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RESUMO 
 

A REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO ASPECTO PERFECT NO PORTUGUÊS DO 
BRASIL E NO INGLÊS DA INGLATERRA – UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 
Thais Lima Lopes 

 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística. 

 
Orientador: Celso Vieira Novaes 

 
Este estudo tem como objetivo investigar a realização morfológica do aspecto 

perfect no inglês da Inglaterra e no português do Brasil e fazer uma análise comparativa 
das realizações das duas línguas a fim de apresentar evidências em favor da categorização 
proposta por Iatridou et al (2003), que divide esse aspecto em duas categorias, a saber: 
perfect universal e perfect existencial. Parte-se da hipótese de que, no português do Brasil, 
diferentemente do inglês, a perífrase “ter + particípio” veicula exclusivamente o perfect 
universal. Para testar essa hipótese, foram analisados dados de falantes das duas línguas 
através de programas de televisão, blogs e de um teste de preenchimento de lacuna. Os 
resultados obtidos sugerem que o português do Brasil utiliza a perífrase “ter + particípio”, 
a perífrase “estar + gerúndio” e o presente do indicativo para veicular o perfect universal, 
e utiliza o pretérito perfeito com outras informações na sentença para veicular o perfect 
existencial. Os resultados sugerem também que o inglês da Inglaterra, apesar de ter uma 
forma verbal capaz de veicular os dois tipos de perfect (“have + particípio”), parece estar 
utilizando outras formas verbais para veicular esse aspecto. Essas outras formas parecem 
seguir um padrão semelhante ao português do Brasil, utilizando a perífrase “be + 
gerúndio” para realizar o perfect universal e o pretérito perfeito para realizar o perfect 
existencial. A hipótese deste estudo não foi refutada. 
 
Palavras-chave: Aspecto; Perfect; Realização morfológica; Estudo comparativo. 

 
Rio de Janeiro 
Fevereiro 2016 
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ABSTRACT 
 
THE MORPHOLOGICAL REALISATION OF PERFECT ASPECT IN BRAZILIAN 

PORTUGUESE AND ENGLISH ENGLISH – A COMPARATIVE ANALISYS 
 

Thais Lima Lopes 
 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Centro de Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos à obtenção do grau de Mestre em Linguística. 

 
Orientador: Celso Vieira Novaes 

 
The aim of this study is to investigate the morphological realisation of perfect aspect 

in English spoken in England and in Portuguese spoken in Brazil, and to make a 
comparative analysis of the realisations in both languages in order to present evidence in 
favour of the categorisation proposed by Iatridou et al (2003), which divides this aspect 
into two categories: universal perfect and existential perfect. The adopted hypothesis is 
that, in Brazilian Portuguese, unlike English, the periphrasis “ter + participle” expresses 
exclusively universal perfect. In order to verify this hypothesis, speech data from speakers 
of both languages collected via television shows, blogs and a cloze test were analysed. 
The results suggest that Brazilian Portuguese uses the periphrasis “ter + participle”, the 
periphrasis “estar + gerund” and the simple present to express universal perfect, and it 
uses the combination of the simple past and other elements in the sentence to express 
existential perfect. The results also suggest that English English, despite having a specific 
verb form capable of expressing both types of perfect (have + participle), seems to be 
using other verb forms to express that aspect. These other forms seem to follow a pattern 
similar to the one used in Brazilian Portuguese, using the periphrasis “be + gerund” to 
express universal perfect and the simple past to express existential perfect. The hypothesis 
of this study was not refuted. 
 
Keywords: Aspect; Perfect; Morphological realisation; Comparative study. 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro 2016 
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Introdução 
 

A busca pelo entendimento humano e o interesse em compreender a maneira através 
da qual o ser humano adquire conhecimento inquietam pensadores desde a antiguidade. 
A filosofia e, mais especificamente, a epistemologia continuam a investigar essas 
questões que estão longe de serem efetivamente respondidas, e abriram caminho para que 
as novas ciências, nas quais se inclui a Linguística, pudessem continuar essa busca com 
seus métodos próprios e diferentes enfoques. 

No século XIX, os estudos linguísticos eram realizados por meio de uma abordagem 
tipicamente comparativa. Os pesquisadores da época tinham o intuito de descrever 
historicamente as relações de parentesco entre as línguas, não só através das semelhanças, 
mas também da regularidade presente nas diferenças entre elas. A utilização dessa 
abordagem marca o início da Linguística enquanto ciência, por ser a primeira vez em que 
pesquisadores analisavam as línguas sem um interesse normativo.  

Embora muitos estudos atuais tenham como escopo uma determinada língua e suas 
características, o estudo comparativo tem retornado com grande força, trazendo, porém, 
um objetivo um pouco diferente daquele apresentado anteriormente. Ao invés de um 
trabalho puramente histórico, os estudos comparativos recentes inseridos na teoria 
gerativa trazem o objetivo de investigar o que constitui o conhecimento de linguagem. 

Na década de 1950, a partir dos estudos de Noam Chomsky, surgiu uma nova teoria 
linguística, centrada no pensamento racionalista, conhecida como Gramática Gerativa.   
Segundo Chomsky (1986), a Gramática Gerativa propõe que o ser humano seja 
biologicamente predisposto a adquirir linguagem por possuir uma Gramática Universal 
(GU), que, segundo a teoria gerativista, contém um conjunto de informações linguísticas 
que permitem que essa aquisição se dê, uma vez que o falante esteja inserido em um 
ambiente propício. Partindo dessa proposta, um dos objetivos do Gerativismo é investigar 
quais são as informações que estão contidas na GU e que permitem que um indivíduo 
adquira qualquer língua natural desde que exposto a ela.  

Assume-se, a partir da teoria gerativista, que a mente humana é modular, e que cada 
módulo é responsável por uma área da cognição. Entre esses módulos, está o módulo da 
linguagem com os princípios que a regem. Dessa forma, objetiva-se, também, nos estudos 
gerativistas, investigar de que forma a linguagem está representada na mente humana. 

Tendo em vista que o presente trabalho está inserido no paradigma gerativista, 
busca-se contribuir para o entendimento do modo como os traços aspectuais estão 
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mentalmente representados. Entre esses traços aspectuais, estão os traços de perfect, que 
é o objeto de estudo desta pesquisa. De uma forma geral, podemos defini-lo como o tipo 
de aspecto que indica a relevância até o presente de uma situação no passado.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: (i) investigar como se dá a realização 
morfológica do aspecto perfect no inglês da Inglaterra (doravante II); (ii) investigar como 
se dá a realização morfológica do aspecto perfect no português do Brasil (doravante PB); 
(iii) fazer uma análise comparativa entre as realizações das duas línguas de maneira a 
apresentar evidências em favor da categorização proposta por Iatridou et al (2003), 
segundo a qual o aspecto perfect se classifica em dois tipos, a saber: o perfect universal e 
o perfect existencial.  Parte-se da hipótese de que, no português do Brasil, diferentemente 
do inglês, a perífrase “ter + particípio” veicula exclusivamente o perfect universal, uma 
das duas categorias desse aspecto propostas por Iatridou et al (2003). Dessa forma, 
espera-se contribuir para a discussão a respeito dos diferentes tipos de traços de perfect. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos: os dois primeiros capítulos 
apresentam a fundamentação teórica do presente estudo. Mais especificamente, no 
primeiro capítulo, busca-se apresentar e caracterizar o aspecto perfect, e o segundo 
capítulo mostra como esse aspecto se dá no II e no PB. O terceiro capítulo trata da 
metodologia adotada neste trabalho. No quarto capítulo, são apresentados e analisados os 
resultados. E, por fim, no quinto capítulo, são feitas as considerações finais desta 
dissertação. 
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1 Sobre o aspecto perfect 
 

O objetivo central dos estudos linguísticos inseridos no paradigma gerativista é 
investigar o que constitui o conhecimento de linguagem e como esse conhecimento surge 
na mente do falante. Buscando se aproximar desse objetivo, espera-se entender quais são 
os princípios presentes na GU e como eles se relacionam com os dados aos que os falantes 
são expostos, possibilitando que a GU se diferencie em uma gramática particular. 

Por se tratar de uma teoria abstrata, visto que, embora sejam crescentes, os avanços 
das pesquisas neurológicas ainda não nos permitiram estabelecer correlatos entre a mente 
e o cérebro no que diz respeito às questões linguísticas, a única forma de investigar a GU 
e seus princípios é através da fala. É partindo dos dados da fala que se pode propor 
hipóteses do que existe no nível mental. Dessa forma, a análise das realizações 
morfológicas pode nos dar pistas em relação à natureza dos traços contidos na GU.  

Este primeiro capítulo está subdividido em quatro seções: a primeira seção trata das 
noções de traço e suas realizações morfológicas e de duas teorias que buscam dar conta 
de explicar a relação entre eles; a segunda seção apresenta o conceito de aspecto; na 
terceira seção, é apresentado o conceito do aspecto perfect e seus diferentes modos de 
realização; e a quarta seção trata dos tipos de perfect, suas relações com os tipos de verbo 
e suas diferentes realizações. 

 
1.1 Sobre a noção de traços e suas realizações morfológicas 
 

Nos estudos fonológicos, acreditava-se que o fonema era a menor unidade 
linguística de análise. Porém, chegou-se à conclusão de que esse modo de pensar não 
dava conta de explicar as diferenças e semelhanças entre fonemas próximos, como /b/ e 
/d/, por exemplo. Propôs-se, então, que cada fonema seria composto de traços que o 
caracterizavam. Dessa forma, os fonemas citados compartilhariam, por exemplo, dos 
traços [+sonoro] e [+plosivo], mas se diferenciariam no traço articulatório, em que /b/ 
apresentaria o traço [bilabial], enquanto /d/, o traço [alveolar]1. 

A partir da proposta da existência de traços na área da fonologia, passou-se a 
considerá-la também em relação à sintaxe. Categorias lexicais que antes eram 
consideradas as menores unidades de análise passam a ser subdivididas pelos seus traços 
                                                           
1 Exemplo retirado de Haegeman (1991). 
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subjacentes, como por exemplo os traços de [±N] (nome) ou [±V] (verbo). Além dos 
traços lexicais, há traços funcionais como os traços de [±Neg] (negação), [±Agr] 
(concordância), [±T] (tempo), entre outros. A GU conteria um conjunto de traços 
universais presentes em toda e qualquer língua natural. 

Seguindo essa proposta, duas questões importantes perpassam os estudos 
linguísticos de caráter gerativista, a saber: Quais são os traços presentes na GU? E como 
esses traços se relacionam com os traços de uma língua em particular? Para buscar 
responder à segunda questão, foram propostas duas teorias que tentam dar conta das 
diferenças e semelhanças entre as línguas naturais e do que elas nos dizem sobre a 
natureza da GU. São elas: a Teoria da Seleção e a Teoria da Uniformidade, que serão 
tratadas a seguir. 

De acordo com a Teoria da Seleção (Lightfoot, 1991), a GU conteria um conjunto 
universal de traços do qual cada língua refletiria uma seleção específica. Ou seja, se a GU 
possui o conjunto de traços {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, a Língua A pode selecionar os traços {2, 
4, 5}, enquanto a Língua B pode selecionar {1, 2, 6, 7}. Segundo essa hipótese, a seleção 
dos traços funcionais se daria no processo de aquisição. Sendo assim, uma criança 
adquirindo uma determinada língua selecionaria os traços dos quais ela tem evidência a 
partir dos dados a que ela está exposta.  

Sigurðsson (2004) argumenta contra essa hipótese propondo que, embora saiba-se 
pouco de como se iniciou o processo de externalização da linguagem, pode-se imaginar 
que a parte interna, mental da linguagem surgiu antes da sua representação audível. Sendo 
assim, parece incorreto afirmar que a aquisição de qualquer traço ou categoria se dê a 
partir da evidência audível no processo de aquisição, uma vez que, em algum momento 
do processo evolutivo, não havia expressão evidente de nenhuma categoria linguística, o 
que não impediu que a aquisição da linguagem se desse. 

O autor afirma, ainda, que características fonológicas e lexicais das línguas são sim 
adquiridas a partir dos dados da língua com que o falante está em contato durante o 
processo de aquisição, mas que categorias centrais como tempo e negação são universais 
e, portanto, não precisam ser adquiridas, somente suas formas de realização. Se, ao 
contrário disso, essas categorias centrais pudessem ser adquiridas ou não, haveria baixa 
probabilidade de duas ou mais línguas partilharem dos mesmos traços, uma vez que elas 
poderiam selecioná-los entre todos os traços presente na GU. Por exemplo, se Tempo 
fosse uma categoria adquirida, a chance de encontrá-lo em uma língua seria de 50%. Já a 
probabilidade de achar os traços de Tempo e Negação na mesma língua seria de 25%. Se 
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buscássemos uma língua que apresentasse, além desses dois traços, os traços de 
Interrogação e Imperatividade, a chance de encontrá-la seria de 6,25%. Segundo o autor: 
“A chance de duas línguas quaisquer terem 20 traços em comum seria um pouco menos 
de 1 em 10.000” (2004, p.3). A improbabilidade de encontrar os mesmos traços em 
diferentes línguas aumentaria cada vez mais, mas não é isso o que acontece. Estudos 
apontam que Tempo e Negação, por exemplo, parecem estar presentes em todas as línguas 
naturais já estudadas. Fatos como esse mostram que as línguas parecem apresentar um 
alto grau de uniformidade. 

A respeito da relação entre uma língua e a GU, seguindo a proposta de que não há 
acesso direto aos traços presentes na Gramática Universal do falante, não se consegue 
explicar quais seriam os fatores que impediriam que as sintaxes de duas línguas se 
desenvolvessem de modo a ficarem incompatíveis. Um argumento em favor de que não 
há uma incompatibilidade entre as línguas é o fato de que todas as línguas naturais podem 
ser traduzidas (ou convertidas) umas nas outras, o que não acontece com línguas 
artificiais, como a linguagem matemática, por exemplo.  

De acordo com a hipótese da uniformidade, todas as línguas compartilhariam dos 
mesmos traços, ou seja, dos traços presentes na GU. O que diferenciaria uma língua da 
outra seria a realização ou não realização desses traços. Para argumentar em favor dessa 
hipótese, Sigurðsson (2004) mostra que o fato de uma língua não expressar foneticamente 
um determinado traço não significa que ele não está presente na sintaxe daquela língua. 
Mostra ainda que, muitas vezes, a maneira mais comum de expressar um traço seja não o 
expressando. Esta proposta é denominada pelo autor como o Princípio do Silêncio e, 
segundo ela, uma língua apresenta estruturas subjacentes mesmo que não as realize 
foneticamente. Assim sendo, qualquer traço pode ser silenciado. Por exemplo, o fato de 
os infinitivos com a categoria vazia pronominal PRO não terem marcação de tempo ou 
pessoa não significa que esses traços não estão presentes neles. Em (1) temos um exemplo 
com essa categoria vazia. 

 
Ex1: João afirma [PRO desejar Maria] 
 
O Princípio do Silêncio vai ao encontro das propostas minimalistas, sendo uma 

estratégia de economia das línguas. O que não precisa ser realizado foneticamente é 
silenciado. Contudo, há também outra estratégia conhecida como o Princípio da 
Compacidade, segundo o qual um traço pode ser combinado a outro traço próximo, 
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formando uma unidade de informação. Dessa forma, um único morfema pode representar 
tempo e aspecto, como é possível em português, exemplificado aqui em (2), ou os traços 
de pessoa e número podem se combinar com a negação, como é possível no finlandês.  

 
Ex2: José trabalhava como pintor. 
 
Ao confrontar as duas hipóteses, Sigurðsson (2004) apresenta evidências em favor 

da hipótese da uniformidade. Com respaldo nesse autor, foi adotada essa proposta para 
este trabalho. 

A partir dos argumentos apresentados, pode-se perceber que há evidências de que 
as possibilidades de organização dos elementos de uma língua são pré-programadas. A 
gramática do falante possui estruturas inatas, mesmo que não sejam realizadas 
foneticamente. Partindo desse princípio, o estudo comparativo entre línguas pode nos 
mostrar as diferentes formas possíveis de realização dos elementos universais. Entre esses 
elementos universais, está a categoria de aspecto, que é objeto de estudo desta pesquisa, 
e do que se trata a próxima seção.  
 
1.2 O conceito de aspecto 

 
Para que seja possível tomar como objeto de estudo um traço aspectual, primeiro 

faz-se necessária uma diferenciação entre as noções de tempo e aspecto uma vez que essas 
noções podem ser vistas como uma só. “O tempo verbal relaciona o tempo da situação a 
que se refere a outro tempo, normalmente o momento da fala.” (COMRIE, 1976, p.1 e 2, 
tradução nossa). Os tempos verbais básicos seriam o presente, o passado e o futuro. 
Vamos levar em consideração as sentenças nos dois exemplos seguintes: 

 
Ex3: Ele leu o manual de instruções. 
Ex4: Ele estava lendo o manual de instruções. 
 
Se levarmos em consideração o tempo verbal dessas frases, poderemos dizer que as 

duas apresentam informações de passado. A informação passada em cada uma delas, 
porém, é claramente diferente. Essa diferença está no aspecto veiculado em cada uma das 
frases. No exemplo 3, a frase apresenta o aspecto perfectivo, enquanto no exemplo 4, o 
aspecto em questão é o imperfectivo.  
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Segundo Comrie, “aspectos são diferentes formas de observar a constituição 
temporal interna de uma situação” (COMRIE, 1976, p.1 e 2, tradução nossa). Através das 
definições apresentadas, podemos perceber que uma clara diferença entre tempo e aspecto 
seria o fato de que o primeiro lida com a constituição temporal externa à situação, 
relacionando essa situação a outro ponto no tempo, enquanto o segundo não se preocupa 
com essa relação, mas sim, com o tempo interno à situação em questão. Portanto, não tem 
uma função dêitica, ou seja, não localiza o evento no tempo. 

O valor aspectual de uma sentença pode estar expresso na morfologia (aspecto 
gramatical) ou na semântica do verbo (aspecto lexical). Trataremos, a seguir, das 
classificações dos dois tipos de acordo com o ponto de vista de alguns autores que se 
debruçaram sobre essa questão. 

No que diz respeito ao aspecto gramatical, Comrie (1976) aponta que são dois os 
aspectos fundamentais das línguas: o perfectivo e o imperfectivo. Temos um aspecto 
perfectivo quando olhamos para a situação como um todo, sem levar em consideração as 
diferentes fases que compõem a situação. Na frase “Maria estava estudando quando eu 
cheguei”, temos traços de perfectividade na segunda oração, uma vez que a situação 
expressa pelo verbo “chegar” é vista como um todo, não dando ênfase às suas etapas. 
Observando a mesma frase, vemos que, na primeira oração, há um enfoque diferente, uma 
atenção às etapas da situação descrita e, portanto, um aspecto imperfectivo. 

Comrie (1976), ao tratar do aspecto imperfectivo, o subdivide em “habitual” e 
“contínuo”. Segundo o autor, o aspecto imperfectivo habitual caracteriza um período 
estendido do tempo. Ele pontua que uma ação habitual não necessariamente vai se tratar 
de uma ação iterativa. Se a situação em questão pode ser estendida indefinidamente no 
tempo, não é necessário haver iteratividade, como no exemplo 5 abaixo. Porém, não se 
exclui a possibilidade de haver iteratividade em uma frase com valor aspectual 
imperfectivo habitual, como no exemplo 6 abaixo. Ambos os exemplos foram utilizados 
pelo autor. 

 
Ex5: The Temple of Diana used to stand at Ephesus. 
        (O Templo de Diana costumava ficar em Ephesus.) 
Ex6: The policeman used to stand at the corner for two hours each day. 
        (O policial costumava ficar na esquina por duas horas todos os dias.) 
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Para caracterizar o aspecto imperfectivo contínuo, o autor se utiliza da oposição ao 
imperfectivo habitual. Dessa forma, segundo ele, o aspecto contínuo é todo o imperfectivo 
sem os traços de habitualidade, como no verbo destacado no exemplo 7. 

 
Ex7: She was studying when I arrived. 
         (Ela estava estudando quando eu cheguei.) 
 
O aspecto lexical, por sua vez, se refere às propriedades dos verbos e a outros itens 

lexicais utilizados pelo falante para descrever uma situação. Comrie (1976) discorre sobre 
três oposições aspectuais inerentes às propriedades dos itens lexicais, classificando uma 
situação como “pontual ou durativa”, “télica ou atélica” e “estática ou dinâmica”. Cada 
par oposto será apresentado abaixo. 

De acordo com o autor, a duratividade se caracteriza por uma situação que se 
estende por um período de tempo, enquanto uma situação pontual não possui nem mesmo 
uma pequena duração, não tendo, portanto, uma estrutura interna, como exemplificado 
nas sentenças abaixo: 
 

Ex8: I stood there for an hour. 
        (Fiquei lá por uma hora.) 
Ex9: John reached the summit of the mountain. 
        (John alcançou o cume da montanha.) 
 
Em (8), temos um exemplo de uma sentença com aspecto durativo, em que se pode 

enxergar sua estrutura interna, enquanto em (9), temos uma sentença pontual, em que há 
um momento em que John ainda não havia alcançado o cume e outro momento em que 
ele o alcançou, sem nenhum intervalo entre os dois. 

No que tange à telicidade, o autor diz que uma situação télica envolve um processo 
que tem um ponto final definido, enquanto uma situação atélica, apesar de também 
envolver um processo, não possui tal ponto final. Observemos os exemplos 10 e 11 
abaixo: 

 
Ex10: John is singing. 
        (John está cantando.) 
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Ex11: John is making a chair. 
        (John está construindo uma cadeira.) 
 
No exemplo 10, o processo de “cantar” pode ser interrompido a qualquer momento 

e ainda assim a frase será verdadeira, uma vez que não há um ponto final definido, 
caracterizando-se uma situação atélica. Já em (11), para que a ação de “construir uma 
cadeira” se concretize, é necessário que se conclua o processo, caracterizando-se uma 
situação télica. 

Em relação à dinamicidade, Comrie (1976) caracteriza uma situação estática como 
uma situação que continuará sem alterações, a não ser que aconteça algo que possa mudá-
la. Já uma situação dinâmica seria aquela que necessita de um fornecimento contínuo de 
energia para continuar. No exemplo 12 abaixo, temos uma situação estática, em que todas 
as suas fases são idênticas, enquanto em (13), temos uma situação dinâmica, que requer 
um fornecimento contínuo de energia. 

 
Ex12: John knows where I live. 
        (John sabe onde eu moro.) 
Ex13: John is running. 
         (John está correndo.) 
 
Ainda em relação ao aspecto lexical (ou semântico), Vendler (1967) analisou os 

verbos do inglês e os classificou em quatro tipos: verbos de estado, verbos de atividade, 
verbos de processo culminado e verbos de culminação.  

Para Vendler (1967), estados são eventos que não podem ser classificados como 
ações, uma vez que se trata de um todo homogêneo. Alguns estados podem terminar, 
como mostra o exemplo abaixo, mas, enquanto são verdadeiros, não podem ser 
interrompidos: 

 
Ex14: Maria parou de amar João. 
 
Os verbos de atividade descrevem processos dinâmicos e atélicos, ou seja, se dão 

por um período de tempo e não possuem um ponto final definido. Atividades podem 
admitir intervalos sem que isso as descaracterize, como em (15): 
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Ex15: José estudou o dia todo. 
 
O fato de terem ocorrido pausas durante a ação de estudar não descaracteriza a 

atividade em questão. 
Os verbos de processo culminado caracterizam situações com uma duração definida 

de tempo com um ponto final depois do qual a ação não pode ser estendida, como 
exemplificado na sentença em (16), em que a ação de “ler um livro” se dá por completa 
ao final do livro, não podendo continuar. 

 
Ex16: Bianca leu um livro de aventura. 
 
Por fim, os verbos de culminação caracterizam eventos instantâneos, em que seu 

início e seu fim acontecem ao mesmo tempo, como exemplificado em (17): 
 
Ex17: Carolina achou sua carteira. 
 
Até este ponto do capítulo, tratamos do conceito de aspecto e das classificações dos 

seus dois tipos (aspecto gramatical e lexical), apresentando as ideias de Comrie (1976) e 
Vendler (1967). A seguir, abordaremos princípios teóricos dos estudos gerativistas que 
buscam compreender a representação mental da linguagem, apresentaremos alguns 
passos da evolução da teoria a esse respeito e, por fim, trataremos de como os traços 
aspectuais podem ser representados. 

Os estudos dentro da Teoria Gerativa adotam o princípio de que a mente seria 
modular, ou seja, composta por diferentes faculdades que abrigam propriedades próprias 
responsáveis por diferentes fenômenos cognitivos. Sendo assim, assume-se a existência 
de uma Faculdade da Linguagem (doravante FL) contendo princípios que regem somente 
fenômenos linguísticos.  

Dentro da própria FL, existiriam diferentes princípios que dariam conta de 
diferentes áreas do conhecimento de linguagem. Por exemplo, os princípios que dariam 
conta da sintaxe seriam diferentes daqueles que dariam conta da fonologia. A gramática 
do falante conteria um conjunto de elementos da língua que seriam regidos pelos 
princípios e regras internalizadas, atuando de forma computacional, gerando a 
representação mental das sentenças. Essa gramática internalizada seria responsável pela 
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articulação das representações mentais das sentenças com os sistemas de desempenho, a 
saber: o sistema articulatório-perceptual e o sistema conceptual. 

Dentro dos estudos de investigação sintática, a partir da observação das 
propriedades comuns aos diferentes tipos de sintagmas, foi proposta a teoria X-barra que 
trata da estrutura sintagmática das sentenças a partir de representações arbóreas com 
nódulos contendo ramificações binárias. A representação arbórea contém diferentes 
níveis de representação, como uma camada lexical, composta pelos nódulos nucleados 
por itens lexicais, e uma camada flexional, composta pelos nódulos nucleados por itens 
funcionais. Até os anos 80, acreditava-se que a camada flexional era composta apenas por 
um único nódulo funcional (IP) que abrigaria as informações de tempo e concordância da 
sentença. Dessa forma, a árvore sintática teria a estrutura apresentada na figura 1: 
 
Figura 1: Árvore sintática com o nódulo funcional (IP) 
 

 
 Através de um estudo comparativo entre o inglês e o francês, Pollock (1989) 

observou as posições dos verbos em relação aos advérbios de modo e quantificadores e 
em relação à partícula de negação, apresentando, assim, evidências em favor da proposta 
de que haveria dois nódulos na camada flexional, um abrigando os traços de tempo (TP) 
e outro, os traços de concordância (AgrP). Como mostrado na figura 2 abaixo, o sintagma 
projetando a negação ficaria entre o sintagma de tempo e o sintagma de concordância. 
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Figura 2: Árvore sintática após a cisão de IP em TP e AgrP 
 

 
Pollock propôs que TP dominasse AgrP na representação arbórea, enquanto outros 

autores, a partir das propostas dele, propuseram que AgrP dominasse TP. Essa segunda 
proposta foi apoiada por Chomsky (1991), que a refinou propondo que o nódulo de 
concordância proposto por Pollock abrigaria os traços de concordância referentes ao 
objeto e que deveria haver, na representação da sentença, um nódulo de concordância que 
desse conta da concordância de sujeito (AgrS) e um que desse conta da concordância de 
objeto (AgrO). 

Com o desenvolvimento do Programa Minimalista, Chomsky (1995) buscou um 
refinamento da teoria, propondo explicações que seguiam princípios de economia. Foi 
proposta, então, a existência de condições de legibilidade, que afirma que os sistemas de 
desempenho presentes na FL, a saber: o sistema articulatório-perceptual, que interpreta 
as propriedades fonéticas, e o sistema conceptual, que interpreta as propriedades 
semânticas, impõem condições às quais as expressões linguísticas devem se adequar para 
que possam ser lidas. Por conta dessas condições de legibilidade, Chomsky passou a 
propor que os traços que projetariam um nódulo na árvore sintática seriam aqueles que 
fossem semanticamente motivados, ou seja, capazes de serem interpretados nos níveis de 
interface da FL. Levando em consideração que, segundo Chomsky, os traços de 
concordância não seriam semanticamente motivados, foi proposta a eliminação de AgrP 
na árvore sintática. 

Contudo, como observado por Pollock em seu estudo comparativo, devido a 
questões relativas ao movimento dos verbos, é necessário que existam pelo menos dois 
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nódulos funcionais na camada flexional da árvore sintática. Com a eliminação de AgrP 
da árvore, inicia-se a discussão sobre qual categoria funcional deve substituir a posição 
da concordância na árvore.  

Giorgi e Pianesi (1997), a partir de um estudo comparativo entre línguas visando 
investigar as propriedades de Tempo e Aspecto, propõem que há necessidade de pelo 
menos dois nódulos funcionais, indo ao encontro do modelo de árvore proposto por 
Pollock. Segundo Giorgi e Pianesi (1997), as diferenças entre as línguas, no que diz 
respeito à interpretação temporal e aspectual, se dão devido às diferenças no sistema 
morfológico dessas línguas. 

Os autores defendem que a estrutura arbórea pode variar de língua para língua a 
depender do sistema morfológico de cada uma. Sendo assim, cada língua poderia 
apresentar diferentes nódulos funcionais, de acordo com a relação entre morfemas e 
traços. Esse ponto de vista é contrário ao de Sigurðsson (2004), apresentado aqui 
anteriormente e adotado neste trabalho. 

Cinque (1999), por sua vez, ao contrário de Giorgi e Pianesi, propõe que todas as 
línguas tenham os mesmos nódulos funcionais na camada flexional da árvore sintática, 
mesmo que não haja manifestação morfológica. Essa proposta está de acordo com a 
Teoria da Uniformidade, apresentada neste capítulo, na qual se insere esta pesquisa. 

O autor também propõe que todos os traços conceptualmente interpretáveis devem 
projetar um nódulo na árvore sintática. Sendo assim, é possível propor que o traço 
aspectual projete um nódulo aspectual. Trabalhos como Novaes e Braga (2005) e Novaes 
(2007) apresentam argumentos em favor dessa proposta, a partir de estudos feitos com 
pacientes afásicos. Esses estudos propuseram que há um nódulo aspectual independente 
do nódulo temporal na camada flexional, uma vez que os pacientes analisados 
apresentaram problemas com a expressão aspectual sem apresentar problemas com a 
expressão temporal, mostrando que não parece plausível propor que as informações 
linguísticas de tempo e aspecto possam estar colapsadas em um mesmo nódulo funcional.  

Novaes e Braga (2005), ao analisarem os dados de fala do paciente descrito por 
eles, observaram que, quando o paciente apresentava problemas com a expressão do 
aspecto imperfectivo, ele produzia uma forma não-finita do verbo. Os autores 
interpretaram esse comportamento linguístico como uma evidência da existência de um 
outro nódulo na camada flexional que conteria os traços de finitude do verbo. Dessa 
forma, a camada flexional seria constituída pelos seguintes nódulos: um abrigando os 
traços de finitude, um abrigando os traços de tempo e um abrigando os traços de aspecto, 
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como mostrado na figura 3. A pesquisa a que se propõe este trabalho segue como base 
esta representação arbórea em que os traços aspectuais projetam um nódulo funcional na 
árvore sintática. 
 
Figura 3: Representação arbórea com o nódulo aspectual 2 

 

 
 

Além dos tipos de aspecto apresentados acima, em seu livro denominado “Aspect” 
de 1976, Comrie discorre sobre um outro traço aspectual conhecido como perfect, do qual 
se trata este trabalho. Ele será caracterizado na seção 1.3. 
 
1.3 O conceito de perfect e seus diferentes modos de realização 
 

Até agora, vimos o conceito de aspecto e suas duas categorias básicas: o perfectivo 
e o imperfectivo. O perfect é uma categoria diferente porque, ao contrário da definição 
inicial de aspecto como sendo a forma de representar a constituição temporal interna de 
uma situação, o perfect nada diz sobre a situação em si, mas a relaciona a um ponto no 
tempo. Essa diferença faz com que haja dúvidas na classificação do perfect como aspecto, 
uma vez que relacionar pontos no tempo é uma característica típica dos tempos verbais. 
Comrie (1976) classifica o perfect como aspecto, e é com base nesse autor que vamos 
seguir essa classificação neste trabalho. 

                                                           
2 A árvore apresentada aqui não é consensual. Alguns autores têm proposto que o nódulo de tempo 
domine o nódulo de aspecto 
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De acordo com Comrie, o perfect seria o aspecto que relaciona um estado presente 
a uma situação no passado.  Nas sentenças abaixo, podemos ver a distinção entre uma 
sentença com o aspecto perfect e uma sentença com o aspecto perfectivo. 

 
Ex18: I have lost my penknife. 
          ‘eu tenho perdido meu canivete’ 
          (Eu perdi meu canivete) 
Ex19: I lost my penknife.3 
          ‘eu perdi meu canivete’ 
          (Eu perdi meu canivete) 
 
A sentença em (18) apresenta o aspecto perfect, enquanto a sentença em (19) 

apresenta o aspecto perfectivo. O aspecto perfect na primeira sentença implica que o 
canivete continua perdido, ou seja, seguindo a definição desse aspecto proposta por 
Comrie, o estado decorrente da ação de “perder” se estende até o presente. Essa 
interpretação não pode ser feita a partir da segunda sentença. Embora a tradução para o 
português dos dois exemplos em inglês seja idêntica, com o passado simples sendo o 
tempo verbal utilizado para veicular os dois aspectos, o inglês parece ter um tempo verbal 
específico para veicular o aspecto perfect combinado ao tempo presente, o chamado 
present perfect, representado pela perífrase have + particípio. Abordaremos isso mais a 
fundo no próximo capítulo. 

Como dito anteriormente, a sentença no exemplo (18) apresenta o aspecto perfect 
combinado ao tempo presente, representado pelo present perfect do inglês.4 Iatridou et al 
(2003) diferenciam o present perfect (tempo utilizado para veicular o perfect) do simple 
past (tempo utilizado para veicular o perfectivo) de três formas apresentadas na literatura 
a serem descritas a seguir. 

                                                           
3 Exemplos retirados de Comrie (1976). 
4 O presente não é o único tempo verbal a que se pode combinar o aspecto em questão. O perfect também 
pode se combinar ao tempo passado, representado em inglês pelo past perfect (passado perfeito), indicando 
um estado no passado decorrente de uma situação anterior a ele, como na sentença “John had eaten the 
fish” (João tinha comido o peixe). Pode, também, haver uma combinação entre o aspecto perfect e o tempo 
futuro, veiculado pelo future perfect (futuro perfeito), indicando um estado no futuro decorrente de uma 
situação anterior a ele, como em “John will have eaten the fish” (João terá comido o peixe). Os dois 
exemplos foram retirados de Comrie (1976). Este trabalho se restringe à análise do aspecto perfect 
combinado somente com o tempo presente, veiculado, em inglês, pelo present perfect.  
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Primeiramente, os autores propõem que, embora os dois tempos verbais tenham a 
ideia de anterioridade, eles a expressam de forma diferente. O simple past representa a 
precedência temporal entre o tempo da fala (Speech time) e o tempo de referência 
(Reference time), enquanto o present perfect representa a precedência temporal entre o 
tempo de referência e o tempo do evento (Event time). 

De acordo com os autores, outra forma de diferenciar esses dois tempos verbais 
seria através da relação deles com certos advérbios. Advérbios como yesterday (ontem) 
e in 1959 (em 1959) podem ocorrer com o simple past, mas não podem com o present 
perfect. Por outro lado, advérbios como since (desde) são compatíveis com o present 
perfect, mas não com o simple past. Dessa forma, as sentenças apresentadas nos exemplos 
20-23 são agramaticais no inglês e no português. Nos exemplos 20 e 22, temos sentenças 
em inglês, e em (21) e (23), temos sentenças em português equivalentes às suas traduções. 

 
Ex20: *I have studied here in 1990. 
Ex21: *Eu tenho estudado aqui em 1990. 
Ex22: *I worked since 1990. 
Ex23: *Eu trabalhei desde 1990. 
 
Essa relação de compatibilidade/incompatibilidade do present perfect com certos 

advérbios é conhecida na literatura como Perfect Puzzle. Segundo Giorgi e Pianesi 
(1997), essa relação pode ser explicada a partir da teoria do Agora Estendido (Extended 
Now), doravante XN. De acordo com essa teoria, o present pefect representa um intervalo 
que inclui o tempo do evento e se estende até o momento da fala, ou mais especificamente, 
“um intervalo que começa na situação anterior e que estende até e necessariamente inclui 
o momento da fala” (Molsing, 2010). Dessa forma, advérbios como “em 1990”, que 
expressam um tempo determinado, eliminam a inclusão do tempo da fala na situação, 
causando, portanto, uma incompatibilidade ao aspecto perfect veiculado na sentença. 
Segundo Molsing (2010), a proposta do Perfect Time Span (Espaço Temporal do Perfect, 
PTS) feita por Iatridou et al propõe que o intervalo introduzido pelo perfect se estende e 
inclui o tempo de referência (R), ao invés do tempo da fala (F), como mostrado no 
esquema abaixo retirado do próprio trabalho da autora (Molsing, 2010). 
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Figura 4: Espaço Temporal do Perfect (PTS) 

 
Vale ressaltar que essa incompatibilidade do perfect com determinados advérbios 

pontuais de tempo se dá somente quando esse aspecto está combinado ao tempo presente. 
Portanto, a sentença em (24) é gramatical: 

 
Ex24: Bill had arrived at six o’clock. 
          ‘Bill tinha chegado às seis horas’ 
          (Bill tinha chegado às seis horas) 
 
Além disso, podemos ter uma expressão adverbial indicando um tempo 

determinado em uma sentença com o aspecto perfect combinado ao tempo presente sem 
que essa sentença se torne agramatical, desde que interpretada como iterativa, ou seja, 
uma situação que se repete, como em (25): 

 
Ex25: I have got up at five o’clock.5 
          ‘eu tenho acordado às cinco horas’ 

                    (Eu tenho acordado às cinco horas) 
 
Iatridou et al (2003) apresentam, ainda, uma terceira forma de diferenciar o present 

perfect do simple past através das informações aspectuais da sentença. Segundo os 
autores, por representar um estado decorrente de uma situação anterior, sentenças com o 
perfect apresentariam traços de estatividade, enquanto as sentenças com o simple past 
receberiam as informações aspectuais do predicado. Essa informação aspectual de 
estatividade se daria nas sentenças apresentando o aspecto perfect que representam 
situações ocorridas no passado que apresentam repercussões no presente, como no 
exemplo (16) I have lost my penkinfe. Nessa sentença, podemos observar que o estado de 
perdido do canivete se dá por causa da ação da perda. 

Vimos nesta seção que o perfect possui características próprias que alimentam a 
discussão sobre sua classificação como aspecto. Porém, vimos que essa classificação é 
                                                           
5 Os exemplos (24) e (25) foram retirados de Comrie (1976). 
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pertinente porque há características aspectuais que diferenciam as sentenças com perfect 
de outras sentenças que também apresentam anterioridade, como sentenças no simple past 
do inglês.  
 
1.4 Os tipos de perfect, os tipos de verbo e seus diferentes modos de realização 

 
Apesar de ser definido como o aspecto que relaciona um estado presente a uma 

situação no passado, pudemos ver na seção anterior que há características que mostram 
que o perfect não é uma categoria aspectual homogênea. Há diferentes propostas de 
classificação dos tipos de perfect. Abordaremos, aqui, as classificações propostas por 
Comrie (1976) e Iatridou et al (2003). 

Comrie propõe que o perfect se divide em quatro tipos: perfect de resultado, perfect 
experiencial, perfect de situação persistente e perfect de passado recente. Cada um desses 
tipos será apresentado a seguir com exemplos em inglês dados pelo próprio autor. 

 
1. Perfect de resultado (perfect of result): refere-se ao estado no presente como 

sendo o resultado de uma situação no passado.  
 

Ex26: John has arrived. 
          ‘John tem chegado’ 
          (John chegou) 
 

O exemplo acima indica a persistência do resultado da chegada de John (ele ainda 
está aqui). 

 
2. Perfect experiencial (experiential perfect): indica que a situação ocorreu pelo 

menos uma vez durante um tempo no passado até o presente. 
 
Ex27: Bill has been to America. 
         ‘Bill tem ido à América’ 
          (Bill já foi à América) 
 

O exemplo acima indica que pelo menos em uma ocasião Bill foi à América 
(podendo ser mais de uma vez).  
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3. Perfect de situação persistente (perfect of persistent situation): indica uma ação 
que começou no passado, mas permanece até o presente. 

 
Ex28: We’ve lived here for ten years. 
         ‘nós temos morado aqui há dez anos’ 

                  (Nós moramos aqui há dez anos)6 
 

O exemplo 28 indica que a situação começou no passado (momento em que nos 
mudamos para cá) e permanece até o presente (ainda moramos aqui).  

 
4. Perfect de passado recente (perfect of recent past): usado quando a relevância 

no presente da situação no passado é simplesmente de proximidade temporal (a 
situação no passado é muito recente). 
 
Ex29: Bill has just arrived. 
          ‘Bill tem recém chegado’ 
         (Bill acabou de chegar) 
 

O exemplo acima indica que o momento em que a situação aconteceu (a chegada 
de Bill) está muito próximo do momento da fala.  

 
Iatridou et al (2003) propõem uma classificação mais enxuta, dividindo o perfect 

em dois tipos: universal e existencial. O perfect universal se refere ao chamado perfect de 
situação persistente por Comrie. Já o perfect existencial agrupa os outros três tipos: o 
perfect de resultado, o perfect experiencial e o perfect de passado recente. Segundo os 
autores, a característica básica que diferencia o perfect universal do perfect existencial é 
a inclusão do momento presente na situação. O perfect universal inclui o momento 
presente, enquanto o perfect existencial não o inclui. 

A leitura do perfect como universal ou existencial também se dá através da 
combinação desse aspecto com as informações aspectuais lexicais e gramaticais e com 

                                                           
6 Apesar de a tradução “temos morado” ser possível no português, essa sentença se tornaria agramatical 
para muitos falantes. A razão da agramaticalidade é a natureza do verbo. Essa sentença se tornaria 
gramatical e veicularia valor de perfect caso houvesse a presença de uma expressão adverbial como “desde 
que nasci” (Novaes e Nespoli, 2014). 



34  

advérbios. Molsing (2010), baseando-se no trabalho de Iatridou et al (2003), trata dessas 
combinações, como apresentaremos a seguir. 

Como dito anteriormente, o perfect universal é aquele que trata de uma situação que 
persiste no momento presente. Em outras palavras, é o tipo de perfect que inclui todo o 
Espaço Temporal do Perfect, inclusive sua fronteira direita (o momento da fala). Propõe-
se que a situação a que se refere este tipo de perfect deva ser veiculada através de um 
verbo estativo, um adjetivo estativo ou um progressivo. Autores como Iatridou et al 
propõem que esse valor de perfect só pode se dar na presença de um advérbio durativo 
explícito, garantindo, assim, a inclusão da fronteira direita na situação, como podemos 
observar no exemplo 30 apresentado em Molsing (2010): 

 
Ex30: William has lived in New York ever since 1990. 
         ‘William tem morado em Nova York desde 1990’ 
           (William mora/tem morado em Nova York desde 1990) 
 
Na sentença em (30), podemos observar que o advérbio “ever since” (desde) marca 

a fronteira esquerda em 1980. Como determina o Espaço Temporal do Perfect, a fronteira 
direita está sempre marcada no momento da fala, e, neste caso, o advérbio afirma que a 
situação inclui o momento da fala, caracterizando um perfect universal. 

Mittwoch (1988) aponta que o tempo da fala não necessariamente deve estar 
incluído na situação e argumenta que a leitura de que o evento se dá até o momento da 
fala não é determinada pelo perfect universal, mas é entendido pelo fato de que o 
predicado subjacente é um estado. Sendo assim, mesmo que o intervalo determinado pelo 
advérbio possa não incluir o momento da fala, isso não significa que o evento 
necessariamente deixe de ser verdadeiro. Nesta pesquisa, seguindo o argumento dessa 
autora, o perfect universal é caracterizado como o tipo de perfect que indica uma situação 
que se iniciou em um ponto no passado e se dá até o presente, mesmo que o evento 
descrito por essa situação não esteja ocorrendo no momento da fala.7 

Já o perfect existencial apresenta uma situação que aparece dentro do intervalo do 
Espaço Temporal do Perfect e não inclui o momento presente (momento da fala). 
Segundo Molsing (2010), esse tipo de perfect é compatível com qualquer tipo de aspecto 

                                                           
7 Por exemplo, a sentença “Eu tenho trabalhado muito” continua sendo verdadeira mesmo que no 
momento da fala o falante não esteja trabalhando. 
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lexical (aktionsart) e geralmente “o estado alvo é alcançado em eventos télicos, e estados 
e atividades simplesmente terminam” (p. 182). Um exemplo pode ser visto em (31): 

 
Ex31: Ethan has visited the Louvre. 
          (Ethan (já) visitou o Louvre) 
 
Na sentença acima, podemos afirmar que, no intervalo do Espaço Temporal do 

Perfect, houve pelo menos uma visita de Ethan ao Louvre, podendo ter havido mais de 
uma. Nesse exemplo, não está determinada a fronteira esquerda (início da situação) e a 
fronteira direita não está marcada, indicando que o evento ocorreu em algum momento 
antes do momento da fala, mas não se estende até o presente. 

Como mencionado anteriormente, autores como Iatridou et al afirmam que é 
necessária a presença de um advérbio para que se faça uma leitura de perfect em uma 
sentença, mesmo que esse advérbio esteja coberto (covert), ou seja, não foneticamente 
realizado. De acordo com esses autores, existem dois grupos de advérbios: um no nível 
de perfect e outro no nível de eventualidade. O primeiro grupo é aquele cujo escopo inclui 
o nível da sentença em que estão abrigados os traços de perfect, que podem proporcionar 
uma leitura de perfect universal, de perfect existencial ou, em alguns casos, uma leitura 
ambígua, podendo se tratar tanto de um quanto de outro tipo de perfect. Já o segundo 
grupo não proporciona a leitura de perfect. Eles descrevem com mais detalhes três tipos 
de advérbios que serão apresentados a seguir. 

O primeiro tipo de advérbio apresentado por Iatridou et al (2003) são os advérbios 
como “since”. De acordo com os autores, em um Espaço Temporal do Perfect, a fronteira 
esquerda é determinada pelo argumento do advérbio e a fronteira direita é determinada 
pelo tempo verbal. Os advérbios do tipo “since” podem ser durativos (durational) ou 
inclusivos (inclusive). Quando durativos (com um predicado homogêneo, ou seja, que 
satisfaça as exigências de um advérbio durativo), apresentam a leitura de perfect 
universal. Quando inclusivos, proporcionam a leitura de perfect existencial.8 Observemos 
os exemplos abaixo. 

 
Ex32: Since 1990 I have been sick. 
          (Desde 1990 eu tenho estado/estive doente) 

                                                           
8 Os autores afirmam que expressões adverbiais como “ever since” ou “at least since” só apresentam a 
leitura de perfect universal. 
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Ex33: Since 1990, I have read “The Book of Sand” five times. 
          (Desde 1990, eu li “The Book of Sand” cinco vezes) 
 
No exemplo 32, duas leituras são possíveis. Uma leitura é de que durante todo o 

período entre 1990 (fronteira esquerda) e o momento da fala (fronteira direita), eu tenho 
estado doente. A partir dessa interpretação, temos um perfect universal. Podemos também 
fazer uma leitura em que em algum intervalo de tempo desde 1990 até o momento da fala 
eu estive doente. De acordo com esta interpretação, nenhuma das duas fronteiras fazem 
parte do intervalo do evento, caracterizando-se um perfect existencial. As duas 
interpretações são possíveis porque “be sick” satisfaz as exigências de ambos os tipos de 
leitura. 

Já no exemplo 33, “read “The Book of Sand” five times” não satisfaz os 
requerimentos de duratividade, pois não representa um evento que se dê em todo o PTS. 
Sendo assim, a única leitura possível é a de que, em cinco momentos diferentes presentes 
no intervalo entre 1990 até o momento da fala, eu li “The Book of Sand”, caracterizando-
se um perfect existencial. 

Advérbios do tipo “for” podem ser do nível do perfect ou de eventualidade, mas 
são sempre durativos. Temos em (34) um exemplo em que o “for” não está no nível de 
perfect. 

 
Ex34: I was sick for five days. 
          (Eu estive doente por cinco dias) 
 
Quando esses advérbios são do nível de perfect, eles sempre apresentarão uma 

leitura de perfect universal, como na sentença em (35): 
 
Ex35: I have been sick for five days. 
         (Eu estou doente há cinco dias) 
 
Quando o advérbio do tipo “for” não for do nível de perfect, mas sim de 

eventualidade, e não houver nenhum advérbio no nível de perfect na sentença, fica em 
aberto a fronteira esquerda da situação, já que a fronteira direita é dada pelo tempo verbal. 
Caso não se possa inferir a fronteira esquerda pelo contexto, o tempo verbal afetará 
também a fronteira esquerda. Então, em um exemplo como o em (36), em que o aspecto 
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perfect está sendo veiculado pela morfologia verbal, e o advérbio “for” está no nível de 
eventualidade e não de perfect, tem-se uma leitura de perfect existencial. Dessa forma, a 
sentença expressa que, em algum momento entre o meu nascimento e o momento da fala, 
houve um período de dez anos em que eu morei em Thessaloniki. 

 
Ex36: I have lived in Thessaloniki for ten years. 
          (Eu morei em Thessaloniki por dez anos) 
 
Os advérbios do tipo “for” só serão ambíguos nas leituras de perfect universal e 

existencial quando estiverem no final da sentença. Estando no início da sentença, terão 
sempre uma leitura de perfect universal porque serão sempre do nível de perfect, sendo 
essa a única leitura possível. 

Uma explicação para que a posição desses advérbios na sentença influencie na sua 
interpretação é o fato de que advérbios de nível de perfect aparecem em um nível mais 
alto da sentença do que advérbios do nível de eventualidade.  

Advérbios do tipo “always” podem ser do nível de perfect ou de eventualidade. Em 
(37), temos um exemplo desse advérbio sendo do nível de eventualidade e, em (38), no 
nível de perfect: 

 
Ex37: I always gave him a dime when he asked me for money. 
          (Eu sempre dei a ele uma moeda quando ele me pedia dinheiro) 
Ex38: I’ve always lived in London. 
          (Eu sempre morei em Londres) 
 
Quando se trata de um advérbio de nível de perfect, “always” sempre indicará um 

perfect universal, pois seu próprio significado indica que o evento se dá por todo o 
intervalo do Espaço Temporal do Perfect. 

Há na literatura uma relação entre o tipo de perfect e o aspecto gramatical. Iatridou 
et al (2003) propõem que o fato de uma sentença ter o aspecto gramatical perfectivo ou 
imperfectivo determina o tipo de perfect. Segundo os autores, essa especificação se dá 
através do traço [delimitado]. O traço [delimitado] determina um aspecto perfectivo, 
enquanto o traço [não delimitado] determina um aspecto imperfectivo. De acordo com 
Novaes e Nespoli (2014), uma situação delimitada se caracteriza por apresentar um limite 
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interno (como em “construir uma casa”), enquanto uma situação não delimitada não 
apresenta esse limite (como em “andar”).  

Para que um evento possa se alongar por todo o intervalo, ele deve ser homogêneo. 
Na marcação do traço [delimitado], temos um evento com marcação de início e fim 
diferentes das fronteiras do intervalo. Sendo assim, quando temos uma sentença em que 
o aspecto perfect se combina com o traço [delimitado], teremos um perfect existencial. 
Do contrário, quando o traço especificado combinado ao perfect é o [não delimitado], 
teremos um perfect universal, uma vez que sua não delimitação permite que o evento se 
estenda por todo o intervalo de tempo. 

Seguindo Iatridou (2003) e Pancheva (2003), Novaes e Nespoli (2014) propõem 
que o traço aspectual de perfect projete um nódulo funcional, acima do nódulo de aspecto 
gramatical e abaixo do nódulo de tempo. O nódulo temporal abrigaria as noções de 
presente, passado e futuro. Já o nódulo de aspecto gramatical abrigaria os traços 
[delimitado] e [não delimitado] e sua especificação determinaria, respectivamente, o 
aspecto perfectivo e imperfectivo.  Reproduzimos, abaixo, a representação proposta por 
esses autores e adotada neste trabalho. 

 
Figura 5: A representação arbórea dos componentes sintáticos do perfect segundo Novaes e Nespoli (2014) 

 
 
Vimos até agora o conceito de perfect e suas classificações. No capítulo seguinte, 

apresentaremos as realizações descritas na literatura dos diferentes tipos de perfect das 
duas línguas analisadas nesta pesquisa: o português do Brasil e o inglês da Inglaterra. 
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2 Sobre o aspecto perfect no inglês da Inglaterra e no português do Brasil 
 

Segundo a hipótese da uniformidade, apresentada no capítulo anterior, todas as 
línguas compartilham os mesmos traços, diferenciando-se somente na realização ou não 
realização deles. Dessa forma, observar os diferentes modos de realização de um mesmo 
traço em diferentes línguas pode nos fornecer indícios da maneira através da qual os 
traços são organizados mentalmente. É com base nessa hipótese que desenvolvemos esta 
pesquisa, visando analisar comparativamente as realizações do traço aspectual de perfect 
no inglês da Inglaterra, doravante II, e no português do Brasil, doravante PB, línguas que 
parecem se utilizar de formas diferentes para a realização do mesmo aspecto. 

Neste capítulo, serão apresentadas as maneiras de realização do aspecto perfect nas 
duas línguas analisadas já descritas na literatura, as quais serviram de base para a análise 
dos dados coletados neste estudo. 

 
2.1 O aspecto perfect no II 
 

Muitos trabalhos já foram realizados sobre o aspecto perfect em língua inglesa 
(Comrie, 1976; Iatridou et al, 2003; Pancheva, 2003, entre outros) que sugerem que essa 
língua parece ter uma forma verbal específica para a realização desse aspecto. O perfect 
no II (assim como no inglês falado em outros países) é realizado através da perífrase 
formada pelo verbo auxiliar to have com o particípio passado do verbo principal. Essa 
perífrase é utilizada independentemente do tempo verbal a que o aspecto se combina, 
como podemos ver em (1), (2) e (3) retirados de Pancheva (2003) (sentenças em que o 
aspecto perfect se combina ao tempo presente, passado e futuro, respectivamente), e é 
utilizada para veicular tanto o perfect universal, quanto o existencial, respectivamente em 
(4) e (5).  

 
Ex1: Since 2000, Alexandra has lived in LA. 
         ‘desde 2000, Alexandra tem morado em LA’ 
          (Desde 2000, Alexandra mora/tem morado em LA) 
Ex2: She had been in LA before that as well. 
          ‘ela tinha estado em LA antes disso também’ 
          (Ela já tinha ido a LA antes disso também) 
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Ex3: Next year, Alexandra will have lived in LA for 3 years. 
         ‘no próximo ano, Alexandra vai ter morado em LA por 3 anos’ 
         (No próximo ano, Alexandra vai ter morado em LA por 3 anos) 
Ex4: I have known him since 2000. 
             ‘eu tenho conhecido ele desde 2000’ 
             (Eu o conheço desde 2000) 
Ex5: They have been to Europe twice. 
          ‘eles tem estado à Europa duas vezes’ 
           (Eles já foram à Europa duas vezes) 
 
Apesar de o II utilizar a perífrase “have + particípio” para representar o aspecto 

perfect, a presença de certos advérbios é autorizada e, algumas vezes, necessária para 
veicular esse aspecto. Como afirmado por Iatridou et al (2003), há um grupo de advérbios 
que são necessários para que se faça uma leitura desse aspecto, mesmo que não sejam 
realizados foneticamente na sentença. Advérbios como since, lately, always, for (“desde”, 
“recentemente”, “sempre” e “há/por”, respectivamente), entre outros, são advérbios que 
podem auxiliar na veiculação do aspecto perfect. Seguem abaixo exemplos de sentenças 
com a presença desses advérbios. Os exemplos foram retirados de Iatridou et al (2003) e 
Pancheva (2003). 

 
Ex6: I have been sick lately. 
          ‘eu tenho estado doente ultimamente’ 
           (Eu tenho estado doente ultimamente) 
Ex7: I have lived in Thessaloniki for ten years. 
          ‘eu tenho morado em Thessaloniki há dez anos’ 
          (Eu moro em Thessaloniki há dez anos) 
Ex8: Emma has always been tall. 
          ‘Emma tem sempre sido alta’ 
           (Emma sempre foi alta) 
Ex9: Since 1990, I have read “The Book of Sand” five times. 
          ‘desde 1990, eu tenho lido “The Book of Sand” cinco vezes’ 
          (Desde 1990, eu li “The Book of Sand” cinco vezes) 
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Em alguns casos, os traços de perfect podem se combinar com uma morfologia de 
progressivo, expressa pelo sufixo –ing. Pancheva (2003) afirma que, em situações 
atélicas, ou com verbos de atividade, pode haver a utilização da morfologia de progressivo 
tanto para o perfect universal, quanto para o perfect existencial, respectivamente 
exemplificados pela autora nas sentenças reproduzidas aqui em (10) e (11). 

 
Ex10: I have been drinking coffee at least since 3 o’clock. 
          ‘eu tenho estado bebendo café pelo menos desde 3 horas’ 
          (Eu estou bebendo café pelo menos desde as 3 horas) 
Ex11: I have been drinking coffee on many occasions before. 
         ‘eu tenho estado bebendo café em muitas ocasiões antes’ 
          (Eu já estive bebendo café em muitas ocasiões antes) 
 
Em algumas línguas românicas como o espanhol e o francês, a perífrase “ter + 

particípio” (equivalente ao “have + particípio” do inglês) parece ter aumentado em 
frequência de uso, porém não veicula mais o aspecto perfect, passando a ter um valor de 
perfectivo. Ao contrário dessas línguas, Elsness (2009a) aponta que, no inglês (tanto no 
II, quanto em outras variedades), a frequência dessa perífrase (que ainda é usada com 
valor de perfect, como dito anteriormente) parece estar diminuindo. De acordo com o 
autor, algumas possíveis razões para essa diminuição na frequência são: o fato de a 
distinção formal entre o simple past e o present perfect estar diminuindo; o fato de a 
diferença fonética entre as duas formas verbais também estar se tornando pequena, uma 
vez que o auxiliar have está sendo reduzido a um fonema (somente /v/ para have e /s/ ou 
/z/ para has, forma utilizada na 3ª pessoa do singular); e também porque, verbos 
irregulares com três formas diferentes: uma para infinitivo, uma para pretérito e uma para 
particípio, parece haver uma tendência a se utilizar uma só forma dos verbos9. 

Bowie et al (2013) e Hundt e Smith (2009), por outro lado, afirmam que há 
estabilidade na frequência da perífrase “have + particípio” combinada ao tempo presente 
na fala e na escrita, respectivamente. Bowie et al (2013) concluíram que houve uma queda 
na frequência do auxiliar de perfect, mas, analisando separadamente o perfect combinado 

                                                           
9 Por exemplo, um verbo como to sink, que tem o passado sank e o particípio sunk, tem apresentado uma 
tendência (mais forte no inglês americano e no inglês australiano) de utilizar a forma com –u para o 
pretérito, como por exemplo “Their dog sunk his teeth into the visitor’s leg” (Elsness, 2009a, p. 244). 
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aos diferentes tempos verbais, perceberam que o present perfect era o tipo mais frequente 
e parecia estável. 

Independentemente da conclusão em relação à frequência da perífrase “have + 
particípio”, diferentes estudos (Elsness, 2009a; Bowie et al, 2013; Hundt e Smith, 2009; 
Trotta, 2011; Kortmann, 2006) apontaram que há uma tendência maior de uso da perífrase 
para veicular o aspecto perfect (combinado ao tempo presente) no II do que no inglês 
americano10, sendo essas as duas variantes de inglês mais comumente analisadas, mas 
também em relação a outras variantes, como o inglês irlandês e o australiano, por 
exemplo. 

Seguindo a afirmação de que está havendo uma diminuição da distinção entre o 
simple past e o present perfect feita por Elsness (2009a), há dados de uso da perífrase 
“have + particípio” com advérbios que especificam o tempo, ao contrário do que é 
previsto pelo Perfect Puzzle. O autor mostra que isso já acontecia no inglês moderno 
(British modern English)11 e parece ser frequente no inglês falado atualmente na Austrália 
(Elsness, 2009b). Em (12), temos um exemplo desse uso retirado de Koortmann (2006). 

 
Ex12: Some of us have been to New York years ago. 
          ‘alguns de nós tem ido a Nova York anos atrás’ 
          (Alguns de nós já foram a Nova York anos atrás) 
 
Além da utilização da perífrase “have + particípio” com especificação de tempo, 

outras formas verbais parecem estar sendo utilizadas no inglês americano, australiano e 
irlandês, entre outros, para dar conta da veiculação do aspecto perfect. Há dados da 
utilização do pretérito (simple past) com o advérbio just veiculando o perfect classificado 
por Comrie (1976) como sendo de passado recente e também para veicular o perfect 
classificado por Comrie (1976) como experiencial, como exemplificado, 
respectivamente, nas sentenças em (13) e (14) abaixo, retiradas de Koortmann (2006), 

                                                           
10 Como já era previsto por Comrie (1976), que  apontava que o inglês americano mostrava uma preferência 
pelas formas que não eram de perfect (non-perfect) em casos em que o inglês da Inglaterra preferiria a 
forma verbal canônica de perfect. 
11 Os exemplos dados pelo autor têm datas a partir de 1600 até 1800. O período denominado Modern 
English é conhecido por ter se iniciado após o Great Vowel Shift, um momento de grandes mudanças nas 
pronúncias das vogais do inglês medieval ocorrido nos séculos XV, XVI e XVII, marcando assim a 
transição do Middle English para o Modern English.   
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citadas pelo autor como presentes em variedades não-padrão do inglês12. Além do 
pretérito, há também a utilização de formas verbais distintas para veicular o perfect, como 
o presente simples (simple present), que tem sido utilizado no inglês irlandês para o 
perfect universal, como na sentença em (15), e como as formas de particípio sem a 
presença de um auxiliar, utilizados em dialetos não-padrão da cidade de Nova York, como 
em (16). Ambos exemplos foram retirados de Trotta (2011). 

 
Ex13: Sorry, Bill’s not in. He just went out. 
          ‘desculpe, Bill não está. Ele recém saiu’ 
           (Desculpe, Bill não está. Ele acabou de sair) 
Ex14: Were you ever in London? 
           ‘esteve você já em Londres?’ 
           (Você já foi a Londres?) 
Ex15: I know him since my schooldays. 
          ‘eu conheço ele desde minha época de escola’ 
           (Eu o conheço desde minha época de escola) 
Ex16: I done it already. 
          ‘eu fiz ele já’ 
          (Eu já fiz) 
 
Como apresentado nesta seção, o II parece ser a variante que mais conserva o uso 

da perífrase “have + particípio” para a veiculação do traço de perfect, e essa perífrase 
parece dar conta de seus diferentes tipos. Essa relação direta entre o traço de perfect e a 
sua realização no II faz com que a comparação com o PB seja interessante, uma vez que 
esta língua não parece apresentar uma mesma forma verbal que dê conta de todos os tipos 
de perfect como aquela, como será apresentado na seção 2.2 a seguir. 
 
2.2 O aspecto perfect no PB 
 

Ao contrário do II, o PB não parece apresentar uma única forma verbal capaz de 
expressar os diferentes tipos de perfect. A perífrase “ter + particípio”, equivalente ao 
“have + particípio”, também é utilizada no PB, mas não é capaz de veicular todos os tipos 
                                                           
12 O autor não especifica de quais países se tratam as variedades não-padrão a que ele se refere. 
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de perfect. Diferentes tempos verbais são utilizados para veicular esse aspecto, muitas 
vezes sendo necessária a presença de outros elementos na sentença. Nesta seção, 
mostraremos as diferentes formas de veicular o perfect presentes no PB, seguindo os 
estudos de Novaes e Nespoli (2014) e Molsing (2006 e 2010). 

Para veicular o perfect universal (classificado por Comrie (1976) como perfect de 
situação persistente), ou seja, uma situação que se estenda até e inclua o momento da fala, 
uma das formas utilizadas é a perífrase “ter + particípio”, conhecida na literatura como 
“passado composto”, como exemplificado em (17), sentença retirada de Molsing (2010). 

 
Ex17:  O vizinho tem recebido o jornal em casa desde 1990. 
 
O exemplo acima mostra uma situação iterativa, ou seja, a ação de “receber o jornal 

em casa” ocorreu repetidas vezes. Travaglia (1981) afirma que a perífrase “ter + 
particípio” no presente do indicativo pode expressar um aspecto durativo ou cursivo (cuja 
definição dada pelo autor consiste em uma situação ocorrendo no momento da fala ou 
iniciada no passado, mas prolongada até o presente) no lugar do iterativo. Segundo o 
autor, a expressão de um aspecto ou outro vai depender do tipo de verbo. O aspecto 
cursivo seria expresso através de verbos que não podem ser descontinuados, como no 
exemplo em (18), dado pelo próprio autor: 

 
Ex18: O paciente tem respirado bem. 
 
Ilari (2001) também aponta que o passado composto pode expressar um aspecto 

iterativo ou durativo, a depender das características aspectuais do verbo e do predicado. 
Além disso, o autor mostra que uma sentença com o passado composto (quando expressa 
iteratividade) pode ter sua gramaticalidade comprometida pela quantificação dos 
sintagmas nominais ou pela presença de adjuntos que especifiquem quando ou quantas 
vezes a situação ocorreu. Por essa razão, as sentenças em (19) e (20) são agramaticais. A 
gramaticalidade da sentença em (21) mostra que a incompatibilidade do passado 
composto não é com a presença de um numeral na sentença, mas sim com a determinação 
do número de vezes em que a situação ocorreu. Em (21), “duas vezes” está relacionado 
ao número de toques que o carteiro dá a cada visita, mas o número de visitas não está 
especificado, não causando, portanto, uma agramaticalidade. Os três exemplos foram 
retirados de Ilari (2001): 
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Ex19: *O João tem lido três vezes Guerra e Paz. 
Ex20: *Tem chovido no último dia de finados. 
Ex21: O carteiro tem tocado duas vezes. 
 
Indo ao encontro das ideias de Travaglia e Ilari, Molsing (2006) aponta que o 

passado composto no PB parece ter uma leitura obrigatória de iteratividade, mas que, na 
verdade, é possível também que seja feita uma leitura de duratividade. A distinção entre 
essas duas leituras é explicitada por expressões adverbiais. Observemos os exemplos 
abaixo retirados de Novaes e Nespoli (2014): 

 
Ex22: *Eu tenho morado no Rio de Janeiro. 
Ex23: Eu tenho morado no Rio de Janeiro desde que meu irmão se mudou. 
 
A sentença em (22) gera uma agramaticalidade pelo menos para alguns falantes 

pelo fato de que verbos como “morar” não expressam iteratividade, sendo assim, é a 
expressão adverbial “desde que meu irmão se mudou” que torna gramatical o verbo 
“morar” no passado composto veiculando os traços de perfect. Uma alternativa para a 
sentença em (22) é apresentada no exemplo (24), também retirado de Novaes e Nespoli 
(2014). 

 
Ex24: Eu moro no Rio de Janeiro (desde 1990). 
 
Em (24), temos uma sentença veiculando o aspecto perfect (leitura obrigatória na 

presença da expressão adverbial “desde 1990”) em que o verbo se encontra no presente 
do indicativo. Esse é outro tempo verbal utilizado no PB para a realização do perfect, 
sendo utilizado somente para o perfect universal, que inclui o momento presente na 
situação. 

Uma outra forma verbal para expressar o perfect universal nessa língua é através da 
perífrase “estar + gerúndio”13, como exemplificado por Novaes e Nespoli (2014), 
reproduzido aqui em (25). 

 
                                                           
13 Outros verbos também parecem ser utilizados em uma perífrase com o gerúndio, como por exemplo o 
verbo “andar” (“Eu ando trabalhando muito”), “vir” (“Ele vem dizendo isso há muito tempo”) e “viver” 
(“Ela vive fazendo isso”). 
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Ex25: Eu estou morando no Rio de Janeiro. 
 
Embora essas formas verbais sejam utilizadas para veicular o mesmo tipo de 

perfect, parece haver situações específicas em que haja a preferência de uma das formas. 
O presente do indicativo parece ser mais frequentemente utilizado quando se trata de um 
hábito. Já o passado composto e a perífrase “estar + gerúndio” concorrem quando se trata 
de uma situação recente, mas a perífrase parece ser a opção preferida dos falantes. 

Em seu estudo sobre o present perfect no português, Algeo (1976) afirma que uma 
definição comum do present perfect do português para estudantes de português como 
língua estrangeira é de que ele, “se não é declarado sinônimo do present perfect inglês, é 
dito como sendo equivalente ao present perfect progressive do inglês” (p.196, tradução 
nossa), mas refuta essa afirmação dizendo que não há um tempo verbal do inglês que seja 
equivalente ao present perfect do português, e que mesmo o present perfect progressive, 
em alguns casos, não pode ser traduzido pela perífrase “ter + particípio” em português, 
como nos exemplos abaixo dados pelo autor. A sentença em (26) pode ser traduzida para 
o português com a perífrase “estar + gerúndio”, como mostra o exemplo 27, mas não pode 
ser traduzida pela perífrase “ter + particípio”, como mostra a sentença agramatical em 
(28). 

 
Ex26: I’ve been writing a book. 
          ‘eu tenho estado escrevendo um livro’ 
           (Eu estou escrevendo um livro) 
Ex27: Estou escrevendo um livro. 
Ex28: *Tenho escrito um livro. 
 
A agramaticalidade em (28) pode ser explicada pela presença de um quantificador 

determinando a quantidade do sintagma nominal, impedindo a leitura iterativa. Sendo 
assim, não há agramaticalidade em (29), onde não há essa determinação. 

 
Ex29: Tenho escrito livros. 
  
Para expressar o perfect existencial, o PB não se utiliza de nenhuma das formas 

utilizadas para veicular o perfect universal. Esse tipo de perfect é veiculado pelo pretérito 
perfeito (com informações adicionais). Como apresentado no capítulo 1, esse tipo de 
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perfect classificado como existencial por Iatridou et al (2003) engloba três tipos de perfect 
de acordo com a classificação de Comrie (1976), a saber, o perfect experiencial, o perfect 
de resultado e o perfect de passado recente. Por parecer realizar os três tipos através da 
mesma forma verbal (pretérito perfeito + informações adicionais), o PB apresenta 
evidências em favor da classificação dos três como sendo parte de uma mesma categoria. 
Para mostrar isso, apresentaremos, a seguir, três exemplos de perfect existencial, cada um 
classificado como um tipo diferente por Comrie (1976), e discorreremos sobre cada 
sentença separadamente. 

 
Ex30: Ana já leu esse livro. 
 
A sentença em (30) expressa um tipo de perfect classificado por Comrie (1976) 

como perfect experiencial. Esse aspecto é veiculado por meio do pretérito perfeito com o 
auxílio de outras informações adicionais, nesse caso, o advérbio “já”. Na ausência desse 
advérbio, essa sentença parece perder seu valor de perfect e passa veicular o aspecto 
perfectivo, informação normalmente veiculada pelo pretérito perfeito nessa língua, como 
pode-se verificar em (31). Uma forma de comprovar que a sentença não expressa o perfect 
sem a presença do advérbio é o fato de ela continuar gramatical mesmo com a 
determinação de tempo, expressa em (31) pela expressão adverbial entre parênteses. 

 
Ex31: Ana leu esse livro (no mês passado). 
 
Em (32), temos um exemplo de uma sentença veiculando o perfect classificado por 

Comrie (1976) como perfect de resultado. 
 
Ex32: Luís perdeu sua chave (e ainda não a encontrou). 
 
Essa sentença mostra que o PB também realiza esse tipo de perfect através do 

pretérito perfeito (“perdeu”) com o auxílio de informações adicionais, como a que se 
encontra entre parênteses. Essa informação deve estar clara para o falante, mesmo que 
inferida pelo contexto. Assim como o perfect experiencial, o perfect de resultado não 
parece ser expresso somente pelo pretérito perfeito, sem a possibilidade de uma leitura 
ambígua, como podemos verificar em (33). 
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Ex33: Luís perdeu sua chave. 
 
O perfect de passado recente também é realizado no PB através do pretérito perfeito 

com outras informações, como podemos ver nos exemplos 34 e 35. Em (34), temos o 
advérbio “recentemente” indicando a proximidade com o tempo presente. Já em (35), 
temos uma outra forma de expressar esse aspecto que é através da expressão “acabar de 
+ infinitivo”, conjugada no pretérito perfeito. Como os dois outros tipos de perfect 
propostos por Comrie (1976) que são classificados por Iatridou et al (2003) como perfect 
existencial, o perfect de passado recente também não parece ser expresso somente pelo 
pretérito perfeito, sem que haja alguma informação, mesmo que inferida pelo contexto, 
como exemplificado em (36). 

 
Ex34: João se formou recentemente. 
Ex35: João acabou de se formar. 
Ex36: João se formou. 
 
Neste capítulo, vimos que o II parece ter uma forma verbal única para realizar o 

perfect, através da perífrase “have + particípio”, com o auxílio de advérbios. Vimos 
também que o PB, por outro lado, não tem uma forma única de realizar esse aspecto, e o 
faz por meio do passado composto, do presente do indicativo, da perífrase “estar + 
gerúndio” e do pretérito perfeito combinado a outros elementos da sentença. 
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3 Metodologia 
 

A fim de investigar a realização morfológica do aspecto perfect no português do 
Brasil e no inglês da Inglaterra, foram coletados dados de fala espontânea retirados de 
dois programas de televisão, um em cada língua estudada. Foram também coletados dados 
escritos de seis blogs, três para cada idioma. Além da coleta de dados nesses fóruns, foi 
aplicado um teste de preenchimento de lacunas para quinze falantes nativos de cada 
língua. Neste capítulo, vamos tratar de cada meio de coleta de dados separadamente. 
 
3.1 Programas de televisão 
 

Para a coleta de dados de fala espontânea, foram selecionados dois programas de 
televisão, um em cada idioma investigado, e foram feitas as transcrições da fala. Optou-
se por utilizar programas de entrevistas com atores, músicos e personalidades da mídia. 
Para garantir o mesmo tipo de entrevistas, foram escolhidos dois programas com o mesmo 
formato. 

Para o PB, foram coletados dados do Programa do Jô, acessado através dos links 
https://www.youtube.com/watch?v=xWSjTRVAZac, https://www.youtube.com/watch? 
v=bJR3jNBK9DI e https://www.youtube.com/watch?v=yzqWtb9POxI. Foram 
analisadas três gravações com uma duração média de quarenta minutos cada. Foram 
analisadas as falas de cinco falantes nativos do PB. Não houve restrição em relação à 
idade, sexo, escolaridade ou região de nascimento dos falantes.  

Para o II, o programa selecionado foi o The Graham Norton Show, acessado através 
dos links https://www.youtube.com/watch?v=zH__72S96Lw, https://www.youtube. 
com/watch?v=jqfFCHBHpEo e https://www.youtube.com/watch ?v=rGROHdO8vQQ.  
Foram analisadas três gravações com uma duração média de quarenta minutos cada. 
Foram analisadas as falas de oito falantes nativos do II. Assim como feito com os dados 
do PB, na seleção dos dados, não houve restrição em relação à idade, sexo, escolaridade 
ou região de nascimento dos falantes. 

 O número de falantes é maior no programa em inglês do que o no programa em 
português porque, embora tenham a mesma duração, o The Graham Norton Show recebe 
mais de um convidado em uma mesma entrevista, enquanto o Programa do Jô (pelo menos 
nos programas analisados) entrevista os convidados individualmente. Apesar da diferença 
no número de falantes, o volume de dados analisados de ambos os programas é 
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semelhante, uma vez que foi analisado o mesmo tempo de gravação. Os programas 
transcritos encontram-se em anexo, sendo o do II o anexo A e o do PB o anexo B. 
 
3.2 Blogs 
 

Embora os dados coletados através da transcrição de entrevistas sejam dados de fala 
espontânea, por ser um conteúdo televisivo, os falantes poderiam ter um pouco mais de 
cuidado ao falar, o que poderia diminuir a naturalidade da fala. Para investigar 
cuidadosamente o fenômeno estudado, optou-se por analisar, também, dados coletados 
de blogs. Apesar de serem uma amostra da língua escrita, os blogs são conhecidos por 
sua linguagem despojada e despreocupada, se aproximando da linguagem oral. 

Foram analisadas publicações de três blogs escritos por falantes nativos de cada 
língua estudada, portanto, seis blogs no total. Para manter a similaridade entre os dados, 
foram selecionados blogs desenvolvidos por mulheres que discutem estilo de vida, beleza, 
moda, entre outros assuntos.  

Para o português do Brasil, foram analisadas publicações dos blogs Grandes 
Mulheres, Variedades Femininas e Necessidades Femininas, todos escritos por mulheres 
falantes nativas do idioma. Outros fatores extralinguísticos além do país de nascimento 
do autor do blog não foram considerados como modo de seleção. 

Para o inglês da Inglaterra, foram analisadas as publicações dos blogs Jordan’s 
Beautiful Life, Hanna Gale e A Rosie Outlook, todos escritos por mulheres falantes 
nativas do idioma. Assim como para os blogs escritos em português, não foram 
considerados na seleção outros fatores extralinguísticos além do país de nascimento do 
autor. Os dados analisados dos blogs encontram-se em anexo, sendo os blogs em II o 
anexo C e os em PB o anexo D. 
 
3.3 Teste de preenchimento de lacunas 

 
Visando garantir a presença de todos os tipos de perfect nos dados para análise, foi 

desenvolvido um teste de preenchimento de lacunas que foi aplicado a quinze falantes 
nativos de cada língua. Nas próximas seções, discorreremos sobre a seleção dos 
informantes e o desenho do teste aplicado. 
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3.3.1 Seleção de indivíduos 
 
Foram selecionados quinze indivíduos falantes nativos do português do Brasil, 

dentre os quais sete são do sexo masculino e oito do sexo feminino. Todos os indivíduos 
têm entre vinte e 29 anos. 

Para a análise do inglês, também foram selecionados quinze indivíduos falantes 
nativos do inglês da Inglaterra, dentre os quais sete são do sexo masculino e oito do sexo 
feminino. Todos os indivíduos têm entre 23 e 31 anos. 

 
3.3.2 Desenho do Teste 
 
A fim de investigar de que forma os falantes do português do Brasil e do inglês da 

Inglaterra realizam morfologicamente o aspecto perfect foi elaborado um teste de 
preenchimento de lacunas contendo todos os tipos de perfect. 

O teste é composto de quatro textos curtos representando pessoas que contam uma 
história de si mesma. Cada texto contém seis lacunas a serem preenchidas com três opções 
de palavras dadas para cada lacuna, em um total de 24 lacunas. Para cada texto, temos 
duas lacunas-alvo, ou seja, contendo o aspecto investigado, e quatro lacunas distratoras, 
colocadas com o objetivo de não permitir que o indivíduo perceba o que está sendo 
investigado, evitando uma possível alteração nas repostas. 

Para especificar o tipo de perfect veiculado nas sentenças das lacunas, foram 
acrescentadas informações adicionais às sentenças como expressões adverbiais e 
delimitação de contexto. Nas situações com possibilidade de haver diferenças na 
realização do aspecto decorrente do verbo, foram controlados o tipo do verbo e a forma 
regular ou irregular de particípio no II. No primeiro texto, temos um exemplo de perfect 
universal (perfect de situação persistente) com um verbo de atividade e um de perfect 
existencial, nesse caso, o classificado por Comrie como perfect experiencial, com o 
advérbio “nunca”. No segundo texto, temos dois outros exemplos de perfect existencial, 
classificados por Comrie como perfect de resultado e perfect de passado recente, ambos 
com verbos que, em inglês, não apresentam diferentes morfologias para o pretérito 
perfeito e o particípio. No terceiro texto, temos um exemplo de perfect universal com um 
verbo de estado e um de perfect existencial (experiencial) com advérbio “já”. No quarto 
e último texto, temos dois exemplos de perfect existencial (de resultado e de passado 
recente), ambos com verbos que, em inglês, apresentam formas distintas para o pretérito 
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perfeito e o particípio. São apresentados abaixo dois exemplos dos textos com as lacunas 
utilizados nos testes, um em cada língua estudada. Os testes completos seguem na seção 
de anexos, sendo o teste para os falantes do II o anexo E e o teste para os falantes do PB 
o anexo F. 

 
Ex1: “Eu me mudei para (cá/ aqui/ esse lugar) em 1990 por causa de uma proposta 

de trabalho. Pois é, eu (tenho trabalhado/ trabalho/ estou trabalhando) aqui há 15 anos 
já. Sou apaixonado por essa cidade. Quando as pessoas me pedem sugestões de lugares 
para visitar, sempre (dou/ digo/ falo) a mesma resposta.  Acho que todas as pessoas 
devem vir aqui. É normal, meus amigos acham o mesmo quando digo que nunca 
(vou/tenho ido/ fui) à cidade (favorita/ preferida/ número 1) deles. Minha paixão por 
essa cidade começou (imediatamente/ logo/ rapidamente). No primeiro dia eu decidi 
andar um pouco e pensei:  “Essa é a melhor cidade do mundo!” 

 
Ex2: “I moved (to here/ to this place/ here) in 1990 because of a job offer. Yeah, 

I (have worked/worked/have been working) here for 15 years already. I’m in love with 
this city. When people ask me for suggestions of places to visit I always give them the 
same (sentence/answer/ reply). I think everyone should come here. That’s normal, my 
friends think the same when I say I (never went/ have never been/never been) to their 
favorite city. My (passion/love/feeling) for this city started (immediately/right away/ 
soon). On the first day I decided to walk around a bit and thought: “This is the best city 
in the world!” 

 
O teste foi enviado por e-mail aos indivíduos, preenchido e retornado também por 

e-mail. Apesar de o fato de não haver controle de tempo, permitindo que os indivíduos 
pensem na resposta, acreditamos que a aplicação do teste foi uma forma de coletar dados 
garantindo a presença de todos os tipos de perfect nos dados de cada falante. 

 
3.4 Método de análise 
 

Nos dados obtidos através da transcrição de entrevistas e das postagens dos blogs, 
foram selecionadas todas as ocorrências de perfect combinado ao tempo presente a fim 
de observar as morfologias utilizadas para a realização dos seus dois tipos, a saber, perfect 
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universal e perfect existencial, bem como a utilização de outros elementos na sentença 
para auxiliar na veiculação desse aspecto.  

Para o II, foram observadas as ocorrências com “have + particípio”, por ser o tempo 
verbal descrito na literatura como sendo específico para a veiculação do aspecto perfect. 
Contudo, não foram contabilizadas ou analisadas as ocorrências da expressão “have got” 
significando “ter” por ser uma forma verbal fixa que não possui traços de perfect. Foram 
observadas também as sentenças que não contêm a perífrase “have + particípio”, mas que 
apresentam elementos na sentença que caracterizam a veiculação do perfect, como a 
presença de advérbios. 

Para o PB, foram observadas todas as ocorrências com elementos na sentença que 
caracterizam a veiculação do perfect, uma vez que o PB parece não ter uma forma verbal 
específica que dê conta de veicular esse aspecto, tornando-se obrigatória, em alguns 
casos, a presença de um advérbio realizado foneticamente.  

Para ambas as línguas, não foram analisadas as ocorrências com verbos modais ou 
verbos do tipo “parecer”, mesmo que com a presença das perífrases “have + particípio” e 
“ter + particípio”, por não veicularem o aspecto estudado.  

Nos dados obtidos através dos testes de preenchimento de lacunas, foram 
observadas as morfologias escolhidas pelos falantes para as sentenças em que há traços 
de perfect e a frequência de escolha de cada morfologia. Foram analisadas as formas de 
realização do perfect universal e do perfect existencial separadamente e foi feita uma 
comparação entre as formas de realização dos dois tipos dentro de uma mesma língua e, 
posteriormente, entre as duas línguas analisadas. 

Em suma, para investigar a realização morfológica do perfect no PB e no II e, a 
partir da comparação entre as realizações nas duas línguas, apresentar argumentos em 
favor da proposta de classificação dos tipos de perfect apresentada por Iatridou et al em 
dois tipos, perfect universal e perfect existencial, foi desenvolvida a metodologia descrita 
neste capítulo. No próximo capítulo, são apresentados os resultados obtidos bem como as 
propostas de análise desses resultados. 
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4 Resultados e análise 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados obtidos através da metodologia 
desenvolvida para este trabalho e apresentada no capítulo anterior, bem como as análises 
propostas à luz da fundamentação teórica que serviu de base para esta pesquisa. São 
apresentados separadamente os resultados de cada um dos modos de coletas de dados 
para cada uma das duas línguas analisadas. Posteriormente, é feita uma análise 
comparativa entre os resultados obtidos nas duas línguas e é proposta uma interpretação 
desses resultados visando apresentar argumentos em favor da proposta de classificação 
em dois tipos de perfect apresentada por Iatridou et al (2003). 

Na primeira seção, são apresentados os resultados obtidos do II; na segunda seção, 
são presentados os resultados obtidos do PB; e na terceira seção, é feita uma análise 
comparativa entre as realizações das duas línguas. 

 
4.1 Resultados do II 
 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos através da coleta de dados do 
II através da transcrição de dados de fala espontânea dos programas de televisão, da 
leitura de postagens de blogs e da realização do teste de preenchimento de lacunas, 
respectivamente.  

 
4.1.1 Programas de televisão 
 
Para a coleta de dados do II através da fala espontânea, foram transcritos e 

analisados três vídeos do programa de entrevistas The Graham Norton Show. Todas as 
ocorrências da perífrase “have + particípio” foram selecionadas, bem como as sentenças 
que não continham essa perífrase, mas apresentavam outros elementos que indicavam a 
veiculação do aspecto perfect. As ocorrências de falantes não-nativos de inglês ou falantes 
nativos de outros países (como Irlanda e EUA) foram observadas para fim de comparação, 
mas não foram contabilizadas nos resultados. Não houve nenhuma forma diferente de 
realização do perfect nas ocorrências produzidas pelos falantes não-nativos da Inglaterra 
dos dados coletados. 

Nos vídeos analisados, houve 39 ocorrências de perfect, sendo seis de perfect 
universal e 33 de perfect existencial. Dentre as seis ocorrências de perfect universal, cinco 
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foram realizadas através da perífrase “have + particípio” com a presença de uma 
informação adverbial. Dessas cinco ocorrências, duas foram realizadas com o advérbio 
“since”, uma com o advérbio “for”, uma com o advérbio “always” e uma com uma 
expressão adverbial. Não houve nenhuma ocorrência com “have + particípio” sem a 
presença de um advérbio. Em uma ocorrência, a perífrase aparece combinada ao 
progressivo. Em todas as ocorrências, o verbo auxiliar “have” aparece contraído em suas 
duas formas: ’ve para “have” e ‘s para “has”. Em (1 – 4), temos exemplos das ocorrências 
com essa perífrase, cada um com a presença de um dos advérbios descritos acima, 
respectivamente. O exemplo (2) também mostra a perífrase combinada ao progressivo. 

 
Ex1: I’ve been a popstar since I was 16. 
          ‘eu tenho sido uma estrela do pop desde que eu tinha 16’ 
          (Eu sou uma estrela do pop desde que tinha 16 anos) 
Ex2: They’ve been doing it for 9 years. 
          ‘eles tem estado fazendo ele por 9 anos’ 
          (Eles estão fazendo isso há 9 anos) 
Ex3: I’ve always danced with my body. 
          ‘eu tenho sempre dançado com meu corpo’ 
          (Eu sempre dancei com meu corpo) 
Ex4: All the way through the career there’s been: “Do you get nervous before you 

go and do...?” 
          ‘todo o caminho pela carreira tem sido: “Você fica nervoso antes de você ir 

e fazer...?”’ 
          (Durante toda a carreira tem sido: “Você fica nervoso antes de ir fazer...?”) 
 
Do total de seis ocorrências de perfect universal nos vídeos analisados, além das 

cinco ocorrências com “have + particípio”, foi encontrada uma ocorrência com a perífrase 
“be + gerúndio”, apresentada aqui em (5). 

 
Ex5: I think that I... I’m enjoying making the films (…) 
          ‘eu acho que eu… eu estou gostando fazendo os filmes’ 
          (Eu acho que eu... Eu estou gostando de fazer os filmes) 
 



56  

Apesar de ser uma morfologia verbal canonicamente utilizada para expressar o 
aspecto contínuo relacionado ao tempo presente, em se tratando de um contexto de 
entrevista em um programa de televisão, fica claro que o falante não está se referindo ao 
ato de fazer os filmes no momento da fala, mas sim de uma ação que se iniciou no passado 
e se estende até o presente.  

 
Gráfico 1: Realizações do perfect universal no II nos vídeos transcritos 

 
 
Gráfico 2: Presença de advérbios na realização do perfect universal no II nos vídeos transcritos 

 
 
Todas as 33 ocorrências do perfect existencial nas entrevistas foram realizadas pela 

perífrase “have + particípio”, dentre as quais 23 sem a presença de nenhuma informação 
adverbial. Das ocorrências com advérbios, foram produzidas três com o advérbio “never”, 
três com o advérbio “ever”, duas com o advérbio “yet”, uma com o advérbio “already” e 

Have + particípio Estar + gerúndio

since for always expressão adverbial



57  

uma com o advérbio “just”. Em 21 ocorrências, o verbo auxiliar “have” aparece em suas 
formas contraídas ‘ve e ‘s. Das outras doze ocorrências, em apenas três sentenças 
afirmativas o verbo auxiliar não é pronunciado em sua forma contraída; em quatro 
sentenças negativas, ele aparece unido à partícula de negação “not”, como em “haven’t” 
e “hasn’t”; e as outras cinco ocorrências são em sentenças interrogativas. Em (6), temos 
um exemplo de uma sentença com “have + particípio” sem advérbios, em (7-11), temos 
exemplos das ocorrências com presença de advérbios, os exemplos (12-15) mostram 
ocorrências em que o verbo auxiliar “have” aparece em sua forma contraída e em sua 
forma canônica em uma sentença afirmativa, uma negativa e uma interrogativa, 
respectivamente. 

 
Ex6: You know if you’ve read the script. 
          ‘você sabe se você tem lido o script’ 
          (Você sabe se leu o script) 
Ex7: I’ve never experienced that. 
          ‘eu tenho nunca experienciado aquilo’ 
          (Eu nunca experienciei isso) 
Ex8: (...) and then we went on to do the biggest tour the UK’s ever seen (…) 
          ‘e então nós fomos fazer a maior turnê que o Reino Unido tem já visto’ 
          (e então nós fomos fazer a maior turnê que o Reino Unido já viu) 
Ex9: Have you written your book yet? 
          ‘tem você escrito seu livro já?’ 
           (Você já escreveu seu livro?) 
Ex10: That’s already been exposed. 
          ‘aquilo tem já sido exposto’ 
           (Aquilo já foi exposto) 
Ex11: Yeah, it’s just come out, it’s just come out. 
           ‘sim, ele tem recém saído, ele tem recém saído’ 
           (Sim, ele acabou de sair, ele acabou de sair) 
Ex12: It’s incredible. You’ve achieved so much (…) 
          ‘ele é incrível. Você tem alcançado tanto’ 
          (É incrível. Você alcançou tanto) 
Ex13: One of the greatest artists the world has ever known. 
          ‘um dos maiores artistas o mundo tem já visto’ 
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           (Um dos maiores artistas que o mundo já viu) 
Ex14: Most things haven’t happened to me. 
           ‘maioria das coisas não tem acontecido comigo’ 
          (A maior parte das coisas não aconteceu comigo) 
Ex15: How many times have I told you this? 
          ‘quantas vezes tenho eu dito pra você isso’ 
          (Quantas vezes eu já lhe disse isso?) 
 
Gráfico 3: Realizações do perfect existencial no II nos vídeos transcritos 

 
 
Gráfico 4: Presença de advérbios na realização do perfect existencial no II nos vídeos transcritos 

 
 
A partir dos dados de fala espontânea obtidos através da transcrição do programa 

de televisão The Graham Norton Show, obtiveram-se 39 ocorrências de perfect, sendo 

Have + particípio

never ever yet already just
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seis de perfect universal e 33 de perfect existencial. A realização do perfect universal 
nesses dados foi feita através das perífrases “have + particípio” e “be + gerúndio”, com 
auxílio dos advérbios “since”, “for”, “always” e a expressão adverbial “all the way 
through”. A realização do perfect existencial nesses dados foi feita através da perífrase 
“have + particípio”, com auxílio dos advérbios “never”, “ever”, “yet”, “already” e “just”. 
Na próxima seção, apresentamos os resultados obtidos através da leitura das postagens 
dos blogs. 

 
4.1.2 Blogs 
 
Para a coleta de dados através de blogs foram selecionados três blogs com o mesmo 

perfil, todos produzidos por mulheres falantes nativas do II, a saber: Jordan’s Beautiful 
Life, A Rosie Outlook e Hanna Gale. Assim como na análise dos vídeos, todas as 
ocorrências da perífrase “have + particípio” foram selecionadas, bem como as sentenças 
que não continham essa perífrase, mas apresentavam outros elementos que indicavam a 
veiculação do aspecto perfect. Foi analisado um número flexível, porém similar de 
postagens com o objetivo de apresentar um volume próximo de ocorrências entre os 
blogs. 

Nas postagens dos blogs analisados, foram selecionadas 63 ocorrências de perfect, 
sendo 25 de perfect universal e 38 de perfect existencial. Dentre as 25 ocorrências do 
perfect universal encontradas nos dados, 23 foram realizadas através da perífrase “have 
+ particípio”, dentre as quais dez apresentam essa perífrase combinada ao progressivo. 
Dessas 23 ocorrências, treze se utilizam de alguma informação adverbial na veiculação 
do perfect universal, sendo quatro com o advérbio “since”, uma com o advérbio “always”, 
uma com o advérbio “recently”, uma com o advérbio “lately” e seis com expressões 
adverbiais. Em doze ocorrências, o verbo auxiliar é pronunciado em suas formas 
contraídas. Das outras onze ocorrências em que o verbo auxiliar não é contraído, nove 
são em sentenças afirmativas e duas são em sentenças interrogativas. Nos exemplos de 
(16 – 23), são apresentadas, respectivamente, uma ocorrência da perífrase “have + 
particípio” sem a forma contraída do auxiliar, uma ocorrência com a forma contraída do 
auxiliar, uma ocorrência com a perífrase combinada ao progressivo, uma ocorrência com 
cada advérbio citado e uma ocorrência com uma expressão adverbial. 
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Ex16: I have been obsessed with this shade. 
          ‘eu tenho estado obcecada com essa sombra’ 
          (Eu estou obcecada com essa sombra) 
Ex 17: I’ve been in two minds about including this in my favourites (…) 
          ‘eu tenho estado em duas mentes sobre incluir esse nos meus favoritos’ 
          (Estou em dúvida sobre incluir esse nos meus favoritos) 
Ex 18: I’ve been doing little else than commuting to and from work, cooking dinner 

and then collapsing into bed. 
          ‘eu tenho estado fazendo pouco além de indo para e do trabalho, cozinhar 

jantar e depois colapsar na cama’ 
          (Estou fazendo pouco além de ir e voltar do trabalho, fazer o jantar e depois 

cair na cama) 
Ex19: It has been a week since I uploaded it to YouTube (…) 
          ‘ela tem sido uma semana desde que eu fiz o upload disso no YouTube’ 
          (Faz uma semana desde que fiz o upload disso no YouTube) 
Ex20: I’ve always been comfortable using my surname. 
          ‘eu tenho sempre estado confortável usando meu sobrenome’ 
          (Eu sempre estive confortável usando meu sobrenome) 
Ex21: I’ve been thinking a lot about my personal values recently. 
          ‘eu tenho estado pensando muito sobre meus pessoais valores recentemente’ 
          (Eu estou pensando muito sobre meus valores pessoais recentemente) 
Ex22: I’ve been trying to write more personal ‘stream of consciousness’ type blog 

posts on here lately (…) 
         ‘eu tenho estado tentando escrever mais pessoal ‘fluxo de consciência’ tipo 

postagens de blog aqui ultimamente’ 
         (Estou tentando escrever postagens de blog mais pessoais do tipo ‘fluxo de 

consciência’ aqui ultimamente) 
Ex23: I’ve been collecting bits and bobs over the last month or two (…) 
         ‘eu tenho estado coletando coisinhas durante o último mês ou dois’ 
         (Eu estou coletando coisinhas nos últimos dois meses) 
 
Em duas das 25 ocorrências de perfect universal nos dados dos blogs, a morfologia 

utilizada para veicular esse aspecto foi a perífrase “be + gerúndio”. Seguem abaixo essas 
duas ocorrências em (24) e (25). 
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Ex24: I am trying really hard to bring my blogging back to the realm of catchup 

posts, reviews, photos of days out (…) 
           ‘eu estou tentando muito trazer minha escrita no blog de volta ao reino de 

catchup postagens, revisões, fotos de dias fora’ 
           (Eu estou tentando muito trazer minha escrita no blog de volta ao reino das 

postagens de catchup, revisões, fotos de saídas) 
Ex25: This is causing others a wide range of emotions and questions. 
            ‘isso está causando outros uma grande gama de emoções e perguntas’ 
            (Isso está causando aos outros uma grande gama de emoções e perguntas) 
 
As sentenças em (24) e (25), quando vistas dentro do seu contexto, deixam claro 

que não se trata de uma atividade que ocorre no momento da fala. Em (24) a sentença é 
seguida pela informação de que “no momento a falante está exausta” (“(...) but the truth 
is, i’m just so exhausted at the moment (...)), o que mostra que a ação de “tentar” expressa 
através do “be + gerúndio” tem ocorrido há algum tempo e não necessariamente está 
ocorrendo simultaneamente à fala. Em (25), o referente do pronome “this” é a sentença 
anterior “I still haven’t changed my name” (Eu ainda não mudei meu nome) e, após a 
sentença reproduzida em (25), a falante dá um exemplo da reação predominante das 
pessoas, o que indica que “is causing” não se trata de uma situação ocorrida somente no 
momento da fala, mas sim, com um ponto inicial no passado e se estendendo até o 
presente, o que a caracteriza como contendo o aspecto perfect, no caso perfect universal. 

 
Gráfico 5: Realizações do perfect universal no II nos blogs 

  Have + particípio Estar + gerúndio
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Gráfico 6: Presença de advérbios na realização do perfect universal no II nos blogs 

 
 
Todas as 38 ocorrências de perfect existencial nos dados dos blogs foram realizadas 

através da perífrase “have + particípio”, dentre as quais 24 sem o auxílio de informações 
adverbiais, três ocorrências com “just”, duas com “yet”, uma com “still”, uma com 
“never”, uma com “recently”, uma com “already” e cinco com expressões adverbiais. Do 
total de ocorrências, em 21 o verbo auxiliar “have” aparece em suas formas contraídas e, 
entre as dezessete ocorrências em que ele não aparece contraído, onze são afirmativas, 
quatro são negativas e duas são interrogativas. Nos exemplos (26-34) temos, 
respectivamente, uma ocorrência com o auxiliar não contraído, uma com o auxiliar 
contraído, uma com cada advérbio citado acima e uma com uma expressão adverbial. 

 
Ex26: Some people have said that I might change my mind when I have children 

(…) 
           ‘algumas pessoas tem dito que eu posso mudar minha mente quando eu tiver 

filhos’ 
           (Algumas pessoas disseram que eu posso mudar de ideia quando eu tiver 

filhos) 
Ex27: (...) for all of the heartwarming positive comments and messages I’ve 

received. 
             ‘por todos os gentis positivos comentários e mensagens eu tenho recebido’ 
             (por todos os comentários e mensagens gentis e positivos que eu recebi) 
Ex28: I’ve just been sent a case of booze from Midori. 
           ‘eu tenho recém sido mandada uma caixa de bebidas de Midori’ 
           (Eu acabei de receber uma caixa de bebidas de Midori) 

since always recently lately expressão adverbial
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Ex29: (...) the backpacking around countries I haven’t explored yet. 
            ‘os mochilões ao redor de países eu não tenho explorado ainda’ 
            (os mochilões pelos países que ainda não explorei) 
Ex30: I still haven’t changed my name. 
            ‘eu ainda não tenho mudado meu nome’ 
            (Eu ainda não mudei meu nome) 
Ex31: I’ve never been there. 
           ‘eu tenho nunca estado lá’ 
           (Eu nunca fui lá) 
Ex32: She’s recently started a little mission (…) 
            ‘ela tem recentemente começado uma pequena missão’ 
            (Ela começou recentemente uma pequena missão) 
Ex33: (...) old bandwagons that have already been mentioned in my weekly 

favourites way back when. 
             ‘antigas coisas populares que tem já sido mencionadas nos meus semanais 

favoritos há tempos’ 
            (antigas coisas populares que já foram mencionadas nos meus favoritos 

semanais há tempos) 
Ex34: I’ve also written a lot about change and identity over the last year. 
           ‘eu tenho também escrito muito sobre mudança e identidade durante o último 

ano’ 
           (Eu escrevi muito também sobre mudança e identidade durante o ano 

passado) 
 
Gráfico 7: Realizações do perfect existencial no II nos blogs 

 Have + particípio
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Gráfico 8: Presença de advérbios na realização do perfect existencial no II nos blogs 

 
 
Nos dados coletados através dos blogs Jordan’s Beautiful Life, A Rosie Outlook e 

Hanna Gale foram encontradas 63 ocorrências de perfect, sendo 25 de perfect universal 
e 38 de perfect existencial. O perfect universal foi realizado através das perífrases “have 
+ particípio” e “be + gerúndio” com o auxílio dos advérbios “since”, “always”, “recently”, 
“lately” e de expressões adverbiais. O perfect existencial foi realizado pela perífrase 
“have + particípio” com o auxílio dos advérbios “just”, “yet”, “still”, “never”, “recently”, 
“already” e de expressões adverbiais.  

Nos dados obtidos através dos vídeos analisados e através dos blogs, o perfect 
universal e o perfect existencial foram realizados das mesmas formas, a saber: as 
perífrases “have + particípio” e “be + gerúndio” para o perfect universal e a perífrase 
“have + particípio” para o perfect existencial.  Na próxima seção, apresentamos os 
resultados obtidos através do teste de preenchimento de lacunas. 
 

4.1.3 Testes 
 
O teste foi enviado por e-mail a quinze falantes nativos do II entre 23 e 31 anos, 

sendo sete do sexo masculino e oito do sexo feminino (não foi observada nenhuma 
preferência entre as opções de realização em relação ao sexo). Dentre as 24 lacunas a 
serem preenchidas, oito eram alvo, e dezesseis eram distratoras. Estão reproduzidas 
abaixo nos exemplos (34-41) as oito sentenças com as lacunas-alvo e suas opções de 
preenchimento na ordem em que aparecem no teste. 

 

just yet still never recently already expressão adverbial
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Ex34: Yeah, I (have worked/worked/have been working) here for 15 years already. 
      ‘é, eu (tenho trabalhado/trabalho/tenho estado trabalhando) aqui por 15 anos já’ 
       Ex35: That’s normal, my friends think the same when I say I (never went/ have 

never been/never been) to their favorite city. 
            ‘aquilo é normal, meus amigos pensam o mesmo quando eu digo eu (nunca 

fui/ tenho nunca estado/nunca estado) para deles favorita cidade’ 
            Ex36: I (have been losing/ lost/ have lost) my keys and I still don’t know 

where they are. 
        ‘eu (tenho estado perdendo/perdi/tenho perdido) minhas chaves e eu ainda não 

sei onde elas estão’ 
       Ex37: Well, I (have just graduated/just graduated/ have graduated recently). 

I’m still looking for a job. 
        ‘bem, eu (tenho recém me formado/ recém me formei/ tenho me formado 

recentemente). Eu estou ainda procurando por um emprego’ 
Ex38: I (have lived/ have been living/ live) here for 5 years and that’s the first time 

I see you. 
                 ‘eu (tenho morado/ tenho estado morando/ moro) aqui por 5 anos e aquela é a 
primeira vez eu vejo você’ 

       Ex39: (Did you ever hear/ Have you ever heard/ You ever heard) any Beatles 
song? 

        ‘(você já ouviu/ tem você já ouvido/você já ouvido) alguma Beatles música’ 
Ex40: (I broke/ I’ve broken/ I broken) the window and the glass is cracked. 
           ‘(eu quebrei/eu tenho quebrado/eu quebrado) a janela e o vidro está rachado’ 
Ex41: (I just did it/ I just done it/ I’ve just done it)! 
          ‘(eu recém fiz ele/eu recém feito ele/eu tenho recém feito ele)’14 
 
As oito sentenças-alvo apresentam quatro pares de sentenças com classificação 

semelhante, mas com alguma alteração que pudesse apresentar diferença na sua 
realização. Buscando alcançar o objetivo de apresentar argumentos em favor da 
classificação do perfect em universal e existencial proposta por Iatridou et al (2003) a 
partir das formas de realização, foram selecionadas duas sentenças de cada tipo de perfect 
de acordo com a classificação de Comrie (1976), sendo, portanto, duas sentenças com 
                                                           
14 Como algumas das lacunas não têm uma tradução equivalente no PB que demonstrasse as diferenças 
entre as opções de resposta, optou-se por apresentar somente a glosa das sentenças. 
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perfect de situação persistente (perfect universal), duas com perfect de resultado (perfect 
existencial), duas com perfect de passado recente (perfect existencial) e duas com perfect 
experiencial (perfect existencial). São apresentados abaixo os resultados de acordo com 
cada par de sentenças analisado. 

As duas sentenças com perfect universal ou perfect de situação persistente são as 
reproduzidas aqui em (34) e (38). Nas duas sentenças, foi adicionado o advérbio “for” 
indicando a duração do tempo em que se estende a situação para que ficasse claro o tipo 
de informação aspectual veiculada na sentença. A diferença entre esse par de sentenças 
está no tipo de verbo. Em (34), temos o verbo “work” (“trabalhar”), que é um verbo de 
atividade e em (38) temos o verbo “live” (“morar”), que é um verbo de estado. Para cada 
uma, há uma opção com o verbo no pretérito perfeito, uma com a perífrase “have + 
particípio” e uma com essa perífrase combinada à morfologia de progressivo. 15 
 

Gráfico 9: Realizações das sentenças com perfect universal (situação persistente) no teste do II 

 
 
Nas duas sentenças, todos os falantes escolheram opções com a perífrase “have + 

particípio”, ou seja, não houve nenhuma ocorrência com o pretérito perfeito. Na sentença 
com o verbo de atividade “work”, houve um maior número de escolhas da opção “have 
been working”, que traz a perífrase “have + particípio” combinada ao progressivo. Já na 
sentença com o verbo de estado “live”, houve um maior número de escolhas da opção 
“have lived”. Pancheva (2003) afirma que, em situações atélicas, ou com verbos de 
atividade, pode haver a utilização da morfologia de progressivo tanto para o perfect 
                                                           
15 Como o teste foi elaborado e aplicado antes da análise dos outros dados coletados, e não se esperava que 
a perífrase “be + gerúndio” fosse uma forma produtiva na realização do perfect universal no II, essa 
perífrase não aparece como opção de preenchimento das lacunas.  
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universal, quanto para o perfect existencial, mas a autora não trata dos verbos de estado. 
Comrie (1976) relaciona o uso do perfect com o progressivo ao tipo de verbo, dizendo 
que “a forma não-progressiva deve ser usada com verbos estativos” (p.62, tradução 
nossa). Porém, o próprio autor, ao tratar do uso de progressivo não relacionado ao perfect 
com o tipo de verbo aponta que (COMRIE, 1976, p.37, grifo do autor, tradução nossa): 

 
Então esses verbos como morar, ficar (no sentido de estar em uma mesma 
posição, ao invés de assumir aquela posição) são estativos e em muitas línguas 
com formas distintas de progressivo podem não aparecer no progressivo, 
enquanto em inglês as suas formas progressivas são usadas e contrastam com 
as formas não-progressivas correspondentes (...)  

Os resultados mostram que parece haver um maior uso do perfect combinado à 
morfologia de progressivo com verbos de atividade, porém o uso com verbos de estado 
(mais especificamente, o verbo “live”) também pode acontecer, como já era previsto por 
Comrie (1976). 

As duas sentenças com perfect existencial (com valor experiencial) são as 
reproduzidas aqui em (35) e (39). A diferença entre as duas sentenças é o uso dos 
advérbios “never” (“nunca”) em uma e “ever” (“já”) em outra, além de uma sentença ser 
afirmativa (com a noção de negação expressa pelo advérbio, mas não presente no verbo) 
e a outra, interrogativa. Para cada sentença há uma opção com o pretérito perfeito, uma 
com a perífrase “have + particípio” e uma com o particípio sem o verbo auxiliar “have”. 
 

Gráfico 10: Realizações das sentenças com perfect existencial (experiencial) no teste do II 
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Nas duas sentenças, todos os falantes optaram pela perífrase “have + particípio”, ou 
seja, não houve nenhuma ocorrência com o pretérito perfeito, nem com o particípio sem 
a presença do auxiliar “have”. 

As duas sentenças com perfect existencial (com valor de passado recente) são as 
reproduzidas aqui em (37) e (41). A diferença entre as duas sentenças é a regularidade 
dos verbos. Em (37), temos um verbo regular “graduate”, a que se anexa o sufixo –ed 
para formar tanto o pretérito quanto o particípio. Em (41), temos o verbo irregular “do” 
que tem para o pretérito a forma “did” e para o particípio a forma “done”. Para as duas 
sentenças há duas opções com o advérbio “just”, uma opção com o pretérito perfeito e 
uma com a perífrase “have + particípio”. No caso do verbo irregular, como há duas formas 
distintas para o pretérito e o particípio, a terceira opção é com o advérbio “just” e o verbo 
na forma de particípio sem o auxiliar “have”. Como para o verbo irregular essa opção 
seria idêntica à opção com o pretérito, a terceira opção colocada foi também com a 
perífrase “have + particípio”, mas com o advérbio “recently” ao invés de “just”.  

 
Gráfico 11: Realizações das sentenças com perfect existencial (passado recente) no teste do II 

 
 
Em ambas as sentenças, a opção escolhida em maior número foi a com a perífrase 

“have + particípio” com o advérbio “just”, seguida da opção com o pretérito perfeito com 
o advérbio “just”. Não houve ocorrência do verbo em forma de particípio sem o auxiliar 
“have” (na sentença com o verbo “do”) nem com o advérbio “recently” (na sentença com 
o verbo “graduate”). Dos sete falantes que marcaram a opção do pretérito perfeito do 
verbo irregular “do”, dois fizeram uma alteração (não requerida) e retiraram o pronome 
“it”, transformando a sentença em “I just did”. Uma possível interpretação dessa alteração 
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é que os dois falantes encararam essa sentença como uma expressão fixa ao invés de 
somente a opção de realização do aspecto perfect existencial. As outras cinco ocorrências 
de escolha dessa alternativa não foram interpretadas como uma decisão baseada em uma 
expressão fixa por duas razões, a saber: não houve uma diferença considerável entre as 
opções de realização entre essa sentença e seu par equivalente com o verbo regular; e não 
houve uma preferência considerável (ou total) pela alternativa com o pretérito perfeito 
que caracterizaria uma expressão fixa. 

As duas sentenças com perfect existencial (com valor de resultado) são as 
reproduzidas aqui em (36) e (40). A diferença entre as duas sentenças é a regularidade 
dos verbos. Apesar de os dois verbos das sentenças serem irregulares no que diz respeito 
às formas de passado (ou seja, não formarem o pretérito e o particípio através do 
acréscimo do sufixo –ed), na sentença em (36), temos o verbo “lose”, que apresenta uma 
forma irregular igual (“lost”) tanto para o pretérito quanto para o particípio, e na sentença 
em (40), temos o verbo “break”, que apresenta uma forma específica para o pretérito 
(“broke”) e uma forma específica para o particípio (“broken”). Para as duas sentenças, 
temos uma opção com “have + particípio” e uma com o pretérito perfeito. Como a forma 
do verbo “break” é diferente para o pretérito e o particípio, a terceira opção para a 
sentença em (40) é com o particípio sem o auxiliar “have”. Por não haver essa diferença 
para o verbo “lose”, a terceira opção para a sentença em (36) é com a perífrase “have + 
particípio” combinada ao progressivo. 

 
Gráfico 12: Realizações das sentenças com perfect existencial (resultado) no teste do II 
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Na sentença com o verbo “lose”, a opção com maior número de escolhas foi a com 
a perífrase “have + particípio”. A opção com o pretérito perfeito (que também pode ser 
entendida como a perífrase “have + particípio” sem a presença do auxiliar) não teve um 
número muito significativo, mas também foi uma opção possível para alguns falantes. Já 
a opção com a perífrase “have + particípio + ing” não foi escolhida por nenhum falante. 
Na sentença com o verbo “break”, a opção com a perífrase “have + particípio” e a opção 
com o pretérito perfeito foram igualmente escolhidas (com somente uma ocorrência de 
diferença). Já a opção com o particípio sem o verbo auxiliar “have” não foi escolhida.  

Por esse tipo de perfect não se caracterizar pela presença de um advérbio específico, 
para que ficasse claro que o aspecto veiculado na sentença era o de perfect e não o 
perfectivo (o que explicaria a incidência da escolha do pretérito perfeito), foi acrescentado 
um contexto que mostrava que o resultado decorrente da situação expressa pelos verbos 
analisados ainda era verdadeiro. Sendo assim, para os falantes aos quais foi aplicado o 
teste, parece que o pretérito perfeito também é uma possibilidade de realização desse 
aspecto. Uma possível explicação é que o fato de o resultado decorrente da situação estar 
sendo demonstrado através do contexto, a informação aspectual de perfect existencial 
(resultado) não deixaria de ser veiculada mesmo na utilização da morfologia do pretérito 
perfeito, uma vez que o falante poderia compreender que não se trata de uma situação 
perfectiva já que o resultado no presente está expresso na informação complementar da 
sentença.  

Um resultado surpreendente foi o fato de o verbo “break” apresentar um número 
consideravelmente maior de ocorrências no pretérito perfeito do que o verbo “lose”, uma 
vez que esse tem uma mesma forma verbal para o pretérito e o particípio, o que não 
acontece com aquele. Por “lose” ter uma mesma forma verbal, um número grande de 
ocorrências na forma “lost” poderia ser interpretado como uma forma de particípio na 
perífrase “have + particípio” em que o auxiliar não foi foneticamente realizado, mas está 
presente na forma subjacente. O mesmo já não pode ser dito a respeito das ocorrências 
com o verbo “break” no pretérito perfeito, já que suas formas para o pretérito e o 
particípio são diferentes. Como a opção selecionada por metade dos falantes submetidos 
ao teste foi a forma de pretérito de “break” (“I broke”), e não a sua forma de particípio 
sem a realização fonética do auxiliar “have” (“I broken”), parece razoável a interpretação 
de que a forma “I lost”, quando selecionada, foi entendida pelo falante como a forma do 
pretérito de “lose” e não como sua forma de particípio sem o auxiliar “have”. 
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Vale ressaltar que, ao enviar o teste preenchido, três falantes nativos do II 
escreveram uma observação de que, em uma situação natural de fala, o auxiliar “have” 
apareceria sempre em sua forma contraída “’ve” ou “’s”. A ocorrência de formas 
extensivas ou contraídas do auxiliar “have” não foi controlada na criação do teste. 

Em todos os dados coletados do II, para a realização do perfect universal, foi 
utilizada a perífrase “have + particípio”, a mesma perífrase combinada à morfologia de 
progressivo e a perífrase “be + gerúndio”. Foram utilizados os advérbios “since”, “for”, 
“always”, “recently”, “lately” e expressões adverbiais. Para a realização do perfect 
existencial, foi utilizada a perífrase “have + particípio” e o pretérito perfeito (com outras 
informações na sentença). Foram utilizados os advérbios “never”, “ever”, “already”, 
“yet”, “just”, “still”, “recently” e expressões adverbiais. 

Além das formas verbais utilizadas na realização do perfect universal e existencial 
nos dados dos vídeos e blogs analisados, nos dados coletados através dos testes, a 
realização do perfect universal também foi feita através da perífrase “have + particípio” 
combinada à morfologia de progressivo –ing, e a realização do perfect existencial também 
foi feita através do pretérito perfeito, com o auxílio de outras informações na sentença.  
 
4.2 Resultados do PB 

 
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos com a coleta de dados do PB 

através da transcrição de dados de fala espontânea dos programas de televisão, da leitura 
de postagens de blogs e da realização do teste de preenchimento de lacunas, 
respectivamente.  

 
4.2.1 Programas de televisão 
 
Para a coleta de dados do PB através da fala espontânea, foram transcritos e 

analisados três vídeos do programa de entrevistas Programa do Jô. Como o PB não parece 
ter uma forma verbal específica para a realização do perfect, foram observadas todas as 
ocorrências que apresentavam os tempos verbais descritos na literatura como possíveis 
formas de veiculação desse aspecto (presente do indicativo, pretérito perfeito e as 
perífrases “ter + particípio” e “estar + gerúndio”), assim como ocorrências com elementos 
indicando a veiculação do aspecto, como informações adverbiais, por exemplo.  
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Nos vídeos analisados, houve dezessete ocorrências de perfect universal e dezesseis 
ocorrências de perfect existencial, totalizando 33 ocorrências de perfect. Dentre as 
dezessete ocorrências de perfect universal, sete foram realizadas através do presente do 
indicativo com a presença de uma oração com valor adverbial iniciada pelo verbo “haver” 
(por exemplo: “há muito tempo”). Não houve nenhuma ocorrência com o presente do 
indicativo sem a presença de uma expressão adverbial. Nas outras dez ocorrências, o 
aspecto foi realizado através da perífrase “estar + gerúndio”. Em uma dessas ocorrências, 
há a presença de uma expressão adverbial. Em (42-44), temos um exemplo das 
ocorrências com o presente do indicativo com uma oração com valor adverbial iniciada 
pelo verbo “haver”, um exemplo com a perífrase “estar + gerúndio” sem advérbios e o 
exemplo dessa perífrase com a expressão adverbial, respectivamente.  

 
Ex42: Conheço ela há seis anos. 
Ex43: É que eu estou fazendo um filme que eu sou o dono do morro, traficante. 
Ex44: (...) depois, conforme o show foi passando, eu fui ficando mais calma, e hoje 

em dia eu estou amando fazer. 
 

Gráfico 13: Realizações do perfect universal no PB nos vídeos transcritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

presente do indicativo estar + gerúndio
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Gráfico 14: Presença de advérbios na realização do perfect universal no PB nos vídeos transcritos 

 
 
Dentre as sentenças analisadas nas entrevistas, foram identificadas três ocorrências 

que poderiam ser interpretadas como veiculando traços de perfect universal realizadas 
através do pretérito perfeito com o advérbio “sempre” que não foram contabilizadas. Ao 
contrário das sentenças contabilizadas e analisadas, essas ocorrências podem ser anuladas 
uma vez que o evento é cancelado. Comparemos os exemplos em (45) e (46) a seguir 
retirados dos dados. 

 
Ex45: Eu estou fazendo aula de bateria (*mas agora não estou mais fazendo). 
Ex46: Eu sempre toquei meu violão (mas agora não toco mais). 
 
Na sentença em (45), se há um cancelamento do evento (representado aqui pela 

oração entre parênteses), a sentença se torna implausível semanticamente, ou seja, não há 
a possibilidade de anular o evento em que está sendo veiculado o perfect. Já na sentença 
em (46), se há um cancelamento do evento, a sentença continua sendo gramatical, e o 
evento passa a ser anulado. Sendo assim, observou-se que, apesar de o pretérito perfeito 
aparecer em contextos que poderiam ser interpretados como veiculando traços de perfect, 
ele não é uma forma gramatical que veicule o perfect universal, uma vez que o evento 
deixa de ser verdadeiro se for cancelado, o que mostra que a relação com o presente que 
caracteriza a veiculação do perfect universal é feita através de uma implicatura. Como o 
objetivo deste trabalho é analisar as realizações morfológicas na veiculação do aspecto 
perfect, e por considerar que a veiculação do perfect universal com o pretérito perfeito só 
acontece quando há uma implicatura que mostre a relação com o presente e não através 
da forma gramatical, essas ocorrências não foram contabilizadas e analisadas.  

oração com valor adverbial iniciada por "há" outras expressões adverbiais
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Todas as dezesseis ocorrências do perfect existencial nas entrevistas foram 
realizadas pelo pretérito perfeito, todas com alguma informação expressa por outros 
elementos da sentença. Dentre essas ocorrências, onze apresentavam o advérbio “já”, 
duas com o advérbio “nunca”, uma com o advérbio “agora” e duas com a expressão 
“acabou de + infinitivo”. Nos exemplos apresentados aqui em (47-50), temos sentenças 
com os elementos descritos acima respectivamente. 

 
Ex47: Eu já tive uma crise renal. 
Ex48: (…) nunca vi ninguém igual a ela. 
Ex49: Eu fui expulsa agora de uma cena de um filme com a Ingrid que eu estou 

fazendo. 
Ex50: Você acabou de falar uma coisa que eu acho fundamental (…). 
 
Gráfico 15: Realizações do perfect existencial no PB nos vídeos transcritos 

 
 
Gráfico 16: Presença de advérbios na realização do perfect existencial no PB nos vídeos transcritos 

 

pretérito perfeito

já nunca agora acabou de
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Por não apresentar um tempo verbal específico para a veiculação do perfect, como 
é o caso do II, na análise dos dados do PB todas as ocorrências foram realizadas através 
da combinação do pretérito perfeito com alguma informação adverbial. Dentro das 
classificações propostas por Comrie (1976), o único tipo de perfect (existencial) que não 
possui um conjunto de advérbios que elucidam a leitura do aspecto é o perfect de 
resultado. Para o II, não foi um problema identificar nos dados as ocorrências com esse 
tipo de perfect, uma vez que essa língua parece ter a veiculação realizada pela morfologia 
verbal da perífrase “have + particípio”, mesmo sem a presença de um advérbio. Já no PB 
essa leitura não é possível, uma vez que a forma verbal utilizada na realização do perfect 
existencial é o pretérito perfeito que, sem a presença de um advérbio, veicula o aspecto 
perfectivo, ao invés do perfect. A única forma de identificar no PB ocorrências do perfect 
existencial classificado por Comrie (1976) como de resultado é através do discurso. 
Sendo assim, os traços aspectuais não são veiculados pela forma gramatical e, portanto, 
não são estão no escopo desta pesquisa. Por essa razão, essa ocorrência não foi 
contabilizada e incluída na análise. No exemplo (51), temos a única ocorrência com 
contexto explícito observada nos dados dos vídeos. Ao produzir essa sentença, o falante 
utiliza o verbo “rapelar” com o significado de “raspar” ao contar que raspou a cabeça. O 
resultado está no contexto em que ele diz que a finalidade de raspar a cabeça era obter o 
resultado de “ficar com uma cara de mal”, e especialmente no fato de que, enquanto 
produz essa sentença, o falante passa as mãos na cabeça indicando que o resultado do 
verbo “rapelar” ainda é verdadeiro no presente (a cabeça continua raspada). 

 
Ex51: E aí eu rapelei tudo para fazer uma cara de mal, assim... 
 
A partir dos dados de fala espontânea coletados através da transcrição do programa 

de televisão Programa do Jô, obtiveram-se 33 ocorrências de perfect, sendo dezessete de 
perfect universal e dezesseis de perfect existencial. A realização do perfect universal 
nesses dados foi feita através do presente do indicativo e da perífrase “estar + gerúndio”, 
com auxílio de orações com valor adverbial iniciadas pelo verbo “haver” associadas ao 
presente do indicativo, e a expressão adverbial “hoje em dia” associada à perífrase “estar 
+ gerúndio”. A realização do perfect existencial nesses dados foi feita através do pretérito 
perfeito, com auxílio dos advérbios “já”, “nunca”, “agora” e da expressão “acabou de”. 
Na próxima seção, apresentamos os resultados obtidos através da leitura das postagens 
dos blogs. 
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4.2.2 Blogs 
 
Para a coleta de dados através de blogs foram selecionados três blogs com o mesmo 

perfil, todos produzidos por mulheres falantes nativas do PB, a saber: Grandes Mulheres, 
Necessidades Femininas e Variedades Femininas. Assim como na análise dos vídeos, 
foram observadas todas as ocorrências que apresentavam os tempos verbais descritos na 
literatura como possíveis formas de veiculação do perfect (presente do indicativo, 
pretérito perfeito e as perífrases “ter + particípio” e “estar + gerúndio”), assim como 
ocorrências com elementos indicando a veiculação do aspecto. Foram analisados um 
número flexível, porém similar de postagens com o objetivo de apresentar um volume 
próximo de ocorrências entre os blogs. 

Nas postagens dos blogs, foram selecionadas 53 ocorrências de perfect, sendo 27 
de perfect universal e 26 de perfect existencial. Dentre as 27 ocorrências do perfect 
universal encontradas nos dados, dez foram realizadas através da perífrase “ter + 
particípio”, dentre os quais cinco com a presença de advérbios; onze ocorrências foram 
realizadas através do presente do indicativo, todas com a presença de advérbios, dentre 
os quais, em três foi utilizado o verbo “andar” seguido de um predicativo; seis ocorrências 
foram realizadas através da perífrase “estar + gerúndio”, sendo duas com a presença de 
um advérbio. Dentre essas ocorrências, em duas foi utilizado o verbo auxiliar “vir” como 
variação do verbo “estar”. Dessas 27 ocorrências, dezoito se utilizam de alguma 
informação adverbial na veiculação do perfect universal, sendo nove com uma oração 
com valor adverbial iniciada pelo verbo “haver”, três com o advérbio “ultimamente”, uma 
com o advérbio “atualmente”, uma com uma expressão adverbial iniciada pela preposição 
“desde” e quatro com outras expressões adverbiais. Nos exemplos abaixo, são 
apresentadas uma ocorrência da perífrase “ter + particípio” (52), uma ocorrência do 
presente do indicativo (53), uma do presente com o verbo “andar” seguido de um 
predicativo (54), uma ocorrência com a perífrase “estar + gerúndio” (55), uma ocorrência 
com uma oração com valor adverbial iniciada pelo verbo “haver” (56), uma ocorrência 
com o advérbio “ultimamente” (57), uma ocorrência com o advérbio “atualmente” (58), 
uma ocorrência com a expressão adverbial iniciada pela preposição “desde” (59) e uma 
ocorrência com uma das outras expressões adverbiais (60). As sentenças exemplificando 
os advérbios e expressões adverbiais citadas também apresentam as formas verbais 
utilizadas pelo PB para veicular o perfect, uma vez que, sozinhos, os advérbios não 
sustentam a veiculação do aspecto. 
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Ex52: Ela tem enfrentado tudo isso com muita coragem (…) 
Ex53: Nos conhecemos há muito tempo (...) 
Ex54: (...) resolvi compartilhar com vocês minha lista de canais que ando viciada 

ultimamente, vamos lá então? 
Ex55: Estou querendo escrever esse post há dias (...) 
Ex56: Dru e Bete são essas lindas que eu acompanho há um certo tempinho (...) 
Ex57: Ultimamente tenho escrito muita coisa relacionada ao comportamento das 

pessoas. 
Ex58: Atualmente o blog anda parado pela falta de tempo da Tia Dê (...) 
Ex59: Conheço a Flavinha desde os tempos de escola (...) 
Ex60: Nos últimos dias tenho pensado muito sobre as relações que construímos (...) 

 
Gráfico 17: Realizações do perfect universal no PB nos blogs 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ter + particípio presente do indicativo estar + gerúndio
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Gráfico 18: Presença de advérbios na realização do perfect universal no PB nos blogs 

 
 
Foram identificadas quatro ocorrências que poderiam ser interpretadas como 

veiculando traços de perfect universal realizadas através do pretérito perfeito com o 
advérbio “sempre” que, assim como na análise dos dados coletados através dos vídeos, 
não foram contabilizadas e analisadas por razões já explicadas anteriormente. 

 Das 26 ocorrências de perfect existencial nos dados dos blogs, 25 foram realizadas 
através do pretérito perfeito com a presença de advérbios, dentre as quais treze 
ocorrências com “já”, oito com “nunca”, duas com “recentemente”, uma com “até” e uma 
com “ainda”. Na única ocorrência em que não foi utilizado o pretérito perfeito, foi 
utilizada a expressão “acabar de + infinitivo”, característica da veiculação do perfect 
existencial (classificado por Comrie (1976) como passado recente) no PB, no presente do 
indicativo. Nos exemplos (61-67) temos, respectivamente, uma ocorrência com o 
pretérito perfeito, a ocorrência com a expressão “acabar de + infinitivo” no presente do 
indicativo e uma com cada advérbio citado acima. 

 
Ex61: (…) tudo já começou muito errado. 
Ex62: O blog acaba de fechar uma mega parceria com a autora e escritora Lara 

Orlow. 
Ex63: Já li seu segundo livro (...) 
Ex64: (...) eu nunca fiz um post como esse (...) 
Ex65: Como ela recentemente mudou de ramo (...) 

há
ultimamente
atualmente
expressão adverbial iniciada pela preposição "desde"
outras expressões adverbiais
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Ex66: (...) mas até hoje não encontrei uma cabeleira melhor do que eu (...) 
Ex67: (...) mas ainda não consegui. 
 
Gráfico 19: Realizações do perfect existencial no PB nos blogs 

 
 

Gráfico 20: Presença de advérbios na realização do perfect existencial no PB nos blogs 

 
 
Nos dados coletados através dos blogs Grandes Mulheres, Necessidades Femininas 

e Variedades Femininas foram encontradas 53 ocorrências de perfect, sendo 27 de perfect 
universal e 26 de perfect existencial. O perfect universal foi realizado através das 
perífrases “ter + particípio” e “estar + gerúndio” (e sua variável “vir + gerúndio”) e do 
presente do indicativo (incluindo a expressão “andar + predicativo”), com o auxílio dos 
advérbios “ultimamente”, “atualmente”, de orações com valor adverbial iniciadas pelo 
verbo “haver”, de expressões adverbiais iniciadas pela preposição “desde” e de outras 

pretérito perfeito presente do indicativo

já nunca recentemente acabar de até ainda
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expressões adverbiais. O perfect existencial foi realizado pelo pretérito perfeito e pela 
expressão “acabar de + infinitivo” no presente do indicativo, com o auxílio dos advérbios 
“já”, “nunca”, “recentemente”, “até” e “ainda”. Na próxima seção, apresentamos os 
resultados obtidos através do teste de preenchimento de lacunas. 

 
4.2.3 Testes 
 
O teste foi enviado por e-mail a quinze falantes nativos do PB entre vinte e 29 anos, 

sendo sete do sexo masculino e oito do sexo feminino (não foi observada nenhuma 
preferência entre as opções de realização em relação ao sexo). Dentre as 24 lacunas a 
serem preenchidas, oito eram alvo, e dezesseis eram distratoras. Estão reproduzidas 
abaixo nos exemplos (68-75) as oito sentenças com as lacunas-alvo e suas opções de 
preenchimento na ordem em que aparecem no teste. 

 
Ex68: Pois é, eu (tenho trabalhado/ trabalho/ estou trabalhando) aqui há 15 anos 

já. 
Ex69: É normal, meus amigos acham o mesmo quando digo que nunca (vou/tenho 

ido/ fui) à cidade favorita deles. 
Ex70: (Perdi/ Tenho perdido/ Estou perdendo) minha chave e ainda não 

encontrei. 
Ex71: Bem, eu (acabei de me formar/ me formei recentemente/ me formei há 

pouco tempo). Ainda estou procurando um emprego 
Ex72: Eu (estou morando/ tenho morado/ moro) aqui há 5 anos e é a primeira 

vez que vejo você. 
Ex73: Você já (ouviu/ tem ouvido/ ouve) alguma música dos Beatles?  
Ex74: Eu (estou quebrando/ tenho quebrado/ quebrei) a janela e o vidro está 

rachado. 
Ex75: (Fiz isso agora/ Acabei de fazer isso/ Fiz isso há pouco tempo)! 
 
Assim como o teste em II, as oito sentenças-alvo foram pensadas em quatro pares 

com classificação semelhante, mas com alguma alteração que pudesse apresentar uma 
realização diferente. Como a proposta é de que os testes nas duas línguas sejam 
exatamente iguais, algumas dessas alterações foram colocadas para contemplar distinções 
no II, mas foram igualmente reproduzidas no teste do PB. Dessa forma, foram 
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selecionadas duas sentenças de cada tipo de perfect de acordo com a classificação de 
Comrie (1976), sendo, portanto, duas sentenças com perfect de situação persistente 
(universal), duas com perfect de resultado (existencial), duas com perfect de passado 
recente (existencial) e duas com perfect experiencial (existencial). São apresentados 
abaixo os resultados de acordo com cada par de sentenças analisado. 

As duas sentenças com perfect universal ou perfect de situação persistente são as 
reproduzidas aqui em (68) e (72). Nas duas sentenças, foi adicionada uma oração com 
valor adverbial iniciada pelo verbo “haver” indicando a duração do tempo em que se 
estende a situação para que ficasse claro o tipo de informação aspectual veiculada na 
sentença. A diferença entre esse par de sentenças está no tipo de verbo. Em (68), temos o 
verbo “trabalhar”, que é um verbo de atividade, e em (72) temos o verbo “morar”, que é 
um verbo de estado. Para cada uma, há uma opção com o verbo no presente do indicativo, 
uma com a perífrase “ter + particípio” e uma com a perífrase “estar + gerúndio”.  

 
Gráfico 21: Realizações das sentenças com perfect universal (situação persistente) no teste do PB 

 
 
Nas duas sentenças, nenhum falante escolheu a opção com a perífrase “ter + 

particípio”. Na sentença com o verbo de atividade “trabalhar”, houve um maior número 
de escolhas da opção com o presente do indicativo, mas a perífrase “estar + gerúndio” 
também aparece como uma opção possível. Já na sentença com o verbo de estado 
“morar”, todos os falantes escolheram a opção com o presente do indicativo. Molsing 
(2010), ao estudar o passado composto (“ter + particípio”) no PB, afirma que essa 
perífrase expressa um valor de iteratividade, além do valor de perfect. Novaes e Nespoli 
(2014) propõem que essa possa ser a razão pela qual verbos de estado como “morar”, por 
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não ensejarem uma interpretação com valor iterativo, não são utilizados com a perífrase 
“ter + particípio”16. Os autores mostram que as formas do presente do indicativo e da 
perífrase “estar + gerúndio” seriam opções de alternativas para esses casos, bem como 
para os casos em que a utilização do “ter + particípio” é possível e que a escolha de uma 
perífrase em detrimento da outra pode estar relacionada a fatores como grau de 
formalidade, idade e o quão recente é a situação descrita. Os resultados desse teste vão ao 
encontro dessas propostas. 

As duas sentenças com perfect existencial (com valor experiencial) são as 
reproduzidas aqui em (69) e (73). A diferença entre as duas sentenças é o uso dos 
advérbios “nunca” em uma e “já” em outra, além de uma sentença ser afirmativa (com a 
noção de negação expressa pelo advérbio, mas não presente no verbo) e a outra, 
interrogativa. Para cada sentença há uma opção com o pretérito perfeito, uma com a 
perífrase “ter + particípio” e uma com o presente do indicativo. 

 
Gráfico 22: Realizações das sentenças com perfect existencial (experiencial) no teste do PB 

 
 
Nas duas sentenças, nenhum falante optou pela opção com a perífrase “ter + 

particípio”. Na sentença com o advérbio “já”, todos os falantes optaram pelo pretérito 
perfeito. Na sentença com o advérbio “nunca”, onze falantes optaram pelo pretérito 
perfeito e quatro optaram pelo presente do indicativo. Apesar de ser uma opção que não 
causa problemas à gramaticalidade da sentença, o presente do indicativo nessa sentença 
não veicula o aspecto perfect, e sim, um aspecto habitual. Sendo assim, consideramos que 
                                                           
16 Com exceção de casos restritos com a presença de uma expressão adverbial como no exemplo “Eu tenho 
morado no Rio de Janeiro desde que meu irmão se mudou”. (Novaes e Nespoli, 2014, p.266-267). 
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o pretérito perfeito foi a única alternativa escolhida para a realização do perfect 
existencial.  

As duas sentenças com perfect existencial (com valor de passado recente) são as 
reproduzidas aqui em (71) e (75). As duas sentenças foram propostas para dar conta da 
diferença em relação à regularidade dos verbos no II. No PB, os verbos “me formar” e 
“fazer” não apresentam uma diferença relevante para uma análise do tipo de verbo no que 
diz respeito ao perfect. Para apresentar uma diferença entre as sentenças no PB, foi 
proposta uma opção de escolha para cada sentença com um advérbio diferente: 
“recentemente” em (71) e “agora” em (75), ambas com o verbo no pretérito perfeito. As 
duas outras opções são iguais nas duas sentenças, uma com a expressão “acabar de + 
infinitivo” no pretérito perfeito e uma com o verbo no pretérito perfeito e a oração com 
valor adverbial “há pouco tempo”.  
 

Gráfico 23: Realizações das sentenças com perfect existencial (passado recente) no teste do PB 

 
 
Em ambas as sentenças, a opção escolhida em maior número foi a com a expressão 

“acabar de + infinitivo” no pretérito perfeito. Na sentença em (71), dois falantes optaram 
pela alternativa com a oração com valor adverbial “há pouco tempo” e nenhum optou pela 
alternativa com o advérbio “recentemente”. Na sentença em (75), cinco falantes 
escolheram a opção com o advérbio “agora” e nenhum escolheu a opção com a oração 
com valor adverbial “há pouco tempo”. Pode-se concluir que, entre os falantes 
submetidos ao teste, a expressão “acabar de + infinitivo” é a forma mais utilizada para 
veicular o perfect existencial caracterizado por Comrie como de passado recente, porém 
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é possível utilizar apenas o verbo principal no pretérito perfeito com a veiculação do 
perfect existencial através de advérbios ou orações com valor adverbial.  

As duas sentenças com perfect existencial (com valor de resultado) são as 
reproduzidas aqui em (70) e (74). As duas sentenças foram propostas para dar conta da 
diferença em relação à regularidade dos verbos no II. No PB, os verbos “perder” e 
“quebrar” não apresentam uma diferença relevante para uma análise do tipo de verbo no 
que diz respeito ao perfect. Para as duas sentenças, uma opção apresenta o pretérito 
perfeito, uma apresenta a perífrase “ter + particípio”, e uma apresenta a perífrase “estar + 
gerúndio”.  
 

Gráfico 24: Realizações das sentenças com perfect existencial (resultado) no teste do PB 

 
 
Nas duas sentenças, todos os falantes escolheram a opção com o pretérito perfeito, 

que, por não aparecer com nenhum advérbio nas alternativas (uma vez que esse tipo de 
perfect não é caracterizado por um grupo específico de advérbios), veicula o traço de 
perfect existencial somente através da informação contida no discurso. 

Em todos os dados coletados do PB, para a realização do perfect universal foi 
utilizada a perífrase “ter + particípio”, a perífrase “estar + gerúndio” (e sua variação com 
o verbo auxiliar “vir”) e o presente do indicativo (incluindo a expressão “andar + 
predicativo”). Foram utilizados os advérbios “ultimamente”, “atualmente”, orações com 
valor adverbial iniciadas pelo verbo “haver”, expressões adverbiais iniciadas pela 
preposição “desde” e outras expressões adverbiais. Para a realização do perfect 
existencial, foi utilizado o pretérito perfeito (com outras informações na sentença). Foram 
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utilizados os advérbios “nunca”, “já”, “recentemente”, “até”, “ainda” e a expressão 
“acabar de + infinitivo”, com o verbo “acabar” igualmente no pretérito perfeito. 
 
4.3 Análise comparativa entre as realizações do II e PB 
 

Analisando os dados das duas línguas investigadas, tivemos 72 ocorrências de 
perfect nos dados coletados através da transcrição dos programas de televisão, sendo 23 
de perfect universal e 49 de perfect existencial, e 116 ocorrências de perfect nos dados 
coletados através dos blogs, sendo 52 de perfect universal e 64 de perfect existencial, 
como mostram as tabelas abaixo, tendo um total geral de 188 ocorrências analisadas. 

 
Tabela 1: Ocorrências de perfect no II e no PB nos vídeos 
 II PB TOTAL 

Universal 6 17 23 
Existencial 33 16 49 

TOTAL 39 33 72 
 
Tabela 2: Ocorrências de perfect no II e no PB nos blogs 
 II PB TOTAL 

Universal 25 27 52 
Existencial 38 26 64 

TOTAL 63 53 116 
 
Das 61 ocorrências do perfect universal nos dados do II (vídeos, blogs e testes 

somados), em 58 ocorrências foi utilizada a perífrase “have + particípio”, dentre as quais 
25 no progressivo (“have + particípio + ing”), e em três ocorrências foi utilizada a 
perífrase “be + gerúndio”. Das 161 ocorrências totais de perfect existencial nos dados do 
II (vídeos, blogs e testes somados), em 139 foi utilizada a perífrase “have + particípio” e 
em 22 foi utilizado o pretérito perfeito com outras informações na sentença.  Essas 
realizações estão organizadas nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 25: Realizações das sentenças com perfect universal em todos os dados do II  

 
 
Gráfico 26: Realizações das sentenças com perfect existencial em todos os dados do II  

 
 
A análise dos dados nos indica que o II parece realmente ter uma forma verbal 

específica para a veiculação do aspecto perfect, a perífrase “have + particípio”, podendo 
ser utilizada para veicular tanto o perfect universal quanto o existencial. Entretanto, outras 
formas aparecem como possibilidades de veiculação, como a perífrase “be + gerúndio” 
para o perfect universal, e o pretérito perfeito junto com outras informações na sentença 
para o perfect existencial.  

Como proposto na literatura, é possível que o aspecto perfect apresente traços de 
iteratividade, o que possibilita a sua veiculação através das formas de gerúndio, como a 
perífrase “have + particípio + ing”. Os dados investigados mostram que, embora o número 

have + particípio have + particípio + ing estar + gerúndio

have + particípio pretérito perfeito
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de ocorrências ainda não seja relevante para se pensar em uma competição entre as formas 
de realização do perfect universal (como ocorre no PB), além da perífrase “have + 
particípio”, a perífrase “be + gerúndio” já aparece para alguns falantes como uma forma 
verbal capaz de veicular esse aspecto, desde que esteja claro na sentença que se trata de 
uma situação que se iniciou em um ponto no passado e se estende até o presente. 

Para a veiculação do perfect existencial nos dados analisados, houve ocorrências de 
pretérito perfeito, o que não é previsto na literatura para o II. Todas essas ocorrências 
aconteceram nos testes. Observando as ocorrências do perfect existencial nos testes (visto 
que são as únicas com mais de uma forma verbal de realização) de acordo com as 
classificações propostas por Comrie, vemos que, para o perfect experiencial, a perífrase 
“have + particípio” foi a única forma escolhida pelos falantes, tanto com a presença do 
advérbio “never”, quanto com o advérbio “ever”.  

Já para a realização do perfect de passado recente e do de resultado, houve 
ocorrências com o pretérito perfeito. Uma possível explicação para o uso do pretérito com 
o perfect de passado recente é que o advérbio “just” talvez já seja capaz de veicular os 
traços de perfect sem a necessidade da forma verbal canônica “have + particípio”, o que 
faz com que não haja problemas no entendimento de uma sentença com esse aspecto, 
mesmo com o pretérito perfeito.  

Uma explicação semelhante pode ser dada para o perfect de resultado. Uma vez que 
fique claro para o falante que se trata de uma sentença com aspecto perfect, mesmo que 
seja através do contexto, a utilização do pretérito perfeito não causa problemas na 
compreensão sentença.  

Das 73 ocorrências do perfect universal nos dados do PB (vídeos, blogs e testes 
somados), em dez ocorrências foi utilizada a perífrase “ter + particípio”, em dezessete 
ocorrências foi utilizada a perífrase “estar + gerúndio” e em 46 ocorrências foi utilizado 
o presente do indicativo com outras informações na sentença. Das 132 ocorrências totais 
de perfect existencial nos dados do PB (vídeos, blogs e testes somados), em 131 foi 
utilizado o pretérito perfeito com outras informações na sentença. Na única ocorrência 
em que não foi utilizado o pretérito perfeito, foi utilizada a expressão “acabar de + 
infinitivo”, característica da veiculação do perfect existencial (classificado por Comrie 
como de passado recente) no PB, no presente do indicativo. Essas realizações estão 
organizadas nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 27: Realizações das sentenças com perfect universal em todos os dados do PB 

 
 
Gráfico 28: Realizações das sentenças com perfect existencial em todos os dados do PB 

 
 
Os dados coletados indicam que, como já havia sido descrito na literatura, o PB não 

apresenta uma forma verbal única que veicule o aspecto perfect, como acontece no II. 
Inclusive, o PB parece apresentar formas distintas para veicular o perfect universal e o 
existencial, sendo as perífrases “ter + particípio” e “estar + gerúndio” e o presente do 
indicativo formas utilizadas para o universal e o pretérito perfeito com outras informações 
na sentença para o existencial. 

Dentre as opções de realização do perfect universal, a perífrase “ter + particípio” só 
ocorreu nos dados dos blogs. Isso pode indicar que essa perífrase possa estar ligada a uma 
formalidade um pouco maior, uma vez que, mesmo sendo menos regrado e cuidado, os 

ter + particípio estar + gerúndio presente do indicativo

pretérito perfeito presente do indicativo
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dados de um blog ainda são dados escritos e, portanto, podem ser encarados pelo falante 
como um ambiente mais formal do que uma conversa, por exemplo.  

As ocorrências com o presente do indicativo foram em maior número, mas em todos 
os casos havia uma expressão adverbial auxiliando na veiculação do perfect universal. 
Uma possível explicação para isso é que, sem a presença de um advérbio, o falante 
poderia interpretar o presente como veiculando um aspecto habitual ao invés do perfect.  

A perífrase “estar + gerúndio” apareceu sozinha e com a presença de advérbios. Na 
ausência de um advérbio que auxilie na veiculação do perfect no PB, o falante pode 
compreender a sentença desde que haja alguma informação de que se trata de uma 
situação que se iniciou em um ponto no passado e se estende até o presente.  

Para a veiculação do perfect existencial nos dados coletados, o PB se utiliza do 
pretérito perfeito com informações da sentença, ou seja, não há diferenças na realização 
dos tipos de perfect segundo a classificação de Comrie. A expressão “acabar de + 
infinitivo” parece ser típica da veiculação do perfect com valor de passado recente, o que 
justifica o fato de a sua utilização no presente do indicativo não causar problemas na 
compreensão do aspecto veiculado. Como somente em uma ocorrência a realização se 
deu através do presente, e especialmente por se utilizar de uma expressão verbal que 
parece ser típica para a veiculação do aspecto, não se pode considerar que o presente seja 
uma alternativa do PB para veicular o perfect existencial. A veiculação nessa sentença 
parece ter sido feita exclusivamente pela expressão “acabar de + infinitivo”. 

Para o perfect com valor de resultado, como já dito na seção anterior, como não há 
uma expressão verbal que caracterize esse tipo de aspecto, o PB não possui uma forma 
gramatical capaz de veicular esse aspecto, sendo ele veiculado pelo discurso.17 

Mesmo o II tendo a perífrase “have + particípio” como a forma gramatical 
específica para veicular os traços de perfect, novas alternativas parecem estar sendo 
utilizadas para veicular esse aspecto. Essas novas formas de realização parecem seguir as 
formas de realização do PB. A perífrase “be + gerúndio”, mesmo não aparecendo em 
grande número de ocorrências nos dados do II, foi utilizada somente para a veiculação do 
perfect universal, assim como ocorre no PB. Por outro lado, o pretérito perfeito, mesmo 
que com poucas ocorrências nos dados do II, só aparece na veiculação do perfect 

                                                           
17 Tanto no PB, quanto no II nos casos em que não foi utilizada a perífrase “have + particípio”, a veiculação 
desse tipo de perfect parece depender do discurso. Uma análise mais aprofundada da realização desse tipo 
de perfect pode revelar dados interessantes, porém não se encaixa no escopo deste trabalho. 
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existencial (em dois tipos de perfect de acordo com a classificação de Comrie), o que 
também ocorre no PB.  

A realização do perfect universal e do existencial nas duas línguas também parece 
contar com as mesmas classes de advérbios: “desde/since”, “ultimamente-
atualmente/lately”, por exemplo, para o universal; “nunca/never”, “já/ever-already”, 
“ainda/still”, “acabar de/just”18, por exemplo, para o existencial. 

As semelhanças entre as realizações nas duas línguas apresentam evidências de que 
há um comportamento diferente entre o perfect universal e o existencial, mas que há uma 
regularidade na diferença desse comportamento. Além da explicação teórica que justifica 
a classificação do perfect em somente dois tipos, universal e existencial (Mittwoch, 1988; 
Iatridou et al, 2003), os dados apresentados neste trabalho da realização morfológica do 
perfect no II e no PB, bem como a comparação dessas realizações, apresentam 
argumentos em favor de que essa classificação é boa e dá conta de explicar os modos de 
realização utilizados pelos falantes das duas línguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Apesar de, no PB, a expressão “acabar de” não seja classificada como um advérbio, ela se equipara ao 
advérbio “just” do II. 
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5 Considerações finais 
 

Neste trabalho, buscou-se investigar a realização morfológica do aspecto perfect no 
PB e no II e fazer uma análise comparativa dessas duas línguas a fim de apresentar 
argumentos em favor da classificação dos tipos de perfect em perfect universal e perfect 
existencial defendida por Iatridou et al (2003). Para alcançar esses objetivos, foram 
coletados dados de falantes nativos das duas línguas através de três formas, a saber: 
transcrição de episódios de dois programas de televisão (um para cada língua), seleção de 
postagens de seis blogs (três para cada língua) e aplicação de um teste de preenchimento 
de lacunas (sendo uma versão do teste em cada língua).  

Para a transcrição de programas de televisão foram escolhidos três episódios do 
programa The Graham Norton Show, para o II, e três episódios do Programa do Jô, para 
o PB. Para garantir a semelhança entre os dados das duas línguas, foram escolhidos dois 
programas com o mesmo estilo, no caso, dois programas de entrevistas.  

Para a coleta dos dados de blogs, foram selecionados três blogs de cada língua 
investigada. Para o II, foram analisadas postagens dos blogs Jordan’s Beautiful Life, A 
Rosie Outlook e Hanna Gale, todos escritos por mulheres falantes nativas da língua. Para 
o PB, foram analisadas postagens dos blogs Grandes Mulheres, Necessidades Femininas 
e Variedades Femininas, todos escritos também por mulheres falantes nativas da língua. 

O teste de preenchimento de lacunas continha 24 lacunas a serem preenchidas, 
sendo oito alvo e dezesseis distratoras. Dentre as lacunas-alvo, duas continham o perfect 
universal (situação persistente), e seis continham o perfect existencial (duas com valor de 
perfect experiencial, duas com valor de passado recente e duas com valor de resultado). 
As sentenças eram equivalentes nas duas línguas. Os testes foram aplicados a quinze 
falantes nativos de cada língua, sendo oito do sexo feminino e sete do sexo masculino, 
todos com uma média de idade de 25 anos (vinte a 29 anos para os falantes do PB, e 23 a 
31 anos para os falantes do II). 

Em todos os dados do II analisados, o perfect universal foi realizado pela perífrase 
“have + particípio”, pela mesma perífrase no progressivo (“have + particípio + ing”) e 
pela perífrase “be + gerúndio”. Para auxiliar a veiculação, foram utilizados os advérbios 
“since”, “for”, “always”, “recently”, “lately” e expressões adverbiais. Já o perfect 
existencial foi realizado através da perífrase “have + particípio” e do pretérito perfeito 
(com outras informações na sentença). Foram utilizados na veiculação os advérbios 
“never”, “ever”, “already”, “yet”, “just”, “still”, “recently” e expressões adverbiais. 
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Em todos os dados do PB analisados, o perfect universal foi realizado através da 
perífrase “ter + particípio”, da perífrase “estar + gerúndio” (e sua variação com o verbo 
auxiliar “vir”) e do presente do indicativo (incluindo a expressão “andar + predicativo”). 
Foram utilizados os advérbios “ultimamente”, “atualmente”, orações com valor adverbial 
iniciadas pelo verbo “haver”, expressões adverbiais iniciadas pela preposição “desde” e 
outras expressões adverbiais para auxiliar na veiculação do aspecto. O perfect existencial 
foi realizado através do pretérito perfeito (com outras informações na sentença). Para 
auxiliar na veiculação, foram utilizados os advérbios “nunca”, “já”, “recentemente”, 
“até”, “ainda” e a expressão “acabar de + infinitivo”. 

Apesar de o PB utilizar a perífrase “ter + particípio” na veiculação dos traços de 
perfect, essa perífrase não veicula os dois tipos de perfect, como acontece no II com a 
perífrase “have + particípio”. Como prevista na hipótese adotada nesta pesquisa, de 
acordo com os dados do PB, diferentemente do II, a perífrase “ter + particípio” veicula 
exclusivamente o perfect universal nessa língua. Dessa forma, a hipótese deste estudo não 
foi refutada.  

Apesar de, ao contrário do PB, o II apresentar uma forma verbal específica para 
veicular os traços de perfect, foi observado nesta pesquisa que outras formas verbais 
parecem estar sendo capazes de veicular esse aspecto, mesmo que com o auxílio de 
advérbios. Essas outras formas utilizadas seguem um padrão semelhante ao PB, a saber: 
a perífrase “be + gerúndio” para veicular o perfect universal e o pretérito perfeito para 
veicular o perfect existencial.  

Além da semelhança na veiculação através da morfologia verbal, as duas línguas 
parecem se utilizar de advérbios do mesmo tipo na veiculação do perfect, apresentando 
as mesmas distinções entre os advérbios que veiculam o perfect universal e os que 
veiculam o perfect existencial. 

Este estudo comparativo entre o II e o PB apresenta contribuições para o ensino do 
II como língua estrangeira para falantes nativos do PB, bem como para o ensino do PB 
como língua estrangeira para falantes nativos do II, uma vez que identifica as formas de 
realização do aspecto perfect nas duas línguas, suas semelhanças e diferenças. 

A partir da análise feita neste estudo, podemos concluir que a classificação binária 
dos tipos de perfect entre universal e existencial parece dar conta de explicar os dados do 
II e do PB, e a semelhança na veiculação desse aspecto nas duas línguas parece 
argumentar em favor dessa classificação. A investigação das possibilidades de 
interpretações de subtipos dentro do perfect existencial, seguindo a classificação proposta 



93  

por Comrie (1976), bem como uma análise mais aprofundada no que diz respeito às 
situações de utilização de cada forma verbal na veiculação do perfect são projetos futuros 
de um possível desdobramento desta pesquisa. 
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ANEXO A – Ocorrências transcritas e analisadas dos programas de televisão para o II. 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=zH__72S96Lw 
Último acesso em 15/12/2015. 
 
G.N. – No, but do you know what’s going on at all? 
J.D. – You know if you’ve read the script… 
 
D.C. – It’s… It’s quite disconcerting at first, but I… I kind of enjoy it now. I think that 
I… I’m enjoying making the films and so they’re part of my life and it’s… it’s an honour. 
 
G.N. – Judy, did you… You had to learn how to smoke a spliff, didn’t you? 
J.D. – I did. In a film I’ve never seen. 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=jqfFCHBHpEo 
Último acesso em 15/12/2015. 
 
G.N. – You haven’t actually physically met it yet. 
B.C. – I haven’t met it… no. I should say him. 
 
B.C. – That’s right. That’s already been exposed. 
 
B.C. – Well, I’ve had a word with Disney. I just needed to check if I had to say that 
quickly in the film. 
 
G.N. – Ok, but could it come back? 
M.H. – Well… I’ve sort of written the finale. 
 
M.H. – And I thought if I’ve done that then the Miranda character has to do that but the 
you always take a step further with the sitcom, so then, she blew a candle out. Most things 
have happened to me but there are the other things like that… 
 
T.S. - It seemed to coincide with the advent of CT televisions and record, I don’t know, 
fortunately, because I woke up nude in a corridor of a hotel not only not outside my room, 
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but in another floor and I had to go downstairs to the foyer that had a great big picture 
window and I could see people going to work in cars and I had to walk like this over to 
the desk and there was nobody there and there was a dammed bell on it. “How am I gonna 
ring that bell?” without attracting attention to myself and a man came out and he said 
“Good evening, sir, can I help you?” I said “I’ve locked myself out of my room”. He said 
“Come with me” and I had to follow him in the walk of shame. 
 
B.C. - Missy, she’s what, eighteen? I mean, she’s so young and I said “It’s incredible 
you’ve achieved so much and I feel like I’m double you’re age and it’s incredible to listen 
to all of your achievements, I’m just…” and she was sitting right next to her parents and 
as well I said “I’m sitting here and I’m just getting stiff even listening to you.” 
 
T.S. - If you’re gonna play one of the greatest artist the world has ever known then the 
one thing you’re gonna have to know is how to be able to hold a brush and a palette (…) 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=rGROHdO8vQQ 
Último acesso em 15/12/2015 
 
R.W. - You know, I was worried that before she came… I've been a pop star since I was 
16, I haven't had to do anything for myself and then, all of the sudden,  I'm gonna be asked 
to guard this life and take care of her. (…)And every parent is gonna say that about, you 
know,  their daughters and their sons and stuff, but I'm a new parent, so I’ve still got 
that… that euphoria and that… they haven’t… she hasn't pissed me off yet. 
 
D.B. - And they literally have bodyguards to part so you can get to your car. So it’s 
strange. I've never experienced that… 
 
G.N.: - Darcey, with, with ballet fans, because it is very sexy in that you know, the men 
and women are not wearing many clothes, but are the ballet fans too posh to write kinda 
pervy letters and things? 
D.B.: - No, I have had quite a few pervy letters. 
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D.B.: - I used to, sometimes, get on the Tube after a show with my flowers and everything 
and you sit and your fans would follow you on and sit beside you and stuff. The only, I've 
only got weird shopping lists, kind of sexual shopping lists? Have you ever had those? 
R.W.: - Sexual shopping list? Do tell.  
D.B.: - Yeah, Very kinky. I've had some weird ones. 
 
R.W. - Yeah, we've written, we’ve written a ton of songs together. Me and Gaz have done 
about 25, 30 songs. I'm saving some for other projects and we have a good time. He comes 
over and we have a laugh. 
 
R.W. - We came back and we wrote a critically acclaimed album, commercially 
acclaimed album and we went on to do the biggest tour the UK's ever seen and we all 
became firm and very good friends. 
 
R.W.: - All the way through the career there’s been “do you get nervous before you go 
and do…?” 
 
D.B. - You know, it's so odd, but I’ve never had to open my mouth before. I’ve always 
danced with my body. 
 
D.B. - They're heaven. I mean, they've been doing it for nine years. It’s extraordinary. 
 
G.N.: - It's a really high standard. Are you guys watching? 
R.W.: - Uh-huh, I've watched a couple yeah. 
G.N.: - ‘Cause there’s a rumour that you're going to be performing on it?  
R.W.: - Maybe, yeah. I think so. I hope so. I’ve got an album out and I've done X Factor 
now. So there's only one left. 
 
D.B.: - I try and give constructive. As they get better and better then you're kind of gonna 
get bored if you give them the same correction every time. Like “come on, how many 
times I have told you this?” You know? 
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G.N.: - That doesn't mar my enjoyment in any way. And we mustn't forget just how…  
your amazing career. Just how brilliant you were ‘cause, this… I think this book is still 
in the shops, isn’t it? The… this… this great… 
D.B.: - Yes, it's just come out. It’s just come out. 
 
R.W.: - …have you not seen these doggy steps?  
P.O.: - No, Robbie, I can’t. Listen, Robbie, I’ve got… I’ve already got a swing on the 
ceiling, I can't have steps. No, it's bad enough. 
 
R.W.:-How have you managed to remember everything? 
P.O.:- I just do. I’ve got, there was a programme on Channel 4 about a kid who remembers 
everything. I can relate to him. I can empathize ‘cause I'm the same. I can vividly 
remember conversations. I can't remember last week. But I can remember 1970, 1980 
vividly. And that's why it's taken me three because I can't say then I did, then I did that. 
I’ve got to go into detail. 
 
R.W.: - I’m going to have to lie in mine. I've been to rehab twice. A lot of memories just 
have… they’ve fallen out.  
D.B.: -When you go on tour because you go on tour to these places several times, wouldn't 
you? 
R.W.:- Have you written your book yet?  
D.B.:-No. 
 
P.O. - The third year she goes and “Say your two words, Sister Lily”. She said "I quit". 
And Mother Superior said "Thank fuck for that, you’ve done nothing but moan since you 
got here." 
 
R.W.: -Cool. What’s the highest…  Where was the most dangerous base jump that you've 
done in a town or a city? 
 
P.O.: - You don't wanna chance your luck, you've done it once.  I'd say thank you, no 
more. 
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ANEXO B – Ocorrências transcritas e analisadas dos programas de televisão para o PB. 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=xWSjTRVAZac 
Último acesso em 15/12/2015 
 
J.S. - Seu pai, sua mãe, Adriana Falcão e João Falcão são dois grandes talentos, devem 
ficar muito envaidecidos quando veem o resultado que deu essa união, não ficam não? 
Não ficam babando? 
C.F. - Ah, muito obrigada, tem dois resultados, tem um resultado que está em Barcelona 
fazendo letras. Ou seja, também é um resultado muito legal! Resultado menor, mais nova. 
 
J.S. - Agora... Você já chama a Olívia assim, direto? Tipo, eu e Olívia. Não tem Dona 
Olívia? Nada disso? 
C.F. - Ah... não, a gente já passou dessa fase há muito tempo. 
 
J.S. - Ela já sabe que o Gregório está transando com você? 
 
O.B. - Eu? Sim, eu tenho vários CDs colocados virtualmente. Mas o da Clarice, ela não 
falou, porque ela é muito moderna. O dela não está só no iTunes, está no primeiro lugar 
do iTunes há mais de uma semana. 
 
J.S. - Claro! Roberto Muylaert, se o livro dele tiver em primeiro lugar na lista dos mais 
vendidos, ele vai encher a boca! Só eu que sou uma figura muito modesta e incrivelmente 
discreta, que jamais viria aqui para dizer que meu livro, o ultimo, já vendeu mais de 
duzentos mil exemplares. Eu não vou dizer isso aqui! 
 
C.F. - Ele tem uns problemas ali, tem umas falhas, e eu acho que faz parte da 
personalidade. Acho que é humano, é mais do que ser... Se você fica: Eu quero que saia 
perfeito! Você fica aquelas pessoas que estão com... sabe? Que estão há trinta anos com 
o mesmo projeto. 
 
J.S. - É porque com crise renal, não tem mesmo como fazer o show. 
C.F. - Eu já tive uma crise renal, isso é o quanto eu estava nervosa. 
 



103  

J.S. - Eu já tive também. De ficar embaixo da cama, porque era o local que doía menos. 
Mentira! Dói igual tudo... 
 
J.S. - E aí, entrou em cena... Aí pronto? 
C.F. - Não, entrei em cena meio “han, han” ainda, e depois conforme o show foi passando 
eu fui ficando mais calma e hoje em dia eu estou amando fazer. Mas eu quase fugi. 
 
C.F. - É eu estou vendo, em algum momento alguém vai ter que me tirar dali... Com 
aqueles ganchos enormes que te puxam, você sai ainda cantando um restinho, eu estou 
vendo esse momento, isso vai acontecer... Eu estou amando muito fazer show, é muito 
divertido. 
 
J.S. - Esse bigode é para parecer mais velho, o bigode e a barbinha assim? 
F.P. - É que estou fazendo um filme que eu sou dono do morro, traficante. Parece, Não? 
 
F.P. - E aí, eu rapelei tudo para ficar com uma cara de mal, assim... 
 
J.S. - Tem que responder em inglês. Não é Alex? 
A.R. - É verdade seu Jô. 
J.S. - Tem que dar um desconto. Ele ainda... Ele está... 
F.P. - Está começando, está começando... 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=bJR3jNBK9DI 
Último acesso em 15/12/2015. 
 
T.W. - Brigada. Não, é, na verdade, eu não sei, eu não descobri assim, Jô, eu sempre 
soube que eu queria ser atriz, então, desde os três anos de idade eu falava pra minha mãe 
que eu queria ser atriz, que eu queria fazer teatro, que eu não seria feliz fazendo outra 
coisa. E nas minhas peças, né, na UNIRIO, na faculdade que eu fiz, eu sempre tentava 
fazer coisas de humor. Mas, não trabalhei só com isso. 
J.S. - Não, claro, claro... 
T.W. - Mentira, eu trabalhei só com isso, mas, mas eu sempre soube que eu queria ser 
atriz, mas eu não sei quando eu descobri, eu acho que eu não descobri. 
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T.W. - Porque eu era flácida. Não, porque, porque...é... eu tava na academia, na verdade 
eu não era da academia e uma amiga minha falou que ela sofreu bullying lá porque ela 
era gordinha, e eu também militante, falei: “Não, vou lá te ajudar”, e aí eu entrei na aula, 
dei um esporro no professor, falei: “Isso é um absurdo, você tratar uma aluna assim”, 
falei: “Você tá fora, vou falar com o dono.”, ele falou: “Eu sou o dono”, eu falei: “Tudo 
de bom.” Falei, aí eu fui expulsa...Aí, eu fui expulsa já de um aeroporto. Porque eu tentei 
me passar por uma valise naquele negócio da mala, eu tentei ir disfarçada e fui descoberta. 
 
T.W. - Tá bom, né, Jô? A vida inteira eu fui expulsa. Já fui expulsa de vários lugares, e... 
Tudo de bom...Aquela... 
 
J.S. - Você já foi expulsa de festa infantil? Não? 
T.W. - Cara, eu fui expulsa, eu já fui expulsa. Ah, eu fui expulsa agora de uma cena de 
um filme com a Ingrid que eu estou fazendo. 
 
T.W. - Eu fui pra África, eu tenho uma coisa com a África, cara. Eu adoro a África, então 
eu já fui três vezes meditar na África. 
 
T.W. - Eu queria desejar feliz natal pra toda a minha família, pra Eliene que trabalha lá 
em casa, e pra minha amiga, porque melhor amiga, nunca vi ninguém igual a ela, que é a 
Cecília. Foi minha melhor amiga. Conheço ela há seis anos, no primeiro ano eu odiava 
ela, achava ela uma bruxa, agora eu amo ela, é minha melhor amiga, é... Sou melhor 
amiga dela, adoro ela... 
 
J.S. - Me falaram que você toca bateria. 
T.W. - Não, eu estou fazendo aula de bateria, mas não toco bem, não. 
 
Vídeo retirado do link: https://www.youtube.com/watch?v=yzqWtb9POxI 
Último acesso em 15/12/2015. 
 
J.S. - Você já calculou quantos quilômetros você já... nesses vinte anos você já viajou, 
não? 
I.S. - Nunca calculei, a gente podia fazer um livro desses cálculos. 
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J.S. - Você acabou de falar uma coisa que eu acho fundamental para todo artista. É você 
se exibir para quem está com você também.   
 
J.S. - E vocês... E viajam... Há quanto tempo vocês estão juntos? Essa banda? 
I.S. - Tem uma turma que está comigo há muitos anos.  
J.S. - Há muito tempo. 
I.S. - Gigi está comigo há muito tempo, Rada, 
 
J.S. - Com que idade, era moleca? 
I.S. - Jô, assim, eu sempre toquei meu violão, me acompanhava, né? 
 
I.S. - O hotel já é um hotel que eu fico há muito tempo, todo mundo lá é assim, 
carinhosíssimos comigo. 
 
I.S. - Tudo com uma cara assim de que acabou de nascer, um negócio assim. 
 
I.S. - Eu adoro meu nome minha gente, ainda mais porque está me sustentando. 
 
I.S. - Joga o arroz pra lá, joga o feijão para cá. Você não precisa disso, está comendo o 
carboidrato errado. Eu digo: Tira daí, me joga na prateleira, me chama, me chama de 
produto e pronto! 
 
I.S. - E eu fico pensando: Meu Deus, já perdi tanta noite em show, tanta noite com 
trabalho, vou perder uma noite ali também, né? 
 
ANEXO C – Ocorrências analisadas dos blogs para o II. 
 
Dados do blog “A Rosie Outlook”: 
 
I do really appreciate the concern and the support (some people have been so kind), it's 
just that in some areas people have made assumptions about how I am, and tried to 
diagnose me with various things, and honestly... I really am okay.  It's just kind of a weird 
time - a time of growth, and reflection, and decision-making, and sometimes it's felt a 
little wearing, and tiring.  But the only way out is through, right? 
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I am trying really hard to bring my blogging back to the realm of catchup posts, reviews, 
photos of days out, but the truth is, I'm just so exhausted at the moment that I feel like 
I've been doing little else than commuting to and from work, cooking dinner and then 
collapsing into bed.   
 
I've been working on the workbook section of The Desire Map and I've just completed a 
section on 'things that aren't working', and it's surprising how much 'time' comes up (or 
perhaps it's not).  I've noted that I don't have enough time for hobbies, for creativity, for 
running, for yoga - all that good stuff that makes me feel content, and relaxed, and 
fulfilled, and happy.   
 
I think I'm quite a selfish person sometimes - it's an accusation that's been levelled at me 
on many occasions.  
 
I miss being able to walk to friends' houses, or being able to visit my parents without a 
two-hour round trip (much less than some people, I know) I've been thinking a lot about 
my personal values recently and I also discussed them with my life coach a couple of 
weeks ago.  
 
I've been trying to write more personal 'stream of consciousness' type blog posts on here 
lately (like this one!) and I've been writing more poetry, and it definitely makes me feel 
better.  (I hope they're not dull to read!)   
 
It feels like a strange time.  Your early-30s really are when you make decisions that will 
affect the next 5 or 10 years of your life (or the whole rest of your life if you decide to 
have children - not something I want right now, or maybe at all).  What makes it tougher 
is, as I've explained in lots of other posts, I just don't have any of the answers at the 
moment.   
 
Why I haven't changed my name 
 
As it stands today, I am still Rosie Tapping.  Although I became a married woman in 
April this year, I still haven't changed my name.  This is causing others a wide range of 
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emotions and questions, though the predominant reaction seems to be "Gosh, doesn't Tom 
mind?", as if I'm confessing to having taken another husband since, or to having sold all 
of his surfboards whilst he was out at work. 
 
I still have my parents' home phone number as 'home' in my phone and it's where I 
naturally feel I want to spend Christmas, and visit around my birthday. I just haven't quite 
grown into the idea of having a new 'family' yet. 
 
Even very superficially, I sort of like it that when you Google my name, my various social 
media accounts dominate the front page (not very security conscious, me).  I've always 
been comfortable using my surname, and Rosie Tapping feels like blogger me, Twitter 
me, LinkedIn me, and so on.  I always fancied writing a novel one day, and I have this 
daydream that my old teachers and people I went to school with will see my book on the 
shelves of Waterstones and instantly know I finally achieved my dream of being a writer. 
(I'm way too egotistical to have a pen name!) 
 
I’ve also written a lot about change and identity over the last year.  Since turning 30 (and 
now31) I’ve had something of an identity crisis – finding it difficult to work out what I 
want to do with the next 5, 10, 20 years of my life; and finding it difficult to pin down my 
exact likes and dislikes.  I want so many conflicting things – a nice house, but a round the 
world ticket; comfort and early nights with some adventures and wild nights thrown in 
too - and these last two years have been a really period of change and evolution for me.   
 
Some people have said that I might change my mind when I have children, or once I’ve 
got more into the groove of being married.  I’m definitely open to it. 
 
What do you think? Would you hang on to your name if you got married? Or are you 
married and have kept hold of it? Tell me I’m not completely bonkers for thinking so 
deeply about this…. 
 
We got married and it was an amazing, wonderful, perfect day.  And now all anyone can 
ask me is, "So when are you going to start trying for babies?" People have started to 
assume that I'll be winding my career down now to concentrate on having a family.  They 
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tell me I need a four-door car, not a two-door.  They nudge and whisper when I say I don't 
want a drink or I feel a little peaky in the morning. 
 
The blogging, the socialising, the pub beer gardens, the holidays in the sun, the travelling, 
the movie nights with friends, the occasional blogging event, the trips to London, the yoga 
and running, the backpacking around countries I haven't explored yet, the throwing dinner 
parties, the scribbles in notebooks, the swimming in the sea, the city lights, the 4pm white 
wine spritzer... 
 
I feel old enough that I've started figuring out who I am - old enough that I feel calm, and 
confident and able to ask for what I want. But not old enough to embrace the things that 
others tell you that you 'should' be doing in your 30s.  
 
Dados do blog “Hanna Gale”: 
 
Like right now I’ve got TWO bunches of flowers on my desk (bought ’em both myself 
because that’s how I’m rolling), it’s Friday, there’s a Pina Colada candle flickering away, 
I got me a mug of coffee in an initial mug (makes all the difference), the sun is shining, 
Spotify is trilling along and I’ve just been sent a case of booze from Midori. ALL THE 
YESES. 
 
I’ll be honest, I’m the worst at this kinda thing. Once an idea gets in my head I’m all 
about booking it and finding the money later (not exactly the strongest example of how 
to be a sensible adult but whatcha gonna do – least I’ve been to New York and Mykonos. 
Am I right, sisters?) 
 
I’ve spoken about this with various people and we’ve all said the same thing: you just 
come out of a Pilates session feeling like the best version of yourself. Like, you just have 
this renewed motivation for life, like you can tackle and achieve anything, and I think we 
could all do with a little more of that feeling because it’s bloody well aces. 
 
I reckon I’ve read this book about three times in my life, and without a doubt it was the 
most recent reading – probably when I was 24 – that affected me the most and left me 
sobbing into my battered copy and Mario pyjamas. 
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This was the last book I read, and as usual, it was finished within 24 hours. No biggie, 
I’ve just been a fast reader since reception when I was whizzing through them bad boy 
Kipper The Dog books way quicker than you were. Soz. 
 
It’s set in the Falkland Islands which I think subconsciously put me off a little to begin 
with, because hey, I’ve never been there and I don’t understand. But actually, the small 
town mentality is exactly what makes this work as much as it does. 
 
I gave the Cotton Dry Motionsense variety a go (because damn I love that fresh scent that 
makes you smell a *bit* like you’ve come out of the washing machine, all dandy and 
new), and, despite being almost half the size, it did the exact same sterling job.  
 
The one and only time i’ve eaten this spicy rice dish was when I was perched on the side 
of the Grand Canyon watching the sun set, so you can imagine eating it with a view of 
my cat’s cage instead wasn’t such a treat on the ol’ eyes. 
 
So, dya reckon you could last a week just eating the good stuff? And have you tried the 
cute new Sure Compressed deodorants? Pretty nifty, right? 
 
She’s recently started a little mission to send deserving bloggers little parcels of goodness 
as a surprise – and mine and Rudey’s came this week, crammed with toys, treats, and a 
self-warming cat sleeping bag home (and a sneaky can of the good stuff – Diet Coke – 
and a bar of chocolate for me). 
 
I’m still stuck on that level two failed attempts later and have racked up about 15 hours 
of playing time this week alone. I’ve forgotten what Chris’s face looks like tbh. 
 
Aside from these dreamy eye shadow palettes, SEVENTEEN have also just launched lip 
and face ones too – which, and this is gunna be groundbreaking for ya – include lip shades 
and dun, dun, dun everything you need to touch up your face on the go, so concealers, 
powder and blush. 
 
I’m a broken record today getting back on old bandwagons that have already been 
mentioned in my weekly favourites way back when. Soz and that. 
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I’ve been in two minds about including this in my favourites because you know what? I 
DON’T love it. 
 
If you’ve run out of decent snuggling up autumn TV, then this might be your fella. 
Althought it’s not Broadchurch or even Whitechapel or The Missing tbh. 
  
Has it just been me or have iPhone 6 phone covers been kinda hard to find since they 
launched an entire year ago? 
 
I’ve been collecting bits and bobs over the last month or two that I think will make a nice 
little parcel of a prize, including some beauty, some fashion and some stationery because 
duh, what’s Hannah Gale without stationery? 
 
Dados do blog “Jordan’s Beautiful Life”: 
 
Many of you have been asking what makeup I was applying in #MyBeautifulStruggle so 
I thought it would be easier to write it all down here for you. You can click on each of the 
products to bring you to a website where you can buy it too. Thanks again for all the love 
and support! HAPPY FRIDAY! 
 
Such an affordable yet wonderful palette. I have used this palette in two tutorials which 
you can find on my channel. 
 
An absolutely stunning warm coppery-red shade. I have been obsessed with this shade. It 
is quite a bold shade so it is definitely eye-catching.  
 
I’m not sure the name matches the shade of this lippy but i’ll let that go. This is a beautiful 
creamy nude shade. I’ve been loving wearing this on top of the Too Faced lip liner I 
mentioned above as it gives that ideal nude I’ve been looking for. This nude shade adds 
a slight sheen to the lips. I love it.  
 
This tanning product has been a saviour this month. OK, I’m sure you’ll all agree 
sometimes we just cannot be bothered to tan our whole bodies right?! Well, my face and 
neck are a lot lighter than the rest of my body at the moment so for the past month I have 
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been applying this wonderful product to my face and neck in the mornings (not every 
morning though!).  
 
What have your favourites been this month?? 
 
I’m sat here at my laptop feeling so overwhelmed with how much of a positive response 
I have had about #MYBEAUTIFULSTRUGGLE. It has been a week since I uploaded it 
to YouTube and its had over 60K views which has made me smile from ear to ear. On 
Sunday I decided it may be easier for people to spread the message by uploading it to 
Facebook and I am literally stunned at how many of you have watched it…4 MILLION!!!  
 
Without you guys it would never have been a video I considered but your constant support 
over the years has made me braver and stronger. This video is more than makeup and I 
think most of you get that. 
 
I have to say A MASSIVE THANK YOU from the bottom of my heart for all of the 
heartwarming positive comments and messages I’ve received. There has been thousands 
and I wish I could reply to every single one but it really is quite difficult.  
 
I just want you to know how much you’ve made my day/week/month/year!  
 
ANEXO D – Ocorrências analisadas dos blogs para o PB. 
 
Dados do blog “Grandes Mulheres”: 
 
Já faz algum tempo que venho tratando de assuntos com vocês que considero essenciais 
para o nosso amadurecimento e reflexão.  
 
Recentemente falei sobre isso no blog – você pode ler aqui – e o interessante é que isso 
acaba virando uma corrente.  
 
Depois de declarar que ela se sentia extremamente infeliz e deprimida, Essena resolveu 
fazer algo chocante: ela está editando as legendas de suas fotos no Instagram para dizer a 
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realidade por trás daquelas imagens e, por isso, a jovem chamou a atenção da mídia e tem 
sido um dos assuntos mais comentados da última semana.  
 
E eu, minha amiga, ao ler sobre a história de Essena e pensar em tudo o que eu já escrevi 
sobre aprovação/autoestima/inseguranças/validação e vida perfeita aqui no blog, não 
podia deixar de vir dizer que a sociedade realmente está começando a acordar e a evoluir.  
 
Nunca tentei passar uma imagem de ser o que eu não sou, graças a Deus, e deixei de me 
preocupar com números e com a validação das pessoas ou do mercado como um todo.  
 
Posso praticamente afirmar que a grande maioria das mulheres que sempre sofreram com 
o sobrepeso, como eu, se identificam com o que a moça disse e com o que escrevi no 
parágrafo acima.  
 
Se você está gostando de um cara e começou uma dieta que promete te fazer enxugar 10 
kg em um mês, tudo já começou muito errado.  
 
A moça do e-mail diz que acredita que o cara por quem ela se apaixonou agora é o cara 
da vida dela. Olha, eu também já jurei que X caras que gostei eram o homem da minha 
vida.  
 
Está mesmo difícil encontrar um amor que seja legítimo nos dias de hoje em que tudo é 
tão efêmero e descartável, mas o segredo de tudo está em se colocar em primeiro lugar, 
em cair fora quando a sua intuição diz que aquele cara não é para você e ai você começa 
a dar desculpas para si mesma a fim de se convencer de que sim, ele serve.  
 
Ultimamente tenho escrito muita coisa relacionada ao comportamento das pessoas.  
 
Sempre acreditei que ao acordarmos temos uma “folha em branco” para preenchermos.  
 
Quem me lê há anos sabe o quanto aprecio as pequenas coisas, pois estou sempre falando 
sobre isso, então vou compartilhar com vocês o que faço no meu dia a dia para ser mais 
otimista e impactar positivamente a vida de outras pessoas: 
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Quando ouço isso, fico meio sem entender e às vezes chego a achar que é “mentira”, 
afinal o que mais vejo são mulheres reclamando das modelos 46 dizendo que elas nem 
gorda são, que elas querem ver uma modelo gorda de verdade, o que temos chamado 
de“representatividade gorda” ultimamente.  
 
E ela termina o vídeo perguntando: “será que nós realmente estamos prontas para ver algo 
diferente do que temos visto?”  
 
Sempre escrevi sobre como o capitalismo faz com que você nunca seja boa o suficiente e 
você nunca será porque se emagrecer, seu cabelo não estará bom ou sua orelha será grande 
demais, seus seios muito pequenos: sempre haverá uma imperfeição porque eles precisam 
lucrar e a aceitação para ficar cada vez mais longe. 
 
Em sua frente, uma placa que dizia: “Estou aqui representando cada pessoa que já sofreu 
por alguma questão de autoestima porque todos os corpos têm valor. Para apoiar a 
aceitação, desenhe um coração no meu corpo.”  
 
Meus avós são bem velhinhos e estão casados há mais de sessenta anos.  
 
Sempre vi cumplicidade, intimidade e muito amor.  
 
Dados do blog “Necessidades Femininas”: 
 
O post de hoje é um tanto quanto diferente do que costumo fazer, alias, eu nunca fiz um 
post como esse porque nunca divulguei 'oficialmente' aqui no Blog. 
 
Não colocarei todas as fotos dos trabalhos que já fiz porque se não o post ficaria imenso 
(modéstia a parte), mas colocarei alguns em especiais que, para mim serviu de 'Guia de 
Evolução'. 
 
Atualmente o blog anda parado pela falta de tempo da Tia Dê, ela tem um salão de 
manicure em casa, então já viram né?!  
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Como ela recentemente mudou de ramo, me contatou novamente para criar uma nova 
Arte.  
 
O blog acaba de fechar uma mega parceria com a autora e escritora Lara Orlow. 
 
Já li seu segundo livro, que inclusive, foi minha Primeira resenha da vida, e se vocês não 
virão o post cliqueAQUI, e agora estou a espera de ler mais 2 livros. 
 
Já passou por diversas áreas profissionais diferentes, além dos livros atualmente trabalha 
com educação inclusiva, desenvolvendo atividades extracurriculares para crianças com 
deficiências em Sala de AEE – Atendimento Educacional Especializado. 
 
E pensando nisso, resolvi compartilhar com vocês minha lista de Canais que ando viciada 
ultimamente, vamos lá então? 
 
O primeiro canal é do meu lindo, e que provavelmente vocês já o viram aqui no Blog, 
Maycon Arêas. 
 
Se você me conhece há bastante tempo, sabe que eu e Adriana, vulgo Nina, temos um 
amor e uma relação muito intima e platônica .. kkkkkkkk .. Nos conhecemos há muito 
tempo e praticamente somos irmãs de mães diferentes, enfim, recentemente a Nina criou 
um Canal abordando assuntos que, digamos, não são muito comentados por mulheres no 
Youtube.  
 
Duas irmãs super parceiras que nasceram no mesmo dia e no mesmo mês apenas com 
alguns aninhos de diferença, Dru e Bete são essas lindas que eu acompanho há um certo 
tempinho e vem me cativando a cada vídeo e postagem.  
 
Há algum tempo tenho tido vontade de escrever e postar sobre “experiências” que faço 
em meus cabelos, cito eles (meus cabelos) porque é com certeza a minha prioridade,  
assim como de muitas mulheres que conheço e de quem mais se preocupa com a aparência 
e saúde dos fios. 
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 Conheço a Flavinha desde os tempos de escola, e acompanho seu blog há um certo tempo 
também, disse a ela como acho legal e tudo mais essa coisa de blog, de lidar com o 
publico, de trocar experiências com as leitoras, e aí ela me ofereceu um espaço como 
colaboradora aqui no N.F, valeu Flavinha! \o 
 
Não sei vocês, mas até hoje não encontrei uma cabeleira melhor que eu rsrs, digo isso 
porque nunca  consegui o resultado que eu desejo na mão de 'profissionais', já fiz esse 
lance de ombré no salão, gente na boa, a cor não ficou como eu queria, mas até que me 
conformei e achei ‘bonitinho’ por mera ilusão, pois eles estavam brilhosos e escovados, 
mas no dia seguinte: Ressecados e elásticos! 
   
Eu pesquiso, acho que como muitas aqui, soluções na internet, e espero poder ajudar 
também vocês, já que os blogs têm me ajudado muito nesse assunto.  
 
Dados do blog “Variedades Femininas”: 
 
Nos últimos dias tenho pensado muito sobre as relações que construímos, como 
solidificamos as coisas e achamos que por ter sido sempre assim, será sempre do mesmo 
jeito.  
 
Ela tem enfrentado tudo isso com muita coragem e mesmo diante da dor diária da 
aplicação do soro, segue firme, sendo furada sem focinheira, sem me atacar e me deixando 
administrar todos os remédios que precisa tomar.  
 
Depois da última crise que parecia não haver mais esperanças, já estamos juntas há dois 
meses e com muita alegria. 
 
Tenho refletido muito sobre o assunto, pois muitas vezes me reúno com um grupo de 
amigas: todas mulheres com cargos executivos, 100% independente financeiramente, 
ótima formação acadêmica, empoderadas de seus corpos, livres, comilonas, mas muito 
machucadas pelos homens e com muito medo de viver novos relacionamentos. 
 
Estou querendo escrever esse post há dias, mas acho esse um assunto tão chato que dá 
preguiça.  
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E esse tipo de coisa tem se naturalizado em minha vida, fiquei até meio estranha.  
 
Se eu fizesse uma pesquisa formal com portadoras de endometriose para entender o 
quanto já se sentiram diminuídas, humilhadas ou ofendidas por quem prefere diminuir a 
sua dor,os números seriam seguramente espantosos.  
 
Esse ano está sendo meio punk em alguns aspectos, cruzando e descruzando com pessoas 
que parecem querer tirar onda comigo, machucando, cutucando, como se tivessem 
enfiando uma faca e tendo prazer nisso.  
 
A gente se apega a ideias loucas que criamos. Eu, por exemplo, sempre tive extrema 
segurança que nunca poderia, ou posso, ter câncer na vida, afinal, na minha família 
ninguém nunca teve.  
 
Sabe, você já parou pra pensar que daqui há alguns anos todos que estamos aqui agora 
estaremos mortos, inclusive você?  
 
Fiz quatro anos de graduação, agora estou no mestrado, mas ainda não consegui. Mas, 
estou na luta! 
 
Mas é claro, que ela tinha que ficar surpresa, eu estudo Beauvoir no mestrado, já 
apresentei trabalhos sobre a obra dela, mas bem feito pra mim, que mandou não ter cara 
de quem estuda.  
 
Pessoas que nunca te viram ou que mal te conhecem.  
 
Ando meio fofoqueira esses dias, só pode, pois estou revisitando histórias pessoais antigas 
no blog.  
 
Esse “pezinho”, apesar dela não ter terminado a frase, é um pezinho na senzala. E a minha 
pergunta para vocês é: quem nunca ouviu essa frase na vida? E mais ainda, quem nunca 
sofreu ou ouviu falar de alguém que tivesse sofrido preconceito? 
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E quantas vezes debatemos esse assunto aqui? Quantas discussões já tivemos? 
 
ANEXO E – Teste de preenchimento de lacunas aplicado a falantes do II. 
 

A student learning English as a foreign language usually wants to sound as native 
as possible but grammar books do not always have examples that show how the language 
is really used. The texts below contain twenty blanks with three options of answers each. 
Underline the most natural answer to you. REMEMBER: the idea is not to choose the 
correct answer, but the answer you would choose if you were telling this story:  

 
“I moved (to here/ to this place/ here) in 1990 because of a job offer. Yeah, I (have 

worked/worked/have been working) here for 15 years already. I’m in love with this 
city. When people ask me for suggestions of places to visit I always give them the same 
(sentence/answer/ reply). I think everyone should come here. That’s normal, my friends 
think the same when I say I (never went/ have never been/never been) to their favorite 
city. My (passion/love/feeling) for this city started (immediately/right away/ soon). On 
the first day I decided to walk around a bit and thought: “This is the best city in the world!” 

 
“It was four in the afternoon and I decided to (go for a walk/ take a walk/ go walk). 

When I left (the house/ home/ my home) I met Mrs. Williams, an (old lady/ elderly/ 
aged lady) who is my neighbour. She asked me to open the gate for her and started talking 
to me: 

-Thank you. I (have been losing/ lost/ have lost) my keys and I still don’t know 
where they are. 

-No problem, Mrs. Williams. 
-Are you going out on a Monday afternoon? You should be working. 
-Well, I (have just graduated/just graduated/ have graduated recently). I’m still 

looking for a job. 
-Good boys are not lazy. 
I (was just trying/ was only trying/ was trying only) to help and I ended up feeling 

guilty and going back home.” 
 
“Yesterday I (waited/ was waiting/ had been waiting) for the lift at my building 

when a pretty girl stopped right next to me. We got in, and I decided I should say 
something. 



118  

-Do you live here? 
-Yeah. 
-Really? I (have lived/ have been living/ live) here for 5 years and that’s the first 

time I see you. (Cool/ Nice/ Wicked) Beatles T-shirt. 
-Thanks. 
-I like “Eleanor Rigby”. 
-I don’t know it. 
-Hmm. Do you like “I Am the Walrus”? 
-I’ve never heard it. 
-Well, you must like “Help”. 
-I think I don’t know this one. 
“How can someone (using/ with/ wearing) a T-shirt like that not know such famous 

songs?”, I thought. 
-(Did you ever hear/ Have you ever heard/ You ever heard) any Beatles song? 
-I don’t know, but I like this (photo/ photograph/ image) of them crossing the 

road. 
And that’s when our conversation ended.” 
 
“I was (on/ in/ by) the phone when my roommate arrived. I hung up the phone, and 

he said: 
-David, what’s this? 
-(I broke/ I’ve broken/ I broken) the window and the glass is cracked. 
-I can’t believe it! You’re (such/ so/ such an) irresponsible! 
-Calm down, man! 
-You need to do (something/ anything/ a thing)! Call someone to fix it! 
-(I just did it/ I just done it/ I’ve just done it)! I think it’s going to cost a lot of 

money. 
-(Your problem/ It’s your problem/ That’s your problem)!” 

 
ANEXO F – Teste de preenchimento de lacunas aplicado a falantes do PB. 
 

Um aluno aprendendo português como língua estrangeira quer parecer o mais 
nativo possível, mas as gramáticas nem sempre têm exemplos que mostram como a língua 
é realmente falada. Os textos abaixo contêm vinte lacunas para as quais foram dadas três 
opções de respostas. Sublinhe a resposta que for mais natural para você. LEMBRE-SE: a 
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ideia não é escolher a resposta certa, mas sim, a resposta que você escolheria se estivesse 
contando esta história:  

 
“Eu me mudei para (cá/ aqui/ esse lugar) em 1990 por causa de uma proposta de 

trabalho. Pois é, eu (tenho trabalhado/ trabalho/ estou trabalhando) aqui há 15 anos 
já. Sou apaixonado por essa cidade. Quando as pessoas me pedem sugestões de lugares 
para visitar, sempre (dou/ digo/ falo) a mesma resposta.  Acho que todas as pessoas 
devem vir aqui. É normal, meus amigos acham o mesmo quando digo que nunca 
(vou/tenho ido/ fui) à cidade (favorita/ preferida/ número 1) deles. Minha paixão por 
essa cidade começou (imediatamente/ logo/ rapidamente). No primeiro dia eu decidi 
andar um pouco e pensei:  “Essa é a melhor cidade do mundo!” 

 
“Eram quatro horas da tarde, e eu decidi dar uma volta. Quando saí de casa, 

encontrei (dona Maria/ com a dona Maria/ com dona Maria), uma senhora que é minha 
vizinha. Ela pediu para eu abrir o portão para ela e começou a conversar comigo: 

-Obrigada. (Perdi/ Tenho perdido/ Estou perdendo) minha chave e ainda não 
encontrei. 

-Sem problemas, dona Maria. 
-Indo passear na segunda-feira à tarde? Você (deve/ devia/ deveria) estar 

trabalhando. 
-Bem, eu (acabei de me formar/ me formei recentemente/ me formei há pouco 

tempo). Ainda estou procurando um (emprego/ trabalho/ serviço). 
-Bons rapazes não são preguiçosos. 
Eu só estava tentando ajudar e acabei me (tornando/ sentindo/ achando) culpado 

e voltando para casa.” 
 
“Ontem eu (esperava/ estava esperando/ esperei) o elevador no prédio onde eu 

moro quando uma menina linda parou do meu lado. Entramos no elevador, e eu decidi 
que deveria falar alguma coisa.  

-Você mora aqui? 
-Moro. 
-É mesmo? Eu (estou morando/ tenho morado/ moro) aqui há 5 anos e é a 

primeira vez que vejo você. Camisa (maneira/ show/ legal) dos Beatles. 
-Valeu. 
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-Eu gosto de “Eleanor Rigby”. 
-Não conheço. 
-Hmm. Gosta de “I Am the Walrus”? 
-Nunca ouvi. 
-Bem, você deve gostar de “Help”. 
-Acho que não conheço essa. 
“Como pode alguém (usando/ vestindo/ com) uma camisa daquela não conhecer 

músicas tão famosas?”, pensei. 
-Você já (ouviu/ tem ouvido/ ouve) alguma música dos Beatles?  
-Não sei, mas gosto dessa (imagem/ foto/ fotografia) deles atravessando a rua.  
E foi então que a conversa acabou.” 
 
“Eu estava (ao/ no/ com o) telefone quando meu colega de quarto chegou. Desliguei 

o telefone, e ele disse: 
-David, o que é isso? 
-Eu (estou quebrando/ tenho quebrado/ quebrei) a janela e o vidro está rachado. 
-Não acredito! Você é (muito/ tão/ tanto) irresponsável! 
-Calma, cara! 
-Você precisa fazer (alguma coisa/ algo/ uma coisa)! Chame alguém para 

consertar! 
-(Fiz isso agora/ Acabei de fazer isso/ Fiz isso há pouco tempo)! Acho que vai 

custar muito dinheiro. 
-(Isso é problema seu/ Isso é seu problema/ Problema seu)!” 


