupo II, 

comparado ao uso de gerúndio simples. Assim, no grupo I, formado pelos informantes 

A, B, C, e D correspondentes aos inquéritos 01, 02, 03 e 04, respectivamente, foram 

encontradas trinta e cinco ocorrências de gerúndio simples e cento e dezessete de 

gerúndio perifrástico, totalizando cento e cinquenta e duas ocorrências. No grupo II, 

formado pelos informantes E, F, G e H correspondentes aos inquéritos 05, 06, 07 e 08, 

respectivamente, foram encontradas quarenta e quatro ocorrências de gerúndio simples 

                                                           
21 As letras (F) e (M) que aparecem ao lado do número do inquérito, nesta tese, correspondem ao sexo do 

falante, feminino e masculino, respectivamente. 
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e cento e quatro, de gerúndio perifrástico, totalizando cento e quarenta e oito 

ocorrências. A seguir, apresentamos a classificação dos tipos de gerúndio encontrados 

nos dados analisados. 

 

4.1 Tipos de Gerúndio  

 

Para a análise doa tipos de gerúndio, consideramos somente o gerúndio 

simples, uma vez que essa forma gerundiva pode expressar valores de advérbio ou 

adjetivo e, portanto, enquadra-se na tipologia proposta por Lobo (2001), adotada nesta 

tese. O gerúndio perifrástico só foi considerado na classificação quanto à forma, uma 

vez que, segundo Cunha & Cintra (1985), as perífrases gerundivas servem basicamente 

para marcar diferentes aspectos da ação verbal. Assim sendo, não carregam os valores 

semânticos atribuídos a cada um dos tipos de gerúndio classificados por Lobo (2001).  

 Nesta pesquisa, os tipos de gerúndio considerados foram gerúndio 

predicativo do sujeito e do objeto, gerúndio em orações adjuntas de frase, de predicado 

ou de posterioridade, classificação proposta por Lobo (2001), conforme já explicitado 

no capítulo 3 deste trabalho. Nos dados analisados, aparecem os seguintes tipos de 

gerúndio: 

 

4.1.1 Gerúndio predicativo do sujeito 

 

Segundo Lobo (2001), o gerúndio predicativo do sujeito modifica o sujeito 

gramatical. Esse tipo de gerúndio aparece nos dados analisados: 

 

a) No inquérito 01, referente à falante A, na ocorrência (17), na qual o 

gerúndio simples predica o sujeito representado por “todo mundo”: 

 

(17) Como a gente era muito pequenininho, em vez de chamar avó, todo mundo 

chamando22 mãe. 

 

b) No inquérito 03, referente à falante C, nas ocorrências (49), (50), (72), 

(73) e (89): 

                                                           
22 Considerando que esta tese não faz uma abordagem fonológica, optamos por registrar as ocorrências 

sem levar em conta suas transcrições fonológicas. 
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(49) eles têm como aprendendo ali 

(50) trabalhando suado né ... ( ) honestamente 

(72) então (foi o caso) muita gente já saiu de lá mesmo né?  outros vindo 

(73) e assim que é ( os pessoal) levando a vida né como Deus quer 

(89) ... hoje em dia assim...que já tem família né? Não jogam mais assim (...) não têm mais 

tempo para o lazer assim né? dedicando ( ) à família deles... aí não têm tempo.... 

 

Nas ocorrências (49), (72) e (73), o gerúndio predica o sujeito representado 

por “eles”, “outros” e “pro23” que tem como referência “os pessoal”, respectivamente. E, 

nas ocorrências (50) e (89), o gerúndio predica o sujeito “pro” que tem como referência 

“eles”, em ambos os casos. 

 

c) No inquérito 04, referente ao falante D, o gerúndio predicativo do sujeito 

aparece nas ocorrências (120), (123), (127), (129), (132), (133), (134), (135) e (148): 

 

(120)... ele se sente felIZ... e brincando com segurança... 

(123)... porque a gente vê hoje me dia na televisão.. .passando em vários lugares 

(127)... tem cada vez mais pessoas usando drogas (...) 

(129) muita das vezes eu conversando com ele (...) 

(132) na época era bota preta é de pessoas mesmo do bota preta é matando os jovens no 

colégio 

(133) ( ) querendo é cortar o bico de/ o seio de mulher e 

(134) fazendo diversas ameaças dentro do colégio até na praça mesmo  

(135) e tumultuando as avenidas pra quebrar ônibus (...) 

(148)  ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação 

 

Nas ocorrências (120), (127), (129) e (132), o gerúndio predica o sujeito 

“ele”, “pessoas”, “eu” e “pessoas do bota preta”, respectivamente. Nas ocorrências 

(133), (134) e (135), o gerúndio predica o sujeito “pro” que tem como referência 

“pessoas do bota preta”. E, na (148), predica o sujeito “ela”. 

 

d) No inquérito 05, referente à falante E, o gerúndio predicativo do 

sujeito aparece nas ocorrências (153), (155) e (164): 

 

                                                           
23 Pro – categoria argumental vazia na posição de sujeito de orações finitas (RAPOSO, 1992). 
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(153) é::uma ótima cidade... não vi não vi briga... os pessoal brincando mesmo... 

(155)... tinha um trio lá... grandão lá... enorme... com umas mulheres lá em cima... pulando 

(164) falar a verdade eu não assisto essa::s/eu não assisto... não gosto... é::uma mulher 

comendo com um homem debaixo daquela/daquela:: daquele edredom 

 

Nessas ocorrências, o gerúndio predica o sujeito representado por “os 

pessoal”, “umas mulheres” e “uma mulher”, respectivamente. 

 

e) No inquérito 06, referente à falante F, na ocorrência (182): 

 

(182)... mas aqui ele conhece todo mundo e se/ e esboça muita alegria e esboça alegria ( ) 

batendo na barriga 

 

Nessa ocorrência, o gerúndio predica o sujeito representado por “ele”. 

 

f) No inquérito 07, referente ao falante G, o gerúndio predicativo do sujeito 

aparece nas ocorrências (225), (226), (236) e (237): 

 

(225)... vinte e nove que é pagamento... ( ) vai até::dia sete... aquele multidão mesmo... 

negada sacando dinheiro 

(226) ... depositando... 

(236) os meninos também/... nunca me deram trabalho... sempre... trabalhando certinho 

(237)... procurando mulher em rua...    

 

Nessas ocorrências, o gerúndio predica o sujeito representado por “negada”, 

“pro” que tem referência “negada”, “os meninos” e “pro” que tem como referência “os 

meninos”, respectivamente. 

 

g) No inquérito 08, referente ao falante H, aparece nas ocorrências (272), 

(273), (276), (280), (283) e (291): 

 

(272) Só festividade ... brincando ( ) nos arraiais por aí pela cidade... 

(273) não se vê nada de bom aqui em São Luís ... só essa buraqueira aqui nas ruas e a gente 

gastando dinheiro com peça de carro... 

(276) Os comparsas dele... já tinham dois comparsas esperando ele:: ele foi só o pivô foi 

buscar o ... o o carro para... para assaltar... 
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(280)... há vinte e seis anos quando eu cheguei no Cohatrac ... o bairro era muito bom ... 

mas hoje para chegar em casa tem que dar umas duas voltas no quarteirão para saber se não 

tem ninguém te esperando lá 

(283) Em São Luís aqui tudo só ônibus quebrado aí pela rua ... fumaçando... 

(291) não ajuda em nada nada (sentença exclamativa) isso ai a gente só faz pagar imposto e 

eles todo tempo cobrando... 

 

Nessas ocorrências, o gerúndio predica o sujeito representado por 

“festividade”, “a gente”, “dois comparsas”, “ninguém”, “ônibus quebrado” e “eles”, 

respectivamente. 

 

4.1.2 Gerúndio predicativo do objeto 

  

 O gerúndio predicativo do objeto modifica o objeto direto em construções 

com verbos perceptivos ou de representação equivalentes às construções de infinitivo 

preposicionado (LOBO, 2001). Esse tipo de gerúndio aparece nos dados analisados:  

 

a) No inquérito 01, referente à falante A, na ocorrência (2), qualificando o 

objeto “ele”, numa construção com verbo perceptivo: 

 

(2) Como é... Bernardo, eu gosto de ver ele jogando. 

 

b) No inquérito 02, referente ao falante B, nas ocorrências (34) e (41): 

 

(34) ... eu ainda não vi ele fazendo nada 

(41) muito... porque hoje em dia é raro ver um filho... é::escutando sua mãe né? 

 

Nessas ocorrências, o gerúndio qualifica os objetos “ele” e “um filho”, 

respectivamente, numa construção com verbo perceptivo. 

 

c) No inquérito 04, referente ao falante D, nas ocorrências (100), (101), 

(124), (125) e (144): 

 

(100) nas grandes capital como São Paulo... Rio de Janeiro a gente vê é o policial virando 

bandido 

(101) (a gente vê o policial) se tornando bandido (...) 
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(124) (a gente) vê... crianças morrendo de fome... 

(125) como eu já assisti várias matérias aí... nos países africanos... as crianças comendo 

sopa de papelão... 

(144) hoje em dia você assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando 

 

Nas ocorrências acima, o gerúndio qualifica o objeto representado por 

“policial”, “policial”, “crianças” e “a seleção brasileira”, respectivamente. 

 

d) No inquérito 06, referente à falante F, o gerúndio predicativo do objeto 

aparece nas ocorrências (192), (201), (203) e (207): 

 

(192) É inexplicável, as coisas assim, os valores mudam. A prova é que a gente vê hoje 

homem... todo mundo brigando aí. 

(201)... hoje essas coisas tudo aí, mas daí eu vi as dragas enchendo de areia e tudo 

(203) Isso é horrível, não dá comida, não dá nada, que nem uma vez eu ouvi uma mãe 

dizendo assim em televisão: então pro juiz levar ele pra casa 

(207) eu só vejo ambulância chegando... mas eu acho que são quebrados 

 

Nas ocorrências acima, o gerúndio qualifica o objeto representado por “todo 

mundo”, “as dragas”, “uma mãe” e “ambulância”, respectivamente. 

 

e) No inquérito 07, referente ao falante G, aparece nas ocorrências (218), 

(220), (221) e (261): 

 

(218) quero ver ele fazendo bonito... 

(220) a gente vê um time maranhense ganhando 

(221)  (a gente vê um time maranhense) fazendo bonito é bacana...               

Pesquisador: e o senhor se lembra assim dela...quando ela era menor::? 

(261) Informante: me lembro... lá no chão no Ribamar... chorando... era manhosa para poxa 

(sentença exclamativa) 

  

Nas ocorrências acima, o gerúndio qualifica o objeto representado por “ele”, 

“um time maranhense”, “pro” que tem como referência “um time maranhense” e “pro” 

que tem como referência “ela”, respectivamente. 
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4.1.3 Gerúndio em oração adjunta de predicado ou integrada 

 

Esse tipo de gerúndio expressa valores de modo/meio, condição e tempo 

(simultâneo da oração matriz). Pode ocorrer em estruturas clivadas, em respostas a 

interrogativas – QU, em interrogativas ou negativas alternadas e podem estar sob o 

escopo da negação, ocorrendo tipicamente em posição final, sem pausa (LOBO, 2001). 

a)  No inquérito 01, referente à falante A, o gerúndio em orações adjuntas 

de predicado ou integrada aparece nas ocorrências (6) e (11): 

 

(6) Voltamos andando da Madre deus para cá. 

(11) ela, ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá para a cidade se 

consultar. 

 

Nas ocorrências (06) e (11), a oração gerundiva expressa valores de modo 

ou meio. 

 

b) No inquérito 02, referente ao falante B, aparece na ocorrência (31), 

indicando valores de modo/meio: 

 

(31) tu quer ir bem aí no João Paulo... tem que pagar um e trinta de passagem... então é 

caro... e passa uma ho::ra... na parada esperando ônibus... 

 

c) No inquérito 03, referente ao falante C, o gerúndio adjunto de predicado 

aparece nas ocorrências (44), (48), (76) e (82): 

 

(44) Rapaz eu acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando a aprender     

né 

(48) Aí eles trabalhando desde desde de adolescente 

(76) acho que eu prestando atenção é que eu ( ) aprendi né ( ) e que  eu sei fazer né? 

(82) muitas pessoas vão para o serviço... lotado né? ( ) só se reclamando... 

 

 Nas ocorrências (44) e (48), o gerúndio simples expressa valor temporal 

realçado pelos advérbios de tempo representado por “desde cedo” e “desde 

adolescente”, respectivamente. Nas ocorrências (76) e (82), a oração gerundiva expressa 

valor de modo ou meio. 
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d) No inquérito 04, referente ao falante D, aparece nas ocorrências (115), 

(116) e (138), exprimindo valores de modo/meio: 

 

(115) por mais que passe dificuldade:: ganhando um salário... mas eu quero sempre ter e 

ver o melhor deles... 

(116) também já trabalhei na empresa servfood (...) e serviços mesmo por conta própria... 

pela rua... capinando :: 

(138) outro dia passou é no jornal falando sobre a Santa Casa 

 

e) No inquérito 05, referente à falante E, aparece na ocorrência (154), com 

valores de modo/meio: 

 

(154) quem ia pra rua ia... po/pra praça brincando... não vi confusão nenhuma... foi bom 

(sentença exclamativa) 

 

f) No inquérito 06, referente à falante F, nas ocorrências (176), (177) e 

(190), indicando valores de modo/meio: 

 

(176)... olha quando é seis horas que eu levanto já é cuidando dele para arrumar ele para 

mandar para o colégio 

(177)... o almoço tem que estar pronto a gente almoça onze horas que é a hora que ele 

chega do colégio ... já chega agarrando o prato ... é a maneira dele falar 

(190) Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer dormindo, 

porque sempre foi meu costume 

 

g) No inquérito 07, referente ao falante G, aparece nas ocorrências (212), 

(222), (232), (233), (234), (235), (245), (246), (247), (248) e (250), indicando valores de 

modo/meio: 

 

(212) já passou uma uma::baixa mesmo feia (sentença exclamativa) não tinha nada... só 

levando taca ai do Moto ((risos)) 

(222) o dia a dia é::é tra/(  ) é na limpeza... tirando o meu horário de almoço... aí volta de 

novo... faz a limpeza de novo... 

(232) é... cinco e meia o meu horário que eu largo lá... aí como eu venho andando... lá do 

Jaracati para cá... aí eu chego esse horário de seis horas.... 

(233) que nada (sentença exclamativa) eu venho na manhã... não eu não me sinto cansado 

não... vou andando 

(234)...venho andando... 
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(235)... aí largo cinco horas... aí venho andando assim na manha... chego aqui umas cinco e 

quarenta... cinco/ 

(245) eu era novo... eu estava com uns vinte e dois vinte e três anos...já trabalhava de 

carteira assinada... lá na área da Vale... atracando aqueles navios... 

(246) [eu passei seis anos... seis anos lá no porto] atracando esses naviozões aí 

(247)... tirando correia 

(248)... tirando minério... era bom:: (sentença exclamativa) 

(250)... porque a velha que sustentava eles tudinho... aí ela veio chorando... aí eu “não 

senhora... deixa a menina aqui... 

 

h) No inquérito 08, o gerúndio adjunto de predicado aparece na ocorrência 

(275), indicando valor de modo ou meio: 

 

(275)... e por por sorte quando eu vi que ele puxou o revólver eu arranquei o carro e saí 

correndo... 

 

4.1.4 Gerúndio em oração adjunta de frase ou periférica 

 

O gerúndio em oração adjunta de frase ou periférica apresenta as seguintes 

características: negação própria, determinação temporal distinta da matriz, pode ocorrer 

com gerúndio composto (marcando anterioridade) e ocorre tipicamente em posição 

inicial, seguida de pausa. As orações adjuntas de frase classificam-se em quatro tipos: 

causais, concessivas, temporais (com tempo distinto da matriz) e condicionais (LOBO, 

2001). Esse tipo de gerúndio aparece: 

 

a) No inquérito 03, referente ao falante C, nas ocorrências (75) e (95) 

indicando valor condicional: 

 

(75) eles ( ) trabalhando na feira, acho ( ) que ganha? 

(95) rapaz eu eu acho... assim que esforçando, eu ainda aprendia muita coisa... 

 

b) No inquérito 05, referente à falante E, nas ocorrências (170) e (171) 

indicando valor condicional: 

 

(170) contando não tem graça 

(171) só vendo... 
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c) No inquérito 06, referente à falante F, na ocorrência (200) que  indica 

valor causal e pode ser substituída por “ porque a areinha foi aterrada”: 

 

(200) nós fomos pra Macaúba, aí foi um tempo que eles aterraram aí a Areinha, e a Areinha 

sendo aterrada, hoje em dia, o tribunal. 

 

d) No inquérito 07, referente ao falante G, na ocorrência (219) indicando 

valor condicional: 

 

(219) porque ele fazendo bonito é bom para a cidade né? bacana (sentença exclamativa)   

 

e) No inquérito 08, referente ao falante H, aparece nas ocorrências (294) e 

(295): 

 

(294).... porque hoje ninguém quer mais trabalhar só esperando a bolsa família... 

(295) eu tenho um vizinho lá no sítio no Maracanã... tem uma senhora que tem oito filhos 

que não trabalha só esperando pelo bolsa família (sentença exclamativa) 

 

Nessas ocorrências, a oração gerundiva expressa valor de causa. Em (294), 

pode ser substituída por “porque espera a bolsa família” e em (295), pode ser substituída 

“porque esperam pelo bolsa família”. 

Os tipos de gerúndio encontrados nos dados analisados podem ser 

demonstrados na tabela 02, a seguir. 
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                                    Tipos de gerúndio 

                                       Ger. pred.              Ger. pred.       Ger. em orações adjuntas      Ger. em orações adjuntas 

                                        do sujeito               do objeto                  de predicado                                  de frase 

 

                                                                                             modo/meio         tempo                 condição         causa 

 

 

Grupos  Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

I 

01 (F) 01 1,27 01 1,27 02 2,53 - - - - - - 

 

02 (F) - - 02 2,53 01 1,27 - - - - - - 

 

03 (M) 05 6,33 - - 02 2,53 02 2,53 02 2,53 - - 

 

04 (M) 09 11,39 05 6,33 03 3,80 - - - - - - 

 

 

II 

05 (F) 03 3,80 - - 01 1,27 - - 02 2,53 - - 

 

06 (F) 01 1,27 04 5,06 03 3,80 - - -  01 1,27 

 

07(M) 04 5,06 04 5,06 11 13,91 - - 01 1,27 - - 

 

08(M) 06 7,59 - - 01 1,27 - - -  02 2,53 

 

TOTAL                            29      36,71        16      20,25      24      30,38       02        2,53      05      6,33        03       3,80 

 

Tabela 02: Demonstrativo dos tipos de gerúndio encontrados nos oito inquéritos analisados 

 

 

4.2 Formas de gerúndio  

 

Nos dados analisados, foram encontradas as seguintes formas de gerúndio: 

 

4.2.1 Gerúndio simples 

 

A forma simples do gerúndio exprime ação aspectual em curso, inacabada, 

que pode ser anterior, posterior ou simultânea à ação do verbo da oração matriz. 

 

a) No inquérito 01, referente ao falante A, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (2), (6), (11), e (17): 

(2) como é... Bernardo, eu gosto de ver ele jogando. 

(6)  voltamos andando da Madre deus para cá. 

(11) ela, ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá para a cidade se 

consultar. 

(17) como a gente era muito pequenininho, em vez de chamar avó todo mundo chamando 

mãe.  
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Nas ocorrências acima, referentes ao inquérito 01, o gerúndio simples indica 

uma ideia de simultaneidade da ação. Na ocorrência (2), o gerúndio aparece sem 

complemento, nas ocorrências (6), (11) e (17), seguido de um PP representado por “da 

Madre deus para cá”, “do interior para cá para a cidade” e de um NP representado por 

“mãe”, respectivamente.  

 

b) No inquérito 02, referente ao falante B, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (31), (34) e (41): 

 

(31) tu quer ir bem aí no João Paulo... tem que pagar um e trinta de passagem... então é 

caro... e passa uma ho::ra... na parada esperando ônibus... 

(34) ... eu ainda não vi ele fazendo nada 

(41) muito... porque hoje em dia é raro ver um filho... é::escutando sua mãe né?  

 

Nas ocorrências (31), (34), (41), do inquérito 02, o gerúndio indica uma 

ação simultânea à do verbo da oração principal e aparece seguido de um NP 

representado por “ônibus”, “nada” e “sua mãe”, respectivamente.  

 

c) No inquérito 03, referente ao falante C, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (44), (48), (49), (50), (72), (73), (75), (76), (82), (89) e (95): 

 

(44) Rapaz eu acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando a aprender 

né 

(48) Aí eles trabalhando desde desde de adolescente 

(49) eles têm como aprendendo ali 

(50) trabalhando suado né ... ( ) honestamente 

(72) então (foi o caso) muita gente já saiu de lá mesmo né?  outros vindo  

(73) e assim que é (os pessoal) levando a vida né como Deus quer 

(75) eles ( ), trabalhando na feira, acho ( ) que ganha? 

(76) acho que eu prestando atenção é que eu ( ) aprendi né ( ) e que  eu sei fazer né? 

(82) muitas pessoas vão para o serviço... lotado né? ( ) só se reclamando... 

(89)... hoje em dia assim... que já tem família né? Não jogam mais assim (...) não têm mais 

tempo para o lazer assim né? dedicando ( ) à família deles... aí não têm tempo.... 

(95) rapaz eu eu acho... assim que esforçando eu ainda aprendia muita coisa... 
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Nos exemplos (75) e (95), do inquérito 03, o gerúndio simples indica uma 

ação com significação aspectual anterior à do verbo da oração principal. Nos demais 

casos, indica uma ação simultânea à do verbo da oração principal, com as devidas 

particularidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (44), (48), (75) e (89), o gerúndio 

aparece seguido de um PP representado por “a aprender”, “desde adolescente”, “na 

feira” e “à família”, respectivamente.  

Nas ocorrências (49) e (50), seguido de uma expressão adverbial 

representada por “ali” e “suado”, respectivamente. Nas ocorrências (72), (73), (76), (82) 

e (95), o gerúndio aparece sem complemento, no primeiro caso, seguido por um NP 

representado por “a vida como Deus quer”, “atenção”, antecedido pelo pronome 

reflexivo “se” e seguido por uma sentença representada por “eu ainda aprendia muita 

coisa”, respectivamente. 

 

d) No inquérito 04, referente ao falante D, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (100), (101), (115), (116), (120), (123), (124), (125), (127), 

(129), (132), (133), (134), (135), (138), (144) e (148): 

 

(100) nas grandes capital como São Paulo... Rio de Janeiro a gente ver é o policial virando 

bandido 

(101) (a gente vê o policial) se tornando bandido (...) 

(115) por mais que passe dificuldade:: ganhando um salário... mas eu quero sempre ter e 

ver o melhor deles... 

(116) também já trabalhei na empresa servfood (...) e serviços mesmo por conta própria... 

pela rua... capinando :: 

(120)... ele se sente felIZ... e brincando com segurança... 

(123)... porque a gente vê hoje me dia na televisão... passando em vários lugares 

(124) (a gente) vê... crianças morrendo de fome... 

(125) como eu já assisti várias matérias aí... nos países africanos... as crianças comendo 

sopa de papelão... 

(127)... tem cada vez mais pessoas usando drogas (...) 

(129) muita das vezes eu conversando com ele (...) 

(132) na época era bota preta é de pessoas mesmo do bota preta é matando os jovens no 

colégio 

(133) ( ) querendo é cortar o bico de/ o seio de mulher e 

(134) fazendo diversas ameaças dentro do colégio até na praça mesmo 

(135) e tumultuando as avenidas pra quebrar ônibus (...) 

(138) outro dia passou é no jornal falando sobre a Santa Casa 
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(144) hoje em dia você assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando. 

(148)  ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação 

 

Nas ocorrências do inquérito 04, o gerúndio simples indica uma ideia de 

simultaneidade da ação. Nas ocorrências (100) e (101), o gerúndio simples aparece 

seguido de um AP representado por “bandido” nos dois casos. Nas ocorrências (115), 

(125), (127), (132), (134), (135) e (148), aparece seguido de um NP representado por 

“um salário”, “sopa de papelão”, “drogas”, “os jovens...”, “diversas ameaças...”, “as 

avenidas...” e “planos...”, respectivamente. Nas ocorrências (116), (120), (123), (124), 

(129) e (138), o gerúndio aparece, no primeiro caso,  sem complemento, seguido de um 

PP representado por “com segurança”, “em vários lugares”, “de fome”, “com ele” e 

“sobre a santa casa”, respectivamente. Na ocorrência (133), o gerúndio aparece seguido 

de um VP representado por “cortar o bico de...” e na (144), sem complemento. 

 

e) No inquérito 05, referente ao falante E, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (153), (154), (155), (164), (170) e (171): 

 

(153) é::uma ótima cidade... não vi não vi briga... os pessoal brincando mesmo... 

(154) quem ia pra rua ia... po/pra praça brincando... não vi confusão nenhuma... foi bom 

(sentença exclamativa) 

(155).. .tinha um trio lá... grandão lá...enorme... com umas mulheres lá em cima... pulando 

(164) falar a verdade eu não assisto essa::s/eu não assisto... não gosto... é::uma mulher 

comendo com um homem debaixo daquela/daquela:: daquele edredom 

(170) contando não tem graça 

(171) só vendo... 

 

Nas ocorrências do inquérito 05, o gerúndio simples exprime uma ideia de 

simultaneidade da ação, resguardadas as particularidades de cada ocorrência. Assim, na 

ocorrência (153), o gerúndio aparece seguido de uma expressão adverbial representada 

por “mesmo”. Em (154), (155) e (171), sem complemento. Nas ocorrências (164) e 

(170), aparece seguido de um PP representado por “com um homem...” e de um VP 

representado por “não tem graça”, respectivamente. 
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f) No inquérito 06, referente ao falante F, a forma simples de gerúndio foi 

encontrada nas ocorrências (176), (177), (182), (190), (192), (200), 

(201), (203) e (207): 

 

(176)... olha quando é seis horas que eu levanto já é cuidando dele para arrumar ele para 

mandar para o colégio 

(177)... o almoço tem que estar pronto a gente almoço onze horas que é a hora que ele 

chega do colégio... já chega agarrando o prato... é a maneira dele falar 

(182)... mas aqui ele conhece todo mundo e se/ e esboça muita alegria e esboça alegria ( )  

batendo na barriga 

(190) Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer dormindo, 

porque sempre foi meu costume 

(192) É inexplicável, as coisas assim, os valores mudam. A prova é que a gente vê hoje 

homem... todo mundo brigando aí. 

(200) nós fomos pra Macaúba, aí foi um tempo que eles aterraram aí a Areinha, e a Areinha 

sendo aterrada, hoje em dia, o tribunal 

(201)... hoje essas coisas tudo aí, mas daí eu vi as dragas enchendo de areia e tudo 

(203) Isso é horrível, não dá comida, não dá nada, que nem uma vez eu ouvi uma mãe 

dizendo assim em televisão: então pro juiz levar ele pra casa. 

(207) eu só vejo ambulância chegando... mas eu acho que são quebrados. 

 

No inquérito 06, apenas a ocorrência (200) indica uma ideia de 

anterioridade da ação. Nos demais casos, exprime uma ação simultânea à do verbo da 

oração principal, resguardadas as devidas especificidades de cada uma. Desse modo, nas 

ocorrências (176), (182), (201) e (203), o gerúndio simples aparece seguido de um PP 

representado por “dele”, “na barriga”, “de areia e tudo” e “assim na televisão”, 

respectivamente. Nas ocorrências (190) e (207), o gerúndio aparece sem complemento. 

Nas ocorrências (177), (192) e (200), o gerúndio aparece seguido de um NP 

representado por “o prato”, de uma expressão adverbial representada por “aí” e de um 

AP representado por “aterrado”, respectivamente. 

 

g) No inquérito 07, referente ao falante G, o gerúndio simples aparece nas 

ocorrências (212), (218), (219), (220), (221), (222), (225), (226), (232), 

(233), (234), (235), (236), (237), (245), (246), (247), (248), (250) e 

(261): 

 



98 
 

(212) já passou uma uma::baixa mesmo feia (sentença exclamativa) não tinha nada... só 

levando taca ai do Moto ((risos)) 

(218) quero ver ele fazendo  bonito... 

(219) porque ele fazendo bonito é bom para a cidade né?  

(220) bacana (sentença exclamativa) a gente vê um time maranhense ganhando.... 

(221)... fazendo bonito é bacana... 

(222) o dia a dia é::é tra/(  ) é na limpeza... tirando o meu horário de almoço... aí volta de 

novo... faz a limpeza de novo... 

(225)... vinte e nove que é pagamento... ( ) vai até::dia sete... aquele multidão mesmo... 

negada sacando dinheiro 

(226) ... depositando... 

(232) é...cinco e meia o meu horário que eu largo lá...aí como eu venho andando... lá do 

Jaracati para cá... aí eu chego esse horário de seis horas.... 

(233) que nada (sentença exclamativa) eu venho na manhã... não eu não me sinto cansado 

não... vou andando 

(234)... venho andando... 

(235) ... aí largo cinco horas... aí venho andando assim na manha..chego aqui umas cinco e 

quarenta... cinco/ 

(236) os meninos também/... nunca me deram trabalho... sempre... trabalhando certinho 

(237)... procurando mulher em rua...    

(245) eu era novo... eu estava com uns vinte e dois vinte e três anos... já trabalhava de 

carteira assinada... lá na área da Vale... atracando aqueles navios... 

(246) [eu passei seis anos... seis anos lá no porto] atracando esses naviozões aí 

(247)... tirando correia 

(248)... tirando minério... era bom:: (sentença exclamativa) 

(250)... porque a velha que sustentava eles tudinho... aí ela veio chorando... aí eu “não 

senhora... deixa a menina aqui” 

Pesquisador: e o senhor se lembra assim dela... quando ela era menor::? 

(261) Informante: me lembro... lá no chão no Ribamar... (ela) chorando... era manhosa para 

poxa (sentença exclamativa) 

 

No inquérito 07, apenas a ocorrência (219) indica uma ideia de 

anterioridade da ação. Nos demais casos, indica simultaneidade da ação, resguardadas 

as particularidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (212), (222), (225), (237), 

(245), (246), (247) e (248), o gerúndio simples aparece seguido de um NP representado 

por “uma baixa”, “o meu horário de almoço”, “dinheiro”, “mulher em rua”, “aqueles 

navios”, “esses naviozões”, “correia” e “minério”, respectivamente. Nas ocorrências 

(218), (219), (221) e (236), o gerúndio aparece seguido de um AP representado por 

“bonito”, “bonito”, “bonito” e “certinho”, respectivamente. Nas ocorrências (220), 
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(226), (232), (233), (234), (250) e (261), o gerúndio aparece sem complemento. E, em 

(235), seguido de uma expressão adverbial representada por “assim na manha”. 

 

h) No inquérito 08, referente o falante H, o gerúndio simples foi 

encontrado nas seguintes ocorrências (272), (273), (275), (276), (280), 

(283), (291), (294) e (295): 

 

(272) Só festividade ... brincando nos ( ) / nos arraiais por aí pela cidade... 

(273) não se vê nada de bom aqui em São Luís ... só essa buraqueira aqui nas ruas e a gente 

gastando dinheiro com peça de carro... 

(275)... e por por sorte quando eu vi que ele puxou o revólver eu arranquei o carro e saí 

correndo... 

(276) Os comparsas dele ... já tinham dois comparsas esperando ele:: ele foi só o pivô foi 

buscar o ... o o carro para... para assaltar... 

(280)... há vinte e seis anos quando eu cheguei no Cohatrac ... o bairro era muito bom ... 

mas hoje para chegar em casa tem que dar umas duas voltas no quarteirão para saber se não 

tem ninguém te esperando lá 

(283) Em São Luís aqui tudo só ônibus quebrado aí pela rua ... fumaçando... 

(291) não ajuda em nada nada (sentença exclamativa) isso aí a gente só faz pagar imposto e 

eles todo tempo cobrando... 

(294).... porque hoje ninguém quer mais trabalhar só esperando a bolsa família... 

(295) eu tenho um vizinho lá no sítio no Maracanã... tem uma senhora que tem oito filhos 

que não trabalha só esperando pelo bolsa família (sentença exclamativa) 

 

No inquérito (08), o gerúndio simples indica simultaneidade da ação, 

resguardadas as particularidades de cada ocorrência. Assim, nas ocorrências (272) e 

(295), o gerúndio simples aparece seguido de um PP representado por “nos arraiais” e 

“pelo bolsa família”, respectivamente. Nas ocorrências (273), (276) e (294), aparece 

seguido de um NP representado por “dinheiro”, “ele” e “a bolsa família”, 

respectivamente. Em (280), aparece seguido de uma expressão adverbial representada 

por “lá”. E, nas ocorrências (275), (283) e (291), o gerúndio aparece sem complemento. 

 

 4.2.2 Gerúndio perifrástico (auxiliar + gerúndio) 

 

O gerúndio pode-se combinar com um verbo auxiliar ou aspectual como 

“estar”, “andar”, “ficar”, “vir”, “ir”, para marcar diferentes aspectos da ação verbal 
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(CUNHA & CINTRA, 1985). A esse respeito, Lobo (2001) acrescenta que entre as 

perífrases verbais há aquelas formadas com os verbos semi-auxiliares “começar”, 

“continuar”, “terminar” e seus sinônimos. 

Nos dados analisados, foram encontradas, no inquérito 01, quinze 

ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre elas dez formadas por “estar” + gerúndio 

e quatro constituídas por “outros verbos” + gerúndio. No inquérito 02, foram 

encontradas vinte e uma ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre elas dezesseis 

formadas por “estar” + gerúndio e cinco por “outros verbos” + gerúndio. No inquérito 

03, foram encontradas quarenta e uma ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre 

elas trinta e cinco formadas por “estar” + gerúndio e seis por “outros verbos” + 

gerúndio. E, no inquérito 04, foram encontradas quarenta ocorrências com gerúndio 

perifrástico, dentre elas dezesseis formadas por “estar” + gerúndio e vinte e quatro por 

“outros verbos” + gerúndio, que compõem o grupo I. 

No grupo II, no inquérito 05, foram encontradas dezesseis ocorrências com 

gerúndio perifrástico, dentre elas oito formadas por “estar” + gerúndio e oito por 

“outros verbos” + gerúndio. No inquérito 06, foram encontradas vinte e quatro 

ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre elas treze formadas por “estar” + gerúndio 

e onze por “outros verbos” + gerúndio. No inquérito 07, foram encontradas quarenta e 

uma ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre elas vinte e seis formadas por “estar” 

+ gerúndio e quinze por “outros verbos” + gerúndio. E, no inquérito 08, foram 

encontradas vinte e três ocorrências com gerúndio perifrástico, dentre elas vinte 

formadas por “estar” + gerúndio e três por “outros verbos” + gerúndio, que serão 

analisadas a seguir. 

 

4.2.2.1 “Estar” no Presente do Indicativo + gerúndio 

  

Segundo Garcia (2010), no português, o aspecto progressivo é 

gramaticalizado de duas formas: a) “estar” + gerúndio (construções perifrásticas), b) 

“estar” + preposição a + infinitivo, sendo que a primeira forma é a usada no Brasil, 

enquanto a segunda é mais usada em Portugal. No PB, portanto, a realização aspectual 

do progressivo é prototipicamente representada através da perífrase formada pelo verbo 

“estar” seguido do verbo principal no gerúndio. 

As construções perifrásticas formadas por “estar” + gerúndio, como já 

mencionado, expressam o aspecto contínuo, uma ação em andamento. “Esse aspecto se 
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desenvolve com verbos que indicam um processo, uma evolução ou uma progressão da 

ação” (CAMPOS, 1980, p.87). No PB, essa realização aspectual não agrega os valores 

de tempo e aspecto em um único morfema. O tempo presente é marcado por um verbo 

auxiliar “estar”, por exemplo, e o aspecto progressivo, pelo verbo principal no gerúndio. 

As perífrases formadas por “estar” + gerúndio, com o auxiliar no Presente 

do Indicativo, nos dados analisados, aparecem: 

 

a) No inquérito 01, referente à informante A, nas ocorrências (1), (3), (5), 

(8), (10) e (18) : 

 

(1) Porque estou indo direto com minha filha agora (...) que ela tem que fazer uma 

cirurgia 

(3) Eu estou achando que eles ainda vão perder dentro de casa 

(5) Não tinha cantor que cantava essa besteira aí que estão cantando agora 

(8) hoje em dia a menina está brincando com o menino é meu namoradinho 

(10)  esse tal de câncer aí...  que agora ele está vindo com todo o... 

(18)... acho que (...) tem muito policial bandido... que veste aquela fardinha ali mas é pior 

que muitos bandidos que eles estão levando presos.  

 

Tomando a ocorrência (8) como modelo de análise, percebemos que a 

informante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “brincar”, sem 

delimitar seu início ou final. As demais ocorrências perifrásticas apresentam 

comportamento semelhante, resguardadas as devidas especificidades de cada uma. 

Assim, na ocorrência (1), a construção gerundiva apresenta-se seguida pelo 

modificador temporal representado por “direto” que, nesse caso, pode ser substituído 

por “frequentemente”. Na ocorrência (3), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um 

CP representado por “que eles ainda vão perder dentro de casa”. Na ocorrência (5), o 

gerúndio aparece seguido do advérbio temporal “agora”. Nas ocorrências (8) e (10), a 

perífrase gerundiva apresenta-se seguida de um PP representado por “com o menino” e 

por “com todo o...”, respectivamente. E, na ocorrência (18), o gerúndio perifrástico 

manifesta-se seguido de um AP representado por “presos”.  

 

b) No inquérito 02, referente à informante B, o gerúndio perifrástico 

aparece nas ocorrências (24), (26), (27), (29), (32), (35), (36), (37) e (43): 
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(24) antigamente não... mas hoje em dia... de vez em quando está acontecendo... 

(26)... aí quando tu está tentando mudar... aí sempre aparece um ou dois (...) “ vamos 

beber” 

(27)... mas quando a pessoa quer mesmo mudar... está vendo que aquilo não dá mais... 

consegue sim... 

(29) tem tanta gente que:: que::está no meio de rua aí... dormindo porque não tem para 

onde ir... 

(32) antigamente::ainda era bom porque a passagem era mais::barata né? Mas cada dia que 

passa está aumentando mais... 

(35)... já está quase no meio do ano...os::os alunos estão indo com a mesma farda do ano 

passado... 

(36) ele já botou esse benefício... aí tem muita gente “ah isso não dá pra nada (sentença 

exclamativa) “ah porque eu não estou comendo (sentença exclamativa)” e quando::não 

recebia... não passava fome do mesmo jeito? 

(37) um livro ai que eu estou terminando/que eu comecei a ler mas eu nunca mais li...é a::A 

Grande Esperança... 

(43) do mesmo jeito que era antigamente está hoje em dia... está do mesmo jeito... 

bebendo... não liga para fi::lho... do mesmo jeito 

Tomando a ocorrência (35) como modelo de análise, observamos que a 

falante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “ir” sem delimitar seu 

início ou final. As demais ocorrências apresentam comportamento semelhante, 

resguardadas as especificidades de cada uma.  

Assim, na ocorrência (24), o gerúndio perifrástico aparece antecedido por 

um PP representado por “de vez em quando”. Na ocorrência (26), aparece seguido do 

sujeito “PRO” que tem como referência “tu”. Nas ocorrências (27) e (37), aparece 

seguido de um CP representado por “que aquilo não dá mais” e “que eu comecei a ler”, 

respectivamente.  

Nas ocorrências (29), (35) e (43), aparece intercalado por um PP 

representado por “no meio da rua”, seguido de um PP representado por “com a mesma 

farda do ano passado” e intercalado por um PP representado por “do mesmo jeito”, 

respectivamente. Na ocorrência (32), aparece seguido por uma expressão adverbial 

representada por “mais”. E, na ocorrência (36), aparece sem complemento. 

 

c) No inquérito 03, referente ao informante C, o gerúndio perifrástico (com 

o auxiliar no Presente do Indicativo) aparece nas ocorrências (51), (53), (54), (55), (56), 

(58), (59), (61), (62), (64), (65), (66), (68), (69), (70), (71), (74), (77), (78), (79), (81), 

(83), (84), (85), (86), (87), (88), (90), (91), (92), (93) e (94): 
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(51) Não... no caso a minha a minha prima né ... porque por intermédio dela se eu estou 

trabalhando hoje lá de ajudante de pedreiro foi ela que ligou para mim 

(53) Como eu estou te falando ele trabalhava de vigilante né... 

(54) Rapaz acho que está faltando acho que é o emprego né... 

(55) eles estão fazendo  o papel deles né ... como policial ... 

(56)... (A polícia) está prestando o serviço dela... 

(58) hoje em dia (...) acho que cada vez está aparecendo mais (droga)... 

(59)... já trabalhei um tempo aí só que aparei né? e agora estou dando ( )  continuidade, no 

serviço 

(61) agora eu vou ( )  mas já estou pegando mais ( ) habilidades 

(62) agora que eu estou me adaptando né? 

(64) UMA REFORMA que está tendo lá 

(65) eu estou trabalhando com a minha prima né? 

(66) e estou fazendo ( ) uma diária assim completa... 

(68) mas como é parente eu estou reduzindo ( ) a diária 

(69) começo de mês é bom né que os pessoal está recebendo dinheiro ai né 

(70) agora a gente está vendo que o calor aqui na cidade está demais 

(71) hoje em dia o os pessoal estão procurando ( ) a melhora né? 

(74) é muito pouquinho, não está dando para comprar ( ) as coisa ( ) que a gente precisa né? 

(77) ... é a primeira vez que eu estou trabalhando pra ele 

(78) estou conhecendo agora... nessa gestão que ... 

(79) ... eu estou trabalhando com ele 

(81) é porque a aqui a gente nasceu e se criou...(  ) estamos vivendo até hoje... 

(83) do jeito que neguinho estão reclamando aí... eu acho que ( ) não está muito bacana né? 

(84)... nego reclama que não ( ) está tendo atendimento não é? 

(85) os pessoal estão só reclamando que a medicina está só/não é isso? 

(86) pra mim foi bom que ele ganhou de dois a zero o time da Argentina se eu não estou 

lembrando...foi o::não me recordo bem o time agora... 

(87) tem uns amistosos aí... está só :: perdendo né? 

(88) rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né?  (...) eles estão governando bem né? 

(90) pra mim sim... porque hoje eu estou trabalhando... eu achei bacana né? 

(91) ... porque pelo menos eu estou ganhando meu trocado né? honestamente...  

(92) ... não estou mexendo no que é alheio né? 

(93) ... deixa eu ver...e::le já se aposentou assim...( ) não está mais trabalhando 

(94) Suely...e outras pessoas que assim que eu não estou me recordando... dona Clarice... 

dona Lia... essas pessoas assim que trabalhavam lá 

 

Tomando a ocorrência (51) como modelo de análise, percebemos que o 

informante indica, na situação expressa, a ação de “trabalhar” em andamento, sem 
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considerar seus pontos inicial e final. As demais ocorrências apresentam 

comportamento semelhante, resguardadas as particularidades de cada uma. 

Nas ocorrências (51), (58), (64), (83), (86) e (88), o gerúndio perifrástico 

aparece seguido de uma expressão adverbial representada por “hoje”, “mais”, “lá”, “aí”, 

“não” e “bem”, respectivamente. Em (87), aparece intercalado por uma expressão 

adverbial representada por “só”. Nas ocorrências (53), (62) e (94), a construção 

gerundiva aparece intercalada pelos pronomes oblíquos “te”, “me” e “me”, 

respectivamente. E, em (54), seguido por um VP representado por “acho que é o 

emprego”.  

Nas ocorrências (55), (56), (59), (61), (66), (68), (69), (71), (84) e (91), o 

gerúndio aparece seguido de um NP representado por “o papel deles”, “o serviço dela”, 

“continuidade no serviço”, “mais habilidades”, “uma diária”, “dinheiro”, “a melhora”, 

“atendimento” e “meu trocado”, respectivamente. Nas ocorrências (70), (78) e (85), o 

gerúndio aparece seguido de um CP representado por “que o calor aqui”, “agora nessa 

gestão que” e “que a medicina está”, respectivamente.  Nas ocorrências (65), (74), (77), 

(79), (81) e (92), o gerúndio aparece seguido de um PP representado por “com a minha 

prima”, “para comprar”, “pra ele”, “com ele”, “até hoje” e “no que é alheio”, 

respectivamente. E, em (90) e (93), aparece sem complemento. 

 

d) No inquérito 04, referente ao informante D, o gerúndio perifrástico 

aparece nas ocorrências (96), (103), (104), (105), (106), (107), (108), (109), (112), 

(122), (130), (137), (141), (143) e (151): 

 

(96) a pessoa convive os pai/ principalmente tem que está na ativa ( ), conversando com os 

filhos 

(103) eu sempre disse quem é:: pai sempre tem que está atento né assistindo jornal ... 

(104) ele está achando que é uma vantagem (...) 

(105) ele não está fazendo o serviço certo mais 

(106) está achando que aquilo que  

(107)... (aquilo que) ele está fazendo é certo  

(108) se a mãe não estiver aquele cuidado de está conversando com o filho... 

(109) meu filho (...) com quem você está andando 

(112) e eu acho no meu ponto de vista que está faltando na verdade (...) os pais de hoje em 

dia mesmo é dialogar 

(122) um bom desempenho no Brasil... é abraçar realmente... esses tipo de causa que está 

tendo... é::a droga 
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(130) agora com esse novo mandato desse novo prefeito eu não sei se é por que apenas está 

começando o mandato dele 

(137) os empresários não estão realmente investindo é NE ônibus 

(141)... com esse novo sistema que teve dos UPA(...) deu uma melhorada mais ou menos 

(...) o atendimento está sendo é:: um pouco elevado 

(143) mas (...) eu não tenho tempo para está assistindo Globo Esporte 

(151) pessoas que não tiveram oportunidades antigamente que está tendo oportunidade 

hoje. 

 

Tomando a ocorrência (108) como modelo de análise, notamos que o 

informante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “conversar”, sem 

delimitar seu início ou final. As demais ocorrências apresentam comportamento 

semelhante considerando as particularidades de cada uma. 

Assim, nas ocorrências (96), (108) e (112), o gerúndio perifrástico aparece 

seguido de um PP representado por “com os filhos”, “com o filho” e “na verdade”, 

respectivamente. Nas ocorrências (103), (105), (107), (122), (130), (137), (141), (143) e 

(151), o gerúndio aparece seguido de um NP representado por “jornal”, “o serviço”, “é 

certo”, “é a droga”, “o mandato dele”, “é NE ônibus”, “é um pouco elevado”, “Globo 

Esporte” e “oportunidade hoje”, respectivamente. Nas ocorrências (104) e (106) o 

gerúndio aparece seguido de um CP representado por “que é uma vantagem” e “que 

aquilo que”, respectivamente. E, na ocorrência (109), o gerúndio perifrástico aparece 

seguido da expressão “com quem”. 

 

e) No inquérito 05, referente à informante E, o gerúndio perifrástico com o 

auxiliar no Presente do Indicativo aparece nas ocorrências (158), (160), (163), (165), 

(166), (169) e (173): 

 

(158) ah minha irmã... porque::eu já porque eu já estou ficando velho né? 

(160) se tu for marcar uma consulta mas tu tá te sentindo mal... tu vai pro hospital... 

(163)... aí tô aqui até hoje (sentença exclamativa) brigando com as panelas de dona Tereza 

((riso)) 

(165) hoje eles estão se esfregando com um... amanhã eles se esfregam com outra... aí diz 

que estão apaixonado por aquela 

(166) “menino... hum... eles estã/estão falando baixinho... não é pra tu escutar não 

(169) eles dizem “vovó a senhora está roubando vovó foi gol”a::i meu Deus (sentença 

exclamativa) 

(173) mas também tá/a coisa tá subindo muito né minha irmã 
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Tomando a ocorrência (166) como modelo de análise, percebemos que a 

informante indica, na situação expressa, a situação de “falar” em andamento sem 

considerar seus pontos inicial e final. As demais ocorrências apresentam o mesmo 

comportamento, resguardadas as especificidades de cada uma. Assim, nas ocorrências 

(158) e (166), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um AP representado por por 

“velho” e “baixinho”, respectivamente. Na ocorrência (160), o gerúndio perifrástico 

aparece seguido de uma expressão adverbial representada por “mal”. Nas ocorrências 

(163) e (165), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um PP representado por “com 

as panelas” e “com um”, respectivamente. E, nas ocorrências (169) e (173), aparece sem 

complemento e seguido de uma expressão adverbial representada por “muito”, 

respectivamente. 

 

f) No inquérito 06, referente à informante F, o gerúndio perifrástico com o 

auxiliar no Presente do Indicativo aparece nas ocorrências (181), (191), (193), (194), 

(195), (197), (198), (202) e (206): 

 

(181)... algum biscoito algum suco alguma coisa que ele viu ... que ninguém está dando 

para ele é como se ele se lembrasse e dissesse “eu vou já pedir” 

(191) Hoje eu vejo muita diferença na família, nesse tempo, não tinha divórcio, não tinha 

essas coisas, hoje daqui por ali tão se separando. 

(193) Deus destruiu o primeiro mundo, foi por causa da violência, e nós estamos 

caminhando para isso. 

(194) Então nós estamos vivendo esse tempo difícil, do tempo de Noé e do tempo de Ló.  

(195) o Papa não concorda, então pra ele não... já tá velho... e a prova tá vindo, porque 

ninguém abre mão de uma mordomia daquela 

(197) Graças a Deus... to dizendo que até esse aí... me renovou... Deus me deu milagre... 

(198) meus filhos todos são independentes, tem a vida deles, tem responsabilidade, suas 

famílias, e tão vivendo a vida deles.  

(202) sei que Deus preparou um caminho pra mim, porque eu só queria um lugar pra ficar, 

pra mim tá todo tempo me mudando... 

(206)  graças a Deus... to achando melhor... ano passado foi horrível... 

 

Tomando a ocorrência (193) como modelo de análise, verificamos que a 

falante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “caminhar”, sem 

determinar seu início ou final. As demais ocorrências apresentam comportamento 
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semelhante, resguardadas as particularidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (181) 

e (193), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um PP representado por “para ele” e 

“para isso”, respectivamente. Nas ocorrências (191) e (195) o gerúndio aparece sem 

complemento. Em (194) e (198), aparece seguido de um NP representado por “esse 

tempo difícil” e “a vida deles”, respectivamente. Em (197), a construção gerundiva 

aparece seguida de um CP representada por “que até esse aí”. Em (202), aparece 

intercalada por uma expressão adverbial representada por “todo o tempo” e pelo 

pronome reflexivo “me”. E, na ocorrência (206), aparece seguida de uma expressão 

adverbial representada por “melhor”. 

 

g) No inquérito 07, referente ao informante G, o gerúndio perifrástico com o 

auxiliar no Presente do Indicativo aparece nas ocorrências (208), (209), (210), (211), 

(214), (223), (230), (231), (238), (239), (240), (241), (242), (252), (254), (255), (256), 

(257), (260), (262), (263), (264), (266) e (268): 

 

(208) ? tem tudo para crescer...se for desse jeito que ele está indo aí...dá para ele levar 

tranquilo um título para::a torcida ficar mais alegre né? 

(209)... a torcida ia com vontade mesmo... sentia mesmo o time firme... agora que está 

melhorando mais um pouquinho 

(210)  (...) só :: ele que está..que/que está levando tudo 

(211)... todo título é para e/ele que está ganhando... 

(214) está está melhor... que antes... assim... o o preparo... está jogando... está melhor...(  ) 

o futebol daqui também né? 

(223).... com dez anos... só no Banco do Brasil aí do Jaracati... go::sto... ah eu o maior dez... 

lá que eu estou ganhando o meu né? ((risos)) 

(230) isso aí isso só invenção... o reggae é o que eu estou te falando... é setenta, oitenta e 

noventa...tem alguns melôs que dá para o cara fugir né? 

(231) poxa eu não estou me lembrando muito não... 

(238)... aí ele arrumou uma...  aí está morando com ele... mora no Sol e Mar 

(239)... ele mexe com comida::japonesa... é... mexe (  ) com essas comidas japonesas... aí 

graças a Deus... está levando.... 

(240) aí ele tem um filho com ela... ela trabalha... aí ele está aí... pegando o seguro 

desemprego 

(241)... mas também (está)  fazendo uns bicos por fora... 

(242) não... ela nunca me deu... até agora...  não... só mora... namora... está até morando 

com o rapaz agora... 
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(252) um dia apareceu aí eu perguntei “ei senhora como é que está a sua filha? ... aí ela só 

disse “ah está trabalhando... está trabalhando” ((risos)) 

(254) aí depois a mãe dela estava falando para mim “ah está lá trabalhando em casa de 

família?” “é::está lá com os meninos” assim simples (  ) 

(255) ela está em uma fase agora... treze anos... danada... ela está::estudando né? 

(256) (está)  fazendo os deveres certinho né? 

(257) não estou lembrado não... ela é danada como eu estou dizendo 

(260) “ah::tu já está indo para parque do Bom Menino?” 

(262) aí depois que veio pra cá ficou mais manhosa... porque vai ficando engraçadinho... 

aí:: 

(263) hoje em dia está aí... querendo dar trabalho para avó... 

(264).... ela crente que está abafando aí a gente sabe (  )... a mãe dele é gente boa... pa/vem 

passar dia aqui em casa... 

(266) ? Está dando outro trabalho para a mãe dela... “rapaz” e estuda no mesmo colégio 

dela... 

(268) tem... agora que está começando fazer... só tem um... um menino... 

 

Tomando a ocorrência (214) como modelo de análise, percebemos que o 

informante indica, na situação expressa, a ação de “jogar” em curso, sem delimitar seus 

pontos inicial ou final. As demais ocorrências apresentam comportamento semelhante, 

resguardadas as especificidades de cada uma. Desse modo, nas ocorrências (208), (209) 

e (231), o gerúndio perifrástico aparece seguido de uma expressão adverbial 

representada por “aí”, “mais um pouquinho” e “muito não”, respectivamente. Nas 

ocorrências (210), (223), (240), (241), (256) e (266), o gerúndio aparece seguido de um 

NP representado por “tudo”, “o meu”, “o seguro desemprego”, “uns bicos por fora”, “os 

deveres certinho” e “outro trabalho”, respectivamente.  

Vale salientar que, nas ocorrências (241) e (256), o verbo auxiliar “estar” 

aparece subentendido, uma vez que já foi mencionado no diálogo imediatamente 

anterior. Nas ocorrências (230) e (263), o gerúndio aparece seguido de um VP 

representado por “é setenta, oitenta, noventa” e de um IP representado por “dar trabalho 

para a avó”, respectivamente. Nas ocorrências (238), (242), (254) e (260), o gerúndio 

aparece seguido de um PP representado por “com ele”, “com o rapaz”, “em casa de 

família” e “para parque do Bom Menino”, respectivamente. Nas ocorrências (211), 

(214), (239), (252), (255), (257) e (264), o gerúndio aparece sem complemento. Na 

ocorrência (262), aparece seguido de um AP representado por “engraçadinho”. E, na 
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ocorrência (268), o gerúndio aparece seguido do sujeito “PRO” que tem como 

referência “ele”. 

 

h) No inquérito 08, referente ao informante H, o gerúndio perifrástico 

aparece nas ocorrências (269), (270), (271), (277), (281), (282), (287), (289), (290), 

(293), (296), (297), (298), (299) e (300): 

 

(269) 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... 

(270) então... o certo é achar que o boi não morre.. o boi adormece porque ... morre hoje e 

quando é depois de amanhã já está brincando de novo... então ( ) adormecer... 

(271) Já está vindo de novo, agora/ já vai começar agora sábado de alelu/ da aleluia já vai 

começar de novo a brincadeira... 

(277) [Graças a Deus eu estou aqui contando a história... graças a Deus...] 

(281)... que está dando muito assalto... 

(282) Ah no meu time é o... eu gosto/ estou gostando agora do Pimentinha... 

(287) Porque já está ficando/ dois anos já está desgastado... então tem que trocar mesmo... 

(289)... o governo está ruim... tanto prefeito como governador está/ para mim está 

péssimo... Porque eu não estou vendo nada que...  

(290) ... eles estão fazendo aí ...  até hoje ninguém faz/ vê nada... 

(293)  olha... está faltando a disciplina... 

(296) é porque hoje eh::sempre foi isso... eles ó/os governantes só trabalham em prol deles 

mesmos... não estão querendo saber quem está para a frente...eles querem/pensam só neles 

(sentença exclamativa) 

(297) esse prefeito até agora... está com cem dias de mandato...até agora ainda não fez 

nada... a única coisa que ele está fazendo aí 

(298)... que o povo está falando... é que  

(299) ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha dele ele falou que 

ele não ia mexer com ninguém... 

(300) está é tirando seis mil e tantas pessoas (sentença exclamativa) 

 

 Tomando a ocorrência (277) como modelo de análise, percebemos que o 

falante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “contar”, sem demarcar 

seu início ou final. As demais ocorrências apresentam comportamento semelhante, 

resguardadas as particularidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (269), (270), 

(271) e (282), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um PP representado por “no 

boi”, “de novo”, “de novo” e “agora do Pimentinha”, respectivamente.  
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Nas ocorrências (277), (281), (293), (299) e (300), o gerúndio aparece 

seguido de um NP representado por “a história”, “muito assalto”, “a disciplina”, “seis 

mil e tantas pessoas” e “seis mil e tantas pessoas”, respectivamente. Na ocorrência 

(287), o gerúndio aparece sem complemento. Nas ocorrências (289) e (298), o gerúndio 

aparece seguido de um CP representado por “nada que” e “é que”, respectivamente. Nas 

ocorrências (290) e (297), o gerúndio aparece seguido de uma expressão adverbial 

representada por “aí”. E, na ocorrência (296), aparece seguido do sujeito “PRO” que 

tem como referência “os governantes”.  

 

4.2.2.2 “Estar” no Pretérito Imperfeito do Indicativo + gerúndio  

 

Conforme Garcia (2010), o verbo tanto no PB quanto no português europeu, 

no tempo Pretérito Imperfeito do Indicativo, apresenta uma forma simples por exemplo, 

“levava” e uma forma perifrástica por exemplo, “estava levando/ a levar”. Enfatizamos, 

nessas ocorrências, ações passadas, durativas e temporalmente indefinidas, uma vez que 

a forma escolhida pelos falantes apresenta a situação sem considerar seus pontos inicial 

ou final.  

Nos dados analisados, as construções perifrásticas formadas por “estar” + 

gerúndio com o auxiliar no Imperfeito do Indicativo aparecem: 

a) No inquérito 01, referente à informante A, nas ocorrências (4), (7), (9), e 

(19): 

(4) Estava tendo um evangelismo aqui na rua aí  

(7)... eu estava entrando ela disse, ei menina vem aqui 

(9) ele estava começando pegar as coisas para comprar drogas   

(19) como... eu estava dizendo... antigamente as meninas brincavam com os meninos. 

 

Considerando a ocorrência (7) como modelo de análise, observamos que a 

informante A apresenta a ação de “entrar” como um evento em curso, realizado em um 

período de tempo indeterminado sem considerar seus pontos inicial ou final. As demais 

ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as especificidades de 

cada uma. Na ocorrência (4), o gerúndio apresenta-se seguido por um NP representado 

por “um evangelismo”. Nas ocorrências (7) e (9), a construção gerundiva aparece 

seguida de um VP representado por “ela disse, ei menina vem aqui” e, por “pegar as 

coisas para comprar drogas”, respectivamente. Na ocorrência (19), o gerúndio 
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perifrástico aparece seguido do advérbio temporal “antigamente”. 

 

b) No inquérito 02, referente à informante B, nas ocorrências (25) e (33): 

 

(25) ( ) ainda agora mesmo mamãe foi me chamar eu estava conversando com uma amiga 

minha... 

(33) todos os prefeitos roubam né? Mas se fosse para roubar... deixava logo ele... porque 

esse aí... pelo menos ele ainda estava dando farda... 

 

Nas ocorrências (25) e (33) acima, o gerúndio perifrástico aparece seguido 

de um PP representado por “com uma amiga minha” e de um NP representado por 

“farda”, respectivamente. 

 

c) No inquérito 03, referente ao informante C, na ocorrência (60), seguido 

de um NP representado por “essa profissão”: 

 

(60) rapaz eu acho que difícil assim porque eu tava parado né, muito tempo que não estava 

( ) exercendo essa profissão né? 

 

d) No inquérito 05, referente à informante E, na ocorrência (172), seguido 

de um PP representado por “na televisão”: 

 

(172) dai tu vê... pra pobre tudo é mais difícil... tudo é mais difícil ela tava falando na 

televisão que ela precisava desse leite... 

 

e) No inquérito 06, referente à informante F, nas ocorrências (185), (186), 

(187) e (189): 

 

(185) já estava com medo que ele voltasse que estava querendo agarrar tudo  

(186) nessa semana eles todo mundo chamou a atenção o estresse que ele estava vivendo 

assim ...  

(187) ... parece que ele estava em um ambiente que ele não estava querendo estar... 

(189) por coincidência ele estava brincando com o carro 

 

Tomando a ocorrência (172) por modelo de análise, percebemos que a 

informante E indica, na situação expressa, o decurso da ação de “falar”, uma vez que 
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não se pode precisar seu início ou final. As demais ocorrências apresentam 

comportamento semelhante, respeitando as especificidades de cada uma. Nas 

ocorrências (185) e (187), o gerúndio perifrástico aparece seguido do sujeito “PRO” que 

tem como referência “ele”. Nas ocorrências (186) e (189), aparece seguido de uma 

expressão adverbial representada por “assim” e de um PP representado por “com o 

carro”, respectivamente. 

 

f) No inquérito 07, referente ao informante G,  o gerúndio perifrástico 

aparece nas ocorrências (213), (258) e (259) sem complemento nos dois primeiros casos 

e seguido de um PP representado por “no parque”, respectivamente: 

 

(213) e não tinha::/estava caindo ((risos)) levantou de uns tempos para cá...agora o Moto 

caiu né? 

(258)... um dia ela estava mentindo a gente foi/soube que ela estava no Parque do Bom 

Menino... 

(259) Fernandinha...eu passei no ônibus para o serviço...o que era que tu estava fazendo no 

parque? 

 

g) No inquérito 08, referente ao informante H, o gerúndio perifrástico com o 

auxiliar no Pretérito imperfeito do Indicativo aparece nas ocorrências (274) e (286), 

seguido de uma expressão adverbial representada por “lá” e de um PP representado por 

“para sustentar a família”: 

 

(274)... aí quando eu cheguei lá no museu ... já estavam os outros dois esperando lá... ele 

foi só buscar o carro para para para quererem me assaltar 

(286)... aí foi ( ) arranjei família e o dinheiro não estava mais dando para sustentar a 

família... 

 

Considerando a ocorrência (274) como modelo de análise, notamos que o 

informante indica o andamento da ação de “esperar”, sem delimitar seu início ou final. 

 

4.2.2.3 “Estar” no infinitivo + gerúndio  

 

As perífrases formadas pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no 

infinitivo, aparecem: 
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a) No inquérito 02, referente à informante B, nas ocorrências (23), (30), 

(38) (40) e (42): 

 

(23) aqui mesmo aqui na/vai bem aqui na porta de casa... passa um homem de moto “vamos 

embora... passa o celular... passa o não sei o que” não dá para se estar confiando... 

(30) além de::os ônibus já estarem todos caindo ( ) pelos pedaços... 

(38) eu li... mas eu não sou muito assim de:: estar guardando coisa... em memória... 

(40) é conversar né? e nã::o estar deixando seus filhos... suas filhas... sair assim... 

(42) minha filha engravidar ce::do... meu filho beber... minha filha beber... então isso aí... 

eu vou estar acompanhando... para que não aconteça ( ) a mesma coisa que aconteceu 

comigo... 

 

Tomando a ocorrência (38) como base de análise, percebemos que a 

informante B indica, na situação expressa, o decurso da ação de “guardar” sem delimitar 

seus pontos inicial ou final. As demais ocorrências apresentam características 

semelhantes, respeitadas as especificidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (23), 

(30), (38), (40) e (42), a perífrase gerundiva aparece sem complemento, intercalada por 

um NP representado por “todos”, seguida por um NP representado por “coisa em 

memória”, “seus filhos” e seguido por um PP representado por “para que não aconteça a 

mesma coisa”, respectivamente.  

 

b) No inquérito 08, referente ao informante H, o gerúndio perifrástico com o 

auxiliar no infinitivo aparece nas ocorrências (278), (279) e (292), seguido de um NP 

representado por “crack”, “os outros” e “isso”, respectivamente: 

 

(278) A cidade cresceu ... e a maior parte deles não querem trabalhar só querem estar 

fumando crack ... que serviço tem para trabalhar mas não querem trabalhar 

(279)... só querem estar roubando os outros... 

(292) ah passa muita coisa (sentença exclamativa) passa filme de sexo/criança/criança não é 

para estar assistindo isso... 

 

Considerando a ocorrência (278) um modelo de análise, percebemos que o 

informante H indica o andamento da ação de “fumar”, uma vez que não se pode 

delimitar o início ou final dessa ação. As demais ocorrências apresentam características 

semelhantes, respeitadas as especificidades de cada uma. 
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4.2.2.4 “Estar” no Presente do Subjuntivo + gerúndio 

A perífrase formada pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no 

Presente do Subjuntivo, aparece: 

 

a) No inquérito 04, referente ao informante D, na ocorrência (142), sem 

complemento: 

 

(142) às vezes eu to/ eu assisto jogo do Corinthians na libertadores ou em outro 

campeonato que ele esteja participando 

 

Como podemos notar, o informante D apresenta a ação de “participar” como 

um evento em curso, sem delimitar seu início ou final. 

 

4.2.2.5 “Estar” no Futuro do Subjuntivo + gerúndio 

 

A perífrases formada pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no 

Futuro do Subjuntivo, aparece: 

 

a) No inquérito 03, referente ao informante C, na ocorrência (52): 

 

 (52) aí aí é de acordo com o serviço né ... tu né tu estiver trabalhando para tu ter esses 

objetivos.... 

 

Na ocorrência acima, o informante C indica, na situação expressa, o 

andamento da ação de “trabalhar” sem marcar sem início ou final. O gerúndio 

perifrástico aparece seguido de um PP representado por “para tu ter esses objetivos”. 

 

4.2.2.6 “Estar” no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo + gerúndio 

 

A perífrases formada pelo verbo “estar” + gerúndio, com o auxiliar no 

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, aparece: 

 

a) No inquérito 03, referente ao informante C, na ocorrência (46): 
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(46) Rapaz eu acho que tem a ver sim que se eles estivessem trabalhando eles muitas coisas 

eles não vão né 

 

Na ocorrência acima, o informante C indica, na situação expressa, o 

andamento da ação de “trabalhar” sem marcar sem início ou final. O gerúndio 

perifrástico aparece seguido de um NP representado por “eles muitas coisas”. 

 

4.2.2.7 Gerúndio perifrástico “outros verbos” + gerúndio 

 

Enfatizamos nas ocorrências com gerúndio perifrástico formado por “outros 

verbos” + gerúndio com o auxiliar no Presente do Indicativo, ações inacabadas, 

durativas e temporalmente indefinidas, uma vez que não se pode precisar o início ou o 

final da situação expressa pelos falantes. As perífrases formadas por outros verbos + 

gerúndio aparecem com o auxiliar em diferentes tempos verbais, conforme 

demonstramos a seguir: 

 

4.2.2.7.1 “Outros verbos” no Presente do Indicativo + gerúndio 

 

As perífrases formadas por “outros verbos” + gerúndio, com o auxiliar no 

Presente do Indicativo, aparecem: 

 

a) No inquérito 01, referente à informante A, na ocorrência (14) que se 

apresenta seguida por um PP representado por “nos professores”: 

  

(14) hoje em dia é os alunos é que ficam batendo nos professores 

 

b) No inquérito 02, referente à informante B, nas ocorrências (21), (28) e 

(39): 

 

(21) aprendi né? Mas com o passar do tempo né? ( ) aí a pessoa vai esquecendo um pouco... 

(28) eu ia para igreja... bebia... quando saía da igreja... bebia...( ) o Espírito... Santo... vai 

incomodando ( ) 

(39) por que ele fala::fala de adultério... de tudo... de adulté::rio..de::de prostituição... de 

tudo... vai ensinando um pouquinho da Bíblia... 
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Considerando a ocorrência (14) como parâmetro de análise, percebemos que 

a informante A indica o decurso da ação de “bater”, sem delimitar seus pontos inicial ou 

final. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (21), (28) e (39) acima, o gerúndio 

perifrástico aparece seguido de um NP representado por “um pouco”, “a pessoa” e 

“pouquinho da bíblia”, respectivamente. 

 

c) No inquérito 03, referente ao informante C, nas ocorrências (45), (47) e 

(63): 

 

(45)... que a a idade vai aumentando e pelo menos ele já sabe ( ) alguma profissão né 

(47) ... que eles vão ganhando ali né ... ali suado né 

(63) e eu vou levando ( ) até quando Deus quer 

 

Tomando a ocorrência (63) como modelo de análise, observamos que o 

informante C apresenta a ação de “levar” como um evento em andamento, sem marcar 

seu início ou final. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, 

respeitadas as especificidades de cada uma. Assim, nas ocorrências (45), (47) e (63), o 

gerúndio aparece sem complemento, seguido de uma expressão adverbial representada 

por “ali” e seguido por um PP representado por “até quando Deus quer”, 

respectivamente. 

 

d) No inquérito 04, referente ao informante D, nas ocorrências (97), (98), 

(99), (102), (110), (111), (113), (114), (119), (126), (128), (131), (136), (139), (140), 

(146), (147), (149), (150) e (152): 

 

(97) a cada dia que se passa a juventude ela acaba usando drogas cada vez mais cedo 

(98)... também muito por influências de amigos (...), de festas e aí eles acabam usando 

drogas mais cedo. 

(99) as pessoas não têm não tem emprego então acabo entrando no mundo das drogas ... 

(102) às vezes a gente assiste no cidade alerta pessoas policial que acabam é se envolvendo 

no mundo das drogas por ganhar mais. 

(110) aí vem o que acaba acontecendo é isso as crianças ( )  

(111)... hoje em dia o filho principalmente a filha de doze treze anos ela já começa a chegar 

dez acaba chegando duas três (da manhã) 

(113)... hoje em dia você acaba ganhando trezentos reais e (...)  
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(114) as coisas não congelam e continuam é:: aumentando até muito mais de que o salário 

(119) as pessoas que vão da...qui pra brincar pra lá... não vai levando a violência... porque 

ele vai realmente para brincar 

(126) (o problema do mundo antes) continua sendo o mesmo de hoje 

(128) os jovens de hoje eles acabam se viciando mais rápido (...) 

(131) mas a gente acaba vendo no jornal (...) 

(136) a população ela cresceu muito nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito 

e então (...) 

(139)... aonde as pessoas ficam recebendo medicamento no corredor.  

(140) Há muito tempo muito tempo vem sendo assim 

(146) Bem durante esse período que ela ( ) vem pra mim fazendo uma boa campanha. 

(147) hoje em dia você tem muito serviço neh muito serviço que a presidenta ela vem é 

realmente é qualificando as pessoas 

(149) e enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente agora com esse primeiro 

emprego  

(150)... que ela vem botando os muitos jovens (...) 

(152) Pra mim ela vem fazendo um ótimo serviço. 

 

Considerando a ocorrência (136) como parâmetro de análise, observamos 

que o informante D indica, na situação expressa, o andamento da ação de “crescer” sem 

marcar seu início ou final. As demais ocorrências apresentam características 

semelhantes, respeitadas as especificidades de cada uma. Desse modo, nas ocorrências 

(97), (98), (113), (119), (126), (139), (146), (147), (150) e (152), o gerúndio perifrástico 

aparece seguido de um NP representado por “drogas cada vez mais cedo”, “drogas mais 

cedo”, “trezentos reais”, “a violência”, “o mesmo de hoje”, “medicamento no corredor”, 

“uma boa campanha”, “as pessoas”, “os muitos jovens” e “um ótimo serviço”, 

respectivamente.  

Nas ocorrências (99), (102), (114) e (131), o gerúndio perifrástico aparece 

seguido de um PP representado por “no mundo das drogas”, “no mundo das drogas”, 

“até muito mais” e “no jornal”, respectivamente. Na ocorrência (110), o gerúndio 

perifrástico aparece seguido de um VP representado por “é isso as crianças”. Nas 

ocorrências (111), (128), (136), (140) e (149), o gerúndio perifrástico aparece seguido 

de uma expressão adverbial representada por “duas, três [da manhã]”, “mais rápido”, 

“muito”, “assim” e “principalmente agora”, respectivamente.  

 

e) No inquérito 05, referente à informante E, nas ocorrências (157), (159), 

(161), (168) e (174): 
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(157) no dia de sábado eu vou no barzinho lá perto de casa que tem uma radiola também 

que/aí eu fico lá... bebendo uma cervejinha 

(159) não gosto mais dessas coisas... vai cansando... 

(161)... aí assim vai passando o tempo tu fica boa e não precisa de médico porque não tem 

mesmo 

(168)... aí eles ficam jogando bola ((riso)) 

(174)... eu digo “menina”... “ah então tá certo vai apanhando... aí no dia que ele quebrar tua 

cara todinha te matar eu vou dizer pra ti... não, ele te ama” 

 

Tomando por base a ocorrência (168), percebemos que a informante E 

apresenta a ação de “jogar” como evento em curso sem marcar seu início ou final. As 

demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Desse modo, nas ocorrências (157), (161) e (168), o 

gerúndio perifrástico aparece seguido de um NP representado por “uma cervejinha”, “o 

tempo” e “bola”, respectivamente. Nas ocorrências (159) e (174), aparece sem 

complemento. 

 

f) No inquérito 06, referente à informante F, nas ocorrências (175), (180), 

(183), (199) e (205): 

 

(175) Deus/eu sou crente... em Jesus e:: a gente... não se conforma mas se consola” o 

próprio Deus vai dando experiência 

(180) ele odia/fica odiando o colégio ... não queria mais ir de jeito 

(183) (ele) o que pega quebra não pode ver nada que vai passando a mão 

(199) Eu tenho duas filhas, uma é pedagoga, todas as duas são pedagogas, agora tem outros 

cursos, né, que vai somando, né... 

(205) Às vezes eu fico vendo o Anel Viário, essa porção de carro que passa toda hora e tem 

muita batida. 

 

Considerando a ocorrência (199) como parâmetro de análise, observamos o 

andamento da ação de “somar”, expressa na fala da informante F, sem delimitar seus 

pontos inicial ou final. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, 

respeitadas as especificidades de cada uma. Dessa maneira, nas ocorrências (175), 

(180), (183) e (205), seguido de um NP representado por “experiência”, “o colégio”, “a 

mão” e “o anel viário”, respectivamente. E, em (199), aparece sem complemento. 
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g) No inquérito 07, referente ao informante G, nas ocorrências (215), (216), 

(227), (228), (229), (243), (244), (262) e (265): 

 

(215)... ( ) se tem um jogo na televisão tu não vai para o estádio...é isso...enquanto não tirar 

isso aí... (  ) o futebol daqui só vai... caindo... 

(216) Um campeonato velho desse que eles inventam aí (sentença exclamativa)” e aí 

negada vão se saindo... 

(227) aí depois do dia sete que vai melhorando...  

(228) aí tem horas que eu fico pensando “rapaz... a justiça daqui é muito fraca... 

(229) ...eu fico olhando aquilo tem um bocado de história... 

(243) é bom... é bom pra poxa... quando está ali na rede pequeninho é bom demais 

(sentença exclamativa) depois vai crescendo  

(244) vão ficando saliente ((risos)) é bom demais... é bom ter uma criança.... 

(262) aí depois que veio pra cá ficou mais manhosa... porque ( ) vai ficando engraçadinho...  

(265)... aí o menino fica brincando com ela... 

 

Considerando a ocorrência (265) como modelo de análise, verificamos que 

o informante G apresenta a ação de “brincar” como um evento em curso, sem marcar 

seu início ou final. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, 

respeitadas as especificidades de cada uma. Neste termo, nas ocorrências (215), (227) e 

(243), o gerúndio perifrástico aparece sem complemento. Nas ocorrências (244) e (262), 

o gerúndio aparece seguido de um AP representado por “saliente” e “engraçadinho”, 

respectivamente. Nas ocorrências (228) e (229), o gerúndio aparece seguido de uma 

sentença representada por “rapaz... a justiça daqui é muito fraca” e “aquilo tem um 

bocado de história”, respectivamente. E, em (216) e (265), o gerúndio aparece 

intercalado pelo pronome “se” e seguido de um PP representado por “com ela”, 

respectivamente. 

 

h) No inquérito 08, referente ao informante H, nas ocorrências (284), (285) 

e (288), seguido de um NP representado por “passageiro”, “passageiro” e “problema”, 

respectivamente: 

 

(284) Eles ficam chamando passageiro ... “bora bora bora por/ para tal lugar é dois reais três 

reais” 

(285) aí ... aí vai levando passageiro... 
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(288) Não o carro de hoje tem mais qualidade... o carro de hoje não anda dando problema... 

 

Tomando a ocorrência (284) como modelo de análise, percebemos que o 

informante H apresenta a ação de “chamar” como um evento em curso, sem marcar seu 

início ou final. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, 

respeitadas as especificidades de cada uma. 

 

4.2.2.7.2 “Outros verbos” no Pretérito Perfeito do Indicativo + gerúndio 

 

Conforme já mencionado na seção 1.5 deste trabalho, as perífrases 

gerundivas realizadas no Pretérito Perfeito do Indicativo expressam ações completas, 

com início, meio e fim. As perífrases formadas por “outros verbos” + gerúndio, com o 

auxiliar no Pretérito Perfeito do Indicativo, aparecem: 

 

a) No inquérito 01, referente à informante A,  nas ocorrências (13) e (16): 

 

(13) Eu fiquei horrorizada quando cheguei e fiquei sabendo o que foi que ele fez... 

(16) quando eu tinha oito dias de nascida aí foi que eu fiquei morando com ela... 

 

 Tomando a ocorrência (13) como modelo de análise, verificamos que a 

informante A apresenta a ação de “saber” como um evento concluído com início, meio e 

fim. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Portanto, na ocorrência (13), a perífrase aparece seguida 

de um CP representado por “o que foi que eu fiz” e na ocorrência (16), seguida de um 

PP representado por “com ela”. 

 

b) No inquérito 02, referente à informante B, na ocorrência (22) em que se 

apresenta sem complemento: 

 

(22) eu era dedicada... nunca fiquei reprovada... eu era aí depois eu fui relaxando... 

 

c) No inquérito 03, referente ao informante C, na ocorrência (80) em que 

aparece seguido de um NP representado por “outras manifestações”: 

 

(80)... aí eu fui conhecendo outras  ( ) manifestações... outras brincadeiras né? 
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d) No inquérito 04, referente ao informante D, nas ocorrências (117), (118) 

e (145): 

 

(117) São Luís ele acabou crescendo muito (...) 

(118) nos primeiros anos o Marafolia foi muito bom...e::depois já foi acontecendo muita 

morte (...) 

(145) Com isso as pessoas já acabaram se acostumando 

 

Tomando a ocorrência (117) como modelo de análise, verificamos que a 

informante D apresenta a ação de “crescer” como um evento concluído com início, meio 

e fim. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Portanto, nas ocorrências (117), (118) e (145), o gerúndio 

perifrástico aparece seguido de uma expressão adverbial representada por “muito”, de 

um NP representado por “muita morte” e intercalado pelo pronome reflexivo “se”, 

respectivamente. 

 

e) No inquérito 05, referente à informante E, nas ocorrências (156) e (162): 

 

(156) é eu fiquei olhando... umas mulheres com umas pernonas deste tamanho 

(162)... trabalhava de babá... aí depois eu fui aprendendo cozinhar... voltei de novo pra 

cozinhar de novo 

 

Tomando a ocorrência (156) como modelo de análise, verificamos que a 

informante E apresenta a ação de “olhar” como um evento concluído com início, meio e 

fim. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Desse modo, nas ocorrências (156) e (162), o gerúndio 

perifrástico aparece seguido de um NP representado por “umas mulheres” e do sujeito 

“PRO” que tem como referência “eu”. 

 

f) No inquérito 06, referente à informante F, nas ocorrências (178), (179), 

(184), (188) e (196):  
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(178)... falava tudo... foi perdendo, perdendo24 depois ficou com sete palavras que foi água 

suco maçã açúcar  

(179)... depois foi perdendo perdendo ficou só com água depois tudo para ele era água 

podia ser o que fosse era água... mas 

(184) ali eu fiquei tomando conta de um botei para dentro 

(188) A convivência... a própria convivência foi ensinando 

(196) só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros anos foi peregrinando pra 

encontrar onde Deus queria me botar... 

 

Tomando a ocorrência (188) como modelo de análise, verificamos que a 

informante F apresenta a ação de “ensinar” como um evento concluído com início, meio 

e fim. As demais ocorrências apresentam características semelhantes, respeitadas as 

especificidades de cada uma. Dessa maneira, nas ocorrências (178) e (179), o gerúndio 

aparece seguido de um VP representado por “depois ficou com” e “ficou só com água”, 

respectivamente. Em (184) e (196) aparece seguido PP representado por “de um” e “pra 

encontrar onde Deus queria me botar”, respectivamente. E, na ocorrência (188), aparece 

sem complemento. 

 

g) No inquérito 07, referente ao informante G, nas ocorrências (217) e (253) 

seguido de um PP representado por “para o Sampaio” e de uma expressão adverbial 

representada por “assim”, respectivamente: 

 

(217) porque::desde criança... eu gostei do time e tal... e a gente aqui do bairro tudo era 

boliviano... a gente ia para o estádio... aí eu fiquei torcendo para o Sampaio 

(253) compadre tem muita gente doido... eu fiquei/eu fiquei pensando assim né? 

 

Nessas ocorrências, os falantes indicam, na situação expressa, uma ação 

acabada, completa, isto é, com início, meio e fim. 

 

4.2.2.7.3 “Outros verbos” no Pretérito Imperfeito do Indicativo + gerúndio 

 

As perífrases realizadas no Pretérito Imperfeito do Indicativo expressam 

ações inacabadas, durativas que se realizam em um intervalo de tempo, sem determinar 

seus pontos inicial ou final. As perífrases formadas por “outros verbos” + gerúndio, com 

                                                           
24 Nos exemplos em que o verbo no gerúndio aparece repetido, consideramos, nesta tese, apenas uma 

ocorrência. 
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o auxiliar no Pretérito Imperfeito do Indicativo, aparecem: 

 

a) No inquérito 02, referente à informante B, na ocorrência (20) em que o 

gerúndio aparece intercalado por um NP representado por “um professor”: 

 

(20) só que ficava um professor né? Orientando... mas a aula... Português e Matemática era 

pela televisão... 

 

b) No inquérito 07, referente ao informante G, nas ocorrências (249), (251) 

e (267): 

 

(249) a mãe dessa menina... não era aposentada... vivia de bico... lavando roupa 

(251) era uma pequena assim que não esquentava com nada... eu ficava olhando assim... 

(267) eu nunca bati nos meus filhos... ela não ela quebrava no pau eu também ficava só 

olhando... : eu não... ficava só olhando... 

 

Tomando a ocorrência (249) como modelo de análise, percebemos que a 

informante G, ao fazer uso da perífrase gerundiva, indica o andamento da ação de 

“lavar”, sem marcar seu início ou final. As demais ocorrências apresentam 

comportamento semelhante, resguardadas as especificidades de cada uma. Assim sendo, 

nas ocorrências (249), (251) e (267), o gerúndio perifrástico aparece seguido de um NP 

representado por “roupa”, de uma expressão adverbial representada por “assim” e sem 

complemento, respectivamente. 

 

4.2.2.7.4 “Outros verbos” no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo + gerúndio 

 

As perífrases realizadas no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo indicam 

ações inacabadas, durativas que se realizam em um intervalo de tempo, sem determinar 

seus pontos inicial ou final. As perífrases formadas por “outros verbos” + gerúndio, com 

o auxiliar no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo aparecem: 

 

a) No inquérito 03, referente ao falante C, em que o gerúndio perifrástico 

aparece na ocorrência (67), seguido de um PP representado por “mesmo na diária”, 

indicando uma ação em andamento temporalmente indefinida: 
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(67) compensa sim! porque se fosse trabalhando mesmo na diára ( ) eu ganhava muito 

mais... 

 

4.2.2.7.5 “Outros verbos” em uma expressão com valor de futuro + gerúndio 

 

As perífrases gerundivas realizadas em uma expressão com valor de futuro 

exprimem ações inacabadas, durativas que se realizam em um intervalo de tempo, sem 

determinar seus pontos inicial ou final. As perífrases formadas por “outros verbos” + 

gerúndio, com o auxiliar em uma expressão com valor de futuro aparecem: 

 

a) No inquérito 01, referente à informante A, na ocorrência (15): 

 

 (15) se acabou (...) vai ficar esperando até pegar dinheiro de novo para comprar. 

 

Esse tipo de perífrase aparece na ocorrência na (15) em que o gerúndio 

aparece seguido de um VP representado por “até pegar dinheiro de novo”. Vale salientar 

que nessa ocorrência, a falante A apresenta a ação de “esperar”, como um evento em 

andamento, sem marcar seu início ou final. 

 

b) No inquérito 04, referente ao informante D, a perífrase gerundiva aparece 

na ocorrência (121), seguida de um NP representado por “Papa”, indicando uma ação 

incompleta, sem delimitar seu início ou final: 

 

(121) ele sempre... no coração do Brasil e do mundo vai continuar sendo Papa... 

 

4.2.2.7.6 “Outros verbos”  no infinitivo + gerúndio  

 

As perífrases gerundivas realizadas no infinitivo exprimem ações 

inacabadas, durativas que se realizam em um intervalo de tempo, sem determinar seus 

pontos inicial ou final. As perífrases formadas por “outros verbos” + gerúndio, com o 

auxiliar no infinitivo aparecem: 

 

a) No inquérito 01, referente à informante A, na ocorrência (12): 

 

(12) Ficar em casa descansando  
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Nesta ocorrência, esse tipo de perífrase aparece com o gerúndio intercalado 

por um PP representado por “em casa”. 

 

b) No inquérito 03, referente ao falante C, a perífrase gerundiva aparece na 

ocorrência (57), seguida de um PP representado por “para evitar”, indicando uma ação 

inacabada que se realiza num período de tempo indeterminado: 

 

(57)... prender eles né ... acabar ( ) prendendo para evitar mais negócio de droga ... 

 

c) No inquérito 05, referente à informante E, a perífrase gerundiva aparece 

na ocorrência (167), seguida de um NP representado por “essas besteiras”, indicando a 

incompletude da ação de “assistir”, sem marcar seu início ou final: 

 

(167) eu gosto mais de entreter ele é negócio de empinar pipa... é jogar bola de gude... é lá 

na porta mesmo... melhor do que ficar assistindo essas besteira né? 

 

d) No inquérito 06, referente à informante F, a perífrase gerundiva aparece 

na ocorrência (204), seguida de um NP representado por “a família” e intercalada por 

um PP representado por “com nome em projeto”, indicando uma ação em curso que se 

realiza num intervalo de tempo indeterminado: 

 

(204)... isso é  gente que quer fazer projeto, ficar com nome em projeto, destruindo a 

família... 

 

e) No inquérito 07, referente ao informante G, a perífrase gerundiva 

aparece na ocorrência (224), intercalada por um NP representado por “os pessoal”, 

indicando uma ação incompleta, que não se pode delimitar seu início ou final: 

 

(224) aí eu até saio da agência para não ficar... os pessoal falando... 

 

As formas de gerúndio encontradas no português do Maranhão nos oito 

inquéritos analisados podem ser demonstradas na tabela 03 a seguir.     
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                                                                                    Perífrases verbais 

                                                          

          Gerúndio simples                 “Estar” + gerúndio      “Outros verbos” + gerúndio                

                                                                                            

         

Grupos Inquéritos n % n % n % 

 

 

 

 

          I 

01 (F) 04 1,33 10 3,33 05 

 

1,67 

 

02 (F) 03 1,00 16 5,33        05 1,67 

 

 03 (M) 11 3,66 35 11,67 06 2,00 

 

04 (M) 17 5,67 16 5,33 24 8,00 

 

 

 

 

 

II 

 

05 (F) 

 

06 2,00 08 2,67 08 2.67 

06 (F) 

 

09 3,00 13 4,33 11 3,66 

07 (M) 

 

20 6,67 26 8,67 15 5,00 

08 (M) 

 

09 3,00 20 6,67 03 1,00 

                           TOTAL               79                  26,33                 144                48,00                  77                 25,67 

 

Tabela 03: Formas de gerúndio encontradas nos inquéritos do grupo I e do grupo II 

 

 

Na tabela acima, podemos observar que a forma do gerúndio perifrástico 

aparece em maior número comparado à forma simples, totalizando duzentas e vinte e 

uma ocorrências, que correspondem a 73,67% do total de ocorrências encontradas nos 

oito inquéritos analisados. Na seção 4.4, serão apresentados os resultados dos 

cruzamentos dos resultados entre os subgrupos de cada grupo, bem como o cruzamento 

entre os grupos I e II. 

Vale destacar que o gerúndio perifrástico aparece, nos dados analisados, 

com o auxiliar realizado em diferentes tempos verbais e formas nominais. Assim, as 

perífrases formadas por “estar” + gerúndio aparecem realizadas: 

a) No Presente do Indicativo, em seis ocorrências do inquérito 01; em nove, 

do inquérito 02; em trinta e duas, do inquérito 03; em quinze, do inquérito 04; em sete, 

do inquérito 05; em nove, do inquérito 06; em vinte e quatro, do inquérito 07; e em 

quinze, do inquérito 08.  

b) No Pretérito Imperfeito do Indicativo, em quatro ocorrências do inquérito 

01; em duas, do inquérito 02; em uma, do inquérito 03; em uma, do inquérito 05; em 

quatro, do inquérito 06; em duas, do inquérito 07; e em duas, do inquérito 08. No 

inquérito 04, não foram encontradas ocorrências dessa forma perifrástica realizada nesse 

tempo verbal. 

c)  No infinitivo, em cinco ocorrências do inquérito 02 e em três, do 
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inquérito 08. Nos demais inquéritos, não foram encontradas ocorrências dessa forma de 

gerúndio perifrástico realizada no infinitivo. 

d) No Presente do Subjuntivo, em uma ocorrência do inquérito 04. Nos 

demais inquéritos analisados, não foram encontradas ocorrências dessa forma de 

gerúndio perifrástica realizada nesse tempo verbal.  

e) No Futuro do Subjuntivo, em uma ocorrência do inquérito 03. Nos 

demais inquéritos analisados, não foram encontradas ocorrências dessa forma gerundiva 

realizada no Futuro do Subjuntivo.  

f) No Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, em uma ocorrência do inquérito 

03. As formas de gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio realizadas nos diferentes 

tempos e formas nominais encontradas nos oito inquéritos analisados podem ser 

demonstradas na tabela 04, a seguir: 

 

Tempos verbais/ formas nominais do auxiliar 

Pres. do 

Ind. 

 

Pret. Imp. 

do Ind. 

 

Infini- 

tivo 

 

Pres. do 

Subj. 

 

Fut. do 

Subj. 

 

Pret. Imp. 

do Subj 

 
       

Grupos Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (F) 06 4,17 

 

04 2,78 - - - - - - - - 

02 (F) 09 6,25 02 

 

1,39 05 3,48 - - - - - - 

03 (M) 32 22,22 

 

01 0,69 - - - - 01 0,69 01 0,69 

04 (M) 15 10,42 

 

- - - - 01 0,69 - - - - 

 

 

II 

05 (F) 07 4,86 

 

01 0,69 - - - - - - - - 

06 (F) 09 6,25 

 

04 2,78 - - - - - - - - 

07 (M) 24 16,67 

 

02 1,39 - - - - - - - - 

08 (M) 15 10,42 

 

02 1,39 03 2,08 - - - - - - 

TO TAL                       117     81,26      16     11,11      08       5,56       01       0,69        01       0,69      01        0,69 

 

Tabela 04: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase (“estar” + gerúndio)   

encontrados nos inquéritos analisados do português do Maranhão 

 

Além da forma de gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio, também 

aparece, nos dados analisados, a forma perifrástica formada por “outros verbos” + 

gerúndio realizada em tempos verbais e formas nominais distintas. Essa forma 

perifrástica aparece realizada: 

a) No Presente do Indicativo, em uma ocorrência do inquérito 01; em três, 
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do inquérito 02; em três, do inquérito 03; em vinte, do inquérito 04; em cinco, do 

inquérito 05; em cinco, do inquérito 06; em nove, do inquérito 07; e em três, do 

inquérito 08. 

b) No Pretérito Perfeito do Indicativo, em duas ocorrências do inquérito 01; 

em uma ocorrência, do inquérito 02; em uma, do inquérito 03; em três, do inquérito 04; 

em duas, do inquérito 05; em cinco, do inquérito 06; e em duas, do inquérito 07. No 

inquérito 08, não foram encontradas ocorrências dessa forma perifrástica realizada nesse 

tempo verbal.    

c) No Pretérito Imperfeito do Indicativo, em uma ocorrência do inquérito 02 

e três, do inquérito 07.  Nos demais inquéritos, não foram encontradas ocorrências dessa 

forma perifrástica realizada nesse tempo verbal.   

d) No Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, em uma ocorrência do inquérito 

01. Nos demais inquéritos, não foram encontradas ocorrências dessa forma perifrástica 

realizadas nesse tempo verbal. 

e) Em uma expressão com valor de futuro, em uma ocorrência do inquérito 

01; em uma, do inquérito 03. 

f) No infinitivo, em uma ocorrência do inquérito 01; em uma, do inquérito 

03; em uma, do inquérito 05; em uma, do inquérito 06; e em uma, do inquérito 07. No 

inquérito 08, não foi encontrada nenhuma ocorrência de gerúndio perifrástico “outros 

verbos” + gerúndio realizada no infinitivo, como pode ser demonstrado na tabela 05: 
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Tempos verbais/ Formas nominais do auxiliar 

Pres. do 

Ind. 

 

Pret. Perf. 

do Ind. 

 

Pret. Imp.  

do Ind. 

 

Pret. Imp. 

do Subj. 

 

Exp. com 

valor de fut 

 

Infini- 

tivo 

 
      

Grupos Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (F) 01 1,30 

 

02 2,60 -  - - - 01 1,30 01 1,30 

02 (F) 03 3,90 01 

 

1,30 01 1,30 - - - - - - 

03 (M) 03 3,90 

 

01 1,30 - - 01 1,30 - - 01 1,30 

04 (M) 20 25,97 

 

03 3,89 - - - - 01 1,30 - - 

 

 

II 

05 (F) 05 6,49 

 

02 2,60 - - - - - - 01 1,30 

06 (F) 05 6,49 

 

05 6,49 - - - - - - 01 1,30 

07 (M) 09 11,69 

 

02 2,60 03 3,89 - - - - 01 1,30 

08 (M) 03 3,90 

 

- - - - - - - - - - 

TOTAL                           49      63,64       16       20,78       04        5,19        01       1,30      02       2,60      05        6,49 

 

Tabela 05: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + gerúndio 

encontrados nos inquéritos analisados do português do Maranhão 

  

 

 

4.3 Classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

dados do português do Maranhão 

 

Conforme explicitado na metodologia, para a descrição da categoria 

aspectual dos verbos, tomamos por base a classificação aspectual de Vendler (1967). 

Segundo esse autor, considerando o aspecto semântico-lexical, os verbos podem-se 

classificar em: atividades, estados (eventos atélicos), processos culminados e 

culminações (eventos télicos). Os primeiros indicam situações que não têm um ponto 

final pré-determinado, enquanto os últimos constituem situações que preveem um ponto 

final. Os verbos encontrados nos dados analisados foram agrupados nas seguintes 

classes aspectuais: 

 

4.3.1 Verbos de atividade 

 

Segundo Vendler (1967), verbos de atividade são aqueles que expressam 

eventos que ocorrem durante um período de tempo indefinido. São, portanto, ações 

agentivas, atélicas que se desenvolvem homogeneamente. Aparecem nos inquéritos 

analisados os seguintes verbos de atividade: 
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 ir – na ocorrência (1), do inquérito 01; na ocorrência (35), do inquérito 

02; na ocorrência (260), do inquérito 07: 

 

(1) porque estou indo direto com minha filha agora estou que ela. 

(35)... já está quase no meio do ano...os::os alunos estão indo com a mesma farda do ano 

passado.. 

(260) “ah::tu já está indo para parque do Bom Menino?” 

 

 jogar – na ocorrência (2), do inquérito 01; na ocorrência (144), do 

inquérito 04; na ocorrência (168), do inquérito 05; na ocorrência (214), do inquérito 07: 

  

(2) Como é... Bernardo, eu gosto de ver ele jogando. 

(144) hoje em dia você assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando. 

(168)... aí eles ficam jogando bola ((riso))  

(214) está está melhor... que antes... assim... o o preparo... está jogando... está melhor...(  ) 

o futebol daqui também né? 

 

 cantar – na ocorrência (5), do inquérito 01: 

 

(5) Não tinha cantor que cantava essa besteira aí que estão cantando agora. 

 

 brincar – na ocorrência (8), do inquérito 01; (120), do inquérito 04; 

(153) e (154), do inquérito 05; (189), do inquérito 06; (265), do inquérito 07;  (269), 

(270) e (272), do inquérito 08: 

 

(8) hoje em dia a menina está brincando com o menino é meu namoradinho 

(120)... ele se sente felIZ...e brincando com segurança... 

(153) é::uma ótima cidade... não vi não vi briga... os pessoal brincando mesmo... 

(154) quem ia pra rua ia... po/pra praça brincando... não vi confusão nenhuma... foi bom 

(sentença exclamativa) 

(189) por coincidência ele estava brincando com o carro 

(265)... aí o menino fica brincando com ela... 

(269) 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... 

(270) então... o certo é achar que o boi não morre.. o boi adormece porque ... morre hoje e 

quando é depois de amanhã já está brincando de novo... então ( ) adormecer... 

(272) Só festividade... brincando ( ) nos arraiais por aí pela cidade... 
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 vir – na ocorrência (10), do inquérito 01; (72), do inquérito 03; (271), do 

inquérito 08: 

 

(10) esse tal de câncer aí...  que agora ele está vindo com todo o... 

(72) então <foi o caso> muita gente já saiu de lá mesmo né?  outros vindo  

(271) Já está vindo de novo, agora/ já vai começar agora sábado de alelu/ da aleluia já vai 

começar de novo a brincadeira... 

 

 bater – na ocorrência (14), do inquérito 01; (182), do inquérito 06: 

 

(14) hoje em dia é os alunos é que ficam batendo nos professores 

(182)... mas aqui ele conhece todo mundo e se/ e esboça muita alegria e esboça alegria ( )  

batendo na barriga 

 

 chamar – na ocorrência (17), do inquérito 01; (284), do inquérito 08: 

 

(17) em vez de chamar avó todo mundo chamando mãe   

(284) Eles ficam chamando passageiro... “bora bora bora por/ para tal lugar é dois reais três 

reais” 

 

 levar – na ocorrência (18), do inquérito 01; (285), do inquérito 08: 

 

(18) acho que tem muito policial bandido que (...)  mas é pior que muitos bandidos que eles 

estão levando presos 

(285) aí... aí vai levando passageiro... 

 

 dizer – na ocorrência (19), do inquérito 01; (197) e (203), do inquérito 

06; (257), do inquérito 07: 

 

(19) Como... eu estava dizendo... antigamente as meninas brincavam com os meninos. 

(197) Graças a Deus... to dizendo que até esse aí... me renovou... Deus me deu milagre...  

(203) Isso é horrível, não dá comida, não dá nada, que nem uma vez eu ouvi uma mãe 

dizendo assim em televisão: então pro juiz levar ele pra casa 

(257) não estou lembrado não... ela é danada como eu estou dizendo 

 

 orientar – na ocorrência (20), do inquérito 02: 
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(20) só que ficava um professor né? Orientando... mas a aula... Português e Matemática era 

pela televisão... 

 

 conversar – na ocorrência (25), do inquérito 02; (96), (108) e (129), do 

inquérito 04: 

 

(25) ( ) ainda agora mesmo mamãe foi me chamar eu estava conversando com uma amiga 

minha... 

(96) a pessoa convive os pai/ principalmente tem que está na ativa (  ), conversando com os 

filhos 

(108) se a mãe não estiver aquele cuidado de está conversando com o filho... 

(129) muita das vezes eu conversando com ele (...) 

 

 dormir – na ocorrência (29), do inquérito 02; (190), do inquérito 06: 

 

(29) tem tanta gente que:: que::está no meio de rua aí... dormindo porque não tem para 

onde ir... 

(190) Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer dormindo, 

porque sempre foi meu costume 

 

 fazer – na ocorrência (34), do inquérito 02; (218), (219), (221) e (259), 

do inquérito 07; (290) e (297), do inquérito 08: 

 

(34).... eu ainda não vi ele fazendo nada 

(218) quero ver ele fazendo bonito...  

(219) porque ele fazendo bonito é bom para a cidade né? bacana (sentença exclamativa)   

(221)... (ele) fazendo bonito é bacana... 

(259) Fernandinha... eu passei no ônibus para o serviço...o que era que tu estava fazendo no 

parque? 

(290) Eles estão fazendo aí ...  até hoje ninguém faz/ vê nada... 

(297) esse prefeito até agora... está com cem dias de mandato... até agora ainda não fez 

nada... a única coisa que ele está fazendo aí 

 

 comer – na ocorrência (36), do inquérito 02; (125), do inquérito 04; 

(164), do inquérito 05: 
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(36) ele já botou esse benefício... aí tem muita gente “ah isso não dá pra nada (sentença 

exclamativa) “ah porque eu não estou comendo (sentença exclamativa)” e quando::não 

recebia... não passava fome do mesmo jeito? 

(125) como eu já assisti várias matérias aí... nos países africanos... as crianças comendo 

sopa de papelão... 

(164) falar a verdade eu não assisto essa::s/eu não assisto... não gosto... é::uma mulher 

comendo com um homem debaixo daquela/daquela:: daquele edredom 

 

 ensinar – na ocorrência (39), do inquérito 02; (188), do inquérito 06: 

 

(39) por que ele fala::fala de adultério... de tudo...de adulté::rio... de::de prostituição... de 

tudo... vai ensinando um pouquinho da Bíblia... 

(188) A convivência... a própria convivência foi ensinando  

 

 beber – na ocorrência (43), do inquérito 02: 

 

(43) do mesmo jeito que era antigamente está hoje em dia... está do mesmo jeito... 

bebendo... não liga para fi::lho... do mesmo jeito 

 

 acompanhar – na ocorrência (42), do inquérito 02: 

 

(42) minha filha engravidar ce::do... meu filho beber... minha filha beber...então isso aí... eu 

vou estar acompanhando... para que não aconteça com.... a mesma coisa que aconteceu 

comigo... 

 

 trabalhar – nas ocorrências (46), (48), (50), (51), (52), (65), (67), (75), 

(77), (79), (90) e (93), do inquérito 03; nas ocorrências (236), (252) e (254), do 

inquérito 07: 

 

(46) Rapaz eu eu eu acho que tem a ver sim que se eles estivessem trabalhando eles muitas 

coisas eles não vão né 

(48) Aí eles trabalhando desde desde de adolescente 

(50) trabalhando suado né... ( ) honestamente 

(51) Não... no caso a minha a minha prima né... porque por intermédio dela se eu estou 

trabalhando hoje lá de ajudante de pedreiro foi ela que ligou para mim 

(52) aí aí é de acordo com o serviço né... tu né tu estiver trabalhando para tu ter  esses 

objetivos.... 

(65) eu estou trabalhando com a minha prima né? 
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(67) compensa sim! porque se fosse trabalhando mesmo na diária ( ) eu ganhava muito 

mais... 

(75) eles ( ) trabalhando na feira acho ( ) que ganha? 

(77)... é a primeira vez que eu estou trabalhando pra ele 

(79)... eu estou trabalhando com ele 

(90) pra mim sim... porque hoje eu estou trabalhando... eu achei bacana né? 

(93)... deixa eu ver... e::le já se aposentou assim... ( ) não está mais trabalhando 

(236) os meninos também/... nunca me deram trabalho... sempre... trabalhando certinho 

(252) um dia apareceu ai eu perguntei “ei senhora como é que está a sua filha? ... aí ela só 

disse “ah está trabalhando... está trabalhando” ((risos)) 

(254) aí depois a mãe dela estava falando para mim “ah está lá trabalhando em casa de 

família?” “é::está lá com os meninos” assim simples (  ) 

 

 falar – na ocorrência (53), do inquérito 03; (138), do inquérito 04; (166) 

e (172), do inquérito 05;  (224) e (230), do inquérito 07; (298), do inquérito 08: 

 

(53) Como eu estou te falando ele trabalhava de vigilante né ... 

(138) outro dia passou é no jornal falando sobre a Santa Casa 

(166) “menino... hum... eles estã/estão falando baixinho... não é pra tu escutar não 

(172) dai tu vê... pra pobre tudo é mais difícil... tudo é mais difícil ela tava falando na 

televisão que ela precisava desse leite... 

(224) aí eu até saio da agência para não ficar... os pessoal falando... 

(230) isso aí isso só invenção... o reggae é o que eu estou te falando... é setenta, oitenta e 

noventa... tem alguns melôs que dá para o cara fugir né? 

(298)... que o povo está falando... é que 

 

 prender – na ocorrência (57), do inquérito 03: 

 

(57)... prender eles né... acabar ( ) prendendo para evitar mais negócio de droga... 

 

 prestar – na ocorrência (56), do inquérito 03: 

 

(56)... (A polícia) está prestando o serviço dela... 

 

 dar – na ocorrência (59), do inquérito 03; (181), do inquérito 06: 

 

(59)... já trabalhei um tempo aí só que aparei né? e agora estou dando ( )  continuidade, no 

serviço  
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(181)... algum biscoito algum suco alguma coisa que ele viu... que ninguém está dando para 

ele é como se ele se lembrasse e dissesse “eu vou já pedir” 

 

 

 exercer – na ocorrência (60), do inquérito 03: 

 

(60) rapaz eu acho que difícil assim porque eu tava parado né, muito tempo que não estava 

( ) exercendo essa profissão né? 

 

 procurar – na ocorrência (71), do inquérito 03; (237), do inquérito 07: 

 

(71) hoje em dia o os pessoal estão procurando ( ) a melhora né? 

(237)... procurando mulher em rua...    

 

 reclamar – nas ocorrências (82), (83) e (85), do inquérito 03: 

 

(82) muitas pessoas vão para o serviço... lotado né? ( ) só se reclamando... 

(83) do jeito que neguinho estão reclamando aí... eu acho que ( ) não está muito bacana né?  

(85) os pessoal estão só reclamando que a medicina está só/não é isso? 

 

 governar – na ocorrência (88), do inquérito 03: 

 

(88) rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né?  (...) eles estão governando bem né? 

 

 mexer – na ocorrência (92), do inquérito 03: 

 

(92) ... não estou mexendo no que é alheio né? 

 

 tumultuar – na ocorrência (135), do inquérito 04: 

 

(135) e tumultuando as avenidas pra quebrar ônibus (...) 

 

 usar – nas ocorrência (97), (98) e (127), do inquérito 04: 

 

(97) a cada dia que se passa a juventude ela acaba usando drogas cada vez mais cedo  

(98)... também muito por influências de amigos (...), de festas e ai eles acabam usando 

drogas mais cedo. 
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(127)... tem cada vez mais pessoas usando drogas (...) 

 

 apanhar – na ocorrência (174), do inquérito 05: 

 

(174)... eu digo “menina”... “ah então tá certo vai apanhando... aí no dia que ele quebrar tua 

cara todinha te matar eu vou dizer pra ti... não, ele te ama” 

 

 passar – na ocorrência (123), do inquérito 04; na ocorrência (183), do 

inquérito 06: 

 

(123)... porque a gente vê hoje em dia na televisão... passando em vários lugares 

(183) o que pega quebra não pode ver nada que vai passando a mão... 

 

 andar –nas ocorrências (232), (233), (234) e (235), do inquérito 07: 

 

(232) é... cinco e meia o meu horário que eu largo lá... aí como eu venho andando... lá do 

Jaracati para cá... aí eu chego esse horário de seis horas... 

(233) que nada (sentença exclamativa) eu venho na manhã... não eu não me sinto cansado 

não...vou andando 

(234)... venho andando... 

(235)... aí largo cinco horas... aí venho andando assim na manha... chego aqui umas cinco e 

quarenta... cinco/ 

 

 capinar – na ocorrência (116), do inquérito 04: 

(116) também já trabalhei na empresa servfood (...) e serviços mesmo por conta própria... 

pela rua... capinando :: 

 

 investir – na ocorrência (137), do inquérito 04: 

 

(137) os empresários não estão realmente investindo é NE ônibus 

 

 participar – na ocorrência (142), do inquérito 04: 

 

(142) às vezes eu to/ eu assisto jogo do Corinthians na libertadores ou em outro 

campeonato que ele esteja participando 

 

 qualificar – na ocorrência (147), do inquérito 04: 
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(147) hoje em dia você tem muito serviço neh muito serviço que a presidenta ela vem é 

realmente é qualificando as pessoas 

 

 botar – na ocorrência (150), do inquérito 04: 

 

(150)... que ela vem botando os muitos jovens (...) 

 

 fazer – nas ocorrências (107), (134), (148) e (149) do inquérito 04; nas 

ocorrências (241) e (256), do inquérito 07: 

 

(107) ... (aquilo que) ele está fazendo é certo 

(134) fazendo diversas ameaças dentro do colégio até na praça mesmo 

(148) ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação 

(149) e enfim várias coisas boas ela vem fazendo principalmente agora com esse primeiro 

emprego 

(241) ... mas também (está) fazendo uns bicos por fora... 

(256) (está) fazendo os deveres certinho né? 

 

 pular – na ocorrência (155), do inquérito 05: 

 

(155)... tinha um trio lá... grandão lá... enorme... com umas mulheres lá em cima... pulando 

 

 brigar – na ocorrência (163), do inquérito 05; (192), do inquérito 06: 

 

(163)... aí tô aqui até hoje (sentença exclamativa) brigando com as panelas de dona Tereza 

((riso)) 

(192) É inexplicável, as coisas assim, os valores mudam. A prova é que a gente vê hoje 

homem... todo mundo brigando aí. 

 

 esfregar – na ocorrência (165), do inquérito 05: 

 

(165) hoje eles estão se esfregando com um... amanhã eles se esfregam com outra...ai diz 

que estão apaixonado por aquela 

 

 

 roubar – na ocorrência (169), do inquérito 05; na ocorrência (279), do 
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inquérito 08: 

  

(169) eles dizem “vovó a senhora está roubando vovó foi gol”a::i meu Deus (sentença 

exclamativa) 

(279)... só querem estar roubando os outros... 

 

 contar – na ocorrência (170), do inquérito 05: 

 

(170) contando não tem graça                                

 

 cuidar – na ocorrência (176), do inquérito 06: 

 

(176)... olha quando é seis horas que eu levanto já é cuidando dele para arrumar ele para 

mandar para o colégio 

 

 tomar conta de – na ocorrência (184), do inquérito 06: 

 

(184) ali eu fiquei tomando conta de um botei para dentro  

 

 caminhar – na ocorrência (193), do inquérito 06: 

(193) Deus destruiu o primeiro mundo, foi por causa da violência, e nós estamos 

caminhando para isso. 

 

 mudar – na ocorrência (202), do inquérito 06: 

 

(202) sei que Deus preparou um caminho pra mim, porque eu só queria um lugar pra ficar, 

pra mim tá todo tempo me mudando... 

 

 torcer – na ocorrência (217), do inquérito 07: 

 

(217) porque::desde criança... eu gostei do time e tal... e a gente aqui do bairro tudo era 

boliviano... a gente ia para o estádio... aí eu fiquei torcendo para o Sampaio 

 

 sacar – na ocorrência (225), do inquérito 07: 
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(225)... vinte e nove que é pagamento... ( ) vai até::dia sete...aquele multidão mesmo... 

negada sacando dinheiro 

 

 depositar – na ocorrência (226), do inquérito 07: 

 

(226)... depositando... 

 

 tirar – nas ocorrências (247) e (248), do inquérito 07; na ocorrência 

(300), do inquérito 08: 

 

(247)... tirando correia 

(248)... tirando minério...era bom:: (sentença exclamativa) 

(300) está é tirando seis mil e tantas pessoas (sentença exclamativa) 

 

 lavar – na ocorrência (249), do inquérito 07: 

 

(249) a mãe dessa menina... não era aposentada... vivia de bico... lavando roupa  

 

 chorar – nas ocorrências (250) e (261), do inquérito 07: 

 

(250)... porque a velha que sustentava eles tudinho... aí ela veio chorando... aí eu “não 

senhora... deixa a menina aqui... 

(261) me lembro... lá no chão no Ribamar... chorando... era manhosa para poxa (sentença 

exclamativa) 

 

 estudar – na ocorrência (255), do inquérito 07: 

(255) ela está em uma fase agora... treze anos...danada...ela está::estudando né? 

 

 mentir – na ocorrência (258), do inquérito 07: 

 

(258)... um dia ela estava mentindo a gente foi/soube que ela estava no Parque do Bom 

Menino... 

 

 gastar – na ocorrência (273), do inquérito 08: 

 

(273) não se vê nada de bom aqui em São Luís ... só essa buraqueira aqui nas ruas e a gente 

gastando dinheiro com peça de carro... 
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 correr – na ocorrência (275), do inquérito 08: 

 

(275)... e por por sorte quando eu vi que ele puxou o revólver eu arranquei o carro e saí 

correndo... 

 

 fumar – na ocorrência (278), do inquérito 08: 

 

(278) A cidade cresceu... e a maior parte deles não querem trabalhar só querem estar 

fumando crack... que serviço tem para trabalhar mas não querem trabalhar 

 

 cobrar – na ocorrência (291), do inquérito 08: 

 

(291) não ajuda em nada nada (sentença exclamativa) isso aí a gente só faz pagar imposto e 

eles todo tempo cobrando... 

 

Tomando a ocorrência (144) como modelo de análise para os verbos de 

atividade, percebemos que o verbo “jogar” indica uma ação agentiva e, portanto, um 

evento dinâmico que se desenvolve de forma homogênea, ou seja, cada uma das partes 

da ação é da mesma natureza do todo, em cada subintervalo de tempo. Assim, na 

ocorrência em análise, em qualquer momento que se jogue mesmo que haja interrupção 

dessa atividade, podemos dizer que houve um jogo. Portanto, se “hoje em dia você 

assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando, ela joga”. A atividade de 

“jogar” descrita pela entrevistada prolonga-se no tempo e não tem um ponto final 

inerente, sendo assim, caracterizado como um evento durativo e atélico. Os demais 

verbos de atividade apresentam características similares, considerando as 

particularidades de cada ocorrência. 

 

4.3.2 Verbos de estado 

 

Os verbos de estado, segundo Vendler (1967), indicam situações não 

dinâmicas que duram por um período de tempo e não se alteram nesse intervalo de 

tempo. São, portanto, eventos estáticos, durativos, homogêneos e atélicos. Nos dados 

analisados, aparecem os seguintes verbos estativos: 
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 ter – na ocorrência (4), do inquérito 01; nas ocorrências (64) e (84), do 

inquérito 03; na ocorrência (122) e (151), do inquérito 04: 

 

(4) Estava tendo um evangelismo aqui na rua aí... 

(64) UMA REFORMA que está tendo lá, 

(84)... nego reclama que não ( ) está tendo atendimento não é? 

(122) um bom desempenho no Brasil... é abraçar realmente...esses tipo de causa que está 

tendo... é::a droga 

(151) pessoas que não tiveram oportunidades antigamente que está tendo oportunidade hoje 

 

 ver – na ocorrência (27), do inquérito 02; (70), do inquérito 03; (131), do 

inquérito 04; (171), do inquérito 05;  (205), do inquérito 06; (289), do inquérito 08: 

 

(27)... mas quando a pessoa quer mesmo mudar... está vendo que aquilo não dá mais... 

consegue sim... 

(70) agora a gente está vendo que o calor aqui na cidade está demais 

(131) mas a gente acaba vendo no jornal (...) 

(171) só vendo... 

(205) Às vezes eu fico vendo o Anel Viário, essa porção de carro que passa toda hora e tem 

muita batida 

(289)... o governo está ruim... tanto prefeito como governador está/ para mim está 

péssimo... Porque eu não estou vendo nada que 

 

 confiar – na ocorrência (23), do inquérito 02: 

 

(23) aqui mesmo aqui na/vai bem aqui na porta de casa...passa um homem de moto “vamos 

embora...passa o celular...passa o não sei o que” não dá para se estar confiando... 

 

 escutar – na ocorrência (41), do inquérito 02: 

 

(41) muito... porque hoje em dia é raro ver um filho...é::escutando sua mãe né? 

 

  achar – na ocorrência (3), do inquérito 01; nas ocorrências (104) e 

(106), do inquérito 04; na ocorrência (206), do inquérito 06: 

 

(3) Eu estou achando que eles ainda vão perder dentro de casa 

(104) ele está achando que é uma vantagem (...) 
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(106) está achando que aquilo que 

(206)  graças a Deus... to achando melhor... ano passado foi horrível.... 

 

 faltar – na ocorrência (54), do inquérito 03; na ocorrência (112), do 

inquérito 04; na ocorrência (293), do inquérito 08: 

 

(54) Rapaz acho que está faltando acho que é o emprego né... 

(112) e eu acho no meu ponto de vista que está faltando na verdade (...) os pais de hoje em 

dia mesmo é dialogar 

(293) olha... está faltando a disciplina... 

 

 reduzir – na ocorrência (68), do inquérito 03: 

 

(68) mas como é parente eu estou reduzindo ( ) a diária 

 

 prestar – na ocorrência (76), do inquérito 03: 

 

(76) acho que eu prestando atenção é que eu ( ) aprendi né ( ) e que  eu sei fazer né? 

 

 perder – na ocorrência (87), do inquérito 03; nas ocorrências (178) e 

(179) do inquérito 06: 

 

(87) tem uns amistosos aí... está só :: perdendo né? 

(178)... falava tudo... foi perdendo, perdendo depois ficou com sete palavras que foi água 

suco maçã açúcar  

(179)... depois foi perdendo perdendo ficou só com água depois tudo para ele era água 

podia ser o que fosse era água ... mas 

 

 envolver – na ocorrência (102), do inquérito 04: 

 

(102) às vezes a gente assiste no cidade alerta pessoas policial que acabam é se 

envolvendo no mundo das drogas por ganhar mais. 

 

 descansar – na ocorrência (12), do inquérito 01: 

 

(12) Ficar em casa descansando. 
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 saber – na ocorrência (13), do inquérito 01: 

 

(13) Eu fiquei horrorizada quando cheguei e fiquei sabendo o que foi que ele fez. 

 

 esperar – na ocorrência (15), do inquérito 01; na ocorrência (31), do 

inquérito 02; nas ocorrências (276), (280), (294) e (295), do inquérito 08: 

 

(15) se acabou (...) vai ficar esperando até pegar dinheiro de novo para comprar. 

(31) tu quer ir bem aí no João Paulo...tem que pagar um e trinta de passagem... então é 

caro... e passa uma ho::ra... na parada esperando ônibus... 

(276) Os comparsas dele... já tinham dois comparsas esperando ele:: ele foi só o pivô foi 

buscar o ... o o carro para... para assaltar... 

(280)... há vinte e seis anos quando eu cheguei no Cohatrac... o bairro era muito bom... mas 

hoje para chegar em casa tem que dar umas duas voltas no quarteirão para saber se não tem 

ninguém te esperando lá 

(294)... porque hoje ninguém quer mais trabalhar só esperando a bolsa família... 

(295) eu tenho um vizinho lá no sítio no Maracanã... tem uma senhora que tem oito filhos 

que não trabalha só esperando pelo bolsa família (sentença exclamativa) 

 

 morar – na ocorrência (16), do inquérito 01; na ocorrência (238) e (242), 

do inquérito 07: 

 

(16) quando eu tinha oito dias de nascida aí foi que eu fiquei morando com ela... 

(238)...aí ele arrumou uma...  aí está morando com ele...mora no Sol e Mar 

(242) não... ela nunca me deu...até agora... não...só mora... namora... está até morando com 

o rapaz agora... 

 

 relaxar – na ocorrência (22), do inquérito 02: 

 

(22) eu era dedicada... nunca fiquei reprovada... eu era aí depois eu fui relaxando... 

 

 tentar – na ocorrência (26), do inquérito 02: 

 

(26)... aí quando tu está tentando mudar....aí sempre aparece um ou dois (...) “ vamos 

beber” 

 

 incomodar – na ocorrência (28), do inquérito 02: 
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(28) eu ia para igreja...bebia...quando saia da igreja...bebia...( ) o Espírito... Santo... vai 

incomodando ( ) 

 

 peregrinar – na ocorrência (196), do inquérito 06: 

 

(196) só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros anos foi peregrinando pra 

encontrar onde Deus queria me botar... 

 

  cair – na ocorrência (30), do inquérito 02; nas ocorrências (213) e (215) 

do inquérito 07: 

 

(30) além de::os ônibus já estarem todos caindo ( ) pelos pedaços... 

(213) e não tinha::/estava caindo ((risos)) levantou de uns tempos para cá... agora o Moto 

caiu né? 

(215)... ( ) se tem um jogo na televisão tu não vai para o estádio... é isso... enquanto não 

tirar isso aí... (  ) o futebol daqui só vai... caindo... 

 

 aumentar – na ocorrência (32), do inquérito 02; na ocorrência (45), do 

inquérito 03; na ocorrência (114), do inquérito 04: 

 

(32) antigamente::ainda era bom porque a passagem era mais::barata né? Mas cada dia que 

passa está aumentando mais... 

(45)... que a a idade vai aumentando e pelo menos ele já sabe ( ) alguma profissão né 

(114) as coisas não congelam e continuam é:: aumentando até muito mais de que o salário 

 

 aprender – na ocorrência (49), do inquérito 03; na ocorrência (162), do 

inquérito 05: 

 

(49) eles têm como aprendendo ali 

(162)... trabalhava de babá...ai depois eu fui aprendendo cozinhar... voltei de novo pra 

cozinhar de novo 

 

 adaptar-se – na ocorrência (62), do inquérito 03: 

 

(62) agora que eu estou me adaptando né? 
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 olhar – na ocorrência (156), do inquérito 05; nas ocorrências (229), (251) 

e (267), do inquérito 07: 

 

(156) é eu fiquei olhando... umas mulheres com umas pernonas deste tamanho 

(229)... eu fico olhando aquilo tem um bocado de história... 

(251) era uma pequena assim que não esquentava com nada... eu ficava olhando assim... 

(267) eu nunca bati nos meus filhos...ela não ela quebrava no pau eu também ficava só 

olhando... : eu não... ficava só olhando... 

 

 levar – nas ocorrências (63) e (73), do inquérito 03; na ocorrência (119), 

do inquérito 04; na ocorrência (239), do inquérito 07: 

 

(63) e eu vou levando ( ) até quando Deus quer 

(73) e assim que é (os pessoal) levando a vida né como Deus quer 

(119) as pessoas que vão da... qui pra brincar pra lá... não vai levando a violência... porque 

ele vai realmente para brincar 

(239)... ele mexe com comida::japonesa... é....mexe (  ) com essas comidas japonesas...ai 

graças a Deus... está levando.... 

 

 conhecer – nas ocorrências (78) e (80), do inquérito 03: 

 

(78) estou conhecendo agora ... nessa gestão que .. 

(80)... aí eu fui conhecendo outras  ( ) manifestações...outras brincadeiras né? 

 

 viver – na ocorrência (81), do inquérito 03; nas ocorrências (186), (194) 

e (198), do inquérito 06: 

 

(81) é porque a aqui a gente nasceu e se criou... (  ) estamos vivendo até hoje... 

(186) nessa semana eles todo mundo chamou a atenção o estresse que ele estava vivendo 

assim ... 

(194) Então nós estamos vivendo esse tempo difícil, do tempo de Noé e do tempo de Ló. 

(198) meus filhos todos são independentes, tem a vida deles, tem responsabilidade, suas 

famílias, e tão vivendo a vida deles. 

 

 dedicar – na ocorrência (89), do inquérito 03: 
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(89)... hoje em dia assim... que já tem família né? Não jogam mais assim (...) não têm mais 

tempo para o lazer assim né? dedicando ( ) à família deles... aí não têm tempo.... 

 

 esforçar – na ocorrência (95), do inquérito 03: 

 

(95) rapaz eu eu acho... assim que esforçando eu ainda aprendia muita coisa... 

 

 assistir – nas ocorrências (103) e (143), do inquérito 04; na ocorrência 

(167), do inquérito 05; na ocorrência (292), do inquérito 08: 

 

(103) eu sempre disse quem é:: pai sempre tem que está atento né assistindo jornal ... 

(143) mas (...) eu não tenho tempo para está assistindo globo esporte 

(167) eu gosto mais de entreter ele é negócio de empinar pipa... é jogar bola de gude... é lá 

na porta mesmo... melhor do que ficar assistindo essas besteira né? 

(292) ah passa muita coisa (sentença exclamativa) passa filme de sexo/criança/criança não é 

para estar assistindo isso... 

 

 virar – na ocorrência (100), do inquérito 04: 

 

(100) nas grandes capital como São Paulo... Rio de Janeiro a gente vê é o policial virando 

bandido 

 

 tornar-se – na ocorrência (101), do inquérito 04: 

 

(101) (a gente vê o policial) se tornando bandido (...) 

 

 andar – na ocorrência (109), do inquérito 04: 

 

(109) meu filho (...) com quem você está andando 

 

 crescer – nas ocorrências (117) e (136), do inquérito 04; na ocorrência 

(243), do inquérito 07: 

 

(117) São Luís ele acabou crescendo muito (...) 

(136) a população ela cresceu muito nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito 

e então (...) 
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(243) é bom...é bom pra poxa...quando está ali na rede pequeninho é bom demais (sentença 

exclamativa) depois vai crescendo 

 

 ser – nas ocorrências (121), (126), (140) e (141), do inquérito 04; na 

ocorrência (200), do inquérito 06: 

 

(121)  ele sempre...no coração do Brasil e do mundo vai continuar sendo Papa... 

(126) (o problema do mundo antes) continua sendo o mesmo de hoje 

(140) Ha muito tempo muito tempo vem sendo assim 

(141) ... com esse novo sistema que teve dos UPA(...) deu uma melhorada mais ou menos 

(...) o atendimento está sendo é:: um pouco elevado 

(200) nós fomos pra Macaúba, aí foi um tempo que eles aterraram aí a Areinha, e a Areinha 

sendo aterrada, hoje em dia, o tribunal 

 

 viciar-se – na ocorrência (128), do inquérito 04: 

 

(128) os jovens de hoje eles acabam se viciando mais rápido (...) 

 

 querer – na ocorrência (133), do inquérito 04; nas ocorrências (185) e 

(187), do inquérito 06; na ocorrência (263), do inquérito 07; na ocorrência (296), do 

inquérito 08: 

 

(133) ( ) querendo é cortar o bico de/ o seio de mulher e 

(185) já estava com medo que ele voltasse que estava querendo agarrar tudo 

(187)... parece que ele estava em um ambiente que ele não estava querendo estar... 

(263) hoje em dia está aí... querendo dar trabalho para avó... 

(296) é porque hoje eh::sempre foi isso... eles ó/os governantes só trabalham em prol deles 

mesmos... não estão querendo saber quem está para a frente... eles querem/pensam só neles 

(sentença exclamativa) 

 

 acostumar-se – na ocorrência (145), do inquérito 04: 

 

(145) Com isso as pessoas já acabaram se acostumando 

 

 ficar – na ocorrência (158), do inquérito 05; nas ocorrências (244) e 

(262), do inquérito 07; na ocorrência (287), do inquérito 08: 
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(158) ah minha irmã...porque::eu já porque eu já estou ficando velho né?  

(244) vão ficando saliente ((risos)) é bom demais... é bom ter uma criança.... 

(262) aí depois que veio pra cá ficou mais manhosa... porque vai crescendo vai ficando 

engraçadinho... aí:: 

(287) Porque já está ficando/ dois anos já está desgastado ... então tem que trocar mesmo... 

 

 cansar – na ocorrência (159), do inquérito 05: 

 

(159) não gosto mais dessas coisas... vai cansando... 

 

 sentir – na ocorrência (160), do inquérito 05: 

 

(160) se tu for marcar uma consulta mas tu tá te sentindo mal...tu vai pro hospital... 

 

 passar – na ocorrência (161), do inquérito 05: 

 

(161)... aí assim vai passando o tempo tu fica boa e não precisa de médico porque não tem 

mesmo 

 

 subir – na ocorrência (173), do inquérito 05: 

 

(173) mas também tá/a coisa tá subindo muito né minha irmã  

 

 odiar – na ocorrência (180), do inquérito 06: 

 

(180) ele odia/fica odiando o colégio... não queria mais ir de jeito  

 

 somar – na ocorrência (199), do inquérito 06: 

 

(199) Eu tenho duas filhas, uma é pedagoga, todas as duas são pedagogas, agora tem outros 

cursos, né, que vai somando, né... 

 

 ir – na ocorrência (208), do inquérito 07: 

 

(208)? tem tudo para crescer...se for desse jeito que ele está indo aí... dá para ele levar 

tranquilo um título para::a torcida ficar mais alegre né? 
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 melhorar – na ocorrência (209) e (227), do inquérito 07: 

 

(209)...a torcida ia com vontade mesmo...sentia mesmo o time firme...agora que está 

melhorando mais um pouquinho 

(227) aí depois do dia sete que vai melhorando... 

 

 pensar – nas ocorrências (228) e (253), do inquérito 07: 

 

(228) aí tem horas que eu fico pensando “rapaz...a justiça daqui é muito fraca... 

(253) compadre tem muita gente doido... eu fiquei/eu fiquei pensando assim né? 

 

 abafar – na ocorrência (264), do inquérito 07: 

 

(264).... ela crente que está abafando aí a gente sabe (  )... a mãe dele é gente boa...pa/vem 

passar dia aqui em casa... 

 

 dar – na ocorrência (74), do inquérito 03; na ocorrência (266), do 

inquérito 07; nas ocorrências (281), (286) e (288), do inquérito 08: 

 

 

(74) é muito pouquinho, não está dando para comprar ( ) as coisa ( ) que a gente precisa né? 

(266)? Está dando outro trabalho para a mãe dela... “rapaz” e estuda no mesmo colégio 

dela... 

(281)... que está dando muito assalto... 

(286)... aí foi ( ) arranjei família e o dinheiro não estava mais dando para sustentar a 

família... 

(288) Não o carro de hoje tem mais qualidade... o carro de hoje não anda dando problema... 

 

 gostar – na ocorrência (282), do inquérito 08: 

 

(282) Ah no meu time é o ... eu gosto/ estou gostando agora do Pimentinha... 

 

 fumaçar – na ocorrência (283), do inquérito 08: 

 

(283) Em São Luís aqui tudo só ônibus quebrado aí pela rua ... fumaçando... 
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Tomando o exemplo (13) como modelo de análise dos verbos de estado, 

encontramos o verbo “saber” indicando um evento não agentivo, que dura por um 

período de tempo, sendo imutável nesse intervalo de tempo. Assim, nesse exemplo se a 

informante “ficou sabendo o que ele fez” de um tempo x a um outro tempo y, podemos 

dizer que em cada subintervalo desse tempo “o feito dele é conhecido pela informante”. 

É, portanto, uma situação que se desenvolve de forma homogênea e com duração 

indefinida, ou seja, um evento atélico. Não é possível se precisar o início ou o final da 

situação expressa.  

 

4.3.3 Verbos de culminação  

 

As culminações são eventos que ocorrem num único momento no tempo e 

com duração breve. São ações pontais, instantâneas no tempo (VENDLER, 1967). 

Foram encontrados, nos dados analisados, os seguintes verbos que representam 

culminações:  

 

 entrar – na ocorrência (7), do inquérito 01; na ocorrência (99), do 

inquérito 04: 

 

(7) Eu estava entrando ela disse, ei menina vem aqui 

(99) as pessoas não têm não tem emprego então acabo entrando no mundo das drogas ... 

 

 começar – na ocorrência (9), do inquérito 01; na ocorrência (44), do 

inquérito 03; na ocorrência (130), do inquérito 04; na ocorrência (268), do inquérito 07: 

 

(9) Ele estava começando pegar as coisas para comprar drogas 

(44) Rapaz eu acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando a aprender 

né 

(130) agora com esse novo mandato desse novo prefeito eu não sei se é por que apenas está 

começando o mandato dele 

(268) tem... agora que está começando fazer... só tem um... um menino... 

 

 esquecer – na ocorrência (21), do inquérito 02: 

 

(21) aprendi né? Mas com o passar do tempo né? ( ) aí a pessoa vai esquecendo um pouco... 
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 acontecer – na ocorrência (24), do inquérito 02; nas ocorrências (110) e 

(118), do inquérito 04: 

 

(24) antigamente não...mas hoje em dia...de vez em quando está acontecendo... 

(110) aí vem o que acaba acontecendo é isso as crianças ( ) 

(118) nos primeiros anos o Marafolia foi muito bom...e::depois já foi acontecendo muita 

morte (...) 

 

 terminar – na ocorrência (37), do inquérito 02: 

 

(37) um livro aí que eu estou terminando/que eu comecei a ler mas eu nunca mais li...é a::A 

Grande Esperança.. 

 

 guardar – na ocorrência (38), do inquérito 02: 

 

(38) eu li... mas eu não sou muito assim de:: estar guardando coisa... em memória... 

 

 deixar – na ocorrência (40), do inquérito 02: 

 

(40) é conversar né? e nã::o estar deixando seus filhos... suas filhas... sair assim... 

 

 ganhar  – nas ocorrências (47) e (91) do inquérito 03; nas ocorrências 

(113) e (115), do inquérito 04;  nas ocorrências (211), (220) e (223) do inquérito 07: 

 

(47)... que eles vão ganhando ali né ... ali suado né 

(91) ... porque pelo menos eu estou ganhando meu trocado né? honestamente... 

(113)... hoje em dia você acaba ganhando trezentos reais e (...)  

(115) por mais que passe dificuldade:: ganhando um salário...mas eu quero sempre ter e ver 

o melhor deles... 

(211)... todo título é para e/ele que está ganhando... 

(220) a gente vê um time maranhense ganhando 

(223)... com dez anos... só no Banco do Brasil ai do Jaracati...go::sto...ah eu o maior dez... 

lá que eu estou ganhando o meu né? ((risos)) 

 

 aparecer – na ocorrência (58), do inquérito 03: 
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(58) hoje em dia (...) acho que cada vez está aparecendo mais (droga)... 

 

 pegar – na ocorrência (61), do inquérito 03; na ocorrência (240), do 

inquérito 07: 

 

(61) agora eu vou ( )  mas já estou pegando mais ( ) habilidades 

(240) aí ele tem um filho com ela... ela trabalha... aí ele está aí... pegando o seguro 

desemprego 

 

 

 receber – na ocorrência (69), do inquérito 03; na ocorrência (139), do 

inquérito 04: 

 

(69) começo de mês é bom né que os pessoal está recebendo dinheiro aí né 

(139)... aonde as pessoas ficam recebendo medicamente no corredor. 

 

 dar –nas ocorrências (175), do inquérito 06;   

 

(175) Deus/eu sou crente... em Jesus e:: a gente... não se conforma mas se consola” o 

próprio Deus vai dando experiência 

 

 lembrar – na ocorrência (86), do inquérito 03; na ocorrência (231), do 

inquérito 07: 

 

(86) pra mim foi bom que ele ganhou de dois a zero o time da Argentina se eu não estou 

lembrando... foi o::não me recordo bem o time agora... 

(231) poxa eu não estou me lembrando muito não... 

 

 recordar – na ocorrência (94), do inquérito 03: 

 

(94) Suely... e outras pessoas que assim que eu não estou me recordando... dona Clarice... 

dona Lia... essas pessoas assim que trabalhavam lá 

 

 morrer – na ocorrência (124), do inquérito 04: 

 

(124) (a gente) vê... crianças morrendo de fome... 
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 matar – na ocorrência (132), do inquérito 04: 

 

(132) na época era bota preta é de pessoas mesmo do bota preta é matando os jovens no 

colégio 

 

 agarrar – na ocorrência (177), do inquérito 06: 

 

(177)... o almoço tem que estar pronto a gente almoça onze horas que é a hora que ele 

chega do colégio ... já chega agarrando o prato... é a maneira dele falar 

 

 chegar – na ocorrência (207), do inquérito 06: 

 

(207) eu só vejo ambulância chegando... mas eu acho que são quebrados  

 

 separar – na ocorrência (191), do inquérito 06: 

 

(191) Hoje eu vejo muita diferença na família, nesse tempo, não tinha divórcio, não tinha 

essas coisas, hoje daqui por ali tão se separando. 

 

 vir – na ocorrência (195), do inquérito 06: 

 

(195) o Papa não concorda, então pra ele não... já tá velho... e a prova tá vindo, porque 

ninguém abre mão de uma mordomia daquela 

 

 levar – na ocorrência (210) e (212), do inquérito 07: 

 

(210) (...) só :: ele que está..que/que está levando tudo 

(212) já passou uma uma::baixa mesmo feia (sentença exclamativa) não tinha nada... só 

levando taca ai do Moto ((risos)) 

 

 sair – na ocorrência (216), do inquérito 07: 

 

(216) Um campeonato velho desse que eles inventam aí (sentença exclamativa)” e aí 

negada vão se saindo... 

 

 tirar – na ocorrência (222), do inquérito 07: 
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(222) o dia a dia é::é tra/(  ) é na limpeza... tirando o meu horário de almoço... aí volta de 

novo... faz a limpeza de novo... 

 

Considerando a ocorrência (7) como modelo de análise das culminações, 

observamos o verbo “entrar” que denota um evento dinâmico que ocorre num único 

momento no tempo, quase instantâneo; é, portanto, classificado como um evento 

heterogêneo e pontual. Uma vez que tem um ponto final pré-determinado, ainda pode-se 

classificar como um evento télico. 

 

4.3.4 Verbos de processos culminados 

 

Os verbos de processo culminado indicam eventos nos quais existe um 

ponto final definido, segundo Vendler (1967). Tais eventos podem-se classificar, ainda, 

como dinâmicos, heterogêneos, durativos e télicos. Nos inquéritos analisados, aparecem 

os seguintes verbos de processo culminado: 

 

 andar – na ocorrência (6), do inquérito 01: 

 

(6) voltamos andando da Madre deus para cá. 

 

 vir – na ocorrência (11), do inquérito 01: 

 

(11) Ela, no ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá... 

 

 dar – na ocorrência (33), do inquérito 02: 

 

(33) todos os prefeitos roubam né? Mas se fosse para roubar... deixava logo ele... porque 

esse aí...pelo menos ele ainda estava dando farda... 

 

 fazer – nas ocorrências (55) e (66), do inquérito 03; nas ocorrências 

(105), (146) e (152), do inquérito 04: 

 

(55) eles estão fazendo o papel deles né... como policial ... 

(66) e estou fazendo ( ) uma diária assim completa... 
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(105) ele não está fazendo o serviço certo mais  

(146) Bem durante esse período que ela ( ) vem pra mim fazendo uma boa campanha. 

(152) Pra mim ela vem fazendo um ótimo serviço. 

 

 beber – na ocorrência (157), do inquérito 05: 

 

(157) no dia de sábado eu vou no barzinho lá perto de casa que tem uma radiola também 

que/aí eu fico lá... bebendo uma cervejinha  

 

 encher – na ocorrência (201), do inquérito 06: 

 

(201)... hoje essas coisas tudo aí, mas daí eu vi as dragas enchendo de areia e tudo 

 

 destruir – na ocorrência (204), do inquérito 06: 

 

(204)... isso é  gente que quer fazer projeto, ficar com nome em projeto, destruindo a 

família... 

 

 atracar – nas ocorrências (245) e (246), do inquérito 07: 

 

(245) eu era novo... eu estava com uns vinte e dois vinte e três anos... já trabalhava de 

carteira assinada... lá na área da Vale... atracando aqueles navios... 

(246) [eu passei seis anos... seis anos lá no porto] atracando esses naviozões aí 

 

 contar – na ocorrência (277), do inquérito 08: 

 

(277) [Graças a Deus eu estou aqui contando a história... graças a Deus...] 

 

 botar – na ocorrência (299), do inquérito 08: 

 

(299) ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha dele ele falou que 

ele não ia mexer com ninguém... 

 

Considerando a ocorrência (157) como modelo de análise para os verbos 

que indicam processo culminado, observamos que o verbo “beber” expressa uma ação 

agentiva e, portanto, um evento dinâmico. A ação de “beber uma cervejinha”, nesse 
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enunciado, prolonga-se no tempo e tende para um fim, sendo assim classificada como 

um evento heterogêneo, durativo e télico.  

A classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

dados analisados pode ser demonstrada através da tabela 06, a seguir: 

 

                ATIVIDADE            ESTADO                 CULMINAÇÃO      PROCESSO 

                                                                                                                         CULMINADO 

                                  

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         

  

Grupo Inquérito n % n % n % n % 

 

 

I 

 

01 (F) 09 3,00 06 2,00 02 0,67      02    0,67 

02 (F) 09 3,00 09 3,00 05 1,67 01 0,33 

03 (M) 23 7,66 14 4,67 12 4,00 03 1,00 

04 (M) 17 5,67 18 6,00 15 5,00 07 2,34 

 

II 

05 (F) 11 3,67 09 3,00 01 0,33 01 0,33 

06 (F) 11 3,67 11 3,67 09 3,00 02 0,67 

07 (M) 28 9,33 19 6,33 10 3,33 04 1,33 

08 (M) 13 4,33 12 4,00 03 1,00 04 1,33 

      TOTAL                          121          40,33           98          32,67           57          19,00           24           8,00 

Tabela 06: Demonstrativo da classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

dados do português do Maranhão 

 

Observando a tabela acima, verificamos um uso maior, pelos informantes 

pesquisados, de verbos de atividade que apresentam os traços inerentes: dinamicidade, 

atelicidade, duratividade e homogeneidade, totalizando cento e vinte e uma ocorrências, 

representando 40,33% do total de ocorrências encontradas. Aparecem, ainda, noventa e 

oito ocorrências com verbo de estado, que, por sua vez, apresentam os traços de 

estatividade, atelicidade, duratividade e homogeneidade. Cinquenta e sete com verbos 

de culminação e, portanto, com os traços de dinamicidade, telicidade, pontualidade e 

heterogeneidade. E vinte e quatro com verbos de processo culminado com os traços 

inerentes de dinamicidade, telicidade, duratividade e heterogeneidade. Na próxima 

seção, apresentamos os traços de aspecto subjacentes ao gerúndio que podem realizar-se 

nos dados analisados. 

 

Dinâmico Estativo Dinâmico Dinâmico 

Atélico Atélico Télico Télico 

Durativo Durativo Pontual Durativo 

Homogêneo Homogêneo Heterogêneo Heterogêneo 
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4.4 Traços de aspecto subjacentes ao gerúndio nos dados do português do 

Maranhão 

 

Para a investigação dos traços subjacentes ao uso do gerúndio no português 

falado no Maranhão, consideramos os fatores linguísticos forma e tipo de gerúndio. E, o 

aspecto semântico-lexical considerado foi aquele do verbo que aparece no gerúndio, 

conforme explicitado na metodologia, por entender que esses fatores podem influenciar 

a caracterização desses traços. Os traços de aspecto subjacentes ao uso do gerúndio 

encontrados nos dados analisados do português do Maranhão foram: 

 

4.4.1 Traço aspectual de continuidade: aspecto imperfectivo 

 

Segundo Comrie (1976), o aspecto imperfectivo faz referência 

essencialmente à estrutura interna da situação. Portanto, indica uma ação incompleta ou 

em andamento, contínua, realizada durante um intervalo de tempo indeterminado. O 

aspecto  imperfectivo associado ao traço de continuidade realiza-se no gerúndio 

simples, nas ocorrências (2) e (17), do inquérito 01; (34) e (41), do inquérito 02; (44), 

(48), (49), (50), (72), (73 e (89), do inquérito 03; (100), (101), (120), (123), (124), 

(125), (127), (129), (132), (133), (134), (135), (144) e (148), do inquérito 04; (153), 

(155) e (164), do inquérito 05; (182), (192), (200), (201), (203) e (207), no inquérito 06; 

(218), (220), (221), (225), (226), (236), (237) e (261), do inquérito 07; (272), (273), 

(276), (280), (283), (291), (294) e (295), do inquérito 08: 

 

(2) Como é... Bernardo,eu gosto de ver ele jogando  

(17) todo mundo chamando mãe   

(34)... eu ainda não vi ele fazendo nada 

(41) muito... porque hoje em dia é raro ver um filho... é::escutando sua mãe né? 

(44) Rapaz eu acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando a aprender 

né 

(48) Aí eles trabalhando desde desde de adolescente 

(49) eles têm como aprendendo ali  

(50) trabalhando suado né... ( ) honestamente 

(72) então <foi o caso> muita gente já saiu de lá mesmo né?  outros vindo 

(73) e assim que é (os pessoal) levando a vida né como Deus quer 
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(89)... hoje em dia assim... que já tem família né? Não jogam mais assim (...) não têm mais 

tempo para o lazer assim né? dedicando ( ) à família deles... aí não têm tempo.... 

(100) nas grandes capital como São Paulo... Rio de Janeiro a gente vê é o policial virando 

bandido 

(101) (a gente vê o policial) se tornando bandido (...)  

(120)... ele se sente felIZ... e brincando com segurança... 

(123)... porque a gente vê hoje em dia na televisão... passando em vários lugares 

(124) (a gente) vê... crianças morrendo de fome... 

(125) como eu já assisti várias matérias aí... nos países africanos... as crianças comendo 

sopa de papelão... 

(127)... tem cada vez mais pessoas usando drogas (...) 

(129) muita das vezes eu conversando com ele (...) 

(132) na época era bota preta é de pessoas mesmo do bota preta é matando os jovens no 

colégio 

(133) ( ) querendo é cortar o bico de/ o seio de mulher e 

(134) fazendo diversas ameaças dentro do colégio até na praça mesmo  

(135) e tumultuando as avenidas pra quebrar ônibus (...) 

(144) hoje em dia você assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando 

(148) ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação  

(153) é::uma ótima cidade... não vi não vi briga... os pessoal brincando mesmo... 

(155)... tinha um trio lá... grandão lá... enorme... com umas mulheres lá em cima... pulando 

(164) falar a verdade eu não assisto essa::s/eu não assisto...não gosto... é::uma mulher 

comendo com um homem debaixo daquela/daquela:: daquele edredom 

(182)... mas aqui ele conhece todo mundo e se/ e esboça muita alegria e esboça alegria ( ) 

batendo na barriga 

(192) É inexplicável, as coisas assim, os valores mudam. A prova é que a gente vê hoje 

homem... todo mundo brigando aí. 

(200) nós fomos pra Macaúba, aí foi um tempo que eles aterraram aí a Areinha, e a Areinha 

sendo aterrada, hoje em dia, o tribunal 

(201)... hoje essas coisas tudo aí, mas daí eu vi as dragas enchendo de areia e tudo 

(203) Isso é horrível, não dá comida, não dá nada, que nem uma vez eu ouvi uma mãe 

dizendo assim em televisão: então pro juiz levar ele pra casa 

(207) eu só vejo ambulância chegando... mas eu acho que são quebrados  

(218) quero ver ele fazendo  bonito...  

(220) a gente vê um time maranhense ganhando 

(221)... (ele) fazendo bonito é bacana... 

(225)...vinte e nove que é pagamento... ( ) vai até::dia sete... aquele multidão mesmo... 

negada sacando dinheiro 

(226) ... depositando... 

(236) os meninos também/...nunca me deram trabalho... sempre... trabalhando certinho 
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(237)... procurando mulher em rua...   

(261) me lembro... lá no chão no Ribamar... chorando... era manhosa para poxa (sentença 

exclamativa) 

(272) Só festividade... brincando ( ) nos arraiais por aí pela cidade... 

(273) não se vê nada de bom aqui em São Luís... só essa buraqueira aqui nas ruas e a gente 

gastando dinheiro com peça de carro... 

(276) Os comparsas dele... já tinham dois comparsas esperando ele:: ele foi só o pivô foi 

buscar o... o o carro para... para assaltar... 

(280)... há vinte e seis anos quando eu cheguei no Cohatrac ... o bairro era muito bom ... 

mas hoje para chegar em casa tem que dar umas duas voltas no quarteirão para saber se não 

tem ninguém te esperando lá  

(283) Em São Luís aqui tudo só ônibus quebrado aí pela rua... fumaçando... 

(291) não ajuda em nada nada (sentença exclamativa) isso aí a gente só faz pagar imposto e 

eles todo tempo cobrando... 

(294)... porque hoje ninguém quer mais trabalhar só esperando a bolsa família... 

(295) eu tenho um vizinho lá no sítio no Maracanã... tem uma senhora que tem oito filhos 

que não trabalha só esperando pelo bolsa família (sentença exclamativa) 

 

Tomando a ocorrência (291) como parâmetro de análise, percebemos que o 

informante indica, na situação expressa, a atualização da ação de “cobrar”, sem 

delimitar seu início ou final. O aspecto representado é o imperfectivo associado ao traço 

de continuidade, uma vez que apresenta a situação em andamento, incompleta, durante 

um intervalo de tempo indeterminado. A ocorrência em análise indica que nem todos os 

subeventos do evento “cobrar imposto” estão incluídos no espaço de tempo t, em 

questão. Os traços de tempo e concordância parecem estar subespecificados no gerúndio 

simples, já que as referências de tempo e a de concordância são dadas pelo predicado da 

oração matriz. As demais ocorrências com gerúndio simples apresentam comportamento 

semelhante, resguardadas as devidas especificidades de cada uma. 

O traço aspectual de continuidade com realização morfológica de aspecto 

imperfectivo pode realizar-se, ainda, nas perífrases formadas por “estar” + gerúndio e 

nas formadas por “outros verbos” + gerúndio. 

Segundo Travaglia (1985), no estudo do aspecto, as perífrases comportam-

se de modos distintos. Assim, segundo o mesmo autor, as perífrases formadas por 

“ficar”, “ir”, “acabar”, “continuar”, “vir”, “andar” e “viver” + gerúndio marcam o 

aspecto imperfectivo em todos os tempos flexionais em que são possíveis, exceto nos 

Pretéritos Perfeito e Mais que Perfeito do Indicativo. Ressalta, ainda, o autor que a 
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perífrase formada por “viver” + gerúndio marca o aspecto imperfectivo em todos os 

tempos verbais em que é possível. E, quando essa forma gramatical se realiza no 

Pretérito Perfeito do Indicativo ou no Pretérito Mais que Perfeito do Indicativo, a 

perífrase se desfaz. O verbo “viver” passa a ter o significado de “ter vida” e o verbo no 

gerúndio passa a indicar o “modo de vida” ou a “atividade” realizada durante a vida.  

O traço aspectual de continuidade na morfologia do imperfectivo pode-se 

realizar, ainda, nas perífrases gerundivas das ocorrências (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9), 

(10), (12), (14), (15), (18) e (19), do inquérito 01; (20), (21), (23), (24), (25), (26), (27), 

(28), (29), (30), (32), (33), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (42) e (43), do inquérito 02; 

(45), (46), (47), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), 

(64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (74), (77), (78), (79), (81), (83), (84), (85), 

(86), (87), (88), (90), (91), (92), (93), (94), do inquérito 03; (96), (97), (98), (99), (102), 

(103), (104), (105), (106), (107), (108), (109), (110), (111), (112), (113), (114), (119), 

(121), (122), (126), (128), (130), (131), (136), (137), (139), (140), (141), (142), (143), 

(146), (147), (149), (150), (151) e (152), do inquérito 04; (157), (158), (159), (160), 

(161), (163), (165), (166), (167), (168), (169), (172), (173) e (174), do inquérito 05; 

(175), (180), (181), (183), (185), (186), (187), (189), (191), (193), (194), (195), (197), 

(198), (199), (202), (204), (205) e (206), do inquérito 06; (208), (209), (210), (211), 

(213), (214), (215), (216), (223), (224), (227), (228), (229), (230), (231), (238), (239), 

(240), (241), (242), (243), (244), (249), (251), (252), (254), (255), (256), (257), (258), 

(259), (260), (262), (263), (264), (265), (266), (267) e (268), do inquérito 07; (269), 

(270), (271), (274), (277), (278), (279), (281), (282), (284), (285), (286), (287), (288), 

(289), (290), (292), (293), (296), (297), (298), (299) e (300), do inquérito 08, conforme 

podemos exemplificar com as ocorrências abaixo. As demais ocorrências de perífrases 

gerundivas expressando o traço aspectual de continuidade encontram-se nos anexos 

desta tese. 

 

(1) porque estou indo direto com minha filha (...) que ela tem que fazer uma cirurgia 

(3) eu estou achando que eles ainda vão perder dentro de casa. 

(74) é muito pouquinho, não está dando para comprar ( ) as coisa ( ) que a gente precisa né? 

(77)... é a primeira vez que eu estou trabalhando pra ele 

(146) Bem durante esse período que ela ( ) vem pra mim fazendo uma boa campanha. 

(147) hoje em dia você tem muito serviço neh muito serviço que a presidenta ela vem é 

realmente é qualificando as pessoas  
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(161) ... aí assim vai passando o tempo tu fica boa e não precisa de médico porque não tem 

mesmo 

(163) ... aí tô aqui até hoje (sentença exclamativa) brigando com as panelas de dona Tereza 

((riso)) 

(172) dai tu vê... pra pobre tudo é mais difícil...tudo é mais difícil ela tava falando na 

televisão que ela precisava desse leite... 

(185) já estava com medo que ele voltasse que estava querendo agarrar tudo 

(186) nessa semana eles todo mundo chamou a atenção o estresse que ele estava vivendo 

assim...  

(216) Um campeonato velho desse que eles inventam aí (sentença exclamativa) e aí negada 

vão se saindo... 

(223) ... com dez anos... só no Banco do Brasil ai do Jaracati... go::sto... ah eu o maior dez... 

lá que eu estou ganhando o meu né? ((risos)) 

(224) aí eu até saio da agência para não ficar... os pessoal falando... 

(271) Já está vindo de novo, agora/ já vai começar agora sábado de alelu/ da aleluia já vai 

começar de novo a brincadeira... 

(274) ... aí quando eu cheguei lá no museu... já estavam os outros dois esperando lá... ele 

foi só buscar o carro para (  ) quererem me assaltar 

(298) ... que o povo está falando... é que  

(299) ele está botando seis mil e tantas pessoas para fora e na campanha dele ele falou que 

ele não ia mexer com ninguém... 

(300) está é tirando seis mil e tantas pessoas (sentença exclamativa) 

 

Tomando a ocorrência (299) como modelo de análise, observamos que o 

falante apresenta, na situação expressa, a atualização da ação de “botar” sem informar 

seu início ou final. O traço aspectual caracterizado é o de continuidade, com realização 

morfológica de aspecto imperfectivo, já que demonstra uma situação em curso que se 

realiza num período de tempo indeterminado. O fato de “ele estar botando seis mil e 

tantas pessoas para fora...” apresenta a situação como tendo duração contínua, ilimitada. 

Os traços de tempo e de concordância parecem estar especificados no verbo auxiliar 

“estar”. Assim, o traço de tempo representado é o de presente e o traço de concordância, 

o de terceira pessoa do singular. As demais ocorrências apresentam comportamento 

semelhante, asseguradas suas respectivas especificidades.  

 

4.4.2 Traço aspectual de perfectividade: aspecto perfectivo 
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Segundo Comrie (1976), “o aspecto perfectivo denota uma situação 

completa, com início, meio e fim” (COMRIE, 1976, p. 18) Para Travaglia (1985), a 

perífrase formada por “ter/haver” no gerúndio composto, na terminologia de Cunha e 

Cintra (1985), marca o aspecto perfectivo em todos os tempos e formas nominais em 

que são possíveis, exceto no Presente do Indicativo e com todos os tipos de verbo 

principal. Conforme Travaglia (1985), as perífrases formadas por “ficar”, “ir”, “acabar”, 

“continuar”, “vir”, “andar” + gerúndio marcam o aspecto perfectivo nos tempos 

flexionais  de  Pretérito Perfeito e Mais que Perfeito do Indicativo. 

O traço aspectual de perfectividade pode-se realizar no gerúndio 

perifrástico, nas ocorrências (13) e (16), do inquérito 01; (22), do inquérito 02; (80), do 

inquérito 03; (117), (118) e (145), do inquérito 04; (156) e (162), do inquérito 05; (178), 

(179), (184), (188) e (196), do inquérito 06; (217) e (253), do inquérito 07. No inquérito 

08 não foi encontrada nenhuma ocorrência gerundiva expressando aspecto perfectivo: 

 

(13) Eu fiquei horrorizada quando cheguei e fiquei sabendo o que foi que ele fez.  

(16)... quando eu tinha oito dias de nascida aí foi que eu fiquei morando com ela...  

(22) eu era dedicada... nunca fiquei reprovada... eu depois eu fui relaxando... 

(80)... aí eu fui conhecendo outras  ( ) manifestações...outras brincadeiras né? 

(117) era aí São Luis ele acabou crescendo muito (...) 

(118) nos primeiros anos o Marafolia foi muito bom... e::depois já foi acontecendo muita 

morte (...) 

(145) Com isso as pessoas já acabaram se acostumando 

(156) é eu fiquei olhando... umas mulheres com umas pernonas deste tamanho 

(162)... trabalhava de babá... aí depois eu fui aprendendo cozinhar... voltei de novo pra 

cozinhar de novo 

(178)... falava tudo ... foi perdendo, perdendo depois ficou com sete palavras que foi água 

suco maçã açúcar  

(179)... depois foi perdendo perdendo ficou só com água depois tudo para ele era água 

podia ser o que fosse era água ... mas 

(184) ali eu fiquei tomando conta de um botei para dentro 

(188) A convivência... a própria convivência foi ensinando 

(196) só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros anos foi peregrinando pra 

encontrar onde Deus queria me botar... 

(217) porque::desde criança... eu gostei do time e tal... e a gente aqui do bairro tudo era 

boliviano... a gente ia para o estádio... aí eu fiquei torcendo para o Sampaio 

(253) compadre tem muita gente doido... eu fiquei/eu fiquei pensando assim né? 
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Tomando a ocorrência (253) como modelo de análise, observamos que o 

falante apresenta, na situação expressa, a perfectividade da ação de “ficar pensando”. O 

aspecto representado é o perfectivo associado ao traço de perfectividade, uma vez que 

apresenta a situação completa, isto é, em sua totalidade. A ação de “ficar pensando” é 

apresentada pelo falante como um todo indivisível, sem dar ênfase a sua constituição 

interna.  

Nessa ocorrência, os traços de tempo e concordância estariam especificados 

no verbo auxiliar “ficar”. O traço temporal representado é o de passado (Pretérito 

Perfeito do Indicativo) e o traço de concordância, a primeira pessoa do singular. As 

demais ocorrências apresentam características similares, considerando as 

particularidades de cada uma. 

 

4.4.3      Traço aspectual de não atualização do evento: não aspecto 

 

Segundo Travaglia (1985), o gerúndio simples não marca aspecto nos 

seguintes casos: 

a) Nas orações gerundivas temporais, quando o verbo da oração principal 

estiver no Presente do Indicativo ou no Pretérito Imperfeito do 

Indicativo e ou em uma forma com valor de futuro (Futuro do Presente, 

Imperativo, Presente do Indicativo); 

b) Nas orações gerundivas condicionais em que a oração principal está no 

Futuro do Presente, Futuro do Pretérito ou Presente do Indicativo com 

valor de futuro; 

c) Nas orações gerundivas com valor de modo/meio;  

d) E, quando a oração gerundiva pode ser substituída por uma coordenada 

aditiva e o verbo da oração principal estiver no Futuro do Presente ou do 

Pretérito.  

O traço aspectual de não atualização do evento realiza-se no gerúndio que 

não marca nenhum aspecto, nas ocorrências (6) e (11), do inquérito 01; (31), do 

inquérito 02; (75), (76), (82) e (95), do inquérito 03; (115), (116) e (138), do inquérito 

04; (154), (170) e (171), do inquérito 05; (176), (177) e (190), do inquérito 06; (212), 

(219), (222), (232), (233), (234), (235), (245), (246), (247), (248) e (250), do inquérito 

07; (275), do inquérito 08: 

 



164 
 

(6) Voltamos andando da Madre deus para cá 

(11) Ela, ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá para a cidade se 

consultar. 

(31) tu quer ir bem aí no João Paulo... tem que pagar um e trinta de passagem... então é 

caro... e passa uma ho::ra... na parada esperando ônibus 

                       (75) eles ( ), trabalhando na feira acho ( ) que ganha? 

(76) acho que eu prestando atenção é que eu ( ) aprendi né ( ) e que  eu sei fazer  né? 

(82) muitas pessoas vão para o serviço... lotado né? ( ) só se reclamando... 

(95) rapaz eu eu acho... assim que esforçando eu ainda aprendia muita coisa... 

(115) por mais que passe dificuldade:: ganhando um salário...mas eu quero sempre ter e ver 

o melhor deles... 

(116) também já trabalhei na empresa servfood (...) e serviços mesmo por conta própria... 

pela rua... capinando ::  

(138) outro dia passou é no jornal falando sobre a Santa Casa 

(154) quem ia pra rua ia... po/pra praça brincando... não vi confusão nenhuma... foi bom 

(sentença exclamativa) 

(170) contando não tem graça  

(171) só vendo... 

(176)... olha quando é seis horas que eu levanto já é cuidando dele para arrumar ele para 

mandar para o colégio 

(177)... o almoço tem que estar pronto a gente almoça onze horas que é a hora que ele 

chega do colégio... já chega agarrando o prato... é a maneira dele falar 

(190) Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer dormindo, 

porque sempre foi meu costume 

(212) já passou uma uma::baixa mesmo feia (sentença exclamativa) não tinha nada... só 

levando taca ai do Moto ((risos)) 

(219) porque ele fazendo bonito é bom para a cidade né? bacana (sentença exclamativa) 

(222) o dia a dia é::é tra/(  ) é na limpeza... tirando o meu horário de almoço... aí volta de 

novo... faz a limpeza de novo... 

(232) é... cinco e meia o meu horário que eu largo lá... aí como eu venho andando... lá do 

Jaracati para cá... aí eu chego esse horário de seis horas.... 

(233) que nada (sentença exclamativa) eu venho na manhã... não eu não me sinto cansado 

não... vou andando 

(234)... venho andando... 

(235) ...aí largo cinco horas... aí venho andando assim na manha..chego aqui umas cinco e 

quarenta... cinco/ 

(245) eu era novo... eu estava com uns vinte e dois vinte e três anos...já trabalhava de 

carteira assinada... lá na área da Vale... atracando aqueles navios... 

(246) [eu passei seis anos... seis anos lá no porto] atracando esses naviozões aí 

(247)... tirando correia 
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(248)... tirando minério... era bom:: (sentença exclamativa) 

(250)... porque a velha que sustentava eles tudinho... aí ela veio chorando... aí eu “não 

senhora... deixa a menina aqui...” 

(275)... e por por sorte quando eu vi que ele puxou o revólver eu arranquei o carro e saí 

correndo 

 

Tomando a ocorrência (95) como modelo de análise para o gerúndio com 

ausência de marca de aspecto e, portanto, com traço de não atualização do evento, 

observamos que se trata de uma oração gerundiva adverbial condicional, uma vez que 

expressa a condição para o falante “aprender muita coisa”. Esse tipo de oração 

gerundiva em que o verbo da oração principal aparece em uma forma com valor de 

futuro, segundo Travaglia (1985), não realiza nenhum traço aspectual. Vale salientar 

que, embora o verbo da oração principal apareça realizado em uma forma de Pretérito 

Imperfeito do Indicativo, a mesma tem valor de Futuro do Pretérito, uma vez que pode 

ser substituída por “se me esforçasse aprenderia muita coisa”, o que caracteriza a não 

atualização da ação. Considerando, ainda, a ocorrência (275), percebemos que a oração 

gerundiva indica o modo como o falante saiu e, portanto, não marca nenhum aspecto, 

segundo o autor anteriormente citado. 

Os traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio nos dados 

analisados dos grupos I e II podem ser demonstrados através da tabela 07 abaixo: 

 

                                    Traços aspectuais 

                                                        Imperfectivo                               Perfectivo                         Não Aspecto 

                                                       Continuidade                            Perfectividade           Não atualização do evento 

         

Grupos Inquéritos n % n % n % 

 

 

 

          I 

01 (F) 15 5,00 02 0,67 02 0,67 

 

02 (F) 22 7,33 01 0,33         01 0,33 

 

 03 (M) 47 15,67 01 0,33 04 1,34 

 

04 (M) 51 17,00 03 1,00 03 1,00 

 

 

II 

05 (F) 

 

17 5,67 02 0,67 03 1,00 

06 (F) 

 

25 8,33 05 1,66 03 1,00 

07 (M) 

 

47 15,67 02 0,67 12 4,00 

08 (M) 

 

31 10,34 - - 01 0,33 

           TOTAL                             255                 85,00                 16                  5,33                   29                    9,67 

Tabela 07: Demonstrativo dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio encontrados 

nos inquéritos do grupo I e do grupo II 
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Ao analisar a tabela acima referente aos traços aspectuais gramaticais, 

verificamos que o aspecto imperfectivo associado ao traço de continuidade realiza-se 

em um número maior, isto é, em duzentas e cinquenta e cinco ocorrências, 

correspondendo a 85% do total de ocorrências gerundivas encontradas nos dados 

analisados do português do Maranhão. O traço aspectual de perfectividade realiza-se em 

dezesseis ocorrências e o traço de não atualização do evento, em vinte e nove 

ocorrências.  

As análises realizadas nesta pesquisa nos permitem dizer que, dentre os 

traços subjacentes aos usos do gerúndio nos dados analisados do português do 

Maranhão (concordância, tempo e aspecto), apenas os traços de aspecto gramatical 

realizam-se nas construções gerundivas. Essas construções podem indicar uma ação 

anterior, simultânea ou posterior à do verbo da oração principal, apresentando-se, 

portanto, com ausência de traços temporais e de concordância próprios. Entretanto, a 

noção de tempo está presente nas construções gerundivas se considerarmos os auxiliares 

das formas perifrásticas ou o verbo principal das formas compostas. 

 Desse modo, argumentamos em favor da proposta de que, no gerúndio 

simples, as referências de tempo e a de concordância seriam especificadas pelo 

predicado da oração principal. No gerúndio composto (formado pelos verbos “ter” e 

“haver” + o particípio do verbo principal) a noção de tempo estaria marcada no verbo 

principal. E, no gerúndio perifrástico ou gerúndio em complexos verbais na 

nomenclatura de Lobo (2001), formado por um auxiliar + o gerúndio do verbo principal, 

os traços de tempo e de concordância estariam especificados no verbo auxiliar. 

 

4.5 Análise dos Resultados com uma comparação entre os grupos 

 

Nesta seção, analisamos os resultados obtidos nas seções 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4, 

nas quais foram descritos e analisados os tipos de gerúndio, as formas de gerúndio, o 

aspecto semântico-lexical dos verbos e os traços de aspecto subjacentes ao gerúndio, 

respectivamente. Para tanto, adotamos duas formas de cruzamento dos resultados 

obtidos: 

a) Cruzamento entre os subgrupos de cada grupo 

 

No grupo I, intitulamos subgrupo 1.1 aquele formado pelos falantes do sexo 

feminino e subgrupo 1.2, o formado pelos falantes do sexo masculino. No grupo II, os 
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subgrupos 2.1 e 2.2 correspondem aos falantes do sexo feminino e masculino, 

respectivamente. No cruzamento dos resultados entre os subgrupos de cada grupo, não 

serão considerados os fatores extralinguísticos escolaridade e faixa etária, uma vez que 

todos os informantes de cada grupo apresentam a mesma faixa etária (18 a 30 anos) e a 

mesma escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto). 

 

b)  Cruzamento entre os grupos I e II 

 

Após o cruzamento entre os subgrupos de cada grupo, apresentamos o 

cruzamento intergrupos I e II, levando em conta a faixa etária, gênero e escolaridade 

comuns a cada Grupo, conforme será apresentado a seguir. 

 

4.5.1 Grupo I: intercruzamento dos subgrupos 1.1 versus 1.2  

 

4.5.1.1 Tipos de gerúndio 

 

Nesta subseção, são apresentados os cruzamentos dos resultados obtidos nos 

subgrupos 1.1 e 1.2, considerando os tipos de gerúndio, conforme tabela 08, a seguir: 

Tipos de gerúndio 

 

Ger. Pred. 

do Sujeito 

 

Ger. Pred do 

Objeto 

 

Ger. Or. Adj. 

de Predicado 

 

 

Ger. Or. Adj. 

de Frase 

 

  
modo/meio 

 

tempo 

 

condição 

 

                                                                                                                                                 

Subgrupos Inquéritos n % n % n % n % n % 

1.1 01 (F) 1 2,86 01 2,86 02 5,71 02 5,71 - - 

 

02 (F) - - 02 5,71 1 2,86 - - - - 

 

1.2 03 (M) 05 14,29 - - 02 5,71 - - 02 5,71 

 

04 (M) 09 25,71 05 14,29 03 8,58 - - - - 

 

           TOTAL                        15         42,86         08         22,86         08         22,86         02        5,71         02       5,71 

 

Tabela 08: Demonstrativo dos tipos de gerúndio encontrados nos inquéritos do grupo I 

 

Vale destacar que, nesta tese, o gerúndio perifrástico não foi considerado 

para a classificação dos tipos de gerúndio, uma vez que essa forma gerundiva não 

expressa valores semânticos de adjetivo ou de advérbio e, desse modo, não se enquadra 
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na classificação proposta por Lobo (2001), adotada nesta pesquisa. Portanto, na 

classificação dos tipos de gerúndio, só foram considerados os gerúndios simples que 

totalizaram setenta e nove ocorrências. 

No grupo I, foram encontradas trinta e cinco ocorrências de gerúndio 

distribuídas em quinze gerúndios predicativos do sujeito, oito predicativos do objeto, 

dez em oração adjunta de predicado (oito com valores de modo/ meio e duas com valor 

temporal) e dois gerúndios em oração adjunta de frase, com valor condicional. 

Observamos maior produtividade do gerúndio predicativo do sujeito, 

totalizando quinze ocorrências, que correspondem a 42,86% do total de tipos de 

gerúndio encontrados no grupo I. Dentre essas, quatorze aparecem realizadas na fala dos 

informantes do subgrupo 1.2, correspondendo a 93,75% do total de ocorrências com 

gerúndio predicativo do sujeito encontradas no grupo I. Entretanto, ressaltamos as vinte 

ocorrências gerundivas que aparecem realizadas nos demais tipos de gerúndio. 

O gerúndio temporal aparece somente na fala dos informantes do subgrupo 

1.1 e o condicional, somente na fala dos informantes do subgrupo 1.2. Os demais tipos 

de gerúndio aparecem tanto no subgrupo 1.1 como no subgrupo 1.2. Em síntese, os 

falantes do sexo masculino foram aqueles que fizeram maior uso do gerúndio 

predicativo do sujeito, no grupo I. Por outro lado, os gerúndios predicativos do objeto e 

o modal foram bastante usados tanto pelos falantes do sexo feminino como do sexo 

masculino, o que indica um equilíbrio no uso desses dois tipos de gerúndio entre os 

falantes do grupo I. 

 

4.5.1.2 Formas de gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos os cruzamentos dos resultados obtidos nos 

subgrupos 1.1 (falantes do sexo feminino) e 1.2 (falantes do sexo masculino), 

considerando a forma de gerúndio. As formas de gerúndio encontradas no grupo I 

podem ser demonstradas na tabela 09, a seguir: 
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                                                                                Perífrases verbais 

                                                 Gerúndio simples                    “Estar” + gerúndio        “Outros verbos” + gerúndio 

                                                                                                                     

         

Subgrupos Inquéritos n % n % n % 

1.1 01 (F) 04 2,63 10 6,58 05 3,29 

 

02 (F) 03 1,97 16 10,53 05 3,29 

 

1.2 03 (M) 11 7,24 35 23,02 06 3,95 

 

04 (M) 17 11,18 16 10,53 24 15,79 

 

           TOTAL                               35                 23,02                  77                  50,66                 40                 26,32 

 

Tabela 09: Demonstrativo das formas de gerúndio encontradas nos inquéritos do grupo I 

 

No grupo I, composto pelos inquéritos (01), (02), (03) (3) e (04), foram 

encontradas cento e cinquenta e duas ocorrências de gerúndio que correspondem a 

50,67% do total de ocorrências encontradas nos oito inquéritos analisados. O subgrupo 

1.2 apresenta maior número de ocorrências de gerúndio tanto na forma simples como na 

forma perifrástica, totalizando cento e nove ocorrências que correspondem a 71,71% do 

total de ocorrências encontradas no grupo I. 

As perífrases gerundivas aparecem realizadas na grande maioria das 

ocorrências dos inquéritos analisados. Os informantes do subgrupo 1.2 realizam em sua 

fala as perífrases com gerúndio em oitenta e uma ocorrências, representando 74,31%. 

Em vinte e oito ocorrências que correspondem a 25,69%, fizeram opção pelo gerúndio 

simples. Observamos, ainda, maior produtividade com a perífrase formada por “estar” + 

gerúndio no subgrupo 1.2, totalizando cinquenta e uma ocorrências, correspondentes a 

66,23% do total de ocorrências com gerúndio perifrástico encontradas no grupo I. 

Destacamos as vinte e seis ocorrências dessa perífrase gerundiva, que correspondem a 

33,77%, expressas pelos informantes do subgrupo 1.1.  

Em síntese, no grupo I, os falantes do sexo masculino foram aqueles que 

realizaram o maior número de ocorrências, sobretudo na forma perifrástica. Ressaltamos 

o informante C que realiza quarenta e uma ocorrências de gerúndio perifrástico, dentre 

elas trinta e cinco formadas por “estar” + gerúndio e seis formadas por “outros verbos” 

+ gerúndio. Já os informantes do sexo feminino realizam em sua fala sete ocorrências de 

gerúndio simples e trinta e seis, com gerúndio perifrástico, totalizando quarenta e três 

ocorrências que correspondem a 28,29% do total de ocorrências encontradas no grupo I. 

Na subseção a seguir, apresentamos os tempos verbais em que aparece realizado o 
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gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio. 

 

4.5.1.2.1 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio 

 

O gerúndio perifrástico realiza-se, na fala dos informantes do grupo I, com o 

auxiliar realizado em diferentes tempos verbais e formas nominais que podem ser 

demonstradas na tabela 10, a seguir: 

       

Tempos verbais/ Formas nominais do auxiliar 

Pres. do  ind 

 

 

Pret. Imp. 

do Ind. 

 

Infini- 

tivo 

 

Pres. do 

Subj. 

 

Fut. do 

subj. 

 

Pret. Imp. 

do Subj 

 
Subgrupos Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

1.1 01 (F) 06 7,79 04 5,19 - - - - - - 

 

- - 

02 (F) 09 11,69 02 2,60 05 6,49 - - - - 

 

- - 

1.2 03 (M) 32 41,56 01 1,30 - - - - 01 1,30 

 

01 1,30 

04 (M) 15 19,48 - - - - 01 1,30 - - 

 

- - 

 TOTAL                                62        80,52         07     9,09      05     6,49      01     1 ,30       01     1,30        01       1,30 

Tabela 10: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio 

encontradas nos inquéritos do grupo I 

 

No grupo I, foram encontradas setenta e sete ocorrências de gerúndio 

perifrástico formada por “estar” + gerúndio, que correspondem a 53,47% do total de 

ocorrências dessa forma de gerúndio encontrada nos oito inquéritos analisados. 

Observamos maior produtividade da perífrase “estar” + gerúndio realizada no Presente 

do Indicativo, totalizando sessenta e duas ocorrências que correspondem a 80,52% do 

total de ocorrências encontradas no grupo I. Contudo, ressaltamos as quinze ocorrências 

dessa forma de gerúndio realizadas nos demais tempos verbais. 

O subgrupo 1.2 apresenta maior número de ocorrências de gerúndio 

perifrástico formado por “estar” + gerúndio realizadas no Presente do Indicativo 

comparado ao subgrupo 1.1, totalizando quarenta e sete ocorrências, que correspondem 

a 61,04% do total de ocorrências encontradas no grupo I. 

Vale destacar, ainda, que apenas o subgrupo 1.2 apresenta essa forma de 

gerúndio perifrástico realizada nos tempos Presente do Subjuntivo, Futuro do 

Subjuntivo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. Por outro lado, somente o subgrupo 1.1 

apresenta o mesmo tipo de perífrase realizada no infinitivo. 

Em síntese, os informantes do sexo masculino realizaram, em sua fala, o 
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maior número de ocorrências da perífrase “estar” + gerúndio utilizando o Presente do 

Indicativo, comparados aos informantes do sexo feminino. Além de utilizarem cinco 

morfologias distintas: Presente do Indicativo, Pretérito Imperfeito do Indicativo, 

Presente do Subjuntivo, Futuro do Subjuntivo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. Já 

os falantes do sexo feminino utilizaram apenas três: Presente do Indicativo, Pretérito 

Imperfeito do Indicativo e infinitivo.  

 

4.5.1.2.2 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + gerúndio 

 

Além da forma de gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio, também aparece 

na fala dos informantes do grupo I a forma perifrástica formada por “outros verbos” + 

gerúndio realizada em tempos verbais e formas nominais distintas que podem ser 

demonstradas na tabela 11, a seguir. 

  

       

Tempos verbais/ Formas nominais do auxiliar 

Pres. do 

Ind. 

 

Pret. Perf. 

do Ind. 

 

Pret. Imp.  

do Ind. 

 

Pret. Imp. 

do Subj. 

 

Exp. com 

valor de fut 

 

Infini- 

tivo 

 

Subgru

pos 

Inqué

ritos 
n % n % n % n % n % n % 

1.1 

01(F) 01 2,50 02 5,00 - - - - 01 2,50 01 2,50 

02(F) 03 7,5 01 2,50 01 2,50 - - - - - - 

1.2 
03(M) 03 7,5 01 2,50 - - 01 2,50 - - 01 2,50 

04(M) 20 50,00 03 7,50 - - - - 01 2,50 - - 

    TOTAL                 27        67,50        07     17,50      01       2,50      01       2,50       02       05,00     02        5,00 

 

Tabela 11: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + 

gerúndio encontradas nos inquéritos do grupo I 

 

No grupo I, foram encontradas quarenta ocorrências de gerúndio perifrástico 

“outros verbos” + gerúndio, que correspondem a 51,95% do total de ocorrências dessa 

forma de gerúndio encontrada nos oito inquéritos analisados. A maior produtividade de 

gerúndio perifrástico “outros verbos” + gerúndio aparece realizada no Presente do 

Indicativo, totalizando vinte e sete ocorrências, que correspondem a 67,5% do total de 

ocorrências encontradas no grupo I. O Pretérito Perfeito do Indicativo aparece realizado 

em sete ocorrências, representando 17,50% de uso dessa morfologia pelos falantes desse 

grupo. 

Dentre as ocorrências desse tipo de perífrase gerundiva, vinte e três, 
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aparecem no subgrupo 1.2, correspondendo a 57,5% do total de ocorrências desse 

grupo. Observamos, ainda, que somente o subgrupo 1.1 apresenta essa forma de 

perífrase gerundiva realizada no Pretérito Imperfeito do Indicativo. Por outro lado, a 

morfologia do Pretérito Imperfeito do Subjuntivo aparece somente no subgrupo 1.2. Os 

tempos Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito do Indicativo, expressão com valor de 

futuro, além do infinitivo foram utilizados tanto pelos falantes do subgrupo 1.1 como 

pelos falantes do subgrupo 1.2, para realização da perífrase gerundiva formada por 

“outros verbos” + gerúndio. 

 

4.5.1.3 Classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados no grupo I 

 

Nesta subseção, apresentamos o cruzamento dos resultados obtidos nos 

subgrupos 1,1 e 1.2, considerando o aspecto semântico-lexical dos verbos utilizados 

pelos falantes do grupo I, conforme pode ser demonstrado na tabela 12, a seguir. 

 

                                                                                                                      Verbos 

                         

Grupos Inquéritos n % n % n % n % 

 

1.1 

01 (F) 09 

 

5,92 06 3,95 02 1,32 02    1,32 

02 (F) 09 

 

5,92 09 5,92 05 3,29 01 0,66 

 

1.2 

03 (M) 23 

 

14,00 14 9,15 12 7,89 03 1,97 

04 (M) 17 

 

  11,18 18   11,84 15     9,87 07 4,60 

                   TOTAL              58            38,16             47            30,92             34            22,37             13             8,55 

 

Tabela 12: Demonstrativo da classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos inquéritos 

do grupo I 

 

Na classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos utilizados pelos 

falantes do grupo I, foram encontrados cento e cinquenta e dois verbos, correspondendo 

a 50,67% do total de verbos encontrados nos oito inquéritos analisados. As quatro 

categorias aspectuais atividade, estado, culminação e processo culminado, associadas 

aos seus aspectos lexicais inerentes, aparecem realizadas na fala dos informantes dos 

subgrupos 1.1 e 1.2, o que demonstra um equilíbrio nos usos dessas categorias entre os 

falantes desse grupo. 

Dinâmico Estativo Dinâmico Dinâmico 

Atélico Atélico Télico Télico 

Durativo Durativo Pontual Durativo 

Homogêneo Homogêneo Heterogêneo Heterogêneo 
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Observamos maior uso dos verbos de atividade tanto no subgrupo 1.1 como 

no 1.2, totalizando cinquenta e oito ocorrências que correspondem a 38,16% de uso 

dessa categoria aspectual pelos informantes do grupo I. Ressaltamos as noventa e quatro 

ocorrências gerundivas realizadas com as demais categorias de verbos: estado, 

culminação e processo culminado, relacionadas aos respectivos traços lexicais inerentes.  

O maior número de verbos de atividade aparece na fala dos informantes do 

subgrupo 1.2, totalizando quarenta ocorrências, que correspondem a 63,64% do total de 

ocorrências desse tipo de verbo encontradas no grupo I. Destacamos o inquérito 03, com 

vinte e três ocorrências, representando 15,13% de uso de verbos de atividade pelo 

informante C. 

 

4.5.1.4 Traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio  

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 1.1 versus 1.2 em relação aos traços subjacentes ao gerúndio, conforme a 

tabela 13, a seguir. 

 

                                    Traços aspectuais 

                                                        Imperfectivo                               Perfectivo                         Não aspecto 

                                                        Continuidade                             Perfectividade         Não atualização do evento                

         

Subgrupos Inquéritos n % n % n % 

1.1 01 (F) 15 09,87 02 1,32 02 1,32 

  

02 (F) 22 14,47 01 0,66         01 0,66 

 

1.2 03 (M) 47 30,92 01 0,66 04 2,63 

 

04 (M) 51 33,55 03 1,97 03 1.97 

 

           TOTAL                              135                 88,81                  07                  4,61                  10                  6,58 

 

Tabela 13: Demonstrativo dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio encontrados nos 

inquéritos do grupo I 

  

Analisando a tabela acima, observamos que o número de ocorrências de 

gerúndio com traço de continuidade com realização morfológica de aspecto 

imperfectivo é superior comparado àquelas realizadas com o traço de perfectividade ou 

com ausência de traço aspectual. O traço aspectual de continuidade realiza-se em cento 

e trinta e cinco ocorrências, representando 88,81% do total de ocorrências encontradas 

no grupo I. Os informantes do subgrupo 1.2 realizam em sua fala noventa e oito 

ocorrências com traços de continuidade, que correspondem a 64,47% de realização 
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desse tipo de traço aspectual entre os falantes do sexo masculino pertencentes ao grupo 

I.  

Ressaltamos as trinta e sete ocorrências com o traço aspectual de 

continuidade realizadas pelos informantes do subgrupo 1.1. Vale salientar, ainda, que 

tanto o subgrupo 1.1 como o subgrupo 1.2 fazem uso de ocorrências gerundivas com os 

traços aspectuais de continuidade, perfectividade e não atualização do evento, com 

realização morfológica de imperfectivo, perfectivo e não aspecto, respectivamente.  

 

4.5.2 Grupo II: intercruzamento dos subgrupos 2.1 versus 2.2 

 

4.5.2.1 Tipos de Gerúndio  

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

dos subgrupos 2.1 versus 2.2 em relação aos tipos de gerúndio encontrados no grupo II, 

conforme tabela 14, a seguir. 

 

                                    Tipos de gerúndio 

                                       Ger. pred.              Ger. pred.       Ger. em orações adjuntas      Ger. em orações adjuntas 

                                        do sujeito               do objeto                  de predicado                                  de frase 

 

                                                                                             modo/meio         tempo                 condição         causa 

 

 

Grupos  Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

  

2.1 

05 (F) 03 6,82 - - 01 2,27 - - 02 4,55 - - 

 

06 (F) 01 2,27 04 9,09 03 6,82 - - - - 01 2,27 

 

  

2.2 

07 (M) 04 9,09 04 9,09 11 25,00 - - 01 2,27 - - 

 

08 (M) 06 13,64 - - 01 2,27 - - - - 02 4,55 

 

                   TOTAL          14      31,82        08      18,18     16      36,36         -           -          03      6,82        03      6,82 

 

Tabela 14: Demonstrativo dos tipos de gerúndio encontrados nos inquéritos do grupo II 

 

 

No grupo II, foram encontradas quarenta e quatro ocorrências com gerúndio 

simples, sendo quatorze predicativos do sujeito, oito predicativos do objeto, dezesseis 

em orações adjuntas de predicado (modo/meio) e seis gerúndios em oração adjunta de 

frase (três condicionais e  três causais).  

Observamos maior ocorrência de gerúndio em oração adjunta de predicado, 

totalizando dezesseis ocorrências, que representam 36,36% do total de tipos de gerúndio 
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encontrados no grupo II. Dentre essas, doze aparecem realizadas na fala dos informantes 

do subgrupo 1.2, correspondendo a 75% de uso desse tipo de gerúndio entre os 

informantes do sexo masculino. Destacamos as vinte e oito ocorrências realizadas nos 

demais tipos de gerúndio (predicativo do sujeito, do objeto e em oração adjunta de 

frase).  

Ressaltamos, ainda, que os gerúndios predicativos do sujeito e do objeto 

aparecem em todos os inquéritos, tanto no subgrupo 1.1 quanto no subgrupo 1.2, o que 

demonstra o uso equilibrado desses tipos de gerúndio em os falantes do sexo feminino e 

masculino. Também, despertou a nossa atenção o uso dos quatro tipos de gerúndio pelos 

informantes dos dois subgrupos. 

 

4.5.2.2 Formas de gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 2.1 versus 2.2 em relação às formas de gerúndio, conforme tabela 15, a 

seguir. 

 

                                                                                             Perífrases Verbais (auxiliar + gerúndio) 

                                                 Gerúndio simples                    “estar” + gerúndio          “outros verbos” + gerúndio 

                                                                                                                     

         

Subgrupos Inquéritos n % n % n % 

2.1 05 (F) 06 4,05 08 5,40 08 5,41 

 

06 (F) 09 6,08 13 8,78 11 7,43 

 

2.2 07 (M) 20 13,52 26 17,57 15 10,13 

 

08 (M) 09 6,08 20 13,52 03 2,03 

 

           TOTAL                               44                 29,73                  67                 45,27                  37                 25,00 

Tabela 15: Demonstrativo das formas de gerúndio encontradas nos inquéritos do grupo II 

 

 

No grupo II, foram encontradas cento e quarenta e oito ocorrências de 

gerúndio realizadas nas formas simples e perifrásticas. A forma perifrástica aparece em 

maior número comparado à forma simples, tanto na fala dos informantes do subgrupo 

2.1 como na do subgrupo 2.2, totalizando cento e quatro ocorrências, que representam 

70,27% do total de ocorrências encontradas no grupo II. Dentre essas, sessenta e quatro 

aparecem na fala dos informantes do subgrupo 2.2, representando 64,42 % do total de 

ocorrências de gerúndio perifrástico encontradas nesse grupo.  
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Observamos, ainda, maior produtividade da forma perifrástica formada por 

“estar” + gerúndio na fala dos informantes dos dois subgrupos. Em trinta e sete 

ocorrências, esses informantes fizeram opção pelo uso da forma perifrástica formada 

por “outros verbos” + gerúndio. Destacamos o inquérito 07 pertencente ao subgrupo 

2.2, com quarenta e uma ocorrências de gerúndio na forma perifrástica. Dentre essas, 

vinte e seis aparecem na perífrase “estar” + gerúndio, representando 38,80% do total de 

ocorrências dessa forma gerundiva encontrada no grupo II.  

As formas de gerúndio simples e perifrástica aparecem na fala dos 

informantes do sexo feminino e do masculino. Entretanto, os informantes do sexo 

masculino foram aqueles que fizeram maior uso do gerúndio perifrástico, sobretudo 

aquele formado por “estar” + gerúndio. 

 

4.5.2.2.1 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 2.1 versus 2.2 em relação aos tempos verbais e formas nominais da 

perífrase “estar” + gerúndio encontradas no grupo II, conforme a tabela 16, a seguir. 

 

                                    Tempos verbais/Formas nominais do auxiliar 

                                                 Presente do Indicativo            Pretérito Imperfeito                         Infinitivo 

                                                                                                         do  Indicativo            

         

Subgrupos Inquéritos N % n % n % 

2.1 05 (F) 07 10,45 01 1,50 - - 

 

06 (F) 09 13,43 04 5,97 - - 

 

2.2 07 (M) 24 35,82 02 2,98 - - 

 

08 (M) 15 22,39 02 2,98 03 4,48 

 

           TOTAL                               55                 82,09                  09                 13,43                  03                  4,48 

 

Tabela 16: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio encontradas 

nos inquéritos do grupo II 

 

No grupo II, aparecem sessenta e sete ocorrências de gerúndio perifrástico 

“estar” + gerúndio, correspondendo a 46,53% do total de ocorrências dessa forma 

gerundiva encontrada nos oito inquéritos analisados. A maior produtividade das 

perífrases gerundivas “estar” + gerúndio está realizada no Presente do Indicativo, 

totalizando cinquenta e cinco ocorrências que corresponde a 82,09% do total de 

ocorrências com esse tipo de perífrase encontrado no grupo II. Dentre elas, trinta e nove 
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aparecem no subgrupo 2.2, correspondendo a 58,21% do total de ocorrências dessa 

forma perifrástica encontrada no grupo II. 

Observamos, ainda, que as perífrases gerundivas “estar” + gerúndio no 

Presente do Indicativo e Pretérito Imperfeito do Indicativo foram utilizadas tanto pelos 

falantes do subgrupo 2.1 como pelos falantes do subgrupo 2.2. Contudo, a morfologia 

do infinitivo foi utilizada somente pelos falantes do subgrupo 2.2. 

 

4.5.2.2.2 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 2.1 versus 2.2 em relação aos tempos verbais e formas nominais da 

perífrase “outros verbos” + gerúndio encontradas no grupo II, conforme tabela 17, a 

seguir. 

 

                                              Tempo verbais/Formas nominais do auxiliar 

 

   

                                                  Presente do                Pretérito Perf.          Pretérito Imp.                  Infinitivo  

                                                   Indicativo                  do Indicativo            do Indicativo 

 

Subgrupos Inquéritos n % n % n % n % 

2.1 05 (F) 05 13,51 02 5,40 - - 01 2,70 

 

06 (F) 05 13,51 05  13,52 - - 01 2,70 

 

2.2 07 (M) 09 24,33 02 5,40 03 8,11 01 2,71 

 

08 (M) 03  8,11 - - - - - - 

 

           TOTAL                         22            59,46             09           24,32             03            8,11              03             8,11 

 

Tabela 17: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + gerúndio 

encontradas nos inquéritos do grupo II 

 

No grupo II, aparecem trinta e sete ocorrências perifrásticas “outros verbos” 

+ gerúndio que correspondem a 44,15% do total de ocorrências dessa forma gerundiva 

encontradas nos oito inquéritos analisados. A maior produtividade das perífrases 

gerundivas se dá no Presente do Indicativo, totalizando vinte e duas ocorrências que 

correspondem a 59,46% do total de ocorrências encontradas nesse grupo. Dentre essas, 

doze aparecem no subgrupo 2.2, correspondendo a 32,43% do total de ocorrências dessa 

forma gerundiva encontradas no grupo II. 

Ressaltamos, ainda, que as perífrases gerundivas “outros verbos” + gerúndio 

aparecem realizadas no Presente do Indicativo, Pretérito Perfeito do Indicativo e 
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infinitivo, tanto no subgrupo 2.1 como no 2.2, o que indica um uso equilibrado desse 

tipo de perífrase, nesses tempos verbais, entre os falantes do sexo feminino e masculino. 

Porém, o Pretérito Imperfeito do Indicativo aparece realizado apenas na fala dos 

informantes do sexo feminino. Já o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo é usado apenas 

pelos informantes do sexo masculino.  

 

 

4.5.2.3 Classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados no grupo II 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 2.1 versus 2.2 em relação ao aspecto semântico-lexical dos verbos 

encontrados no grupo II, conforme tabela 18, a seguir. 

 

                                                                                                                Verbos 
                                         

                                                   ATIVIDADE                    ESTADO                     CULMINAÇÃO             PROC. CULMINADO 

       

Grupos Inquéritos n % n % n % n % 

 

2.1 

05 (F) 11 

 

7,43 09 6,08 01 0,68 01 0,68 

06 (F) 11 

 

7,43 11 7,43 09 6,08 02 1,35 

 

2.2 

07 (M) 28 

 

18,92 19 12,84 10 6,75 04 2,70 

08 (M) 13 

 

  8,79 12 8,11 03 2,03 04 2,70 

                   TOTAL              63             42,57            51             34,46            23            15,54            11             07,43 

 

Tabela 18: Demonstrativo da classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos inquéritos 

do grupo II 

 

Na classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos realizados na fala 

dos informantes do grupo II, foram encontrados cento e quarenta e oito verbos, 

correspondendo a 49,33% do total de verbos encontrados nos oito inquéritos analisados. 

As quatro categorias aspectuais atividade, estado, culminação e processo culminado, 

associadas a seus traços lexicais inerentes foram utilizadas tanto pelos informantes do 

subgrupo 2.1 quanto pelo subgrupo 2.2, o que demonstra um uso equilibrado dessa 

tipologia aspectual entre os falantes do sexo feminino e masculino do grupo II. 

Dinâmico Estativo Dinâmico Dinâmico 

Atélico Atélico Télico Télico 

Durativo Durativo Pontual Durativo 

Homogêneo Homogêneo Heterogêneo Heterogêneo 
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Os verbos de atividade tem maior representatividade nos dois subgrupos, 

totalizando sessenta e três ocorrências, que correspondem a 42,57% de realização dessa 

categoria aspectual no grupo II. Dentre essas, quarenta e uma aparecem realizadas na 

fala dos informantes do subgrupo 2.2. Destacamos o inquérito 07, com vinte e oito 

ocorrências, representando 18,91% de uso de verbo de atividade pelo falante G. Vale 

ressaltar, ainda, as oitenta e cinco ocorrências realizadas com verbos de estado, 

culminação e processo culminado, representando 57,43% do total de verbos encontrados 

no grupo II. 

 

4.5.2.4 Traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do subgrupo 2.1 versus 2.2 em relação aos traços de aspecto subjacentes ao gerúndio 

encontrados no grupo II, conforme tabela 19, a seguir. 

                                    Traços aspectuais 

                                                        Imperfectivo                               Perfectivo                         Não aspecto 

                                                       Continuidade                            Perfectividade            Não atualização do evento            

         

Subgrupos Inquéritos n % n % n % 

2.1 05 (F) 17 11,49 02 1,35 03 2,03 

 

06 (F) 25 16,89 05 3,38         03       2,03 

 

2.2 07 (M) 47 31,75 02 1,35 12 8,11 

 

08 (M) 31 20,95 - - 01        0,67 

 

           TOTAL                             120                 81,08                  09                  6,08                   19                  12,84 

 

Tabela 19: Demonstrativo dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio encontrados nos 

inquéritos do grupo II 

 

Observamos, a partir da tabela acima, que, das cento e quarenta e oito 

ocorrências de gerúndio encontradas no grupo II, cento e vinte aparecem realizadas com 

marcas de aspecto imperfectivo associado ao traço de continuidade, correspondendo a 

81,08% do total de ocorrências encontradas nesse grupo. Contudo, ressaltamos que em 

nove ocorrências os informantes fizeram uso de verbos que carregam traços aspectuais 

de perfectividade e em outras dezenove usaram verbos que não marcam aspecto.  

O maior número de ocorrências com traço aspectual de continuidade realiza-

se na fala dos informantes do subgrupo 2.2, totalizando setenta e oito ocorrências que 

correspondem a 65,00% do total de ocorrências com esse tipo de traço, encontradas no 

grupo II. Destacamos o inquérito 07, com quarenta e sete ocorrências gerundivas que 
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marcam o aspecto imperfectivo associado ao traço de continuidade, representando 

39,17% de uso desse traço de aspectual pelo falante G, do sexo masculino. 

Vale ressaltar que ocorrências com traços aspectuais de continuidade, 

perfectividade e não atualização do evento foram utilizadas pelos informantes do sexo 

masculino e feminino, sendo os verbos que marcam o aspecto perfectivo aqueles com 

menor uso entre esses informantes. O que está de acordo com o fato de esses 

informantes terem feito baixo uso de perífrases gerundivas realizadas com o Pretérito 

Perfeito do Indicativo, tempo verbal característico do aspecto perfectivo. 

 

4.5.3 Intercruzamento dos grupos I e II 

 

4.5.3.1 Tipos de gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do grupo I versus grupo II, em relação aos tipos de gerúndio encontrados nos dados 

analisados do português do Maranhão, conforme tabela 20, a seguir. 

 

                                    Tipos de gerúndio 

                                       Ger. pred.              Ger. pred.       Ger. em orações adjuntas      Ger. em orações adjuntas 

                                        do sujeito               do objeto                  de predicado                                  de frase 

 

                                                                                             modo/meio         tempo                 condição         causa 

 

 

Grupos  Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

I 

01 (F) 01 1,27 01 1,27 02 2,53 - - - - - - 

 

02 (F) - - 02 2,53 01 1,27 - - - - - - 

 

03 (M) 05 6,33 - - 02 2,53 02 2,53 02 2,53 - - 

 

04 (M) 09 11,39 05 6,33 03 3,80 - - - - - - 

 

 

II 

05 (F) 03 3,80 - - 01 1,27 - - 02 2,53 - - 

 

06 (F) 01 1,27 04 5,06 03 3,80 - - -  01 1,27 

 

07 (M) 04 5,06 04 5,06 11 13,91 - - 01 1,27 - - 

 

08 (M) 06 7,59 - - 01 1,27 - - -  02 2,53 

 

TOTAL                            29      36,71        16      20,25      24      30,38       02        2,53      05      6,33        03       3,80 

 

Tabela 20: Demonstrativo dos tipos de gerúndio encontrados nos inquéritos do grupo I e do grupo II 

 

Vale salientar que somente o gerúndio na forma simples foi considerado na 

classificação dos tipos de gerúndio, uma vez que essa forma gerundiva pode expressar 
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valores de advérbio ou adjetivo e, portanto, enquadra-se na tipologia proposta por Lobo 

(2001), adotada nesta tese.  

Analisando os resultados da tabela acima, observamos que foram 

encontrados setenta e nove ocorrências de gerúndio nos grupos I e II, sendo vinte e nove 

com gerúndio predicativo do sujeito, dezesseis com gerúndio predicativo do objeto, 

vinte e seis com gerúndio em oração adjunta de predicado, sendo vinte e quatro com 

valores modo/meio e duas temporais e oito com gerúndio em orações adjuntas de frase, 

sendo cinco condicionais e três causais. Desse modo, nos dois grupos, foram 

encontrados os quatro tipos de gerúndio. O que demonstra um uso equilibrado dos tipos 

de gerúndio entre os falantes do português do Maranhão nos dados analisados. 

No grupo I, o tipo de gerúndio com maior número de ocorrências foi o 

predicativo do sujeito, totalizando quinze ocorrências que correspondem a 42,86% dos 

tipos de gerúndio encontrados entre os falantes desse grupo. Já no grupo II, os falantes 

fizeram maior uso do gerúndio em oração adjunta de predicado, com valores de 

modo/meio, totalizando dezesseis ocorrências que correspondem a 36,36% do total de 

ocorrências com tipos distintos de gerúndio. 

Destacamos, ainda, que os falantes do grupo I e os do grupo II fizeram uso 

equilibrado dos gerúndios predicativo do sujeito e do objeto, isto é, o grupo I utilizou 

quinze ocorrências com gerúndio predicativo do sujeito e oito com gerúndio predicativo 

do objeto. E, os falantes do grupo II utilizaram quatorze ocorrências com gerúndio 

predicativo do sujeito e oito com gerúndio predicativo do objeto. 

Tanto no grupo I como no grupo II, os falantes do sexo masculino 

obtiveram maior variedade de uso dos tipos de gerúndio. Contudo, vale salientar que os 

informantes do grupo I não fizeram uso do gerúndio em oração adjunta de frase com 

valor causal. Por outro lado, não foram encontradas ocorrências com gerúndio adjunto 

de predicado com valor temporal entre os falantes do grupo II. 

 

4.5.3.2 Formas de gerúndio 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do grupo I versus grupo II, em relação às formas de gerúndio encontradas nos dados 

analisados do português do Maranhão, conforme tabela 21, a seguir. 
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                                                                                    Perífrases verbais 

 

                                                        Gerúndio simples             “Estar” + gerúndio        “Outros verbos”+ gerúndio                                                                                                           

         

Grupos Inquéritos n % n % n % 

 

 

 

I 

01 (F) 04 1,33 10 3,33 05 1,67 

 

02 (F) 03 1,00 16 5,33 05 1,67 

 

 03 (M) 11 3,66 35 11,67 06 2,00 

 

04 (M) 17 5,67 16 5,33 24 8,00 

 

 

II 

05 (F) 

 

06 2,00 08 2,67 08 2.67 

06 (F) 

 

09 3,00 13 4,33 11 3,66 

07 (M) 

 

20 6,67 26 8,67 15 5,00 

08 (M) 

 

09 3,00 20 6,67 03 1,00 

                            TOTAL              79                 26,33                 144                48,00                 77                25,67 

 

Tabela 21: Demonstrativo das formas de gerúndio encontradas nos inquéritos do grupo I e do 

grupo II 
 

 

Analisando os resultados da tabela acima, podemos observar que a forma 

perifrástica de gerúndio aparece em uma quantidade muito superior a forma simples, 

totalizando duzentos e vinte uma ocorrências, que representam 73,67% de uso dessa 

forma gerundiva entre os falantes de São Luís investigados. Contudo, merece destaque 

as setenta e nove ocorrências da forma simples do gerúndio expressas por esses 

informantes.  

A produtividade de gerúndio perifrástico em relação à forma simples é bem 

maior tanto no grupo I quanto no grupo II, o que indica um uso bastante elevado dessa 

forma gerundiva entre os falantes dos dois grupos. Tanto o grupo I quanto o II fizeram o 

uso das formas simples e perifrásticas, o que sugere o uso equilibrado das formas 

gerundivas entre os falantes. A perífrase formada por “estar” + gerúndio destaca-se 

entre as formas perifrásticas nos dois grupos, totalizando cento e quarenta e quatro 

ocorrências, que correspondem a 65,16% do total de ocorrências com gerúndio 

perifrástico encontradas nos dois grupos. 

Além do gerúndio perifrástico “estar” + gerúndio, os informantes dos 

grupos I e II utilizaram em sua fala as perífrases formadas por “outros verbos” + 

gerúndio, num total de setenta e sete ocorrências, que correspondem a 34,84% do total 
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de ocorrências com gerúndio perifrástico encontrados nos oito inquéritos analisados. 

Observamos, ainda, que foi encontrado um número um pouco maior de ocorrências 

gerundivas no grupo I, totalizando cento e cinquenta e duas ocorrências, 

correspondendo a 50,67% do total de ocorrências encontradas nos dois grupos.  

Já no grupo II, foram encontradas cento e quarenta e oito ocorrências, 

representando 49,33%, o que indica um uso equilibrado dessas construções entre os 

falantes de São Luís investigados. Destacamos a produtividade dos informantes do sexo 

masculino nos dois grupos, quanto às formas simples e perifrástica “estar” + gerúndio e 

“outros verbos” + gerúndio. Dentre essas, enfatizamos oitenta e uma ocorrências 

realizadas pelos informantes do sexo masculino do grupo I. Portanto, o maior número 

de ocorrências dessa forma gerundiva ocorreu entre os informantes com faixa etária de 

18 a 30 anos, totalizando cento e dezessete ocorrências, correspondendo a 52,95% do 

total de ocorrências do gerúndio perifrástico encontradas nos oito inquéritos analisados. 

No que se refere ao gerúndio simples, destacamos os informantes do sexo 

masculino, do grupo II, com vinte e nove ocorrências dessa forma de gerúndio. Daí a 

maior produtividade com gerúndio simples entre os informantes com faixa etária de 50 

a 62 anos, somando quarenta e quatro ocorrências que correspondem a 55,70% do total 

de ocorrências dessa forma gerundiva encontrada nos dois grupos. Vale ressaltar, ainda, 

que a maior produtividade de ocorrências com gerúndio ocorreu entre os falantes do 

sexo masculino, com faixa etária de 18 a 30 anos, pertencentes ao grupo I. 

 

4.5.3.2.1 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio 

 

Nesta subseção apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do grupo I versus grupo II, em relação aos tempos verbais e formas nominais da 

perífrase “estar” + gerúndio encontradas nesses grupos, conforme tabela 22, a seguir. 
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Tempos verbais/ formas nominais do auxiliar 

Pres. do 

Ind. 

 

Pret. Imp. 

do Ind. 

 

Infini- 

tivo 

 

Pres. do 

Subj. 

 

Fut. do 

Subj. 

 

Pret. Imp. 

do Subj 

 
       

Grupos Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (F) 06 4,17 

 

04 2,78 - - - - - - - - 

02 (F) 09 6,25 02 

 

1,39 05 3,48 - - - - - - 

03 (M) 32 22,22 

 

01 0,69 - - - - 01 0,69 01 0,69 

04 (M) 15 10,42 

 

- - - - 01 0,69 - - - - 

 

 

II 

05 (F) 07 4,86 

 

01 0,69 - - - - - - - - 

06 (F) 09 6,25 

 

04 2,78 - - - - - - - - 

07 (M) 24 16,67 

 

02 1,39 - - - - - - - - 

08 (M) 15 10,42 

 

02 1,39 03 2,08 - - - - - - 

TO TAL                       117     81,26      16     11,11      08       5,56       01       0,69        01       0,69      01        0,69 

Tabela 22: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “estar” + gerúndio encontrados 

nos inquéritos do grupo I e do grupo II 

 

Nos oito inquéritos analisados, foram encontradas cento e quarenta e quatro 

ocorrências formadas com a perífrase “estar” + gerúndio, o que correspondem a 48% do 

total de ocorrências encontradas nos dois grupos. 

A maior produtividade da perífrase “estar” + gerúndio ocorreu com o 

Presente do Indicativo, tanto no grupo I como no II, totalizando cento e dezessete 

ocorrências, que correspondem a 81,25% do total de ocorrências com essa perífrase 

gerundiva nos oito inquéritos analisados. O que indica um uso equilibrado dessa 

perífrase no Presente do Indicativo entre os falantes das duas faixas etárias.  

O segundo tempo verbal mais usado pelos informantes dos dois grupos foi o 

Pretérito Imperfeito do Indicativo, com dezesseis ocorrências, seguido do infinitivo com 

oito, o Futuro do Subjuntivo com duas,  o Presente do Subjuntivo e o Pretérito 

Imperfeito do Subjuntivo com uma ocorrência. Apenas informantes do sexo masculino 

do grupo I fizeram uso dos tempos Presente do Subjuntivo e Futuro do Subjuntivo. Não 

foram encontradas ocorrências nesses tempos verbais entre os falantes do grupo II, nem 

entre os informantes do sexo feminino, do grupo I. Portanto, apenas os informantes com 

faixa etária de 18 a 30 anos se expressaram utilizando seis morfologias distintas, o que 

indica maior variedade de uso dos tempos verbais entre os informantes do grupo I. 

 

 



185 
 

4.5.3.2.2 Tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + gerúndio 

 

Nesta subseção apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do grupo I versus grupo II, em relação aos tempos verbais e formas nominais da 

perífrase “outros verbos” + gerúndio encontradas nesses grupos, conforme tabela 23, a 

seguir. 

 

Tempos verbais/ Formas nominais do auxiliar 

Pres. do 

Ind. 

 

Pret. Perf. 

do Ind. 

 

Pret. Imp.  

do Ind. 

 

Pret. Imp. 

do Subj. 

 

Exp. com 

valor de fut 

 

Infini- 

tivo 

 
      

Grupos Inquéritos n % n % n % n % n % n % 

 

 

I 

01 (F) 01 1,30 

 

02 2,60 -  - - - 01 1,30 01 1,30 

02 (F) 03 3,90 01 

 

1,30 01 1,30 - - - - - - 

03 (M) 03 3,90 

 

01 1,30 - - 01 1,30 - - 01 1,30 

04 (M) 20 25,97 

 

03 3,89 - - - - 01 1,30 - - 

 

 

II 

05 (F) 05 6,49 

 

02 2,60 - - - - - - 01 1,30 

06 (F) 05 6,49 

 

05 6,49 - - - - - - 01 1,30 

07 (M) 09 11,69 

 

02 2,60 03 3,89 - - - - 01 1,30 

08 (M) 03 3,90 

 

- - - - - - - - - - 

TOTAL                           49      63,64       16       20,78       04        5,19        01       1,30      02       2,60       05       6,49 

 

Tabela 23: Demonstrativo dos tempos verbais e formas nominais da perífrase “outros verbos” + 

gerúndio encontrados nos inquéritos do grupo I e do grupo II 

 

A perífrase formada por “outros verbos” + gerúndio aparece nos grupos I e 

II, totalizando setenta e sete ocorrências, que correspondem a 25,67% do total de 

ocorrências encontradas nos oito inquéritos analisados. 

Da mesma forma, que a perífrase “estar” + gerúndio, a perífrase “outros 

verbos” + gerúndio tem maior ocorrência no Presente do Indicativo, tanto no grupo I 

como no II. Ressaltamos o informante D com vinte ocorrências da perífrase formada por 

“outros verbos” + gerúndio no Presente do Indicativo. O grupo I apresentou maior 

número de ocorrência dessa perífrase com esse tempo verbal. Depois do Presente do 

Indicativo, o Pretérito Perfeito do Indicativo foi a morfologia mais usada pelos 

informantes dos dois grupos, totalizando dezesseis ocorrências, seguida do infinitivo 

com cinco ocorrências, o Pretérito Imperfeito do Indicativo com quatro, expressão com 

valor de futuro com duas e o Pretérito Imperfeito do Subjuntivo com uma ocorrência. 
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Os informantes do grupo I fizeram uso da perífrase “outros verbos” + 

gerúndio em cinco tempos distintos. Já o grupo II utilizou apenas quatro tempos, o que 

indica maior variedade de uso dos tempos verbais entre os falantes do grupo com faixa 

etária de 18 a 30 anos, pertencentes ao grupo I. 

 

4.5.3.3 Classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos grupos I 

e II 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

do grupo I versus grupo II, em relação à classificação do aspecto semântico lexical dos 

verbos encontradas nos dois grupos, conforme tabela 24 abaixo. 

                                   

        

Grupo Inquérito n % n % n % n % 

 

 

I 

 

01 (F) 09 3,00 06 2,00 02 0,67 02    0,67 

02 (F) 09 3,00 09 3,00 05 1,67 01 0,33 

03 (M) 23 7,66 14 4,67 12 4,00 03 1,00 

04 (M) 17 5,67 18 6,00 15 5,00 07 2,34 

 

II 

05 (F) 11 3,67 09 3,00 01 0,33 01 0,33 

06 (F) 11 3,67 11 3,67 09 3,00 02 0,67 

07 (M) 28 9,33 19 6,34 10 3,33 04 1,33 

08 (M) 13 4,33 12 4,00 03 1,00 04 1,33 

      TOTAL                            121          40,33          98           32,67          57          19,00            24           8,00  

   Tabela 24: Demonstrativo da classificação do aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos grupos I e II 

 

Observando a tabela acima, verificamos que, na fala dos informantes dos 

grupos I e II, realizam-se as quatro categorias aspectuais atividade, estado, culminação e 

processo culminado vinculados a seus traços lexicais inerentes. Os verbos de atividade 

foram os mais usados entre os falantes dos dois grupos, totalizando cento e vinte e uma 

ocorrências, seguidos dos verbos de estado com noventa e oito ocorrências, verbos de 

culminação, com cinquenta e sete ocorrências e verbos de processo culminado com 

vinte e quatro ocorrências. 

ATIVIDADE ESTADO CULMINAÇÃO PROCESSO 

CULMINADO 

Dinâmico Estativo Dinâmico Dinâmico 

Atélico Atélico Télico Télico 

Durativo Durativo Pontual Durativo 

Homogêneo Homogêneo Heterogêneo Heterogêneo 
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 O grupo II apresenta maior número de ocorrências com verbos de atividade 

comparado ao grupo I, totalizando cinquenta e nove ocorrências, enquanto os falantes 

do grupo I fizeram uso de cinquenta e cinco ocorrências com esse tipo de verbo. 

Portanto, os verbos de atividade associados a seus traços lexicais inerentes tiveram 

maior uso entre os falantes da faixa etária com 50 a 62 anos. Do mesmo modo os 

falantes do grupo II fizeram maior uso de verbos de estado do que os falantes do grupo 

I, em um total de quarenta e sete ocorrências.  

Em contrapartida, os falantes do grupo I fizeram maior uso dos verbos de 

culminação que os falantes do grupo II, totalizando trinta e oito ocorrências. Desse 

modo, os verbos de atividade e de estado foram mais utilizados entre os informantes da 

faixa etária de 50 a 52 anos. E os verbos de culminação foram mais utilizados entre os 

falantes da faixa etária de 18 a 30 anos. 

Quanto aos verbos de processo culminado, não houve alteração de uso 

relevante, considerando os falantes do grupo I e do grupo II, isto é, aparecem quatorze 

ocorrências com essa categoria aspectual no grupo I e quinze ocorrências no grupo II. 

Os falantes do sexo masculino dos dois grupos foram aqueles que fizeram maior uso de 

verbos nas quatro categorias aspectuais. Os informantes do sexo masculino com faixa 

etária de 18 a 30 anos realizaram um número maior de ocorrência com essa tipologia 

aspectual. 

 

4.5.3.4 Traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio encontrados nos grupos I 

e II 

 

Nesta subseção, apresentamos a análise dos resultados do intercruzamento 

dos grupos I e II, em relação aos traços de aspecto subjacentes ao gerúndio encontrados 

nesses grupos, conforme tabela 25, a seguir. 
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                                    Traços aspectuais 

                                                        Imperfectivo                               Perfectivo                           Não aspecto 

                                                        Continuidade                           Perfectividade             Não atualização do evento            

         

Grupos Inquéritos n % n % n % 

 

 

 

          I 

01 (F) 15 5,00 02 0,67 02 0,67 

 

02 (F) 22 7,33 01 0,33         01       0,33 

 

 03 (M) 47 15,67 01 0,33 04 1,34 

 

04 (M) 51 17,00 03 1,00         03        1,00 

 

 

II 

05 (F) 

 

17 5,67 02 0,67 03 1,00 

06 (F) 

 

25 8,33 05 1,66         03 1,00 

07 (M) 

 

47 15,67 02 0,67 12 4,00 

08 (M) 

 

31 10,34 - - 01 0,33 

           TOTAL                             255                 85,00                  16                  5,33                   29                  9,67 

 

Tabela 25: Demonstrativo dos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio encontrados 

nos inquéritos do grupo I e do grupo II 

 

Analisando a tabela acima, verificamos que foram encontradas duzentos e 

cinquenta e cinco ocorrências que expressam o aspecto imperfectivo associado ao traço 

de continuidade, correspondendo a 85% do total de ocorrências com gerúndio 

encontradas nos grupos I e II. O número de ocorrências realizadas com o traço aspectual 

de continuidade está de acordo com a opção dos falantes pelo uso do gerúndio simples e 

do gerúndio perifrástico realizados nas morfologias verbais de Presente do Indicativo e 

Pretérito Imperfeito do Indicativo, Presente do Subjuntivo, Pretérito Imperfeito do 

Subjuntivo e Futuro do Subjuntivo, expressão com valor de futuro, além do infinitivo, 

que por sua vez caracterizam o aspecto imperfectivo associado a esse tipo de traço 

aspectual. Vale ressaltar que, em dezesseis ocorrências, os informantes optaram pelo 

uso do gerúndio que marca o aspecto perfectivo e em outras vinte e nove usaram frases 

com gerúndio que não marcam aspecto.  

O uso de dezesseis ocorrências gerundivas com traços aspectuais de 

perfectividade está relacionado com a opção dos falantes pelo uso da morfologia do 

Pretérito Perfeito do Indicativo, tempo característico na expressão desse traço aspectual. 

A realização de vinte e nove ocorrências de gerúndio que não marcam nenhum aspecto 

está relacionada à opção dos falantes pelo uso de cinco gerúndios condicionais e vinte 

quatro, com valores de modo/meio, tipos de gerúndio que, segundo Travaglia (1985), 

não marcam nenhum aspecto. A maior realização de frases gerundivas com traço 
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aspectual de continuidade ocorreu entre os falantes do sexo masculino, com faixa etária 

de 18 a 30 anos, totalizando noventa e oito ocorrências, que correspondem a 32,67% de 

realização desse traço aspectual nos dados analisados.  

Vale ressaltar que, dentre os traços subjacentes aos usos do gerúndio nos 

dados analisados do português do Maranhão (concordância, tempo e aspecto), apenas os 

traços de aspecto realizam-se nas construções gerundivas. Essas construções podem 

indicar uma ação anterior, simultânea ou posterior à do verbo da oração principal, 

apresentando-se, portanto, com ausência de traços temporais e de concordância 

próprios. Entretanto, as noções de tempo, bem como a de concordância estão presentes 

nas construções gerundivas se considerarmos os auxiliares das formas perifrásticas ou o 

verbo principal das formas compostas. 

 Desse modo, argumentamos em favor da proposta de que, no gerúndio 

simples, os traços temporais e os de concordância estariam subespecificados, uma vez 

que as referências de tempo e de concordância são dadas pelo predicado da oração 

principal. Portanto, só depreendemos as informações de tempo e concordância quando 

lemos a oração principal.  

No gerúndio composto (formado pelos verbos “ter” e “haver” + particípio 

do verbo principal), o traço de tempo estaria especificado no verbo principal, isto é, no 

particípio. E no gerúndio perifrástico ou gerúndio em complexos verbais, na 

nomenclatura de Lobo (2001), formado por um auxiliar + o gerúndio do verbo principal, 

os traços de tempo e de concordância estariam especificados no verbo auxiliar. 

Em síntese, a análise dos resultados obtidos aponta que nos oito inquéritos 

investigados, foram encontradas setenta e nove ocorrências de gerúndio na forma 

simples e duzentas e vinte uma na forma perifrástica. Dentre as formas simples, 

aparecem vinte e nove gerúndios predicativo do sujeito, dezesseis gerúndios predicativo 

do objeto, vinte e seis gerúndios em oração adjunta de predicado, sendo vinte quatro 

modais e dois temporais e oito gerúndios em oração adjunta de frase, sendo cinco 

condicionais e três causais. 

 Observamos, ainda, que o gerúndio predicativo do sujeito aparece realizado 

em três categorias aspectuais, isto é, em vinte e um verbos de atividade, sete de estado, 

um de culminação. O gerúndio predicativo do objeto apresenta-se com dez verbos de 

atividade, dois de estado, três de culminação e um de processo culminado. O gerúndio 

em oração adjunta de predicado revela-se em quinze verbos de atividade, dois de estado, 

cinco de culminação e quatro de processo culminado. O gerúndio em oração adjunta de 
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frase aparece realizado em três verbos de atividade e cinco de estado. Esse tipo de 

gerúndio não aparece, nos dados analisados, realizado com verbos de processo 

culminado e de culminação. 

O gerúndio perifrástico formado por “estar” + gerúndio ou por “outros 

verbos” + gerúndio, do mesmo modo, revela-se nas quatro categorias aspectuais. Essa 

forma de gerúndio manifesta-se em oitenta e três ocorrências com verbos de atividade, 

noventa e três com verbos de estado, trinta e quatro com verbos de culminação e onze 

com verbos de processo culminado, totalizando duzentas e vinte e uma ocorrências.  

Observamos, ainda, que o gerúndio simples teve um uso maior entre 

informantes do sexo feminino, com faixa etária de 50 a 62 anos, representando 9,67% 

do total de ocorrências com gerúndio simples. Os informantes do sexo masculino com 

faixa etária menor (18 a 30 anos) tiveram a maior produtividade com o gerúndio 

perifrástico comparado aqueles do mesmo sexo pertencentes à faixa etária maior, 

totalizando oitenta e uma ocorrências que correspondem a 27,00% de uso dessa forma 

gerundiva entre os informantes pesquisados.  

Em relação aos tempos verbais das construções perifrásticas, o Presente do 

Indicativo foi o tempo mais utilizado pelos informantes. Uma explicação para o caso 

pode ser o fato desse tempo verbal ser o mais saliente na mente dos indivíduos. Os 

informantes do sexo masculino da faixa etária 18 a 30 anos foram aqueles que fizeram 

uso maior das perífrases gerundivas nesse tempo, totalizando setenta ocorrências que 

correspondem a 23,33 % de uso dessa morfologia.  Entre os falantes do sexo feminino, 

a idade não alterou a produtividade com o tempo Presente do Indicativo. Nos demais 

tempos, não houve mudança significativa baseada nos fatores sexo e idade.  

Quanto aos tipos de gerúndio, o gerúndio predicativo do sujeito foi mais 

usado entre os falantes masculinos com faixa etária de 18 a 30 anos, em um total de 

4,67%, e o gerúndio adjunto de predicado (modo/meio) foi mais utilizado pelos falantes 

do sexo masculino, com faixa etária de 50 a 62 anos correspondendo a 4% de uso desse 

tipo de gerúndio entre os informantes. Os demais tipos de gerúndio encontrados 

(predicativo do objeto e adjunto de frase) não apresentaram diferenças relevantes quanto 

ao sexo e à idade.  

Em relação ao aspecto semântico-lexical dos verbos no gerúndio, os 

informantes do sexo masculino, com faixa etária de 50 a 62 anos, fizeram o maior uso 

de verbos de atividade, isto é, trinta e sete ocorrências que correspondem a 12,33% de 

realização desse traço aspectual entre os informantes pesquisados. Os falantes do sexo 



191 
 

feminino não apresentaram diferenças significativas quanto à realização dessa categoria 

aspectual, considerando o fator idade.  

Os resultados parecem indicar que os informantes masculinos pertencentes à 

faixa etária de 18 a 30 anos foram aqueles que mais utilizaram os verbos de estado e 

culminação. Os falantes do sexo feminino não apresentaram diferenças relevantes 

dessas categorias aspectuais, levando-se em conta o fator idade. O uso dos verbos de 

processo culminado entre os informantes do sexo masculino e feminino não apresentou 

diferenças significativas, considerando o fator idade. 

E, finalmente, em relação aos traços de aspecto gramatical subjacentes ao 

gerúndio, os informantes do sexo masculino, da faixa etária de 18 a 30 anos, realizaram 

o maior número de ocorrências gerundivas expressando o traço aspectual de 

continuidade realizado na morfologia de aspecto imperfectivo, totalizando noventa e 

oito ocorrências que correspondem a 32,67% de uso de verbos pertencentes a essa 

categoria aspectual. O que está de acordo com o fato de o gerúndio ser caracterizado 

como uma forma nominal prototípica na expressão de uma ação em curso ou inacabada. 

A realização de ocorrências gerundivas que não marcam aspecto foi maior entre os 

informantes masculinos pertencentes à faixa etária de 50 a 62 anos, ou seja, treze 

ocorrências que correspondem a 4,33% do total de ocorrências com ausência de marca 

de aspecto. Quanto à realização do traço aspectual de perfectividade, não houve 

alteração  relevante, considerando a idade dos informantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, apresentamos a descrição do fenômeno estudado, assim 

como a resenha de algumas propostas sobre os diferentes usos do gerúndio no latim, no 

português europeu e no PB. Verificamos que os estudos aqui reunidos apresentam 

perspectivas diferentes, porém todos apresentam um traço em comum: a caracterização 

do gerúndio como uma forma nominal que pode exercer a função de advérbio ou de 

adjetivo, com ausência de traços de tempo e de concordância próprios. 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar os diferentes traços subjacentes ao 

gerúndio no PB. Para tanto, fizemos a análise de alguns exemplos do português culto 

escrito, retirados de Cunha & Cintra (1985) e, posteriormente, confrontamos com dados 

do português falado do Maranhão. Verificamos que as construções gerundivas 

apresentam traços que marcam o aspecto verbal nessas construções. 

Em relação aos tipos de gerúndio no PB que se referem a dados de língua 

culta escrita, retirados de Cunha & Cintra (1985), foram encontrados os gerúndios 

predicativos do sujeito e do objeto e o adjunto de posterioridade e de frase. E nos dados 

do português falado do Maranhão, foram encontrados os gerúndios predicativos do 

sujeito e do objeto, e o adjunto de predicado e de frase. 

No que se refere à forma de gerúndio, nos dados do PB, foram encontradas 

as três formas de gerúndio: simples, composta e perifrástica. Já nos dados coletados da 

fala ludovicense aparecem apenas duas formas: a simples e a perifrástica. Desse modo, 

os resultados parecem indicar que nem todas as realizações morfológicas de gerúndio 

contempladas no PB aparecem realizadas na fala maranhense, o que sugere que a forma 

composta do gerúndio esteja menos evidente na mente dos indivíduos, com uso 

basicamente restrito à língua escrita na forma culta. Vale salientar que, embora a forma 

composta do gerúndio não apareça nos dados coletados, essa forma gerundiva pode 

fazer parte da realidade linguística ludovicence.  

Quanto aos tempos verbais/formas nominais, tanto nas perífrases formadas 

por “estar” + gerúndio quanto naquelas formadas por “outros verbos” + gerúndio, o 

Presente do Indicativo seguido do Pretérito Imperfeito do Indicativo foram as 

morfologias mais utilizadas pelos informantes ludovicenses.  

Quanto ao aspecto semântico-lexical, os dados analisados de Cunha & 

Cintra (1985) apresentam três categorias aspectuais: verbos de atividade, culminação e 

estado.  Já no português falado do Maranhão, nos dados pesquisados, aparecem as 
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quatro categorias: verbos de atividade, estado, culminação e processo culminado, com 

os traços aspectuais inerentes, isto é, duratividade, atelicidade, dinamicidade e 

homogeneidade para verbos de atividade, duratividade, atelicidade, estatividade e 

homogeneidade para verbos de estado, pontualidade, telicidade, dinamicidade e 

heterogeneidade para verbos de culminação e duratividade, telicidade, dinamicidade e 

heterogeneidade para verbos de processo culminado.  A partir desses resultados, foi 

possível contemplar o primeiro objetivo específico deste trabalho que foi identificar os 

diferentes usos do gerúndio no português do Maranhão. 

No que se refere aos traços de aspecto gramatical subjacentes ao gerúndio, 

também houve divergências nos resultados obtidos, isto é, nos exemplos analisados de 

Cunha & Cintra (1985) foram encontrados os traços aspectuais de continuidade e de 

perfectividade. E, nos dados do português do Maranhão, os traços aspectuais de 

continuidade, perfectividade, além do traço de não atualização do evento. Diante dos 

resultados obtidos, foi possível contemplar o segundo objetivo específico desta pesquisa 

que foi investigar os diferentes traços linguísticos subjacentes ao uso do gerúndio no 

português do Maranhão. 

Observamos, ainda, que os traços subjacentes ao uso do gerúndio que 

encontramos nos exemplos retirados de Cunha & Cintra (1985) bem como nos dados 

analisados do português falado no Maranhão são os traços de aspecto, isto é, os traços 

aspectuais realizam-se nas formas gerundivas e os traços de tempo e concordância não 

têm realização morfológica nessas formas nominais. O que está de acordo com a 

proposta de Sigurðsson (2005) de que todas as línguas têm o mesmo conjunto de traços, 

o que pode variar é o modo como se realizam esses traços. 

 Na amostra retirada de Cunha & Cintra (1985), realizam-se, nas formas de 

gerúndio, os traços de aspecto gramatical de continuidade e de perfectividade. E, nos 

dados do português do Maranhão, os traços aspectuais de continuidade, perfectividade, 

além de algumas construções gerundivas que não marcam nenhum aspecto. Desse 

modo, foi possível refutar a hipótese desta pesquisa de que o gerúndio é utilizado no PB 

para expressar exclusivamente o traço de continuidade.  

Vale salientar que, no conjunto de dados, os verbos classificados como de 

atividades destacam-se em relação às demais categorias aspectuais e, portanto, os traços 

lexicais inerentes de duratividade, atelicidade, dinamicidade e homogeneidade. Também 

merece destaque a produtividade das perífrases formadas com “estar” + gerúndio na fala 
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dos maranhenses: cento e quarenta e quatro ocorrências, correspondendo a 65,16% do 

total de ocorrências com esse tipo de perífrase. 

Nessa perspectiva, argumentamos em favor da proposta de que a forma e o 

tipo de gerúndio, além do aspecto semântico-lexical do verbo que aparece no gerúndio, 

estejam relacionados aos traços de aspecto gramatical subjacentes às construções 

gerundivas, já que nos dados analisados do português do Maranhão, a maior 

produtividade do gerúndio aparece na forma perifrástica, isto é, em 73,67% do total de 

ocorrências. Dentre essas, 92,76% marcam o aspecto imperfectivo associado ao traço de 

continuidade. O que está de acordo com o fato de ter sido encontrado um número muito 

inferior de perífrases gerundivas realizadas no Pretérito Perfeito, marcando o traço 

aspectual de perfectividade. Uma explicação para o caso seria o fato desse tipo de 

perífrase ser a menos saliente na mente dos indivíduos.  

  Quanto ao gerúndio simples, 63,29% das ocorrências encontradas nos 

dados do português do Maranhão expressam o aspecto imperfectivo. Nesses dados, não 

foram encontradas ocorrências de gerúndio simples indicando o aspecto perfectivo.  

Aparecem, ainda, nos dados do português do Maranhão 36,71% de ocorrências que não 

marcam nenhum aspecto. O que está de acordo com o fato de esses informantes terem 

feito uso de 6,33% de ocorrências de gerúndio com valor condicional e 30,38%, com 

valores de modo/meio, tipos de gerúndio que não expressam nenhum aspecto, conforme 

Travaglia (1985). 

No que se refere ao aspecto semântico-lexical dos verbos encontrados nos 

dados do português do Maranhão, no gerúndio simples, os verbos de atividade tiveram 

maior uso entre os informantes pesquisados, seguidos dos verbos de estado, isto é, 

dentre as setenta e nove ocorrências com gerúndio simples, 62,02% aparecem realizadas 

com verbos de atividade e 20,25%, com verbos de culminação.  

Por outro lado, dentre as duzentas e vinte e uma ocorrências encontradas 

com gerúndio perifrástico, os verbos de estado foram os mais utilizados entre os 

informantes, em um total de 42,08% das ocorrências, seguidos dos verbos de atividade, 

com 37,55% das ocorrências. 

Vale destacar, ainda, que dentre as perífrases gerundivas que aparecem nos 

dados do português do Maranhão realizadas com verbos de estado, 55,91% apresentam-

se com “estar” + gerúndio e 44,09%, com outros verbos “andar”, “vir”, “ficar”, 

“continuar”, “acabar” e “viver” + gerúndio. Fato que ratifica o esperado, uma vez que 

“estar” é o verbo prototípico de estado. Diante dos resultados expostos acima, foi 
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possível contemplar o objetivo geral desta pesquisa de investigar o modo como o 

aspecto está mentalmente representado. 

Este estudo trouxe algumas contribuições referentes à caracterização do 

gerúndio no PB, conforme mostraremos nos próximos parágrafos: 

Em primeiro lugar, podemos dizer que esta pesquisa pôde auxiliar na 

investigação sobre os usos do gerúndio no PB, fenômeno bastante utilizado na 

literatura, argumentando em favor da proposta de que o gerúndio é utilizado no PB para 

expressar os traços aspectuais de continuidade, perfectividade e não atualização do 

evento. Além disso, o aspecto semântico-lexical dos verbos realiza-se no gerúndio nas 

quatro categorias: atividade, estado, culminação e processo culminado. 

Em segundo lugar, este trabalho revelou que tanto no gerúndio simples 

como no perifrástico houve maior produtividade do aspecto imperfectivo associado ao 

traço de continuidade. O que está de acordo com o fato de o gerúndio ser caracterizado 

como uma forma nominal que indica uma ação inacabada ou em andamento, segundo 

Cunha & Cintra (1985). 

Em terceiro lugar, esta pesquisa demonstrou que a forma perifrástica, 

realizada na morfologia do Presente do Indicativo, foi mais utilizada entre os 

informantes maranhenses pesquisados que a forma simples. E, o gerúndio predicativo 

do sujeito seguido do gerúndio em oração adjunta de predicado, com valores de 

modo/meio, foram os tipos de gerúndio mais utilizados entre os informantes 

pesquisados.  

Em quarto lugar, este trabalho revelou que o gerúndio predicativo do objeto 

e o gerúndio em oração adjunta de predicado foram os dois tipos de gerúndio que 

aparecem realizados na fala dos informantes maranhenses nas quatro categorias 

aspectuais atividade, estado, culminação e processo culminado.  

Em quinto lugar, esta pesquisa mostrou, ainda, que os verbos de atividade 

associados a seus traços lexicais inerentes, bem como o aspecto imperfectivo associado 

ao traço de continuidade foram aqueles realizados em maior número de ocorrências 

entre os informantes. O que está de acordo com o fato de os verbos de atividade 

apresentarem uma homogeneidade muito característica do traço de continuidade. 

Em sexto lugar, este estudo demonstrou que informantes do sexo feminino, 

com faixa etária de 50 a 62 anos, tiveram maior produtividade com gerúndio simples, 

comparado aos informantes do mesmo sexo, com faixa etária de 18 a 30 anos, isto é, 

3,00% do total de ocorrências. Já informantes masculinos, com idade de 18 a 30 anos, 
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fizeram maior uso do gerúndio perifrástico, comparado aos informantes do mesmo sexo, 

com faixa etária de 50 a 62 anos, ou seja, 27,00% do total de ocorrências. 

E, por fim, este trabalho revelou que os verbos de atividade foram mais 

utilizados entre os falantes do sexo masculino, pertencentes à faixa etária de 50 a 62 

anos, os verbos de estado, culminação e processo culminado tiveram maior 

produtividade entre os falantes do sexo masculino, pertencentes à faixa etária de 18 a 30 

anos.  E os falantes masculinos, com idade de 18 a 30 anos, fizeram um uso maior de 

enunciados que expressam o aspecto imperfectivo associado ao traço de continuidade. 

Já o uso de ocorrências de gerúndio que não marcam aspecto foi maior entre os falantes 

masculinos pertencentes à faixa etária de 50 a 62 anos.  
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ANEXO 1. Ocorrências referentes à falante A. 

(1) porque estou indo direto com minha filha (...) que ela tem que fazer uma cirurgia. 

(2)  Como é... Bernardo, eu gosto de ver ele jogando.  

Pesquisador: e a seleção agora? 

Informante: Eu já assisti dois jogos dessa seleção agora. 

Pesquisador: mas... está melhor... está pior... 

(3) Informante: Eu acho que está do mesmo jeito, eu estou achando que eles ainda vão perder dentro de 

casa. 

(4) Informante: Estava tendo um evangelismo aqui na rua aí, eu comecei a ir e decidi me batizar. 

(5) não tinha cantor que cantava essa besteira aí que estão cantando agora.  

(6) Informante: Ah (sentença exclamativa) Porque agente se divertiu bastante, agente foi para Madre 

Deus os quatro dias. Foi eu, ela e Cléris se divertiu bastante, se divertiu tanto que esqueceu a hora de vir 

para casa e que voltamos andando da Madre deus para cá 

(7) entrar... eu estava entrando ela disse, ei menina vem aqui. Ela pegou o cipó e bateu na minha perna 

com o cipó e eu peguei da mão dela e bati nela com o cipó. 

(8) Informante: Na época que a gente brincava era melhor, não tinha maldade... não tinha esse negócio 

de... a gente brincava menina com menino não tinha essa historia é de namoradinho, hoje em dia a menina 

está brincando com o menino é meu namoradinho, demora muito aparece prenha e antigamente não tinha 

essas histórias não, a gente brincava com os meninos aí na rua, brincava de esconde-esconde e não tinha 

essa história que era meu namorado agora... hoje em dia, a gente é  que não confia de deixar uma menina 

brincar com um menino. 

(9) Informante: Eu tenho uma que gosto muito, muito, muito, muito mesmo dela, ela mora lá no... que 

eu trabalhei com ela, trabalhei três anos com ela. É uma pessoa legal só sai de lá por causa do neto dela, 

que ele estava começando a pegar as coisas para comprar drogas por isso, que eu saí de lá para não 

pensarem que era eu, foi por causa disso que eu saí de lá. 

(10) Informante: Não, teve algumas doenças que aumentaram mais do que as de antigamente 

principalmente, esse tal de câncer aí...  que agora ele está vindo com todo o... aí... tem muita gente pelo 

menos, na minha família tem um caso, a tia está e não vai gás dar mais para ela operar porque a doença já 

tomou de conta do lado... duma parte... do corpo dela lá e não tem condição dela operar. 

(11) ela, ano passado passou o ano todinho vindo do interior para cá para a cidade se consultar  

(12) Entrevistador: o que tu gosta mais de fazer nas tuas horas vagas? 

         Informante: Ficar em casa descansando. 

(13) Eu fiquei horrorizada quando cheguei e fiquei sabendo o que foi que ele fez.  

(14) hoje em dia é os alunos é que ficam batendo nos professores 

(15) se acabou (...) vai ficar esperando até pegar dinheiro de novo para comprar.  

(16) ... quando eu tinha oito dias de nascida aí foi que eu fiquei morando com ela...  

(17) Como a gente era muito pequenininho, em vez de chamar avó, todo mundo chamando mãe.   

(18) ... acho que (...) que tem muito policial bandido... que (...)  mas é pior que muitos bandidos que eles 

estão levando presos.  

(19) como... eu estava dizendo... antigamente as meninas brincavam com os meninos. 
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ANEXO 2. Ocorrências referentes à falante B 

 

(20) só que ficava um professor né? Orientando... mas a aula... Português e Matemática era pela 

televisão... 

(21) aprendi né? Mas com o passar do tempo né? ( ) aí a pessoa vai esquecendo um pouco... 

(22) eu era dedicada... nunca fiquei reprovada...eu era aí depois eu fui relaxando... 

(23) aqui mesmo aqui na/vai bem aqui na porta de casa... passa um homem de moto “vamos embora... 

passa o celular... passa o não sei o que” não dá para se estar confiando...  

(24) antigamente não... mas hoje em dia...de vez em quando está acontecendo... 

(25) ( ) ainda agora mesmo mamãe foi me chamar eu estava conversando com uma amiga minha... 

(26)... aí quando tu está tentando mudar.... aí sempre aparece um ou dois (...) “ vamos beber” 

(27)... mas quando a pessoa quer mesmo mudar... está vendo que aquilo não dá mais... consegue sim... 

(28) eu ia para igreja... bebia... quando saia da igreja... bebia... ( ) o Espírito... Santo...vai incomodando( ) 

(29) tem tanta gente que:: que::está no meio de rua aí... dormindo porque não tem para onde ir... 

(30) além de::os ônibus já estarem todos caindo ( ) pelos pedaços... 

(31) tu quer ir bem aí no João Paulo... tem que pagar um e trinta de passagem... então é caro... e passa 

uma ho::ra...na parada esperando ônibus... 

(32) antigamente::ainda era bom porque a passagem era mais::barata né? Mas cada dia que passa está 

aumentando mais... 

(33) todos os prefeitos roubam né? Mas se fosse para roubar... deixava logo ele... porque esse aí...pelo 

menos ele ainda estava dando farda... 

(34) está... porque eu ainda não vi ele fazendo nada 

(35)... já está quase no meio do ano... os::os alunos estão indo com a mesma farda do ano passado... 

(36) ele já botou esse benefício... aí tem muita gente “ah isso não dá pra nada (sentença exclamativa) “ah 

porque eu não estou comendo (sentença exclamativa)” e quando::não recebia... não passava fome do 

mesmo jeito? 

(37) um livro aí que eu estou terminando/que eu comecei a ler mas eu nunca mais li... é a::A Grande 

Esperança. 

(38) eu li... mas eu não sou muito assim de:: estar guardando coisa... em memória... 

(39) por que ele fala::fala de adultério... de tudo... de adulté::rio... de::de prostituição... de tudo... vai 

ensinando um pouquinho da Bíblia... 

(40) é conversar né? e nã::o estar deixando seus filhos... suas filhas... sair assim... 

(41) muito... porque hoje em dia é raro ver um filho... é::escutando sua mãe né?  

(42) minha filha engravidar ce::do... meu filho beber... minha filha beber... então isso aí... eu vou estar 

acompanhando... para que não aconteça com... a mesma coisa que aconteceu comigo... 

(43) do mesmo jeito que era antigamente está hoje em dia... está do mesmo jeito... bebendo... não liga 

para fi::lho... do mesmo jeito. 

 

 



204 
 

ANEXO 3. Ocorrências referentes ao falante C 

 

(44) Rapaz eu acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando a aprender né  

 

INFORMANTE: Rapaz eu acho que acho que é certo né porque pelo menos desde cedo já começando 

começando a aprender né... (45) que a idade vai aumentando e pelo menos ele já sabe alguma alguma... 

como é... alguma profissão né...  

(46) INFORMANTE: Rapaz eu acho que tem a ver sim que se eles estivessem trabalhando eles muitas 

coisas eles não vão né... (47) que eles vão ganhando ali né... ali suado né... é o caso né que não tem um 

trocado eles vão lá assaltar... vão fazer besteira ... acho que é um erro muito grande... (48) e eles 

trabalhando desde de adolescente (49) eles tem como aprendendo ali (50) trabalhando suado né ...  

 

(51) Não... no casO a minha prima né... porque por intermédio dela se eu estou trabalhando hoje lá de 

ajudante de pedreiro foi ela que ligou para mim 

 

(52) PESQUISADOR: Certo... e:: ainda agora eu te perguntei se tu tinha vontade assim de ter família né... 

e tu disse assim “tenho” e também tu tem vontade assim de ter alguma coisa como por exemplo casa 

própria carro essas coisas aí? 

INFORMANTE: Rapaz eu tenho sim né... (52) aí é de acordo com o serviço né... tu né tu estiver 

trabalhando para tu ter es/ esses esses objetivos né... essas coisas assim... pensa alto né... ter um carro 

uma casa é de acordo com o serviço né que tu vai/ do serviço né que tu vai trabalhar... conseguir... 

 

(53) Como eu estou te falando ele trabalhava de vigilante né...  

 

(54) INFORMANTE: Rapaz acho que está faltando acho que é o eu acho assim que é o emprego né... a 

família se unir mais e:: mas só que eles não querem atender o conselho né... é difícil... a família quer levar 

o caminho do lado certo eles querem só do lugar errado então... torna difícil para (porra) aí por isso que 

eles ficam só dessa forma assim... uma família assim desunida né... ( ) assim é difícil 

  

PESQUISADOR: E a polícia... o que que tu acha que a polícia/ como é que a polícia age... agora como é 

que tu ver assim tu acha que a polícia faz... é bom ou é ruim... como é que tu acha que o trabalho da 

polícia... 

INFORMANTE: Não o serviço dela o serviço dela é bom... é (55) eles estão fazendo o papel deles né... 

como policial... eu não acho ruim não... isso aí isso aí eles tem que fazer todo o tempo para para evitar 

muitas/ negócios de de de é:: de droga né... mesmo tem que ( ) pelos traficantes eles que vendem que hoje 

em dia eles são assim porque eles que/ o traficante que vende... aí são assim... 

 

PESQUISADOR: Certo... então tu acha que a polícia... faz o que é dela direito... 

INFORMANTE: (56) O necessário né... está prestando o serviço dela necessário... 
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PESQUISADOR: E esses traficantes assim o que tu acha que também... pode ser feito mais assim... para 

poder acabar com isso... 

INFORMANTE: É é acabar... prender eles né... é assim é... acabar ( ) prendendo né... para evitar mais 

negócio de droga... porque se não acabar com/ prender eles... aí fica nisso aí né... todo tempo no / tendo 

mais pessoas assim... drogado né... é difícil... (57)... prender eles né... acabar ( ) prendendo para evitar 

mais negócio de droga... (58) hoje em dia (...) acho que cada vez está aparecendo mais (droga)... 

 

(59)... já trabalhei um tempo aí só que aparei né? e agora estou dando ( )  continuidade, no serviço 

(60) rapaz eu acho que difícil assim porque eu tava parado né, muito tempo que não estava ( ) exercendo 

essa profissão né? 

(61) agora eu vou ( )  mas já estou pegando mais ( ) habilidades 

(62) agora que eu estou me adaptando né? 

(63) e eu vou levando ( ) até quando Deus quer 

(64) UMA REFORMA que está tendo lá,  

(65) eu estou trabalhando com a minha prima né? 

(66) e estou fazendo ( ) uma diária assim completa... 

(67) compensa sim! porque se fosse trabalhando mesmo na diária ( ) eu ganhava muito mais... 

(68) mas como é parente eu estou reduzindo ( ) a diária 

(69) começo de mês é bom né que os pessoal está recebendo dinheiro aí né 

(70) agora a gente está vendo que o calor aqui na cidade está demais 

(71) hoje em dia o os pessoal estão procurando ( ) a melhora né?  

(72) então <foi o caso> muita gente já saiu de lá mesmo né?  outros vindo  

(73) e assim que é levando a vida né como Deus quer 

(74) é muito pouquinho, não está dando para comprar ( ) as coisa ( ) que a gente precisa né? 

(75) eles ( ), trabalhando na feira acho ( ) que ganha? 

(76) acho que eu prestando atenção é que eu ( ) aprendi né ( ) e que  eu sei fazer né? 

(77)... é a primeira vez que eu estou trabalhando pra ele 

(78) estou conhecendo agora... nessa gestão que... 

(79)... eu estou trabalhando com ele 

(80)... aí eu fui conhecendo outras  ( ) manifestações... outras brincadeiras né? 

(81) é porque a aqui a gente nasceu e se criou... (  ) estamos vivendo até hoje... 

(82) muitas pessoas vão para o serviço... lotado né? ( ) só se reclamando... 

(83) do jeito que neguinho estão reclamando aí... eu acho que ( ) não está muito bacana né?  

(84)... nego reclama que não ( ) está tendo atendimento não é? 

(85) os pessoal estão só reclamando que a medicina está só/não é isso? 

(86) pra mim foi bom que ele ganhou de dois a zero o time da Argentina se eu não estou lembrando... foi 

o::não me recordo bem o time agora... 

(87) tem uns amistosos aí... está só :: perdendo né? 

(88) rapaz (ouvi dizer) que eles são bons né?  (...) eles estão governando bem né?  
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(89)... hoje em dia assim... que já tem família né? Não jogam mais assim (...) não têm mais tempo para o 

lazer assim né? dedicando ( ) à família deles... aí não têm tempo... 

 

INFORMANTE: (90) pra mim sim... porque hoje eu estou né? trabalhando...e::eu ach/eu achei bacana 

né? (91) porque pelo menos eu estou ganhando meu trocado né? honestamente... nã (92) 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 dizer de mim já errei...fiz alguma coisa de errado...só essas coisas boas...só só 

agradecer assim...os os meus fregueses...  

 

INFORMANTE: rapaz... que não trabalha mais lá... (93) deixa eu ver... ele já se aposentou assim...que 

nã que não está mais trabalhando ou que [que não está mais lá] que não está mais lá? Assim... não posso 

dizer assim... porque ele já trabalhou lá... Marcelo... que que ele morava no calçadão... que hoje em dia 

ele trabalha na na firma... pra mim ele foi uma uma boa pessoa assim... nunca me fez mal né? sempre me 

tratou bem... e eu não tenho assim na nada a dizer dele né?  

(94) Suely... e outras pessoas que assim que eu não estou me recordando... dona Clarice... dona Lia... 

essas pessoas assim que trabalhavam lá 

 

(95) rapaz eu eu acho... assim que esforçando eu ainda aprendia muita coisa... 
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ANEXO 4. Ocorrências referentes ao falante D 

 

(96) a pessoa convive os pai/ principalmente tem que está na ativa ( ), conversando com os filhos 

(97) a cada dia que se passa a juventude ela acaba usando drogas cada vez mais cedo  

(98)... também muito por influências de amigos (...), de festas e aí eles acabam usando drogas mais cedo. 

(99) as pessoas não têm não tem emprego então acabo entrando no mundo das drogas... 

 

INFORMANTE: não... eu num num conheço policial mas eu já assisti várias vezes no jornal inclusive 

(100) nas grandes capital como São Paulo... Rio de Janeiro a gente vê é o policial virando bandido né 

(101) se tornando bandido por... ganhar mais, (102) as vezes a gente assiste no cidade alerta pessoas 

policial que acabam é se envolvendo no mundo das drogas por ganhar mais. 

 

(103) eu sempre disse quem é:: pai sempre tem que está atento né assistindo jornal ... 

 

INFORMANTE: na minha opinião... é como eu te disse agora pouco é: (104) o policial ele se torna 

corrupto por ganhar mais... O traficante vai e diz pra ele ó eu vou te dar mil reais pra tu passar essa droga 

pra mim então ele vai lá e passa por quê (sentença interrogativa) porque ele ganha mil reais e o traficante 

oferece cinco mil reais então pra ele... ele está achando que é uma vantagem que na verdade (105)  ele 

não está fazendo o serviço certo mais (106) está achando que aquilo que (107) ele está fazendo é certo 

por isso que te digo que existe policial corrupto por que a gente assiste o dia-a-dia no jornal e a gente vê a 

realidade do mundo né do Brasil e do mundo né. 

 

(108) se a mãe não estiver aquele cuidado de está conversando com o filho. 

(109) O pai ele sai só pra trabalhar e quando ele chega cansado ele não vai ter tempo pra perguntar meu 

filho (...) com quem você está andando  

(110) aí vem o que acaba acontecendo é isso as crianças ( ) drogas mais cedo no meu ponto de vista.  

(111)... hoje em dia o filho principalmente a filha de doze treze anos ela já começa a chegar dez acaba 

chegando duas, três (da manhã) 

(112) e eu acho no meu ponto de vista que está faltando na verdade (...) os pais de hoje em dia mesmo é 

dialogar e sentar e conversar e contar para os filhos na verdade o que é o mundo de hoje.  

(113)... hoje em dia você acaba ganhando trezentos reais e (...)  

(114) as coisas não congelam e continuam é:: aumentando até muito mais de que o salário  

(115) por mais que passe dificuldade:: ganhando um salário... mas eu quero sempre ter e ver o melhor 

deles... 

(116) também já trabalhei na empresa servfood (...) e serviços mesmo por conta própria... pela rua... 

capinando::  

(117) São Luís ele acabou crescendo muito (...) 

(118) nos primeiros anos o Marafolia foi muito bom... e::depois já foi acontecendo muita morte (...) 

(119) as pessoas que vão da... qui pra brincar pra lá... não vai levando a violência... porque ele vai 

realmente para brincar 
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(120)... ele se sente felIZ... e brincando com segurança... 

(121) ele sempre... no coração do Brasil e do mundo vai continuar sendo Papa... 

(122) um bom desempenho no Brasil... é abraçar realmente... esses tipo de causa que está tendo... é::a 

droga 

(123)... porque a gente vê hoje me dia na televisão... passando em vários lugares 

(124) (a gente) vê... crianças morrendo de fome... 

(125) como eu já assisti várias matérias aí... nos países africanos... as crianças comendo sopa de papelão... 

(126) (o problema do mundo antes) continua sendo o mesmo de hoje 

(127)... tem cada vez mais pessoas usando drogas (...) 

(128) os jovens de hoje eles acabam se viciando mais rápido (...) 

(129) muita das vezes eu conversando com ele (...) 

(130) agora com esse novo mandato desse novo prefeito eu não sei se é por que apenas está começando o 

mandato dele, 

(131) mas a gente acaba vendo no jornal que o índice de violência ele aumentou muito agora (...) 

 

INFORMANTE: lembro lembro lembro de de muitos casos que aconteceu (132) na época era bota preta 

é de pessoas mesmo do bota preta é  matando os jovens no colégio (133) querendo é cortar o bico de/ o 

seio de mulher e (134) fazendo diversas ameaças dentro do colégio até na praça mesmo e (135) 

tumultuando as avenidas pra quebrar ônibus assaltar isso tudo eu lembro porque é quase assim da minha 

época. 

 

(136) a população ela cresceu muito nesses últimos tempos agora ela vem crescendo muito e então (...) 

(137) os empresários não estão realmente investindo é NE ônibus pra que pelos menos tente é um pouco 

amenizar o sofrimento da população. 

 

INFORMANTE: sobre a questão do hosp/ de hospitais agente ver é:: muita sujeira, muita bagunça 

inclusive (138) outro dia passou é no jornal falando sobre a Santa Casa (139) aonde as pessoas ficam 

recebendo medicamente no corredor e pessoas que ficam deitadas no chão e é um caos na verdade é um 

caos muito grande que acontece infelizmente é a pura realidade que acontece com a gente ludovicense. 

  

(140) Há muito tempo muito tempo vem sendo assim às vezes chega um tempo que dá uma melhorada 

mais depois que passa a época de eleição aí os hospitais totalmente são esquecidos. 

(141)... com esse novo sistema que teve dos UPA(...) deu uma melhorada mais ou menos (...) o 

atendimento está sendo é:: um pouco elevado digamos assim é:: se você gastava uma hora você gasta 

meia hora pra ser atendido. 

(142) às vezes eu to/ eu assisto jogo do Corinthians na Libertadores ou em outro campeonato que ele 

esteja participando  

(143) mas (...) eu não tenho tempo para está assistindo Globo Esporte 

(144) hoje em dia você assiste quase todos os dias a seleção brasileira jogando. 

(145) Com isso as pessoas já acabaram se acostumando  
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(146) Bem durante esse período que ela (a presidenta) vem pra mim fazendo uma boa campanha. 

 

INFORMANTE: Porque o Brasil hoje ele se desenvolveu muito principalmente é em termos de serviços 

né (147) hoje em dia você tem muito serviço né muito serviço que a presidenta ela vem é realmente é 

qualificando as pessoas (148) ela fazendo planos pra as pessoas ter qualificação (149) e enfim várias 

coisas boas ela vem fazendo principalmente agora com esse primeiro emprego (150) que ela vem botando 

os muitos jovens aprendizes em empresas (151) as pessoas que não tiveram oportunidades antigamente 

que está tendo oportunidade hoje (152) pra mim ela vem fazendo um ótimo serviço. 
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ANEXO 5. Ocorrências referentes à falante E 

 

(153) é::uma ótima cidade... não vi não vi briga... os pessoal brincando mesmo... 

(154) quem ia pra rua ia... po/pra praça brincando... não vi confusão nenhuma... foi bom (sentença 

exclamativa) 

(155)... tinha um trio lá... grandão lá... enorme... com umas mulheres lá em cima... pulando 

(156) é eu fiquei olhando... umas mulheres com umas pernonas deste tamanho 

(157) no dia de sábado eu vou no barzinho lá perto de casa que tem uma radiola também que/aí eu fico 

lá... bebendo uma cervejinha  

(158) ah minha irmã... porque::eu já porque eu já estou ficando velho né?  

(159) não gosto mais dessas coisas... vai cansando... 

(160) se tu for marcar uma consulta, mas tu tá te sentindo mal... tu vai pro hospital... 

(161)... aí assim vai passando o tempo tu fica boa e não precisa de médico porque não tem mesmo 

(162)... trabalhava de babá... aí depois eu fui aprendendo cozinhar... voltei de novo pra cozinhar de novo 

(163)... aí tô aqui até hoje (sentença exclamativa) brigando com as panelas de dona Tereza ((riso)) 

(164) falar a verdade eu não assisto essa::s/eu não assisto... não gosto... é::uma mulher comendo com um 

homem debaixo daquela/daquela:: daquele edredom 

(165) hoje eles estão se esfregando com um... amanhã eles se esfregam com outra... aí diz que estão 

apaixonado por aquela 

(166) “menino... hum...” eles estã/estão falando baixinho... não é pra tu escutar não 

(167) eu gosto mais de entreter ele é negócio de empinar pipa...é jogar bola de gude...é lá na porta 

mesmo... melhor do que ficar assistindo essas besteira né? 

(168)... aí eles ficam jogando bola ((riso))  

(169) eles dizem “vovó a senhora está roubando vovó foi gol” a::i meu Deus (sentença exclamativa) 

(170) contando não tem graça  

(171) só vendo... 

(172) daí tu vê... pra pobre tudo é mais difícil... tudo é mais difícil ela tava falando na televisão que ela 

precisava desse leite... 

(173) mas também tá/a coisa tá subindo muito né minha irmã  

(174)... eu digo “menina”... “ah então tá certo vai apanhando... aí no dia que ele quebrar tua cara todinha 

te matar eu vou dizer pra ti... não, ele te ama” 
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ANEXO 6. Ocorrências referentes à falante F 

 

(175) Deus/eu sou crente... em Jesus e:: a gente... não se conforma mas se consola o próprio Deus vai 

dando experiência 

(176)... olha quando é seis horas que eu levanto já é cuidando dele para arrumar ele para mandar para o 

colégio 

(177)... o almoço tem que estar pronto a gente almoça onze horas que é a hora que ele chega do colégio... 

já chega agarrando o prato... é a maneira dele falar 

(178)... falava tudo... foi perdendo, perdendo depois ficou com sete palavras que foi água suco maçã 

açúcar  

(179)... depois foi perdendo perdendo ficou só com água depois tudo para ele era água podia ser o que 

fosse era água... mas 

(180) ele odia/fica odiando o colégio... não queria mais ir de jeito  

(181)... algum biscoito algum suco alguma coisa que ele viu... que ninguém está dando para ele é como se 

ele se lembrasse e dissesse “eu vou já pedir” 

(182)... mas aqui ele conhece todo mundo e se/ e esboça muita alegria e esboça alegria (...) batendo na 

barriga 

(183) (ele) o que pega quebra não pode ver nada que vai passando a mão... 

(184) ali eu fiquei tomando conta de um botei para dentro  

(185) já estava com medo que ele voltasse que estava querendo agarrar tudo  

(186) nessa semana eles todo mundo chamou a atenção o estresse que ele estava vivendo assim...  

(187)... parece que ele estava em um ambiente que ele não estava querendo estar... 

(188) A convivência... a própria convivência foi ensinando  

(189) por coincidência ele estava brincando com o carro 

(190) Eu acho que hoje eu sou uma pessoa assim porque eu não sei amanhecer dormindo, porque sempre 

foi meu costume 

(191) Hoje eu vejo muita diferença na família, nesse tempo, não tinha divórcio, não tinha essas coisas, 

hoje daqui por ali tão se separando. 

(192) É inexplicável, as coisas assim, os valores mudam. A prova é que a gente vê hoje homem... todo 

mundo brigando aí. 

(193) Deus destruiu o primeiro mundo, foi por causa da violência, e nós estamos caminhando para isso. 

(194) Então nós estamos vivendo esse tempo difícil, do tempo de Noé e do tempo de Ló.  

(195) o Papa não concorda, então pra ele não...  já tá velho...  e a prova tá vindo, porque ninguém abre 

mão de uma mordomia daquela 

(196) só aqui eu moro trinta e dois anos, então esses outros anos foi peregrinando pra encontrar onde 

Deus queria me botar... 

(197) Graças a Deus... tô dizendo que até esse aí... me renovou... Deus me deu milagre...  

(198) meus filhos todos são independentes, tem a vida deles, tem responsabilidade, suas famílias, e tão 

vivendo a vida deles.  
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(199) Eu tenho duas filhas, uma é pedagoga, todas as duas são pedagogas, agora tem outros cursos, né, 

que vai somando, né... 

(200) nós fomos pra Macaúba, aí foi um tempo que eles aterraram aí a Areinha, e a Areinha sendo 

aterrada, hoje em dia, o tribunal 

(201)... hoje essas coisas tudo aí, mas daí eu vi as dragas enchendo de areia e tudo 

(202) sei que Deus preparou um caminho pra mim, porque eu só queria um lugar pra ficar, pra mim tá 

todo tempo me mudando... 

(203) Isso é horrível, não dá comida, não dá nada, que nem uma vez eu ouvi uma mãe dizendo assim em 

televisão: então pro juiz levar ele pra casa 

(204)... isso é gente que quer fazer projeto, ficar com nome em projeto, destruindo a família...  

(205) Às vezes eu fico vendo o Anel Viário, essa porção de carro que passa toda hora e tem muita batida, 

(206) graças a Deus... tô achando melhor... ano passado foi horrível.... 

(207) eu só vejo ambulância chegando... mas eu acho que são quebrados  
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ANEXO 7. Ocorrências referentes ao falante G 

 

(208) ? tem tudo para crescer... se for desse jeito que ele está indo aí... dá para ele levar tranqüilo um 

título para::a torcida ficar mais alegre né? 

(209)... a torcida ia com vontade mesmo... sentia mesmo o time firme... agora que está melhorando mais 

um pouquinho 

(210) (...) só :: ele que está..que/que está levando tudo 

(211)... todo título é para e/ele que está ganhando... 

(212) já passou uma uma::baixa mesmo feia (sentença exclamativa) não tinha nada... só levando taca aí 

do Moto ((risos)) 

(213) e não tinha::/estava caindo ((risos)) levantou de uns tempos para cá...agora o Moto caiu né? 

Pesquisador: e::o senhor acha que o time hoje...está melhor do que antes...ou não? 

Informante: (214) está está melhor... que antes... assim... o o preparo... está jogando... está melhor... (  ) o 

futebol daqui também né? 

(215)... ( ) se tem um jogo na televisão tu não vai para o estádio... é isso... enquanto não tirar isso aí... (  ) 

o futebol daqui só vai... caindo... 

(216) Um campeonato velho desse que eles inventam aí (sentença exclamativa)” e aí negada vão se 

saindo... 

(217) porque::desde criança... eu gostei do time e tal... e a gente aqui do bairro tudo era boliviano... a 

gente ia para o estádio... aí eu fiquei torcendo para o Sampaio 

(218) quero ver ele fazendo bonito...  

(219) porque ele fazendo bonito é bom para a cidade né? bacana (sentença exclamativa)   

(220) a gente vê um time maranhense ganhando 

(221) (a gente vê um time maranhense) fazendo bonito é bacana... 

(222) o dia a dia é::é tra/(  ) é na limpeza... tirando o meu horário de almoço... aí volta de novo... faz a 

limpeza de novo... 

(223)... com dez anos... só no Banco do Brasil aí do Jaracati... go::sto... ah eu o maior dez... lá que eu 

estou ganhando o meu né? ((risos)) 

(224) aí eu até saio da agência para não ficar... os pessoal falando... 

(225)... vinte e nove que é pagamento... ( ) vai até::dia sete...aquele multidão mesmo... negada sacando 

dinheiro 

(226) ... depositando... 

(227) aí depois do dia sete que vai melhorando... 

(228) aí tem horas que eu fico pensando “rapaz... a justiça daqui é muito fraca...” 

(229)... eu fico olhando aquilo tem um bocado de história... 

(230) isso aí isso só invenção... o reggae é o que eu estou te falando... é setenta, oitenta e noventa... tem 

alguns melôs que dá para o cara fugir né? 

(231) poxa eu não estou me lembrando muito não... 

(232) é.. .cinco e meia o meu horário que eu largo lá... aí como eu venho andando... lá do Jaracati para 

cá... aí eu chego esse horário de seis horas.... 
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(233) que nada (sentença exclamativa) eu venho na manhã...não eu não me sinto cansado não...vou 

andando 

(234)... venho andando... 

(235)... aí largo cinco horas... aí venho andando assim na manha..chego aqui umas cinco e 

quarenta...cinco/ 

(236) os meninos também/...nunca me deram trabalho... sempre... trabalhando certinho 

(237)... procurando mulher em rua...    

(238)... aí ele arrumou uma...  aí está morando com ele... mora no Sol e Mar 

(239)... ele mexe com comida::japonesa... é... mexe (  ) com essas comidas japonesas... aí graças a Deus... 

está levando.... 

(240) aí ele tem um filho com ela... ela trabalha... aí ele está aí... pegando o seguro desemprego 

(241)... mas também (está)  fazendo uns bicos por fora... 

(242) não... ela nunca me deu... até agora... não...só mora... namora... está até morando com o rapaz 

agora... 

(243) é bom... é bom pra poxa... quando está ali na rede pequeninho é bom demais (sentença exclamativa) 

depois vai crescendo  

(244) vão ficando saliente ((risos)) é bom demais... é bom ter uma criança.... 

(245) eu era novo... eu estava com uns vinte e dois vinte e três anos... já trabalhava de carteira assinada... 

lá na área da Vale... atracando aqueles navios... 

(246) [eu passei seis anos... seis anos lá no porto] atracando esses naviozões aí 

(247)... tirando correia 

(248)... tirando minério... era bom:: (sentença exclamativa) 

(249) a mãe dessa menina... não era aposentada... vivia de bico... lavando roupa  

(250)... porque a velha que sustentava eles tudinho... aí ela veio chorando... aí eu “não senhora... deixa a 

menina aqui... 

(251) era uma pequena assim que não esquentava com nada... eu ficava olhando assim... 

(252) um dia apareceu aí eu perguntei “ei senhora como é que está a sua filha?” ... aí ela só disse “ah está 

trabalhando...” ((risos))  

(253) compadre tem muita gente doido... eu fiquei/eu fiquei pensando assim né? 

(254) aí depois a mãe dela estava falando para mim “ah está lá trabalhando em casa de família?” “é::está 

lá com os meninos” assim simples (  ) 

(255) ela está em uma fase agora... treze anos... danada... ela está::estudando né? 

(256) (está) fazendo os deveres certinho né? 

(257) não estou lembrado não... ela é danada como eu estou dizendo 

(258)... um dia ela estava mentindo a gente foi/soube que ela estava no Parque do Bom Menino... 

(259) Fernandinha... eu passei no ônibus para o serviço... o que era que tu estava fazendo no parque?  

(260) “ah::tu já está indo para parque do Bom Menino?” 

Pesquisador: e o senhor se lembra assim dela... quando ela era menor::? 

(261) Informante: me lembro... lá no chão no Ribamar... (ela) chorando... era manhosa para poxa 

(sentença exclamativa)  
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(262) aí depois que veio pra cá ficou mais manhosa... porque vai ficando engraçadinho... aí:: 

(263) hoje em dia está aí... querendo dar trabalho para avó... 

(264)... ela crente que está abafando aí a gente sabe ( )... a mãe dele é gente boa... pa/vem passar dia aqui 

em casa... 

(265)... aí o menino fica brincando com ela... 

(266) ? Está dando outro trabalho para a mãe dela... “rapaz” e estuda no mesmo colégio dela... 

(267) eu nunca bati nos meus filhos... ela não ela quebrava no pau eu também ficava só olhando... 

(268) tem... agora que está começando fazer... só tem um... um menino... 
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ANEXO 8. Ocorrências referentes ao falante H 

 

(269) 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... 

(270) então... o certo é achar que o boi não morre... o boi adormece porque... morre hoje e quando é 

depois de amanhã já está brincando de novo... então ( ) adormecer... 

(271) Já está vindo de novo, agora/ já vai começar agora sábado de alelu/ da aleluia já vai começar de 

novo a brincadeira... 

(272) Só festividade... brincando ( ) nos arraiais por aí pela cidade... 

(273) não se vê nada de bom aqui em São Luís... só essa buraqueira aqui nas ruas e a gente gastando 

dinheiro com peça de carro... 

(274)... aí quando eu cheguei lá no museu... já estavam os outros dois esperando lá... ele foi só buscar o 

carro  para quererem me assaltar  (275)... e por sorte quando eu vi que ele puxou o revólver eu arranquei o 

carro e saí correndo... 

(276) Os comparsas dele... já tinham dois comparsas esperando ele:: ele foi só o pivô foi buscar o... o o 

carro para... para assaltar... 

(277) [Graças a Deus eu estou aqui contando a história... graças a Deus...] 

(278) A cidade cresceu... e a maior parte deles não querem trabalhar só querem estar fumando crack... que 

serviço tem para trabalhar mas não querem trabalhar (279)... só querem estar roubando os outros... 

(280)... há vinte e seis anos quando eu cheguei no Cohatrac... o bairro era muito bom ... mas hoje para 

chegar em casa tem que dar umas duas voltas no quarteirão para saber se não tem ninguém te esperando 

lá  (281)... que está dando muito assalto... 

(282) Ah no meu time é o... eu gosto/ estou gostando agora do Pimentinha... 

(283) Em São Luís aqui tudo só ônibus quebrado aí pela rua... fumaçando...  

(284) Eles ficam chamando passageiro... “bora bora bora por/ para tal lugar é dois reais três reais” 

(285) aí... aí vai levando passageiro... 

(286)... aí foi ( ) arranjei família e o dinheiro não estava mais dando para sustentar a família... 

(287) Porque já está ficando/ dois anos já está desgastado... então tem que trocar mesmo... 

(288) Não o carro de hoje tem mais qualidade... o carro de hoje não anda dando problema... 

(289)... o governo está ruim... tanto prefeito como governador está/ para mim está péssimo... Porque eu 

não estou vendo nada que...  

(290)... Eles estão fazendo aí...  até hoje ninguém faz/ vê nada... 

(291) não ajuda em nada nada (sentença exclamativa) isso aí a gente só faz pagar imposto e eles todo 

tempo cobrando... 

(292) ah passa muita coisa (sentença exclamativa) passa filme de sexo/criança/criança não é para estar 

assistindo isso... 

(293) olha... está faltando a disciplina...  

(294)... porque hoje ninguém quer mais trabalhar só esperando a bolsa família... 

(295) eu tenho um vizinho lá no sítio no Maracanã... tem uma senhora que tem oito filhos que não 

trabalha só esperando pelo bolsa família (sentença exclamativa) 



217 
 

(296) é porque hoje eh::sempre foi isso... eles ó/os governantes só trabalham em prol deles mesmos... não 

estão querendo saber quem está para a frente... eles querem/pensam só neles (sentença exclamativa) 

(297) esse prefeito até agora... está com cem dias de mandato...até agora ainda não fez nada...a única 

coisa que ele está fazendo aí (298)... que o povo está falando... é que (299) ele está botando seis mil e 

tantas pessoas para fora e na campanha dele ele falou que ele não ia mexer com ninguém... 

(300) está é tirando seis mil e tantas pessoas (sentença exclamativa) 
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