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“Aprendemos que esse chegar também se torna relativo 

porque é impossível falar de estados definitivos no 

homem, já que o homem vive num constante espírito de 

aperfeiçoamento. Chegar é uma etapa do caminho, é um 

ponto traçado por nós para reconhecer os passos que 

demos e para calibrar os que ainda faltam percorrer. 

Chegar é um respirar fundo para voltar a começar. Na 

verdade, o caminho que temos que construir é eterno e 

pede uma ação constante, pois a meta afasta-se e eleva-

se na medida em que a alcançamos. Onde estar, então? 

No caminho, ativos e despertos. É esse o nosso lugar. O 

importante é ter encontrado o caminho, graças ao nosso 

esforço, com as próprias mãos, dia após dia.” 

(Delia Steinberg Guzmán, Pérolas de Sabedoria) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

GUIMARÃES, Patricia Afonso Lima. Verbos de estado e morfologia de progressivo: um 

estudo comparativo entre o português do Brasil e o inglês dos Estados Unidos da 

América. 2017. 202f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, Centro 

de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

Neste estudo, temos como objetivo contribuir para o entendimento do que caracteriza 

verbos de estado. Mais especificamente, nossos objetivos são investigar como verbos 

tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, 

são realizados no português do Brasil (PB) e no inglês dos Estados Unidos da América 

(IEUA) e fazer uma análise comparativa entre as realizações das duas línguas. Nossas 

hipóteses são que, para realizar verbos tipicamente classificados como verbos de estado 

veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, (i) falantes nativos do PB se utilizam 

exclusivamente da morfologia de não progressivo e (ii) falantes nativos do IEUA se utilizam 

exclusivamente da morfologia de não progressivo. Para testar essas hipóteses, foram 

analisados dados de falantes das duas línguas através de dois testes de produção: um teste 

escrito de preenchimento de lacuna e um teste oral de produção semi-espontânea. Os 

resultados obtidos no primeiro teste sugerem que a maioria das subclasses de verbos 

classificados como verbos de estado testadas pode ser utilizada com a morfologia de 

progressivo no PB, como a perífrase “estar” + gerúndio e, no IEUA, como a perífrase “to be” 

+ gerúndio. Os resultados obtidos no segundo teste sugerem que essa morfologia é quase tão 

utilizada quanto a morfologia de não progressivo na fala semi-espontânea de nativos do PB, 

mas é bem menos utilizada que a morfologia de não progressivo  na fala semi-espontânea de 

nativos do IEUA. Desse modo, nossas hipóteses foram refutadas. Apesar de alguns desses 

verbos tipicamente classificados como verbos de estado serem utilizados com a morfologia de 

progressivo, argumentamos que esses não são verbos de estado verdadeiros por não 

possuírem o traço [+estativo] desde o léxico.  

 

Palavras-chave: Aspecto; Verbos de estado; Morfologia de progressivo; Português do Brasil; 

Inglês dos Estados Unidos da América.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

GUIMARÃES, Patricia Afonso Lima. Stative verbs and progressive morphology: a 

comparative study of Brazilian Portuguese and American English. 2017. 202p. Thesis 

(Masters in Linguistics) – Faculdade de Letras, Centro de Letras e Artes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

In this study, we aim to contribute to the understanding of stative verbs 

characterization. More specifically, our aims are to investigate how verbs typically classified 

as stative verbs conveying the continuous aspect are realized in Brazilian Portuguese (BP) and 

in American English spoken (AE), and to make a comparative analysis of the realizations 

found in both languages. Our hypotheses are that, to realize verbs typically classified as 

stative verbs conveying the continuous aspect, (i) native speakers of BP exclusively use the 

non-progressive morphology, and (ii) native speakers of AE exclusively use the non-

progressive morphology. In order to verify our hypotheses, we analyzed data from speakers of 

both languages collected via two production tests: a cloze test and a semi-spontaneous speech 

production test. The results obtained from the first test suggest that the majority of the 

subclasses of verbs typically classified as stative verbs tested can be used with the progressive 

morphology in BP, such as the periphrasis  “estar” + gerund and, in AE, such as the 

periphrasis “to be” + gerund. The results obtained from the second test suggest that this 

morphology is used as much as the non-progressive morphology in the semi-spontaneous 

speech of native speakers of BP; however, it is less used than the non-progressive 

morphology in the semi-spontaneous speech of native speakers of AE. Therefore, our 

hypotheses were refuted. Although some of these verbs typically classified as stative verbs 

were used with the progressive morphology, we claim that these are not real stative verbs, 

given the fact that they do not present the [+stative] feature specified in the lexicon.  

 

 

Keywords: Aspect; Stative verbs; Progressive morphology; Brazilian Portuguese; American 

English. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre todas as espécies, a humana é a única com a capacidade de adquirir linguagem. 

Ainda que outros animais possuam eficientes sistemas de comunicação, nenhum desses 

sistemas é tão complexo a ponto de ser entendido como linguagem. Logo, podemos entender 

que a linguagem é o exercício de uma faculdade que existe exclusivamente no homem.  

Levando em conta tal pressuposto, a partir da década de cinquenta do século XX, 

Noam Chomsky argumenta em favor do inatismo. Para Chomsky, a linguagem, radicada na 

mente/cérebro, é uma faculdade humana inata, ou seja, inerente aos seres humanos. A linha 

teórica da Linguística elaborada por Chomsky é denominada Gramática Gerativa ou 

Gerativismo. 

Nessa perspectiva teórica, a linguagem é o produto de uma faculdade mental 

específica chamada Faculdade da Linguagem (doravante FL). Uma vez que a FL é aquela que 

abarca o conhecimento subjacente a expressões linguísticas, o objetivo para os estudos 

linguísticos do Gerativismo é caracterizar essa faculdade e investigar como ela está 

representada na mente humana.  

O estado inicial da FL é denominado Gramática Universal (doravante GU). A GU 

contém os princípios gramaticais universais invariáveis, que se aplicam a todas as línguas 

naturais que coexistem no mundo, e os parâmetros, que seriam os princípios responsáveis pela 

variação que pode ser encontrada entre as línguas. Além disso, a GU permite que a aquisição 

de qualquer língua se dê, uma vez que o indivíduo seja exposto a dados linguísticos de uma 

determinada língua. Só após a exposição aos dados linguísticos, o indivíduo desenvolve a sua 

gramática particular, responsável pelo conhecimento de sua língua nativa. 

 O entendimento de que a FL é uma faculdade mental específica nos leva a outro 

pressuposto importante do Gerativismo, a proposta da modularidade da mente. De acordo 

com essa proposta, a mente é composta por um sistema complexo de módulos cognitivos 

distintos. Os módulos cognitivos que compõem a mente, como, por exemplo, a linguagem e a 

visão, possuem certa autonomia, uma vez que cada módulo é regido por seus próprios 

princípios, e dizem respeito a uma função cognitiva específica.  

Apesar da autonomia entre os módulos mentais, vale salientar que eles interagem entre 

si, sendo dois dos módulos com os quais a FL interage conhecidos como “sistemas de 

desempenho”: o sistema articulatório-perceptual e o sistema conceptual-intensional. O 

primeiro deles é responsável por transformar as representações fonéticas geradas pela FL em 
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sons linguísticos e o segundo, por transformar as representações semânticas geradas pela FL 

em conceitos. 

Com a inauguração do Programa Minimalista (doravante PM), entendemos que a FL 

não só interage como também é dirigida pelos sistemas de desempenho articulatório-

perceptual e conceptual-intensional. Esses sistemas são os responsáveis por restringir o tipo 

de representação que pode ser gerada pela FL. Nesse sentido, as propriedades do léxico, 

também denominadas traços, que são fornecidas à sintaxe, são restringidas por esses sistemas.   

  A partir do Gerativismo em sua versão minimalista, podemos lançar um novo olhar 

sobre a maneira como os traços estão representados na mente. Há traços de naturezas distintas 

– há traços fonológicos, sintáticos e semânticos, por exemplo. O foco desta dissertação é o 

estudo de um traço de natureza semântica: a estatividade. Além disso, baseamo-nos na 

hipótese da uniformidade dos traços, segundo a qual todas as línguas compartilham os 

mesmos traços. De acordo com essa hipótese, a diferença entre as línguas é decorrente do 

modo como esses traços se realizam morfologicamente em cada língua. 

Dado o fato de as línguas divergirem apenas em relação à realização morfológica dos 

traços, temos o estudo comparativo de línguas como uma abordagem viável para entender a 

representação mental da linguagem. Os estudos linguísticos comparativos realizados na 

atualidade, inseridos na linha teórica do Gerativismo, apresentam uma proposta distinta 

daquela de caráter histórico oitocentista, pois se atêm ao objetivo psicológico de investigar as 

propriedades gerais e específicas do conhecimento linguístico de falantes de diferentes 

línguas.   

Neste trabalho comparativo, investigaremos como falantes nativos do português do 

Brasil (doravante PB) e falantes nativos do inglês dos Estados Unidos da América (doravante 

IEUA) expressam verbos tipicamente classificados como verbos de estado em situações 

contínuas, ou seja, aquelas que são descritas como estando em andamento em determinado 

período de tempo. Logo, ainda que o foco de nossa investigação seja um traço semântico, o 

traço de estatividade, a fim de entendermos melhor a natureza desse traço, estudaremos a sua 

interação com um traço gramatical, o traço de continuidade.  

Nesse sentido, buscamos entender a relação entre os verbos tipicamente classificados 

como verbos de estado, aqueles que se supõe que carregam o traço de estatividade, e a 

morfologia de progressivo, uma das morfologias utilizadas para expressar o traço de 

continuidade, como as perífrases formadas por “estar” + verbo principal no gerúndio no PB e 

por “to be” + verbo principal no gerúndio no IEUA. Uma vez que a estatividade e a 
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continuidade são tidas como traços de natureza aspectual, podemos dizer que esta dissertação 

trata, em sentido amplo, da categoria linguística de aspecto. 

  O objetivo geral desta dissertação é contribuir para o entendimento do que caracteriza 

verbos de estado. Há, na literatura, uma variedade de estudos a respeito desses verbos, porém 

não é consensual que esses verbos formem uma classe homogênea. Há autores que acreditam 

que os verbos de estados constituem uma classe, que pode ser dividida em subclasses, 

enquanto outros autores acreditam que esses verbos sequer constituem uma classe. Propomo-

nos, aqui, a problematizar a classificação de alguns verbos como verbos de estado a partir da 

adoção de um critério linguístico: o uso da morfologia de progressivo.  

 O uso da morfologia de progressivo em verbos tipicamente classificados como verbos 

de estado no PB e no IEUA já foi anteriormente investigado em Guimarães (2011, 2012, 

2013). Tais estudos voltaram-se para algumas das subclasses nas quais podem ser divididos os 

chamados verbos de estado. O presente estudo pretende aumentar o escopo dessa 

investigação, examinando o uso da morfologia de progressivo em um maior número de 

subclasses nas quais podem ser divididos os chamados verbos de estado. 

Desse modo, os nossos objetivos específicos são três, a saber: (i) investigar como 

verbos tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo são realizados morfologicamente no PB; (ii) investigar como verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são 

realizados morfologicamente no IEUA e (iii) fazer uma análise comparativa entre as 

realizações morfológicas dos verbos tipicamente classificados como verbos de estado nas 

duas línguas investigadas.  

Para tanto, adotamos as seguintes hipóteses em relação ao PB e ao IEUA, (i) para 

realizar verbos tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o aspecto 

imperfectivo contínuo, falantes nativos do PB se utilizam exclusivamente da morfologia de 

não progressivo e (ii) para realizar verbos tipicamente classificados como verbos de estado 

veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, falantes nativos do IEUA se utilizam 

exclusivamente da morfologia de não progressivo. Neste trabalho, advogamos em favor da 

ideia de que o traço de estatividade é incompatível com a morfologia de progressivo.  

Para testar as hipóteses delineadas para este estudo, investigamos dados de produção 

de falantes das duas línguas obtidos por meio de dois testes de produção. O primeiro deles é 

um teste escrito de preenchimento de lacuna acessado através de uma plataforma online, 

enquanto o segundo é um teste oral de produção semi-espontânea.   
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A dissertação aqui iniciada é composta por quatro capítulos. O primeiro trata do status 

da categoria de aspecto na teoria linguística, além de tratar do estudo dos traços de natureza 

aspectual que aqui nos interessam. A segunda trata do status da relação entre verbos de estado 

e morfologia de progressivo em diferentes línguas e, em especial, no PB e no IEUA. O 

terceiro trata da metodologia adotada. O quarto trata dos resultados obtidos e da análise dos 

dados. Por fim, nesta dissertação, tecemos considerações finais. 
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1. O STATUS DE ASPECTO NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

“Aspectual value contributes in an essential way to 

our grasp of the situations presented in sentences, 

and to the movement of time in discourse.” 

Carlota Smith 

 

De acordo com a perspectiva teórica do Gerativismo, estudar a linguagem pressupõe o 

estudo de uma função mental. Estudos inseridos nessa perspectiva teórica mentalista se 

propõem a responder a perguntas centrais, que dizem respeito ao objeto da investigação 

gerativista, o conhecimento linguístico. Tais perguntas são: (i) o que constitui esse 

conhecimento?; (ii) como esse conhecimento surge na mente? e (iii) como um indivíduo põe 

seu conhecimento linguístico em uso?
1
  

O modelo de gramática proposto pelo Gerativismo para explicar o funcionamento da 

Faculdade da Linguagem vem sendo reformulado desde o seu surgimento, ainda na década de 

cinquenta do século passado. Tais reformulações acarretaram mudanças e geraram abordagens 

distintas dentro dessa mesma perspectiva teórica. No presente estudo, adotamos a abordagem 

lexicalista do Gerativismo, na qual há um componente específico para a morfologia, nomeado 

léxico, que é separado do componente computacional, específico para a formação de 

sentenças, nomeado sintaxe. Nesse sentido, essa abordagem pressupõe que haja dois tipos de 

computações: as que ocorrem dentro do léxico, que geram palavras, e que as ocorrem dentro 

da sintaxe, que geram sentenças
2
.  

Na abordagem lexicalista, entende-se que o falante abriga, em seu léxico mental, uma 

lista de itens que possuem traços formais, semânticos e fonológicos. Tais itens lexicais são 

considerados o input da sintaxe, pois são extraídos do léxico com especificação categorial. A 

sintaxe, por sua vez, opera com palavras prontas vindas do léxico, ou, mais especificamente, 

com os traços subjacentes a essas palavras.  

A abordagem ainda perdura e é encontrada em versões recentes do Gerativismo, como 

o PM (CHOMSKY, 1995). Com o advento do PM, estudos que investigam traços subjacentes 

                                                           
1
 Na década de 60 do século passado, na tentativa de definir o programa de investigação do Gerativismo, Noam 

Chomsky delimita os estudos linguísticos às três perguntas que se referem estritamente ao nível mental da 

linguagem. Conforme se deu o desenvolvimento do modelo teórico do Gerativismo, Chomsky (1988) inclui uma 

quarta pergunta ao questionário do programa. Essa questão distingue-se das três anteriores por dizer respeito ao 

nível biológico da linguagem, sendo ela: “quais são os mecanismos físicos que servem de base para esse sistema 

de conhecimento e para o uso de tal conhecimento?”. 
2
 Vale destacar que, embora façamos referência aqui a “palavras” e “sentenças”, tal referência deve ser entendida 

como uma simplificação, uma vez que, na faculdade da linguagem, as palavras e as sentenças não seriam itens 

lexicais e frases com substância fonética, e sim coleções de traços formais, semânticos e fonológicos que 

correspondem aos itens lexicais e coleções de representações fonológicas e semânticas que correspondem às 

sentenças. 
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às categorias conceptualmente motivadas, como tempo e aspecto, ganham maior destaque. 

Neste estudo, buscamos investigar um traço aspectual semântico constitutivo de determinados 

verbos, o traço de estatividade, utilizando-se, para tanto, da realização morfológica de um 

traço aspectual gramatical, o traço de continuidade.  

Uma vez que nosso objetivo é tratar de traços aspectuais, este primeiro capítulo é 

dedicado à revisão bibliográfica da categoria linguística de Aspecto. No capítulo que aqui se 

inicia, há três seções que têm como objetivo tratar estritamente da categoria de Aspecto. Na 

primeira seção, tratamos da definição dada a essa categoria linguística. Nas duas seções 

seguintes, tratamos das subdivisões de Aspecto. Mais especificamente, a segunda seção trata 

de aspecto gramatical, enquanto a terceira seção trata de aspecto semântico. Na quarta seção, 

discutimos, à luz de estudos inseridos na perspectiva teórica do Gerativismo, o conceito de 

traço. Em especial, tratamos do traço de estatividade, que é de particular interesse neste 

estudo.  

 

1.1  A noção de aspecto 

 

A noção de aspecto é reconhecida pela primeira vez ainda na Antiguidade. Conforme 

relata Castilho (1967 apud Sant’Anna, 2008), na Grécia Antiga, os filósofos estoicos 

analisavam os tempos verbais, mas os caracterizavam levando em conta seus valores não 

dêiticos. Esses filósofos dividiram os verbos em dois grupos, os determinados e os 

indeterminados (aoristo e futuro). Os determinados foram divididos em duas categorias, (i) o 

presente e o imperfeito e (ii) o perfeito. O imperfeito e o presente diziam respeito às diferentes 

perspectivas de duração das situações enquanto o perfeito dizia respeito a situações acabadas.  

Logo, como ficará claro no decorrer deste capítulo, a divisão proposta por esses filósofos dos 

verbos determinados levava em consideração questões aspectuais. Durante o curso da história, 

os estudos referentes à noção de aspecto floresceram. Os estudos tipológicos, como o de 

Comrie, trouxeram muitas contribuições para o estudo dessa categoria e é pelo olhar desse 

autor que aqui começaremos a tratar dos fenômenos aspectuais. 

Em seu livro intitulado Aspect, Comrie (1976) trata da categoria linguística de 

Aspecto
3
. De acordo com a definição do autor, Aspecto diz respeito “aos diferentes modos de 

se observar a composição temporal interna de uma situação” (Comrie 1976, p. 2, tradução 

nossa). Quando menciona que uma situação é composta por um “tempo interno” que se refere 

                                                           
3
 Em relação à terminologia, optamos, neste trabalho, por utilizar “Aspecto” e “Tempo”, com as iniciais 

maiúsculas, para fazer referência às categorias linguísticas encontradas nas línguas naturais que codificam os 

conceitos de aspecto e tempo, respectivamente.   
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a Aspecto, Comrie pressupõe que haja também, em forma de oposição, um “tempo externo” 

que compõe a mesma situação. O “tempo externo” de uma situação se refere a uma categoria 

linguística denominada Tempo.  

Segundo Smith (1991, p.135, tradução nossa), Tempo e Aspecto são “sistemas 

temporais complementares” assim como aponta Travaglia (1994, p. 43), que afirma que “tanto 

Tempo quanto Aspecto são categorias de TEMPO”. A partir dessas afirmações, podemos 

entender que Aspecto e Tempo são duas categorias linguísticas que expressam referência ao 

tempo físico. 

Em 1985, Comrie publica Tense, uma obra que trata da categoria de Tempo. O 

objetivo do autor nesse trabalho era o de investigar como o conceito de tempo – como as 

noções de presente, passado e futuro – é expresso nas línguas naturais. Para explicar Tempo 

nas línguas naturais, Comrie (1985) representa tempo como uma linha reta em que o marco 

zero, o presente, é representado pelo momento da fala. À direita do marco zero (0), há a 

representação do futuro – um momento posterior ao momento da fala – e, à esquerda do 

marco zero (0), a representação do passado – um momento anterior ao momento da fala, 

assim como ilustra a figura (1), retirada de Comrie (1985, p.2). 

 

Figura 1: Representação de tempo (Comrie, 1985) 

 

                                                PASSADO     0     FUTURO 

 

Tempo, de acordo com Comrie (1985), é uma categoria dêitica, isto é, uma categoria 

que relaciona uma situação a um ponto de referência, como, por exemplo, o momento da fala. 

Tempo pode ser expresso linguisticamente por meio da morfologia verbal ou por meio de 

itens ou expressões lexicais de maior especificidade, como “ontem”, “hoje” e “amanhã”. 

Segundo Comrie, Aspecto, diferentemente de Tempo, é uma categoria não dêitica. 

Desse modo, Aspecto, apesar de ter uma relação com o conceito de tempo, não diz respeito a 

um ponto distribuído na linha do tempo em relação a algum outro ponto nessa linha para 

localizar uma situação descrita. Assim como coloca Costa (2002, p. 20-21), “a categoria de 

Aspecto trata o fato como passível de conter frações de tempo que decorrem dentro dos seus 

limites”. Esta autora ainda ressalta que “Aspecto é a categoria linguística que informa se o 

falante toma em consideração ou não a constituição temporal interna dos fatos enunciados” 

(COSTA, 2002, p.20-21). Tomemos os exemplos em (1) a seguir para ilustrar essa 

constituição temporal interna. 
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1. (a) Pedro nadava no lago. 

    (b) Pedro nadou no lago. 

A partir da análise dos exemplos em (1) do ponto de vista temporal, podemos afirmar 

que tanto (1a) quanto (1b) fazem referência ao mesmo “tempo externo”, o tempo passado. A 

distinção entre esses exemplos estaria relacionada à noção de Aspecto. Segundo Smith 

(1991), aspecto nos permite visualizar uma situação descrita a partir de uma perspectiva 

temporal que pode focalizar o todo ou uma parte dessa situação. Em (1a), a situação é vista 

levando-se em consideração as suas partes internas inerentes. Já em (1b), a situação é vista 

como um todo – um bloco fechado em um determinado período do tempo.  

No caso de diversas línguas, uma mesma marca morfológica pode codificar tanto 

valores temporais como aspectuais. O português, por exemplo, é uma língua em que tempo e 

aspecto são “representados morfologicamente colapsados em um mesmo morfema”
4
 

(MARTINS, 2006, p.39). Nesse caso, não há necessariamente uma marca morfológica 

específica e exclusiva para expressar a noção de aspecto. Podemos observar esse fenômeno no 

exemplo (1a) em que o verbo se encontra conjugado no pretérito imperfeito do modo 

indicativo.  No caso do verbo nadava, nota-se que a marca morfológica “–va” abriga 

informações de tempo passado e de aspecto imperfectivo, um dos aspectos que serão 

explicitados no decorrer desta seção.  

Pelo fato de um mesmo morfema poder expressar tanto a categoria de Tempo quanto a 

de Aspecto e, além disso, pelo fato de os estudos destinados a Tempo serem mais volumosos 

e abrangentes
5
 na literatura ocidental

6
, criou-se a ideia de que a categoria de Aspecto seria 

dependente da categoria de Tempo. Comrie (1976), no entanto, ao postular que essas duas 

categorias diferem no que diz respeito à dêixis, assume que Aspecto seja, ao mesmo tempo, 

independente e complementar à categoria de Tempo.  

Uma maneira de vermos a independência entre essas categorias é observar casos em 

que Tempo e Aspecto não sejam realizados por meio do mesmo morfema. Em línguas como o 

português e o inglês, é muito comum descrever uma ação que está em curso no momento da 

fala, o que se refere a uma noção aspectual, através de uma perífrase progressiva. No PB, essa 

perífrase é composta pelo verbo auxiliar “estar” e o verbo principal no gerúndio e, em inglês, 

                                                           
4
 A estratégia de formar uma unidade morfológica para expressar dois ou mais traços distintos tem relação com o 

que Sigurðsson (2005) nomeou como “Princípio da Compacidade”. 
5
 No passado, por volta de cinquenta anos atrás, os estudos sobre aspecto eram quase que restritamente voltados 

para a descrição de línguas eslavas, como se aspecto fosse um fenômeno típico dessas línguas. (VERKUYL, H.; 

SWART, H., & VAN HOUT, 2004). Por ser um fenômeno especialmente estudado nessas línguas, inaugurou-se 

uma linha de estudos denominada “oriental” (DAHL, 1981, p. 79).  
6
 Segundo Câmara Jr. (1969), os estudos linguísticos ocidentais privilegiaram Tempo em detrimento de Aspecto, 

fazendo com que aquele se tornasse o cerne dos estudos do paradigma verbal.  
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pelo verbo auxiliar “to be” e o verbo principal no gerúndio. Temos como exemplos as 

sentenças abaixo: 

2. (a) Pedro está comendo uma maçã. 

   (b) Peter is eating an apple.  

 

Em ambas as sentenças ilustradas em (2), a noção de tempo está codificada no verbo 

auxiliar e, por outro lado, a noção de aspecto está especialmente codificada no verbo 

principal. Com esses exemplos, podemos ver ainda com mais clareza que Tempo e Aspecto 

devem ser tidos como categorias independentes.  

No que diz respeito ao Aspecto, Comrie (1976) afirma que há dois diferentes modos 

através dos quais essa categoria pode ser expressa linguisticamente, sendo eles: a morfologia 

verbal e a semântica inerente dos verbos e de diferentes classes de itens lexicais, como dos 

argumentos dos verbos e dos adjuntos adverbiais. Quando a informação aspectual é codificada 

pela morfologia verbal, Comrie (1976) refere-se a essa informação como “aspecto 

gramatical”. Já quando a informação aspectual independe da marca morfológica e faz 

referência às propriedades inerentes ao verbo e aos outros itens lexicais utilizados para 

descrever uma situação, Comrie (1976) refere-se a essa informação como “aspecto inerente” 

ou “aspecto semântico”
7
.  

Para Smith (1991)
8
, assim como para Comrie (1976), componentes aspectuais – os 

aspectos gramatical e semântico – são independentes entre si, mas interagem 

sistematicamente nas sentenças para formar a informação aspectual. Desse modo, seguindo a 

proposta desses dois autores, a interação desses componentes aspectuais nos fornece o 

significado aspectual da sentença.  

Nas próximas seções, tratamos separadamente de cada um desses componentes. A 

seguir, discutimos a noção de aspecto gramatical e, em seguida, a noção de aspecto 

semântico.  

 

1.2 O aspecto gramatical  

 

Em sua definição de aspecto gramatical, Comrie (1976, p.7, tradução nossa) aponta 

que essa noção deve ser entendida como a “gramaticalização das distinções semânticas 

relevantes”, no que diz respeito aos significados aspectuais, nas diversas línguas naturais. 

                                                           
7 Neste trabalho, utilizaremos o termo “aspecto semântico”.  
8
 Diferentemente de Comrie (1976), Smith (1991) não utiliza os termos “aspecto gramatical” e “aspecto 

semântico”, mas sim os termos “ponto de vista” e “tipo de situação”, respectivamente, para fazer referência a 

esses dois aspectos. Optamos por manter a nomenclatura adotada por Comrie neste trabalho.   
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Nesse sentido, de acordo com o autor, a noção de aspecto gramatical pode referir-se 

restritamente a noções aspectuais gramaticalizadas. Ao pensarmos na distinção entre as 

sentenças que correspondem aos exemplos (1a) “Pedro nadava no lago” e (1b) “Pedro nadou 

no lago”, percebemos que a oposição das informações aspectuais está pautada em itens 

gramaticais, os morfemas “–va” e “–ou”. A morfologia verbal, nesse sentido, é essencial para 

determinar a leitura aspectual dessas sentenças. 

Sendo assim, quando a informação aspectual está codificada em itens gramaticais – 

por exemplo, em um morfema gramatical ou em verbos auxiliares associados aos verbos 

principais em estruturas perifrásticas – temos o que chamamos de aspecto gramatical. Para 

Comrie (1976), há dois aspectos gramaticais básicos nas línguas naturais, o perfectivo e o 

imperfectivo.  

O aspecto perfectivo caracteriza uma situação sem fazer distinção entre as partes 

internas dessa situação, ou seja, independentemente da sua temporalidade interna. Retomando 

novamente os exemplos em (1), a sentença (1b) configura uma situação de leitura perfectiva. 

Portanto, a situação em (1b) é observada como um todo, a partir de um ponto de vista externo, 

tendo o seu início e o seu fim bem definidos e delimitados.  

Ter seu fim delimitado, no entanto, não significa que a situação tenha necessariamente 

terminado, como no exemplo “Pedro comeu maçã”, em que o sujeito pode não ter terminado 

de comer uma maçã inteira, mas, com apenas uma mordida na maçã, podemos considerar que 

o conteúdo da sentença é verdadeiro. Além disso, devemos ressaltar que, em “Pedro comeu 

maçã”, mesmo que o sujeito não tenha terminado de comer uma maçã inteira, a situação é 

descrita como um todo, como um ponto definido e delimitado no tempo. 

O aspecto imperfectivo caracteriza uma situação de modo a desmembrar as suas partes 

internas, limitadas pelo início e pelo fim dessa situação. Desse modo, as partes internas dessa 

situação podem ser observadas a partir de um ponto de vista interno. A título de ilustração, 

temos a sentença no exemplo (1a), que configura uma situação de leitura imperfectiva. 

A partir dos exemplos dados em (1), nota-se que, no PB, podemos distinguir a 

expressão do perfectivo (1b) daquela do imperfectivo (1a) no tempo passado por meio das 

morfologias de pretérito perfeito do indicativo e de pretérito imperfeito do indicativo, 

respectivamente. Há outras línguas, no entanto, em que essa correspondência não existe e não 

é possível diferenciar a expressão desses aspectos morfologicamente.  

No inglês, por exemplo, o morfema “–ed”, além de expressar a noção de tempo 

passado, pode expressar tanto o aspecto perfectivo como o imperfectivo. Nesse caso 
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específico, é preciso recorrer a outros elementos sentenciais, como advérbios e expressões 

adverbiais para entendermos qual a leitura aspectual de uma sentença em que o morfema “–

ed” esteja junto ao verbo
9
. 

Voltando à bipartição do aspecto gramatical em perfectivo e imperfectivo, Comrie 

(1976) afirma também que o aspecto imperfectivo, por contemplar diferentes tipos de 

distinções aspectuais, pode ser subdividido em algumas línguas. Assim sendo, nessas línguas, 

podemos ter o aspecto imperfectivo habitual e o aspecto imperfectivo contínuo, sendo este o 

aspecto que desperta-nos maior interesse neste estudo. A seguir, podemos ver como Comrie 

(1976, p. 25) esquematiza as subdivisões dos diferentes tipos de aspecto: 

 

Figura 2: Diagrama da classificação das oposições aspectuais, segundo Comrie (1976). 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o esquema acima, temos as diferentes oposições aspectuais propostas 

por Comrie (1976), as quais serão tratadas a seguir. Primeiramente, a fim de apresentarmos as 

diferenças entre os aspectos habitual e contínuo, vejamos as orações destacadas nos exemplos 

a seguir. 

3. (a) Pedro nadava no lago quando era jovem. 

    (b) Pedro nada no lago todos os dias. 

    (c) Pedro estava nadando no lago quando cheguei. 

   (d) Pedro está nadando no lago agora. 

 

O aspecto habitual faz referência a um hábito, uma situação recorrente em um 

determinado período, de modo que ela não seja vista como um fato acidental. No caso das 

sentenças nos exemplos (3a) e (3b), temos uma situação habitual no passado e uma situação 

habitual no presente respectivamente. Já nos exemplos (3c) e (3d) não descrevem situações 

habituais. 

                                                           
9
 Não necessariamente o morfema utilizado em inglês para marcar tempo passado e os aspectos perfectivo e 

imperfectivo é “-ed”, já que há verbos irregulares nessa língua, como, por exemplo, os verbos “to be” e “to 

think”.  

PERFECTIVO IMPERFECTIVO 

HABITUAL CONTÍNUO 

NÃO PROGRESSIVO   PROGRESSIVO  
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Ainda no que diz respeito ao aspecto habitual, Comrie (1976) reforça que a 

habitualidade não deve ser confundida com a noção de iteratividade, já que uma sentença 

habitual não necessariamente é iterativa. A iteratividade indica que uma determinada situação 

ocorreu repetidas vezes, ou seja, indica “a ocorrência sucessiva de uma situação” 

(MAGGESSY, 2013, p.26). Essa distinção fica clara em sentenças com a expressão “used to”, 

que veicula situação habitual no inglês. Em “My grandparents used to live in Portugal” 

(“Meus avós moravam em Portugal”), a sentença é habitual, mas não é iterativa. Apesar de 

mencionar a iteratividade, Comrie não define se ela faz parte dos aspectos imperfectivos ou se 

ela está contida no aspecto habitual.  

O aspecto contínuo, por sua vez, faz referência a uma situação que está em andamento 

em um determinado período. No caso das sentenças em (3c) e (3d), temos uma situação em 

curso no passado e uma situação em curso no presente, respectivamente. Quanto à expressão 

do aspecto imperfectivo contínuo, é importante notar que sua expressão pode se dar por meio 

de morfologias de progressivo e de não progressivo no PB, como mostram os exemplos cujas 

orações estão em negrito em (4) abaixo, em que parte dos exemplos em (3) é retomada. 

4. (a) Pedro estava nadando no lago quando cheguei. 

   (b) Pedro está nadando no lago agora. 

   (c) Pedro nadava no lago quando cheguei. 

   (d) Pedro nada no lago agora. 

 

É interessante notar que, em (4a) e (4c), de um lado, e em (4b) e (4d), de outro, as 

sentenças de leitura contínua foram expressas através de marcas morfológicas distintas, ainda 

que preservassem o mesmo Tempo e o mesmo Aspecto. Desse modo, em línguas como o 

português, o aspecto contínuo pode ser expresso através de uma morfologia de não 

progressivo, como a morfologia de presente do indicativo (sentença em (4d)) ou de pretérito 

imperfeito do indicativo (sentença em (4c)), ou através de uma morfologia de progressivo, 

como a perífrase “estar” + verbo principal no gerúndio (sentenças em (4a) e (4b)). Há outras 

línguas, no entanto, que não possuem uma morfologia de progressivo para expressar uma 

situação em andamento. A respeito de uma dessas línguas, o húngaro, Emmel (2005, p.55) 

afirma que:  

“[O] Húngaro não apresenta uma marcação morfológica para o progressivo, 

mas a ordem de palavras e uma entonação especial da sentença autorizam 

uma interpretação progressiva, sem que isso seja assumido como uma 

construção progressiva genuína.”  

 

Nas línguas como o PB, isto é, línguas em que há a distinção entre morfologia de 

progressivo e de não progressivo, a morfologia de progressivo “corresponde à morfologia 



34 
 

 
 

específica para a expressão do imperfectivo contínuo” (ARAÚJO, 2015, p. 41). Nessas 

línguas, porém, de acordo com Comrie (1976), o uso da morfologia de progressivo pode ser 

restringido devido a particularidades semânticas do verbo. Além disso, segundo o autor, cada 

língua tem suas próprias regras que especificam quais são os verbos que podem ser 

combinados à forma progressiva. A questão do uso da morfologia de progressivo é 

especialmente relevante neste trabalho e voltaremos a tratar dela com mais cuidado no 

próximo capítulo desta dissertação. 

Por fim, é importante chamar a atenção para o fato de que Comrie (1976), como 

mostra a figura 2, inclui progressivo e não progressivo em seu quadro de distinções 

aspectuais, tratando dessa oposição de maneira ambígua, ora como se progressivo e não 

progressivo fossem categorias aspectuais distintas, ora como se fossem marcas morfológicas 

distintas. Neste trabalho, no entanto, não consideraremos progressivo e não progressivo como 

diferentes categorias aspectuais, mas como diferentes marcas morfológicas, ou seja, como 

diferentes maneiras de realizarmos morfologicamente o aspecto imperfectivo contínuo. Essa 

questão será retomada mais adiante, na seção 2.1 do capítulo 2. 

No decorrer desta seção, salientamos, bem como observa Cunha (2004), que há uma 

considerável variação entre as línguas humanas quanto aos recursos disponíveis para 

expressar a informação aspectual relevante. Se, por um lado, a expressão morfológica de 

Aspecto varia entre as diferentes línguas, por outro, Aspecto é uma categoria sintática 

universal, pois está presente em todas as línguas. Na próxima seção, trataremos daquele 

aspecto que diz respeito às particularidades semânticas inerentes dos itens lexicais, o aspecto 

semântico. 

 

1.3 O aspecto semântico 

 

Além de preocupar-se em tratar das significações referentes aos diferentes tipos de 

aspecto gramatical, Comrie (1976, p. 41) também se propõe a discutir com detalhamento as 

propriedades inerentes às várias classes de itens lexicais. Analisar o conjunto de propriedades 

aspectuais inerentes aos itens lexicais nos faz entender sobre aspecto semântico, tópico sobre 

o qual nos debruçaremos nesta seção.  

Ao tratarmos de aspecto semântico, é necessário fazer menção ao estudo pioneiro de 

Vendler que traz à tona questões sobre o verbo levantadas ainda na Antiguidade, por 

Aristóteles (Metafísica; IX 1048), e mais recentemente por Kenny (1963 apud VENDLER, 

1967). Vendler (1967) realiza um estudo tipológico no qual, compreendendo o verbo como 
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um lexema atemporal, propõe um modelo de categorias verbais. Para propor quatro categorias 

verbais – estados, atividades, processos culminados e culminações –, o autor leva em 

consideração o esquema de tempo dos verbos junto aos seus complementos e o tipo de 

situação que eles expressam. 

Vejamos, em detalhes, as características dadas às quatro categorias verbais de acordo 

com a proposta de Vendler (1967) no quadro (1) abaixo: 

 

Quadro 1: características das categorias verbais de acordo com Vendler (1967) 

TEMPORALIDADE DEFINIÇÃO PROCESSUALIDADE HOMOGENEIDADE 

Estados instante 

(entre t1 e t2) 

não definido não processo ? 

Atividades período (em t) não definido Processo Homogêneo 

Processos 

Culminados 
período (em t) definido Processo não homogêneo 

 

Culminações 
instante 

(entre t1 e t2) 

definido ? ? 

 

Como um dos critérios para distinguir as categorias verbais, Vendler (1967) trata do 

critério que nomeamos como “temporalidade”. Vendler (1967, p. 106) diferencia atividades e 

processos culminados, de um lado, e culminações e estados, de outro lado, através de um 

esquema temporal que aqui nomeamos como a oposição entre período (em t) e instante (no 

intervalo entre t1 e t2), respectivamente. Segundo esse autor, atividades, como “correr”, e 

processos culminados, como “desenhar um círculo”, pressupõem que o tempo t se estenda 

durante o período em que essas ações estejam se dando.  

Para os estados, como “amar alguém”, e culminações, como “vencer uma corrida”, 

Vendler assume que o esquema temporal em que essas situações se dão é indivisível em fases, 

sendo situações vistas como em um bloco de instantes de tempo entre os pontos temporais t1 

e t2 em que se dão. Não possível dividir estados em fases, pois os estados implicam em 

situações estáveis e não sujeitas a mudanças. Não é possível também dividir culminações em 

fases, já que esses eventos são instantâneos e, portanto, não se estendem em partes. 

Vendler (1967) também trata do critério de definição – mais tarde entendido e tratado 

como telicidade por Comrie (1976) – para categorizar os verbos de acordo com a informação 

aspectual que expressam. O autor explica que estados e atividades podem se dar por um 

determinado período de tempo, longo ou curto, mas não levam um tempo definido para 

acontecer e não pressupõem um final inerente. Por outro lado, processos culminados se dão 

por certo tempo, mas esse período de tempo é definido e, além disso, há um “clímax”, quando 
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a ação acontece de fato (Vendler, 1967, p.100). As culminações, por serem eventos que 

ocorrem instantaneamente, se dão em um momento único do tempo, portanto, definido. No 

caso das culminações, o ponto terminal, ou “clímax”, do evento coincide com a ação em si. 

Em outras palavras, uma culminação é uma situação que se dá em seu clímax.   

Outro critério utilizado na categorização de Vendler – o de processualidade – tem 

relação com o verbo implicar em “um processo com fases que se sucedem no decorrer do 

tempo” (VENDLER, 1967, p. 99, tradução nossa). Para o autor, as atividades e os processos 

culminados implicam processos de fases sucessivas. Ao pensarmos em nadar e andar um 

quilômetro, conseguimos pensar em diferentes movimentos corpóreos que implicam o 

desenvolvimento dessas ações, como afundar um braço de cada vez para nadar ou colocar 

uma perna à frente da outra para andar, por exemplo.  

Diferentemente, um predicado estativo, como “saber linguística”, por não ser 

dinâmico, não implica um processo. Em relação às culminações, Vendler esclarece que alguns 

predicados, como “parar de correr”, podem implicar um processo. Por outro lado, Vendler 

(1967, p. 106) assume que outras culminações, como “reconhecer alguém”, por não 

implicarem ações voluntárias, assim como estados, não devem ser qualificadas como ações e, 

desse modo, não implicam um processo. Por essa razão, como afirma Godoy (1992, p. 24), 

Vendler (1967) agrupou, “de um lado, as culminações e os estados”, por apresentarem 

restrições de ocorrência em estruturas progressivas, “e, de outro, as atividades e os processos 

culminados”, que podem ocorrer com essas estruturas. 

Além dos critérios supracitados, Vendler trata do critério de homogeneidade. De 

acordo com o autor, uma atividade, como “o atleta correu”, pressupõe que, em qualquer 

intervalo de tempo capturado durante a ação, é possível dizer que o sujeito realizou aquela 

ação, nesse caso, correu. As atividades, desse modo, dão-se de maneira homogênea, uma vez 

que qualquer recorte do processo é igual ao todo. Entretanto, se temos um processo 

culminado, como “O atleta correu um quilômetro em 5 minutos”, ele não se dá de maneira 

homogênea. Ainda que pensemos que o atleta estava engajado em correr um quilômetro em 

qualquer recorte do processo, não é possível admitir que em qualquer recorte do processo o 

atleta, de fato, tenha corrido um quilômetro.  

Vendler não classifica explicitamente as culminações e os estados em relação à 

homogeneidade
10

. Seguindo a ideia de que homogeneidade seja aquilo que “designa uma 

                                                           
10

Apesar de Vendler não ter sido categórico a esse respeito, outros autores tocam na questão da homogeneidade 

em relação aos estados e às culminações. Por exemplo, Smith (1991) considera os estados homogêneos e 

Gabardo (2001, p. 12) afirma que “estados são homogêneos” e “culminações são heterogêneas”.    
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situação mantendo a sua identidade original” (CUNHA, 2004, p. 20), fazendo com que “cada 

uma das suas partes seja de natureza semelhante ao todo” (VENDLER, 1967, p.101, tradução 

nossa), é possível que entendamos estados como homogêneos, uma vez que, como já foi 

mencionado antes, são estáveis e não apresentam mudanças. Dessa maneira, qualquer parte 

focalizada em um estado é igual ao todo. No caso das culminações, é possível que entendamo-

nas como situações não homogêneas, pois são eventos que pressupõem a mudança da situação 

descrita.  

Apesar da sua grande relevância para os estudos de aspecto semântico, o trabalho de 

Vendler (1967) não se propõe a tratar explicitamente dessa noção.  Podemos citar o trabalho 

de Comrie (1976), por exemplo, como um estudo relevante que trata explicitamente da 

categoria de aspecto semântico. Além disso, o autor reforça que essa noção seja 

complementar à categoria de aspecto gramatical para apreendermos o valor aspectual de uma 

sentença. Comrie (1976) assume que existem três propriedades semânticas – posteriormente 

entendidas como traços – que definem aspecto semântico, sendo elas: a telicidade, a 

duratividade e a estatividade. 

A primeira propriedade semântica, a telicidade, está relacionada a situações que 

possuem um ponto final inerente. Desse modo, se o evento é delimitado por um término 

intrínseco expresso pelo verbo e os outros elementos que compõem a sentença, dizemos que 

ele é télico. Esse é o caso dos processos culminados. Por não apresentarem um ponto final 

inerente, as atividades e os estados são tidos como atélicos. Mais do que isso, estados são 

atélicos por não serem processos. Além disso, Comrie (1976, p. 47, tradução nossa) sugere 

que as culminações seriam atélicas, por não contemplarem “o processo que leva ao seu 

término”.  

A segunda propriedade semântica, a duratividade, está relacionada a situações que se 

estendem por um determinado intervalo de tempo. Dizemos que as situações que apresentam 

duratividade são durativas. As atividades, os estados e os processos culminados são durativos, 

pois essas situações se prolongam por um determinado intervalo de tempo. Em oposição, as 

culminações são pontuais, ou seja, são eventos instantâneos, logo não possuem duração 

inerente. 

A última propriedade semântica citada, a estatividade, está relacionada aos estados, ou 

seja, a situações não dinâmicas, estáveis e que não necessitam de energia externa para 

continuarem acontecendo. As três demais categorias, atividades, processos culminados e 

culminações, por serem eventos, são dinâmicas. 
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Em resumo da classificação de Comrie, segue o quadro (2). 

 

Quadro 2: Categorias semânticas aspectuais de Comrie (1976) relacionadas às categorias verbais de Vendler 

(1967). 

 TELICIDADE DURATIVIDADE ESTATIVIDADE 

Estados atélicos Durativos estativos 

Atividades atélicas Durativas não estativas 

Pr. Culminados télicos Durativos não estativos 

Culminações atélicas não durativos não estativos 
 

Se, por um lado, Comrie (1976) trata separadamente das noções de aspecto gramatical 

e semântico, por outro, o autor afirma que elas são noções complementares, portanto, a 

informação aspectual seria composicional. É preciso frisar, no entanto, que a ideia de 

composionalidade aspectual é reconhecida anteriormente ao trabalho de Comrie (1976), no 

início da década de 70, pelo trabalho de Verkuyl (1972)
11

. Segundo o autor, não encontramos 

o aspecto somente no radical do verbo, mas também nos seus argumentos, advérbios e 

morfologias que ajudam a compor a semântica verbal. Verkuyl (1989) assume que o sujeito, 

por exemplo, pode definir a duração de um evento. Por exemplo, nas sentenças “Pedro entrou 

na casa” e “O batalhão entrou na casa”, o sujeito faz com que visualizemos dois eventos de 

durações completamente distintas. 

Em relação às categorias verbais referentes a valores aspectuais semânticos, enquanto 

Vendler (1967) menciona a existência de quatro diferentes tipos de categorias, há outros 

autores, como Smith (1991), que propõem que sejam, na verdade, cinco tipos. O quinto tipo 

de situação, para Smith, é denominado semelfactivo
12

. Segundo a autora, verbos como 

“soluçar” e “espirrar” são considerados eventos semelfactivos. Por um lado, as situações 

semelfactivas são similares a culminações, por serem instantâneas, ou seja, situações pontuais. 

Por outro lado, diferentemente do que Smith (1991) propõe para as culminações, as situações 

semelfactivas são atélicas, logo, não apresentam um ponto final inerente e não implicam em 

estados resultantes ou mudanças de estado. Segue, no quadro (3) abaixo, a classificação de 

Smith (1991) baseada na correlação entre os tipos de situação e os seus traços definidores.  

 

                                                           
11 Mais anteriormente, autores como Poutsma e Jakobson já tratavam da natureza composicional da informação 

aspectual. No entanto, o assunto não ganhou a devida atenção que merecia, na opinião de Verkuyl (2002), 

porque, “naquela época, não havia árvores sintáticas”. (VERKUYL, 2002, p. 202).  
12 É válido mencionar que Comrie (1976, p.42) utiliza o termo "semelfactivo". O autor menciona que uma 

situação semelfactiva é aquela que ocorre apenas uma vez. Além disso, Lessa (2015, p. 51) menciona que, nos 

trabalhos de Vendler (1967) e Comrie (1976), a categoria de semelfactivos de Smith (1991) seria abarcada pela 

categoria culminação. 
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Quadro 3: Classificação das categorias aspectuais de Smith (1991, p.30). 

 TELICIDADE DURATIVIDADE ESTATIVIDADE 

Estados - [+] [+] 

Atividades [-] [+] [-] 

Pr. Culminados [+] [+] [-] 

Culminações [+] [-] [-] 

Semelfactivos [-] [-] [-] 
 

De acordo com Smith (1991), apreendemos o tipo de situação expresso por uma 

sentença através do significado aspectual. Por esse ser o aspecto que captura a natureza do 

evento, ou estado, a autora opta pela nomenclatura “tipo de situação” em vez de “aspecto 

semântico”. Para a autora, as propriedades definidoras dos diferentes tipos de situação são 

dadas pela combinação dos verbos, argumentos e advérbios da sentença. A combinação 

desses elementos sentenciais forma as chamadas “constelações verbais” (SMITH, 1991, p.27).  

Podemos dizer, assim, que Smith (1991), entre outros autores, como De Miguel (1999), 

ressalta, explicitamente, o caráter composicional do aspecto semântico. 

Verkuyl (2002) discorda da categorização quadripartite e ontológica
13

 de Vendler e 

propõe um esquema tripartite de categorias baseado em propriedades marcadas com traços 

binários. Esses traços binários seriam [+ADDTO], additive, referente a não estatividade da 

raíz verbal, e [+SQA], specified quantity of an individual, referente aos argumentos do verbo 

(NPs
14

) de quantidade específica. Para o autor, seriam três categorias verbais: os estados {[-

ADDTO]; [±SQA]}, os processos {[+ADDTO]; [-SQA]} e os eventos {[+ADDTO]; 

[+SQA]}. Nessa perspectiva, uma sentença tem valor terminativo se for composta pela matriz 

de traços {[+ADDTO]; [+SQA]}, como em (5a); caso contrário, a sentença tem valor 

durativo, como nos exemplos de (5b) a (5d) abaixo.  

 

5. (a) [Pedro (+SQA)] [[achou] (+ADDTO) [três tesouros (+SQA)]]: TERMINATIVO 

    (b) [Pedro (+SQA)] [[achou] (+ADDTO) [tesouros (-SQA)]]: DURATIVO 

    (c) [Garotos (-SQA)] [[acharam] (+ADDTO) [três tesouros (+SQA)]]: DURATIVO 

    (d) [Pedro (+SQA)] [[desejou] (-ADDTO) [tesouros (-SQA)]]: DURATIVO 

 

 Dentre os trabalhos mencionados nesta seção, os estudos de Verkuyl (1989, 2002) e 

Smith (1991) tratam das propriedades semânticas definidoras de categorias aspectuais como 

                                                           
13

 De acordo com Verkuyl (1989), Vendler (1967) propõe categorias ontológicas, uma vez que faz sua 

categorização baseando-se no nível lexical, aquele em que haveria a comunhão do conhecimento de mundo e do 

conhecimento linguístico, e não no nível estrutural, aquele em que o conhecimento de mundo não está em 

destaque. 
14

 Noun Phrases (= sintagmas nominais), referentes aos argumentos interno e externo do verbo. 



40 
 

 
 

traços de marcação binária. Na seção seguinte, trataremos com maior detalhamento sobre o 

conceito de traço nos estudos linguísticos, além de tratar especificamente do traço aspectual 

que é de grande interesse neste trabalho: o traço de estatividade.   

 

1.4 O traço de estatividade nos estudos linguísticos 

 

A presente seção está dividida em duas partes. A primeira parte, 1.4.1, trata do 

conceito de traço nos estudos linguísticos, além de explicitar o papel desse conceito dentro do 

arcabouço teórico do Gerativismo. Na segunda e última parte, 1.4.2, trataremos 

essencialmente do status do traço de estatividade nos estudos linguísticos.  

 

1.4.1 O conceito de traço 

 

O estudo de traços tem sua origem em estudos no âmbito da Fonologia, no início da 

década de 20 do século XX, desenvolvidos na Escola de Praga, também conhecida como 

Círculo Linguístico de Praga
15

. A partir, principalmente, dos trabalhos de Roman Jakobson, 

participante russo da Escola de Praga, passou-se a pensar que haveria unidades linguísticas 

mínimas, também denominadas traços pelos participantes desse círculo de estudos 

linguísticos.  

Décadas depois, a partir de uma visão mentalista da linguagem, Chomsky & Halle 

(1968), assumindo a ideia de que qualquer fonema pode ser descrito por um conjunto finito de 

traços distintivos, propõem que os traços são universais, uma vez que são unidades menores 

atômicas indissociáveis que constituem os fonemas em todas as línguas. Segundo a proposta 

desses autores, o fonema – não mais entendido como a menor unidade linguística passível de 

análise – é um feixe de traços distintivos. Seguindo tal proposta, podemos entender que “toda 

língua inclui certo número de traços distintivos e é a interseção desses traços que constitui o 

fonema” (LOPES, 1980, p. 126). Por exemplo, /b/ e /p/ são fonemas que compartilham os 

traços de oclusividade e labialização, pois ambos são [+oclusivo] e [+bilabial]. Entretanto, no 

que diz respeito ao traço de sonoridade, esses fonemas diferem, sendo esse traço especificado 

positivamente em /b/, [+sonoro], e negativamente em /p/, [-sonoro]. 

O conceito de traço não se limitou aos estudos fonológicos e foi também incorporado 

aos estudos no âmbito da sintaxe. Ainda no modelo da Teoria Padrão do Gerativismo, 

                                                           
15 A Escola de Praga, ou Círculo Linguístico de Praga, foi um grupo de estudos de Literatura e Linguística que se 

estabeleceu na cidade de Praga, a capital da República Checa, durante as décadas de 20, 30 e 40 do século XX.  
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Chomsky afirma que uma entrada lexical é composta por “um par (D, C), em que D é uma 

matriz de traços fonológicos e C uma coleção de traços sintáticos” (CHOMSKY, 1965, 

p.170). Na versão mais atual do modelo do Gerativismo, traços são definidos como partículas 

que carregam informações linguísticas selecionadas pelo sistema computacional 

(CHOMSKY, 1995). Na faculdade da linguagem, em cada uma das entradas lexicais, que são 

consideradas o input da sintaxe, há traços, de naturezas distintas, que devem estar a elas 

associados. Segundo Chomsky (1995), há três diferentes tipos de traços: fonológicos, 

semânticos e formais. Os traços fonológicos e os traços semânticos carregam informações que 

formam representações linguísticas são lidas pelos sistemas articulatório-perceptual e 

conceptual-intensional. Os traços formais, por sua vez, carregam as informações que precisam 

ser computadas pelo sistema computacional.  

Adger & Sveninous (2011) definem a noção de traço distinguindo-a da noção de 

categoria. Segundo esses autores, os traços são propriedades que definem uma categoria, 

enquanto categoria é, essencialmente, uma definição posicional. Adger & Sveninous (2011) 

distinguem dois tipos de traços com base na proposta do PM: (i) traços que atuam nas 

interfaces de som e significado e (ii) traços internos à sintaxe. Podemos dizer que, ao 

tratarmos da categoria de aspecto, estamos tratando de traços de diferentes naturezas, já que 

os traços de aspecto semântico, tratados na seção 1.3, como o traço de estatividade, a ser 

tratado na seção 1.4.2, seriam traços que atuam na interface de significado, e os traços de 

aspecto gramatical, tratados na seção 1.2, como o traço de continuidade, seriam traços formais 

de natureza flexional (ou funcional), portanto, internos à sintaxe. 

O conjunto dos traços universais que dizem respeito a todas as línguas encontra-se na 

GU. Através dos estudos comparativos entre línguas, podemos investigar quais são os traços 

que compõem a GU e como esses traços se relacionam com as propriedades de uma língua 

particular. A fim de responder essas perguntas, Chomsky (1995, 2001) trata de duas hipóteses 

abordadas nos estudos gerativistas: a hipótese da seleção e a hipótese da uniformidade dos 

traços.  

Segundo a hipótese da seleção, cada língua selecionaria um subconjunto de traços 

específicos a partir do conjunto universal de traços disponibilizados pela GU. Nessa 

perspectiva, os traços funcionais seriam selecionados durante o processo de aquisição. A 

criança em fase de aquisição de uma determinada língua selecionaria os traços a partir dos 

dados linguísticos aos quais ela é exposta. 
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Por outro lado, segundo a hipótese da uniformidade, as línguas compartilhariam todos 

os traços disponibilizados pela GU. A diferença entre as línguas particulares seria explicada 

pela realização ou não realização desses traços. Nessa perspectiva, a criança em fase de 

aquisição de linguagem precisa estabelecer o pareamento entre o valor dos traços linguísticos 

e os seus morfemas correspondentes.  

Em seu trabalho sobre a realização dos traços nas línguas, Sigurðsson (2005) se 

posiciona em relação às duas hipóteses apresentadas. Para o autor, a hipótese da seleção não 

parece viável, uma vez que categorias centrais, como, por exemplo, Tempo e Negação, aqui 

entendidas como traços formais (funcionais), diferentemente de traços fonológicos e 

semânticos das línguas, não precisam ser adquiridas pelo fato de serem propriedades inatas e 

universais. O que, de fato, precisaria ser adquirido seriam as formas de realização dessas 

categorias.  Sigurðsson menciona que as línguas apresentam um grau de uniformidade muito 

mais elevado que a hipótese da seleção pressupõe. De acordo com esta hipótese, a chance de 

encontrarmos Tempo e Negação na mesma língua seria de 25%. Tal porcentagem não condiz 

com a realidade, já que, conforme mostram estudos linguísticos, a maioria das línguas 

naturais expressa tanto Tempo quanto Negação, além de expressar outras categorias centrais 

como Aspecto, Concordância e Modo. 

De acordo com Sigurðsson (2005), se admitíssemos a plausibilidade da hipótese da 

seleção, a probabilidade de as línguas naturais serem incompatíveis seria muito alta. Além 

disso, a depender do quão incompatíveis fossem as línguas, fazer traduções seria inviável. 

Para o autor, o fato de as línguas naturais terem se desenvolvido sem apresentar sintaxes 

completamente incompatíveis seria estatisticamente inexplicável, ou melhor, seria um 

milagre. No entanto, se, assim como Sigurðsson (2005), assumirmos que todas as línguas 

teriam acesso a todos os traços disponibilizados pela GU, seria mais fácil explicar a 

compatibilidade que as línguas naturais apresentam e a possibilidade que temos de converter 

uma língua em outra. 

  É nesse sentido que Sigurðsson (2005) advoga em favor da hipótese da uniformidade. 

O autor traz à tona o Princípio do Silêncio, que garante uma explicação econômica para a 

diferença entre as línguas em relação à realização de traços. Segundo esse princípio, se, em 

uma língua, um determinado traço não é realizado foneticamente, é porque ele é silenciado 

nessa língua, e não porque ele esteja ausente de sua sintaxe. Além disso, qualquer traço pode 

ser silenciado, bem como há traços que são silenciados em todas as línguas. Além do 

Princípio do Silêncio, o autor também trata do princípio da compacidade, segundo o qual dois 
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traços próximos podem ser compactados em um único morfema. Conforme salientamos 

anteriormente, no português, por exemplo, podemos ver essa estratégia de compacidade, uma 

vez que traços de tempo e aspecto podem fundir-se em um único morfema, tal como “–va”, 

em “amava”.  

Além de Sigurðsson (2005), outros autores também advogam em favor da hipótese da 

uniformidade. Por exemplo, Cinque & Rizzi (2008) assumem que as mesmas projeções 

funcionais estejam presentes em todas as línguas, o que estaria de acordo com a hipótese da 

uniformidade. Para esses autores, assumir “que as línguas diferem em relação ao tipo ou ao 

número de projeções funcionais que elas selecionam de um inventário universal (CINQUE & 

RIZZI, 2008, p. 46, tradução nossa)” seria adotar uma proposta mais fraca do que a hipótese 

da uniformidade. 

Além disso, Cinque & Rizzi (2008) mencionam que uma metodologia muito utilizada 

para entendermos sobre a estrutura sintática das línguas é a observação das suas realizações 

morfológicas. Desse modo, propor uma abordagem em que se avalie o comportamento das 

realizações morfológicas das línguas, como fazemos no presente estudo, é contribuir, ainda 

que futuramente, para um trabalho que visa ao entendimento da representação dessas línguas.   

Neste trabalho, assim como Sigurðsson (2005) e Cinque & Rizzi (2008), assumimos a 

hipótese da uniformidade. Em outras palavras, assumimos que todas as línguas dispõem do 

mesmo inventário de traços e, nesse sentido, as diferenças de natureza sintática são explicadas 

pela maneira como cada língua realiza morfologicamente – ou silencia – os traços universais. 

Mais especificamente, assumiremos que todas as línguas compartilham os mesmos traços 

aspectuais, no entanto, suas realizações podem se dar de modos distintos nas línguas. Na 

próxima subseção, trataremos especificamente do traço aspectual de estatividade. 

 

1.4.2 Sobre o traço de estatividade 

 

O traço de estatividade é um traço relativo ao aspecto semântico das raízes verbais. 

Por essa razão, é considerado um traço de natureza semântica. No entanto, autores como 

Lakoff (1966; 1970 apud ARRAIS, 1984, p.71) tratam do traço [±estativo] como um “traço 

sintático que pode explicar as diferenças de comportamento entre classes distintas de 

predicadores”. Nesse sentido, podemos entender o traço de estatividade como sendo portador 

de propriedades que envolvem tanto a sintaxe quanto a semântica das sentenças. 
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É de suma importância que, antes de mais detalhamentos, ressaltemos que, neste 

estudo, assumimos que o traço de estatividade é diferente de verbo tipicamente classificado 

como verbo de estado e, portanto, não devem ser entendidos como sinônimos. O traço de 

estatividade é uma propriedade referente ao verbo, enquanto o verbo de estado tem sido 

definido por meio das diferentes categorizações de verbos teoricamente levando em 

consideração a presença do traço de estatividade. A problematização dessas classificações 

será feita no capítulo 2 desta dissertação.  

Ainda que não tenha falado sobre a estatividade como um traço, o estudo de Vendler 

(1967) sobre os lexemas verbais constitui um excelente ponto de partida para que a 

entendamos. Retomando o que tratamos na seção 1.3, para Vendler (1967), verbos de estado 

são aqueles que possuem um esquema temporal de instante (no intervalo entre t1 e t2), sendo 

indivisíveis em fases, portanto. Além disso, para o autor, verbos de estado não são definidos, 

pois não levam um tempo definido para acontecer e não pressupõem um final inerente, e 

tampouco podem ser considerados processos.  

Ao tratar do tipo de verbo classificado como estado, Vendler (1967) nos faz enxergar a 

estatividade como a ausência da dinamicidade e processualidade. Por isso, o autor postula que 

verbos constituídos pelo traço de estatividade
16

 não se combinam com formas progressivas 

e/ou imperativas. No entanto, o traço de estatividade não implica somente restrições na 

morfologia verbal ou no modo utilizado, mas também nos argumentos do verbo e nos demais 

itens lexicais que compõem a sentença, tais como os adjuntos adverbiais.  

Vendler (1967) ressalta que a estatividade pressupõe a duratividade, o que justifica a 

compatibilidade dos verbos de estado com advérbios e expressões adverbiais que denotam a 

duração da situação em curso no tempo, como, por exemplo, expressões adverbiais por x 

tempo, como em “Maria amou João por muitos anos”. No entanto, Ilari & Basso (2004, p. 16) 

assumem que alguns verbos que apresentam o traço de estatividade “não se combinam com 

adjuntos temporais que respondem à pergunta por quanto tempo?”. Esses autores, entretanto, 

não mencionam que verbos seriam esses. 

Ainda tratando do uso de advérbios de duração com verbos com o traço de 

estatividade, Smith (1991) afirma que, apesar de esses verbos admitirem o uso com advérbios 

de duração, esses mesmos verbos não admitem advérbios de duração indireta como, por 

exemplo, “lentamente” e “rapidamente”. Nesse sentido, uma sentença como “Eu lentamente 

acreditava em bruxas” não pode ser considerada gramatical.  

                                                           
16 É preciso frisar que o que nós chamamos aqui de verbos com traço de estatividade, Vendler (1967) trata como 

“verbos de estado”. 
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Outro ponto importante ressaltado por Vendler é que a estatividade também demanda 

que o sujeito apresente uma propriedade semântica específica: a não-agentividade. De Miguel 

(1999) afirma que os verbos que apresentam o traço de estatividade representam a expressão 

de uma condição ou de uma situação localizada no sujeito. A presença do traço de 

estatividade confere às situações a condição de serem não dinâmicas e, por isso, os envolvidos 

no processo verbal, muitas vezes, não sofrem alterações. O sujeito desses verbos funciona 

como suporte das propriedades expressas pelos verbos, sendo, portanto, beneficiário ou 

experenciador da situação descrita pelo verbo.  

Por essa razão, verbos que apresentam o traço de estatividade não são compatíveis 

com advérbios que pressupõem o controle do sujeito como “cuidadosamente”, 

“entusiasticamente” e “relutantemente” (ARRAIS, 1984, p.73), assim como não ocorrem 

como complementos do verbo de persuasão, tais como “persuadir”, “convencer”, etc. Smith 

(1991, p. 43) cita “John deliberately knew English” e “I persuaded Mary to know English”
17

 

como exemplos de que essas sentenças não seriam boas pelo fato de a presença do traço de 

estatividade no verbo “know” não ser compatível com advérbios que pressupõem agentividade 

do sujeito e com verbos de persuasão. 

Vendler (1967) aponta que, em qualquer intervalo temporal de um estado, ele se dá sem 

mudanças ou pausas. Por exemplo, em “Pedro amou Maria”, é verdade que Pedro amou 

Maria, sem interrupções ou mudanças. Smith (1991) chama atenção para essa característica e 

afirma que ela é uma propriedade vinculada à presença do traço de estatividade nos verbos. A 

essa propriedade, a autora dá o nome de “propriedade do subintervalo”, postulando que 

“quando um estado se dá por um intervalo de tempo, ele se dá da mesma maneira no menor 

subintervalo daquele intervalo (SMITH, 1991, p.37, tradução nossa).”   

Smith (1991) também frisa que o traço de estatividade confere a propriedade de 

homogeneidade às situações. Nesse sentido, um estado se dá de forma homogênea em cada 

momento do período de tempo pelo qual esse evento se estende. Segundo a autora, um estado 

estaria lexicalmente incapacitado para expressar uma mudança ou uma progressão durante o 

período de tempo em que se dá.  

                                                           
17

 As traduções das sentenças – “João sabe grego deliberadamente” e “Eu persuadi Maria a saber grego” –  

também seriam frases estranhas em português. Essas sentenças só são possíveis de serem interpretadas como 

estranhas se levarmos o verbo “saber” ao pé-da-letra, entendendo que há da parte do sujeito experienciador um 

controle sobre o ato de saber. Todavia, se aqui entendermos “saber inglês” com o sentido que qualquer slogan de 

escolas de inglês faria uso para convencer seus alunos a “estudar inglês” ou “aprender inglês”, as sentenças 

exemplificadas, portanto, podem ser consideradas sentenças bem formadas. 
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Por conta disso, para Smith (1991), um estado não pode parar por um determinado 

espaço de tempo e voltar a dar-se. No entanto, o que pode acontecer é um estado deixar de se 

dar definitivamente. Nos exemplos, “Pedro parou de saber inglês” e “Pedro deixou de saber 

inglês”, a primeira sentença pode ser considerada estranha, pois ninguém pode saber algo 

momentaneamente e tornar a sabê-lo novamente a posteriori. O caso da segunda sentença é de 

uma situação na qual o estado deixa de se dar definitivamente, o que soa mais plausível 

semanticamente.  

Para classificar o tipo situacional de estado, Smith (1991) dá maior relevância aos 

traços de estatividade e duratividade, enquanto o traço de telicidade é entendido com um traço 

aspectual que se torna simplesmente irrelevante pelo fato de o traço de estatividade ser 

positivo. Segundo a autora, o traço de telicidade diz respeito a um evento que tem ponto final 

inerente. Já a estatividade diz respeito a uma situação em que há ausência de ponto final. Pelo 

fato de verbos de estado não constituírem um evento, para Smith (1991), não há pertinência 

em classificá-los como atélicos, como outros autores o fazem, por exemplo, Rothstein (2004). 

Por essa razão, no quadro (2), referente à classificação de Smith (1991), os verbos de estados 

não recebem marcação no que diz respeito à telicidade. 

Alguns linguistas têm se valido desse mesmo traço de telicidade para averiguar se um 

predicado é estativo ou não. Ilari & Basso (2004), por exemplo, postulam que um adjunto do 

tipo “em x tempo” não se combina bem com um predicado que não tem “um fim em si”, ou 

seja, não são télicos. Desse modo, predicados estativos associados ao adjunto “em x tempo” 

como no exemplo “Eu tenho muita sorte em jogos de adivinhação em cinco minutos” não 

podem ser considerados como constitutivos de sentenças bem formadas. 

Desse modo, haveria vários critérios para tentar estabelecer a presença/ausência do 

traço de estatividade nas sentenças. Tais critérios, segundo De Miguel (1999), têm sido 

utilizados para tentar dar conta das definições dos verbos que podem ser considerados estados 

desde a década de setenta do século passado, a partir dos estudos de George Lakoff. Em 

resumo, os critérios para avaliar a estatividade seriam, portanto: (i) o uso de advérbios que 

pressupõem agentividade do sujeito; (ii) o uso de expressões adverbiais como em x tempo e 

por x tempo; (iii) o uso de expressões como parar de; (iv) o uso de verbos de persuasão como 

forçar; (v) o uso da expressão “pouco a pouco”
18

; (vi) o uso do sintagma preposicional com o 

                                                           
18

 De acordo com De Miguel, um verbo de estado não pode ser combinado à expressão “pouco a pouco”, uma 

vez que essa expressão trata do avanço da situação paulatinamente, o que seria incompatível com a natureza dos 

estados, como em “Maria sabia linguística pouco a pouco” e “Estou tendo um carro pouco a pouco”, ambas 

sentenças agramaticais. 
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papel semântico de objeto
19

, (vii) o uso do modo imperativo e (viii) o uso de morfologia de 

progressivo. 

Todavia, em português do Brasil, por exemplo, todas as sentenças abaixo podem ser 

consideradas naturais. Vejamos os exemplos: 

 6. (a) Eu persuadi Maria a confiar em João. 

     (b) Não fique irritado. 

 

  De Miguel (1999), assim como Ilari & Basso (2004), afirma que, apesar de algumas 

sentenças estativas não apresentarem controle por parte do sujeito, outras sentenças estativas 

parecem envolver controle do sujeito. Dessa maneira, há uma constatação de que a 

compatibilidade de uma sentença estativa, com certos advérbios, com verbos de persuasão e 

com o modo imperativo, depende do traço de controle do sujeito e não de estatividade do 

verbo. Assim, as sentenças em (6) são precisamente sentenças de carácter agentivo, às quais 

poderíamos atribuir a agentividade ou o traço [+controle] nos termos de Ilari & Basso. De 

acordo com Ilari & Basso (2004, p.22),“o sujeito (ou experienciador) do predicado pode 

voluntariamente enquadrar-se naquilo que o predicado diz” ainda que esse seja em sentenças 

em que há verbos com o traço [+estativo] que, em teoria, pressuporiam a não-agentividade do 

sujeito. Logo, De Miguel (1999) e Ilari & Basso (2004) discordam de vários critérios usados 

para identificar verbos de estado listados nesta subseção. 

 De maneira geral, os critérios mencionados, aparentemente, podem não se aplicar a 

muitos verbos considerados de estado, o que dá a impressão de que esses não sejam critérios 

plausíveis para avaliar verbos de estado. Tal fato tem tornado a tarefa de classificar verbos de 

estados um tanto árdua. 

A proposta deste trabalho é tratar especificamente do critério (viii), o uso de 

morfologia de progressivo, e investigar como se dá a combinação de verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado com essa morfologia tanto no PB quanto no IEUA. 

Nossa intenção é mostrar que esse, dentre os demais, é um critério plausível para considerar 

ou não um verbo como sendo verdadeiramente estativo, ou seja, marcado pelo traço 

[+estativo].   

No próximo capítulo, trataremos das diversas classificações de verbos de estado 

existentes na literatura e trataremos da combinação desses verbos com a morfologia de 

progressivo. Mais especificamente, discutiremos como essas combinações se dão no PB e no 

IEUA. 

                                                           
19

 Como em “Maria sabe inglês com um curso de televisão”, entendida como agramatical. 
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2. VERBOS DE ESTADO E MORFOLOGIA DE PROGRESSIVO 

“As classes acionais interagem com outras 

categorias, particularmente o tempo e o aspecto, e 

se modificam.” 

        Ilari & Basso 

 

 No presente capítulo, bem como foi feito no primeiro capítulo desta dissertação, 

seguiremos tratando de aspecto. Neste capítulo, especificamente, temos como objetivo 

apresentar e discutir as propostas disponíveis na literatura no que diz respeito à combinação 

de verbos de estado com a morfologia de progressivo. 

 Para tanto, dividimos este capítulo em quatro seções. Primeiramente, na seção 2.1, 

abordaremos questões referentes ao progressivo versus o não progressivo. Na segunda seção, 

2.2, voltaremos nossa atenção para a realização do aspecto imperfectivo contínuo, dando 

destaque ao que nos interessa neste trabalho: a realização desse aspecto através das 

morfologias de progressivo em diferentes línguas. Na terceira seção, 2.3, trataremos 

especificamente da realização desse aspecto nas línguas que investigamos neste trabalho, o 

PB e o IEUA. Na quarta seção, discutiremos a proposta da incompatibilidade entre o traço de 

estatividade e a morfologia de progressivo a fim de problematizar a classificação de alguns 

verbos como sendo verbos de estado.  

 

2.1 A distinção entre progressivo e não progressivo 

 

 A fim de tratarmos da realização do aspecto imperfectivo contínuo nas diferentes 

línguas, é preciso que façamos algumas considerações importantes sobre a descrição desse 

aspecto e as morfologias pelas quais pode ser realizado.  

Antes de encaminharmo-nos para tal questão, devemos fazer um parêntese importante 

sobre o nosso entendimento de morfologia de progressivo. Neste estudo, uma vez que 

assumimos a hipótese lexicalista (CHOMSKY, 1970), conforme tratado no capítulo 1, 

entendemos que a morfologia possui seu próprio componente específico, o léxico, separado 

do componente computacional, a sintaxe. Seguindo a perspectiva lexicalista, a estrutura 

interna da palavra não é estabelecida por princípios sintáticos.  

  Segundo Aronoff (1976), há dois tipos de fenômenos morfológicos: a derivação e a 

flexão. Dentro da perspectiva lexicalista, a morfologia derivacional “é restrita ao domínio da 

categoria lexical” (ARONOFF, 1976, p. 2, tradução nossa). Nessa visão, o processo de 

derivação seria realizado por computações internas ao léxico. A morfologia flexional, por 

outro lado, é aquela que abarca marcadores “puramente gramaticais”, tais como os 
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marcadores de tempo, aspecto e concordância, e não estaria restrita ao domínio do léxico, mas 

“envolve operações computacionais no escopo da sintaxe” (CHOMSKY, 1995, p.18).  

Embora, tradicionalmente, entendamos a derivação como um processo relacionado ao 

léxico e a flexão como um processo relacionado à sintaxe, Chomsky (1995) trata da 

possibilidade de que verbos já venham com especificações de flexão desde o léxico, isto é, os 

verbos viriam com os traços relacionados à flexão já especificados do léxico. Nessa 

perspectiva, todos os traços, inclusive os traços relacionados à flexão, são fornecidos pelo 

léxico. Chomsky (1995) exemplifica essa possibilidade com o verbo “walked”. Segundo o 

autor, essa forma verbal, quando selecionada, viria do léxico como [walk] e com suas 

propriedades intrínsecas especificadas, tais como [past] e [plural], por exemplo.  

 Neste trabalho, entendemos a morfologia de progressivo como uma morfologia 

flexional. Seguindo a possibilidade dada por Chomsky (1995), podemos entender que o verbo 

já venha do léxico com suas especificações de flexão - dentre elas uma especificação referente 

ao progressivo - e, a partir dessa especificações, a sintaxe operaria.  

Depois de feito esse parêntese tão essencial para o nosso estudo, voltemos à discussão 

específica sobre aspecto e morfologia de progressivo. Sendo assim, conforme já discutimos 

anteriormente nesta dissertação, mais precisamente na subseção 1.2 do primeiro capítulo, o 

aspecto contínuo é uma subdivisão do aspecto imperfectivo. Por sua vez, o aspecto 

imperfectivo contínuo pode ser dividido em progressivo e não progressivo (COMRIE, 

1976)
20

. Em relação à classificação do progressivo como um aspecto distinto do imperfectivo 

contínuo, há autores que se posicionam de modos distintos e sobre eles trataremos aqui. 

 Em relação à progressividade, Comrie (1976, p. 12) a define como “a combinação da 

continuidade com a não estatividade”. Para o autor, a progressividade é, portanto, formada 

pela comunhão de dois traços
21

 aspectuais – um gramatical (a continuidade) e um semântico 

(a não estatividade). Em relação à não progressividade, ainda que Comrie (1976) não trate 

dela explicitamente, podemos entender que essa noção diz respeito à descrição de uma 

situação contínua que pode ser expressa tanto por verbos que carregam o traço de estatividade 

como por verbos que não carregam esse traço.  

                                                           
20 É válido esclarecer que Comrie (1976) também trata de morfologias de progressivo e de não progressivo 

vinculadas ao aspecto imperfectivo habitual. Comrie (1976, p. 33) cita os exemplos em inglês “John used to be 

writing poems” e “John used to write poems” como exemplos de morfologia de progressivo e de não 

progressivo, respectivamente, para ilustrar a vinculação dessas morfologias à noção de habitualidade. Frisamos 

que, neste trabalho, trataremos apenas daquelas morfologias relacionadas ao aspecto imperfectivo contínuo.  

21 Apesar de Comrie (1976) não tratar do conceito de traço, utilizamos aqui essa nomenclatura devido ao fato de 

já termos explicitado tal conceito, além de já termos tratado especificamente do traço de estatividade. 
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Conforme já foi relatado no capítulo anterior, o trabalho de Comrie (1976) é ambíguo 

ao tratar de progressivo e não progressivo como categorias aspectuais ou como morfologias 

distintas. Em alguns momentos, Comrie (1976) trata da oposição entre progressivo e não 

progressivo como sendo categorias aspectuais com alguma diferença semântica. No entanto, 

em outras partes do trabalho de 1976, Comrie trata da oposição entre progressivo e não 

progressivo não como sendo categorias distintas, mas como morfologias distintas. Por 

exemplo, Comrie (1976, p. 33) ressalta que, “em algumas línguas, a distinção entre o sentido 

progressivo e o não progressivo por meio de formas progressivas e não progressivas é 

obrigatório” e que, em outras línguas, “o uso da forma progressiva é opcional” (COMRIE, 

1976, p. 33, tradução nossa, grifos nossos).  

A partir da citação posta acima, é possível concluir que, de acordo com Comrie 

(1976), há dois tipos de línguas, no que diz respeito ao uso das morfologias de progressivo e 

de não progressivo: (i) línguas em que a morfologia de progressivo não pode ser normalmente 

intercambiada pela morfologia de não progressivo sem que haja mudança de sentido e (ii) 

línguas em que, normalmente, é possível substituir uma morfologia pela outra. Voltaremos a 

tratar dessa questão na subseção seguinte, mas, por ora, devemos nos concentrar no fato de 

que o status de progressivo e não progressivo não fica claro à luz de Comrie (1976). 

Há autores, no entanto, que são categóricos a esse respeito. Goldsmith & 

Wojsetschlager (1982 apud GUIMARÃES, 2002), trabalhando com dados do inglês, 

consideram o progressivo um aspecto e não apenas uma morfologia para expressar o 

contínuo. Para esses autores, a morfologia de progressivo possui um componente “metafísico” 

que a distingue da morfologia de não progressivo. Essa diferença se dá da seguinte maneira: o 

uso de uma morfologia de progressivo implica uma afirmação sobre um fenômeno 

contingente no mundo, como em “Bill is walking to school” – (“Bill está caminhando até a 

escola”) –, enquanto o uso de uma morfologia de não progressivo implica no conhecimento da 

estrutura do mundo do sujeito da oração ligado ao verbo, como em “Bill walks to school” – 

(“Bill caminha até a escola”
22

). 

Apesar de termos mencionado a proposta desses autores, na verdade, não nos 

identificamos com ela, porque, comparando essas sentenças, parece-nos que a diferença maior 

é que uma expressa uma ação contínua – Bill is walking to school – e a outra, uma ação 

habitual – Bill walks to school. Embora esses autores afirmem estar tratando progressivo e não 

progressivo como aspectos distintos, parece-nos que eles estão tratando-os como morfologias 

                                                           
22

 Os exemplos das sentenças em inglês foram retirados de Guimarães (2002, p. 199).   
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distintas: a morfologia de progressivo sendo aquela que expressa exclusivamente o valor 

aspectual contínuo e a morfologia de não progressivo sendo aquela que expressa 

exclusivamente o valor aspectual habitual.  

Assim como Goldsmith & Wojsetschlager (1982 apud GUIMARÃES, 2002), 

Rodrigues (2007) defende a ideia de que haja o aspecto progressivo, embora não mencione a 

existência de um aspecto não progressivo. Para esse autor, o aspecto progressivo apresenta o 

traço [+dinâmico], característica que o diferencia do aspecto imperfectivo contínuo não 

progressivo. Este, por sua vez, seria composto pelos traços [-dinâmico] e [+visão interna]
23

. 

Quanto à interação com o aspecto lexical, Rodrigues (2007) afirma que os aspectos 

progressivo e contínuo apresentam distribuições muito semelhantes. Um ponto de divergência 

entre esses aspectos seria a combinação com verbos de estado. Segundo o autor, ao contrário 

do que ocorre com o aspecto imperfectivo contínuo, o aspecto progressivo é incompatível 

com verbos de estado, uma vez que os verbos de estado não acionam o significado de situação 

em andamento, tópico que discutiremos mais adiante neste capítulo.  

Por outro lado, há autores como Klein (1974 apud COMRIE, 1976) e Godoy (1992) 

que propõem que não há um aspecto progressivo. Klein (1974 apud COMRIE, 1976), tecendo 

comentários sobre o inglês, critica autores que consideram que haja um aspecto progressivo, 

uma vez que o progressivo se trata apenas de uma perífrase verbal, portanto, uma morfologia. 

Segundo Godoy (1992), há o aspecto imperfectivo contínuo e podemos expressá-lo de duas 

formas: através das morfologias de progressivo e de não progressivo, as quais não devem ser 

entendidas como noções aspectuais distintas. Observemos os exemplos abaixo:  

7. (a) Pedro estava fazendo um bolo. 

    (a’) Pedro fazia um bolo. 

    (b) Pedro está lendo. 

    (b’) Pedro lê. 

 

Na visão de Godoy (1992), não há distinção aspectual entre os exemplos (7a) e (7a’), 

tampouco entre os exemplos (7b) e (7b’). Tais pares de construções diferem apenas no que diz 

respeito à escolha morfológica. Nesse sentido, segundo Guimarães (2002), Godoy (1993) 

entende que “a progressividade nunca se distingue da imperfectividade” (GUIMARÃES, 

2002, p. 186). Com essa citação, o autor ressalta que, para Godoy (1993), a progressividade 

não é uma noção aspectual, mas uma maneira de expressar o imperfectivo contínuo. Em 

outras palavras, o uso da morfologia de progressivo em detrimento do uso da morfologia de 

não progressivo não implica em uma diferença aspectual. Nessa perspectiva, para expressar o 

                                                           
23 O traço [+visão interna] seria um sinônimo para [+imperfectivo] no trabalho de Rodrigues (2007).  
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aspecto contínuo, o uso da morfologia de progressivo ou o uso da morfologia de não 

progressivo implicam na descrição do que Godoy (1993) chama de evidência, ou seja, de uma 

situação que pode ser aferida
24

 no momento que em se dá, uma vez que se trata de uma 

situação em continuidade.  

Após toda a discussão apresentada, reforçamos que a nossa posição neste trabalho é tal 

qual a de Godoy (1992, 1993). Nesse sentido, conforme já discutido anteriormente, 

entendemos aqui as morfologias de progressivo e de não progressivo como duas maneiras 

para expressar o aspecto imperfectivo contínuo. Neste estudo, entendemos a continuidade 

como sendo um traço aspectual e a progressividade como sendo uma especificação 

morfológica. Se um verbo, por exemplo, carrega o traço aspectual [+contínuo], a leitura 

aspectual desse verbo é contínua, mas, se um verbo carrega o traço aspectual [-contínuo], a 

leitura aspectual desse verbo é habitual (não contínua). 

Retomando a proposta de Chomsky (1995) de que os verbos venham com 

especificações de flexão desde o léxico, tal como apresentamos no início deste capítulo, neste 

estudo, partimos do pressuposto de que, quando um verbo vem do léxico com o traço 

[+contínuo], pode haver, nessa entrada lexical, a especificação morfológica de [progressivo]. 

Se houver a especificação morfológica de [progressivo], o verbo é realizado com o gerúndio 

(morfologia de progressivo) e, se não houver tal especificação, o verbo é realizado sem o 

gerúndio (morfologia de não progressivo). 

Feitos tais esclarecimentos, na próxima seção, trataremos da expressão do aspecto 

imperfectivo contínuo em diferentes línguas. 

 

2.2 A expressão do aspecto imperfectivo contínuo em diferentes línguas 

 

 Na presente seção, tratamos brevemente da expressão do aspecto imperfectivo 

contínuo em diferentes línguas. Optamos por fazer menção a algumas línguas que estão 

vinculadas às mesmas famílias das línguas investigadas neste estudo. Para tanto, dividimos 

esta seção em duas: em 2.2.1, apresentamos considerações sobre algumas determinadas 

românicas – grupo que engloba o PB – e, em 2.2.2, apresentamos considerações sobre 

determinadas línguas anglo-germânicas – grupo que engloba o inglês. 

                                                           
24

 Há situações que podem ser aferidas a olho nu, como, por exemplo, “Pedro está almoçando” ou “Pedro está 

cantando o hino nacional”. No entanto, há outras situações que não podem ser aferidas a olho nu, como é o caso 

dos verbos psicológicos, por exemplo, “Pedro está gostando do filme” ou “Pedro está pensando em sua 

namorada”.  
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2.2.1 A expressão do aspecto imperfectivo contínuo nas línguas românicas 

 

 De acordo com o que foi discutido no capítulo anterior, Comrie (1976) propõe que o 

aspecto gramatical pode ser codificado de modo significativamente distinto nas línguas 

naturais. No que diz respeito ao aspecto imperfectivo contínuo, há muitas línguas que 

apresentam morfologias de progressivo e não progressivo para expressar esse aspecto. Esse é 

o caso, por exemplo, de línguas românicas como o espanhol, o italiano e o português – na 

variedade da Europa e do Brasil –, como vemos em (8), (9) e (10)
25

, respectivamente. 

8. (a) Juán está cantando. 

    (b) Juán canta. 

9. (a) Gianni sta cantando. 

    (b) Gianni canta. 

10. (a) João está a cantar. 

      (b) João está cantando. 

      (c) João canta.  

 

Em (8b), (9b) e (10c), vemos a expressão do aspecto imperfectivo contínuo no tempo 

presente por meio de morfologias de não progressivo, que, no caso dessas línguas, é o 

presente simples. Em (8a), (9a), (10a) e (10b), vemos a expressão do aspecto imperfectivo 

contínuo no tempo presente por meio de morfologias de progressivo. No espanhol, no italiano 

e no português do Brasil, utilizam-se, como morfologias de progressivo, por exemplo, 

perífrases formadas pelo uso de um verbo auxiliar – estar no espanhol e no PB e essere no 

italiano – combinado ao verbo principal no gerúndio.  

Já no Português da Europa (doravante PE), segundo Celso Cunha (1986), utiliza-se, 

como morfologia de progressivo, a perífrase formada pelo verbo auxiliar “estar” combinado à 

preposição “a” seguida do verbo no infinitivo, denominada, conforme menciona Mothé (2006, 

p. 1554), “infinitivo gerundivo”. Segundo Cunha (1986), o gerúndio é a forma mais antiga na 

língua portuguesa. No estudo diacrônico de Brocardo & Correia (2012), as autoras 

mencionam que o uso de perífrases com gerúndio em textos data do período medieval. Nesse 

sentido, os falantes do PE passaram, gradativamente, a utilizar o infinitivo gerundivo para 

expressar o aspecto imperfectivo contínuo, enquanto os falantes do PB conservaram a forma 

clássica, a perífrase estar + gerúndio. De acordo com Mothé (2006, p. 1555), “não se sabe 

quando essa mudança se efetuara no português europeu”. 

                                                           
25

 Sentenças retiradas de Comrie (1976, p.32). 
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 Comrie (1976), ao tratar da expressão do aspecto contínuo em línguas românicas, cita 

o francês como um caso especial. Vejamos, em (11), exemplos de como o aspecto 

imperfectivo contínuo pode ser expresso em francês, segundo (COMRIE, 1976, p.33): 

11. (a) Jean chante. 

      (b) Jean est en train de chanter.  

 

Segundo autores como Comrie (1976) e Navakova (2001), no francês, o aspecto 

imperfectivo contínuo pode ser expresso por meio de uma morfologia de não progressivo, o 

presente simples, como na sentença em (11a). Além disso, Comrie (1976) admite haver uma 

morfologia de progressivo nessa língua, sendo ela uma estrutura formada pelo verbo “être” 

seguido da expressão “en train de” (“em processo de”) e de um verbo principal no infinitivo, 

para a realização desse aspecto, como ilustramos na sentença em (11b).  

Ainda em relação à expressão do aspecto imperfectivo contínuo no francês, Comrie 

(1976) também menciona que é comum considerar a expressão “être en train de” como 

apenas “uma construção sintática que expressa o sentido progressivo, mas não como uma 

categoria gramatical do francês” (COMRIE, 1976, p.9, tradução nossa). Desse modo, na 

perspectiva de Comrie (1976), no francês, apesar de haver uma expressão para veicular o 

sentido progressivo, não há, como em outras línguas românicas, como em espanhol ou 

italiano, por exemplo, uma categoria gramatical de progressivo. 

Numa tentativa de organizar a expressão do aspecto imperfectivo contínuo através de 

morfologias de progressivo nas línguas românicas, Bertinetto (2000) propõe o quadro (4) 

abaixo. 

 

Quadro 4: Exemplificação de formas progressivas nas línguas românicas por Bertinetto (2000, p.561). 

LÍNGUA PROGRESSIVO 

NÃO CINÉTICO 

PROGRESSIVO 

CINÉTICO 

FORMA MARGINAL 

DE PROGRESIVO 

Catalão Estar + gerúndio Añar + gerúndio -- 

Espanhol Estar + gerúndio Andar/ir/venir + 

gerúndio 

-- 

Francês -- Aller + gerúndio Être en train de + 

infinitivo 

Italiano Stare + gerúndio 

Stare a + gerúndio 

Andare/venire + 

gerúndio 

Essere dietro a + 

infinitivo 

Português Estar + gerúndio 

Estar a + infinitivo 

Ir/vir + gerúndio -- 
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Romeno -- -- A fi în curs de a + 

infinitivo 

  

De acordo com Bertinetto (2000), nas línguas românicas, há morfologias de 

progressivo de dois tipos: (i) morfologias de progressivo não cinético, formadas por um verbo 

auxiliar estático e uma forma nominal de verbo principal (gerúndio ou infinitivo) e (ii)  

morfologias de progressivo cinético, formadas por um verbo auxiliar de movimento e uma 

forma nominal do verbo principal. Há também, segundo esse autor, línguas que possuem uma 

morfologia marginal de progressivo, ditas marginais por não se originarem de construções 

canônicas. Línguas que apresentam formas marginais de progressivo seriam o francês, o 

italiano e o romeno, sendo esta última a única que possui apenas a morfologia marginal de 

progressivo, sem apresentar nenhuma morfologia de progressivo canônica.  

Em relação à morfologia de não progressivo, Comrie (1976) ressalta que línguas como 

o francês “possuem formas imperfectivas gerais, as quais podem ser interpretadas como 

aspecto imperfectivo habitual ou progressivo” (COMRIE, 1976, p. 26, tradução nossa). 

Quanto à morfologia de progressivo, no francês, ela “é menos frequentemente usada do que as 

formas progressivas do espanhol ou do italiano” (COMRIE, 1976, p.33).  

 Desse modo, para tratar da noção de habitualidade e da noção de continuidade no 

francês, a morfologia mais usada é a morfologia de não progressivo, como podemos ver o 

seguinte exemplo com o verbo no imperfectivo no tempo passado em francês, “Il lisait Le 

monde”, fornecido por Comrie (1976, p.26). Esse exemplo pode, portanto, ser interpretado 

tanto como “Ele estava lendo o Le monde” – leitura contínua – quanto “Ele lia o Le monde” 

– leitura habitual. 

Conforme já foi salientado em relação ao PB no capítulo anterior, é importante frisar 

que línguas como o espanhol, o italiano e o PE, apesar de apresentarem morfologias de 

progressivo, portanto, morfologias que explicitam a leitura do aspecto imperfectivo contínuo, 

apresentam também morfologias de não progressivo, que podem descrever tanto uma situação 

habitual como uma situação contínua. Nesse sentido, as sentenças nos exemplos (8b), (9b) e 

(10c), apesar de terem sido dadas para tratar do aspecto imperfectivo contínuo, podem ser 

também interpretadas como sentenças de leitura habitual. Comrie (1976), inclusive, ilustra 

essa questão de dupla interpretabilidade da morfologia de não progressivo através de 

exemplos em espanhol no tempo passado. No exemplo dado por Comrie (1976, p.25), “Juán 

llegaba” (“Juán chegava”), a sentença imperfectiva pode ser interpretada como habitual ou 

contínua.  
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Giorgi & Pianesi (2002), em relação à expressão do aspecto imperfectivo contínuo no 

tempo passado em italiano através da morfologia de não progressivo, afirmam que uma 

sentença como “Gianni studiava matemática” (“Gianni estudava matemática”), dita sem 

nenhum contexto prévio, pode ser interpretada como habitual. Em contraposição, a sentença 

“Ieri alle 4 Gianni studiava matemática” (“Ontem às 4h Gianni estudava matemática”) não 

causa nenhum estranhamento no falante, devido ao uso do adjunto adverbial “ieri alle 4” 

(“ontem às 4”), que restringe a leitura contínua da sentença. 

Autores defendem que há casos, no entanto, em que, mesmo com a presença de um 

advérbio de apoio reforçando a noção de continuidade junto à morfologia de não progressivo, 

o uso da morfologia de progressivo é preferível. Basso (2013), por exemplo, afirma que, se 

alguém faz a pergunta “o que você está fazendo neste momento?”, podemos obter as seguintes 

repostas no PB: 

12. (a) #Agora eu vejo um filme. 

      (b) Agora eu tô vendo um filme. 

 

De acordo com Basso (2013, p.141), apesar de tratar do presente, não podemos usar 

com a mesma felicidade semântica a morfologia de não progressivo como resposta, nesse 

caso, (12a), pois “o mais usual seria a forma no gerúndio”, (12b). Para esses autores, 

responder à pergunta com (12a) geraria certo estranhamento, por essa razão, esse exemplo é 

marcado com o símbolo “#”. Em nossa visão, a sentença em (12b), realmente, parece ser mais 

frequentemente usada no PB do que aquela em (12a) na expressão do imperfectivo contínuo. 

No entanto, inegavelmente, a sentença em (12a) pode ser interpretada como contínua.  

Em relação ao uso das morfologias de progressivo e não progressivo, Cinque (1999) 

propõe que existe uma diferença quando usamos uma morfologia de progressivo em 

detrimento de uma morfologia de não progressivo no que diz respeito à visualização da 

situação descrita. Quando usamos uma morfologia de progressivo no presente, aproximamo-

nos do momento da fala (momento de referência, nesse caso) de tal forma que passamos a 

enxergar a situação como tendo valor “episódico” (CINQUE, 1999, p.99, tradução nossa), ou 

seja, uma situação muito particular daquele determinado momento, um episódio singular. Já 

quando usamos a morfologia de não progressivo, o presente simples, por exemplo, aquela 

situação é vista com valor mais genérico.  

No estudo de Bittencourt (2015), específico sobre o PB, o autor considera que o uso da 

morfologia de progressivo com verbos de estado tem a função de demarcar a transição entre 

duas fases de um dado estado. Nesse sentido, Bittencourt (2015) propõe que a morfologia de 
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progressivo, quando empregada com verbos de estado faseáveis
26

 (CUNHA, 1998, 2004), 

focaliza um momento transitório. Já o uso da morfologia de não progressivo, o presente 

simples, pode implicar tanto a leitura contínua – com valor mais genérico, nas palavras de 

Cinque (1999) – como a leitura habitual. 

Retomaremos mais detalhes sobre o PB na seção 2.3 deste capítulo. A seguir, 

trataremos da expressão do aspecto imperfectivo contínuo em algumas línguas germânicas. 

  

2.2.2 A expressão do aspecto imperfectivo contínuo em línguas germânicas 

 

No que diz respeito a línguas provenientes da família anglo-germânica, Comrie (1976, 

p.32) cita línguas como o inglês e o islandês, que possuem morfologias progressivas, como 

nos exemplos, respectivamente, “John is singing” e “Jón er a syngja”, ambas traduzidas 

como “João está cantando”. Para além de morfologias de progressivo, essas línguas também 

possuem morfologias não progressivas, como nas sentenças do inglês e do islandês, 

respectivamente, “John sings” e “Jón syngur”, ambas traduzidas como “João canta”. 

Em relação ao inglês, Comrie (1976) ressalta que o uso da morfologia de progressivo 

nessa língua se dá de modo muito semelhante ao seu uso em línguas românicas como o 

espanhol e o italiano. No entanto, diferentemente daquilo que propõe para línguas como o 

espanhol e o italiano, o autor propõe que, no inglês, a morfologia de progressivo não pode ser 

intercambiada com a morfologia de não progressivo e vice-versa, uma vez que a morfologia 

de progressivo traz um sentido distinto à sentença, se comparada à morfologia de não 

progressivo. Nesse sentido, para Comrie (1976), em inglês, ao mudarmos a sentença “John is 

singing” para “John sings” há, “necessariamente, a mudança [do sentindo progressivo] para o 

sentido não progressivo” (COMRIE, 1976, p. 112, tradução nossa).  

É válido relembrar que essa diferença é marcada por Comrie (1976), pois esse autor é 

ambíguo quanto à defesa da ideia de que haja um significado progressivo, realizado através da 

morfologia de progressivo, que se distingue do significado não progressivo. Neste trabalho, 

entretanto, diferentemente de Comrie (1976), assumimos uma posição clara: não advogamos 

em favor da existência do aspecto progressivo por entendermos que as duas morfologias 

podem ser utilizadas para a expressão do imperfectivo contínuo também no inglês. 

Além disso, ainda em relação ao inglês, segundo Bertinetto (2000), essa língua 

apresenta uma única morfologia de progressivo, a perífrase formada pelo verbo “to be” + 

                                                           
26

 Verbos que podem ser vistos em fases. Ver discussão sobre verbos faseáveis na seção 2.4. 
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gerúndio. É interessante comentar que, no trabalho de Bertinetto (2000), o autor encaixa o 

inglês na tabela das línguas românicas, uma vez que essa língua, diferentemente das demais 

línguas germânicas, apresenta, na diacronia, uma morfologia de progressivo similar às 

morfologias de progressivo não-cinético.  

Todavia, Bittencourt (2015) ressalta que a formação da perífrase progressiva em inglês 

foi diferente da formação dessa perífrase nas línguas românicas. De acordo com esse autor, a 

perífrase progressiva “estar” + gerúndio, como é no português e no espanhol, por exemplo, 

derivou de dois verbos plenos. Por outro lado, a perífrase progressiva “to be” + gerúndio, no 

inglês, derivou de uma sentença estativa com sintagma preposicionado adverbial, tal como é 

possível no alemão. Sendo assim, em inglês, “John is hunting” (“João está caçando”) derivou 

de uma construção com sintagma preposicionado, tal como “John is [on / at / a-] hunting” 

(“John está [em/ a] caça/caçar”). Em alemão, esse tipo de construção se mantém até hoje, 

como no exemplo “Ich bin am Nachdenken”
27

 (“Eu estou refletindo”), traduzida literalmente 

como “Eu estou [em/a] refletir/reflexão.”   

Além de propor um quadro da expressão do imperfectivo contínuo através da 

morfologia de progressivo para as línguas românicas, Bertinetto (2000) também propõe um 

quadro específico para as línguas germânicas.  

Podemos ver no quadro (5) abaixo algumas dessas línguas. Ao analisarmos o quadro 

(5) a seguir, podemos ver que as morfologias progressivas nas línguas germânicas são 

bastante diferentes das morfologias progressivas nas línguas românicas. De acordo com 

Bertinetto (2000), nas línguas germânicas, há morfologias de progressivo de dois tipos: (i) 

morfologias de progressivo preposicionais, formadas por preposições e uma forma infinitiva e 

(ii) morfologias de progressivo “posturais”, formadas por preposições e um verbo postural
28

. 

Há também, assim como nas línguas românicas, formas marginais, ou seja, não canônicas, de 

progressivo nas línguas germânicas. Esse é o caso do norueguês, do holandês e do alemão, 

por exemplo. 

 

 

                                                           
27 Tanto o exemplo em inglês quanto o exemplo em alemão, bem como suas traduções, foram retirados de 

Bittencourt (2015, p.26). 
28

 Segundo Behrens, Flecken & Carroll (2013), os verbos posturais são “verbos que indicam postura e possuem 

função aspectual.” (BEHRENS; FLECKEN & CARROLL, 2013, p. 100, tradução nossa). Os autores citam, 

como exemplo de verbos posturais, os verbos “zit” (sentar) e “ligt” (deitar) em holandês.   
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Quadro 5: Exemplificação de formas progressivas nas línguas germânicas por Bertinetto (2000, p.607)
29

. 

LÍNGUA PROGRESSIVO 

PREPOSICIONAL 

PROGRESSIVO 

POSTURAL 

FORMA MARGINAL 

DE PROGRESIVO 

Islandês Er a + infinitivo Sit og + verbo -- 

Norueguês -- Star og + verbo 

Ligg(er)og + verbo 

Driv(er) og + verbo 

Holandês Is aan het + 

infinitivo 

Zit te + infinitivo Is bezig te + infinitivo 

Alemão Ist am + infinitivo 

(Ist) beim + 

infinitivo 

-- Ist dabei zu + infinitivo 

  

De acordo com Behrens, Flecken & Carroll (2013), o alemão, o norueguês e o 

holandês são língua germânicas que muito se distinguem do inglês, no que diz respeito à 

expressão do aspecto imperfectivo contínuo, pelo fato de não possuírem “construções 

aspectuais progressivas tão gramaticalizadas” (BEHRENS, FLECKEN & CARROLL, 2013, 

p. 97, tradução nossa). Segundo essas autoras, essas línguas, portanto, possuem construções 

progressivas menos gramaticalizadas, enquanto o inglês apresenta uma perífrase progressiva 

(“to be” + gerúndio) mais gramaticalizada. 

As autoras justificam que consideram a perífrase progressiva no inglês como uma 

forma mais gramaticalizada, por se tratar de uma morfologia “utilizada pelos falantes nativos 

de inglês para descrever qualquer tipo de situação [em desenvolvimento], sem exceção” 

(BEHRENS, FLECKEN & CARROLL, 2003, p. 100, tradução nossa). Em línguas como o 

alemão, o norueguês e o holandês, segundo essas autoras, não existe uma morfologia de 

progressivo que se compare à do inglês, ou seja, não há uma morfologia de progressivo 

default, que sirva para descrever qualquer tipo de situação em andamento nessas línguas. 

Conforme mostra Emmel (2005, p.26), há diversos trabalhos sobre o aspecto 

imperfectivo contínuo no alemão que concluem que não é possível fazer a distinção entre os 

aspectos contínuo e habitual no sistema verbal dessa língua, tal como pode ser feito entre 

sentenças como “John is writing letters” – João está escrevendo cartas – e “John writes 

letters” – João escreve cartas – em inglês. Segundo Steinitz (1981 apud EMMEL, 2005), uma 

                                                           
29

 A tabela fornecida neste trabalho é apenas um recorte da original. Além dessas quatro línguas citadas, 

Berdinetto (2000, p.607) também menciona e classifica outras línguas como o sueco e o dinamarquês, entre 

outras línguas germânicas.  
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maneira muito frequente de se diferenciar uma sentença habitual de uma sentença contínua no 

alemão é através de meios lexicais, isto é, por meio do advérbio “gerade”
30

. Vejamos os 

exemplos: 

13. (a) Peter schreibt Briefe.  

      (b) Peter schreibt gerade Briefe. 

 

A sentença em (13a) pode ser descrita como uma situação habitual – “Pedro escreve 

cartas” – enquanto a sentença em (13b) – “Neste momento, Pedro escreve cartas” – é 

indiscutivelmente interpretada como uma situação contínua graças ao advérbio “gerade”. 

Além disso, vale mencionar que a sentença em (13b) ilustra o uso da morfologia de não 

progressivo em alemão.  

Pelo fato de a morfologia de não progressivo para a expressão do imperfectivo 

contínuo em alemão ser muito frequentemente usada, há autores, como a própria Steinitz 

(1981 apud EMMEL, 2005), que não consideram que haja uma morfologia de progressivo no 

alemão como há no inglês. Podemos dizer que essa proposta caminha na mesma direção do 

foi proposto por Bertinetto (2000), já que o autor não classifica a morfologia de progressivo 

do inglês como a das demais línguas germânicas, e também por Behrens, Flecken & Carroll 

(2013), já que essas autoras frisam que há uma grande diferença entre o status da morfologia 

de progressivo no inglês em relação ao das outras línguas germânicas. 

Após essa breve mostra de como é possível expressar o aspecto imperfectivo contínuo 

em diferentes línguas românicas e germânicas, trataremos, a seguir, com mais detalhamento, 

da expressão desse aspecto nas línguas que são o foco deste estudo: o PB e o inglês. 

 

2.3 A expressão do aspecto imperfectivo contínuo pela morfologia de progressivo e os 

verbos de estado no PB e no inglês 

 

Uma vez que já fizemos algumas considerações importantes sobre o PB e o inglês 

anteriormente neste capítulo, é valido resumirmos aquilo que já foi dito em relação a essas 

línguas.   

Primeiramente, o PB é uma língua românica que se caracteriza por apresentar tanto 

morfologias de progressivo quanto morfologias de não progressivo para expressar o aspecto 

imperfectivo contínuo. A morfologia de não progressivo no PB pode ser encontrada no tempo 

presente – na forma do Presente do Indicativo –, no tempo passado – na forma do Pretérito 

                                                           
30

 Esse advérbio pode significar “neste momento” ou “justamente [agora]”.  
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Imperfeito do Indicativo – e no tempo futuro – na forma do Futuro do Presente. Em relação à 

morfologia de progressivo, o PB apresenta, como aparentemente a mais produtiva de suas 

morfologias de progressivo, aquela formada pela perífrase constituída pelo verbo estático 

estar e um verbo principal no gerúndio. Essa perífrase pode ser utilizada tanto com o verbo 

estar no presente quanto no passado e no futuro.  

Além dos exemplos dados em (4), na seção 1.2 do capítulo anterior, que ilustram essa 

descrição, há outras perífrases progressivas, para além de “estar” + gerúndio, para expressar o 

aspecto imperfectivo contínuo. Segundo Ilari & Basso (2008, p.174), no PB, há perífrases 

formadas por verbos de estado junto ao gerúndio que não são contempladas pelas gramáticas 

tradicionais, por exemplo: (i) “ficar” + gerúndio – “Elas estão tomando banho e ficam 

jogando água pela janela” – e (ii) “continuar” + gerúndio –  “Esse bairro continua sendo a 

mesma coisa.”  

Em segundo lugar, o inglês é uma língua germânica que se caracteriza por possuir, 

assim como o PB, tanto morfologias de progressivo quanto morfologias de não progressivo 

para expressar o aspecto imperfectivo contínuo. O inglês assemelha-se muito ao PB nesse 

sentido, pois apresenta como morfologias de não progressivo o Simple Present – na forma do 

Presente do Indicativo – o Simple Past – na forma do Passado Simples do Indicativo – e no 

futuro – na combinação do verbo modal “will” ao verbo principal, por exemplo. Em relação à 

morfologia de progressivo, o inglês apresenta como aparentemente a mais produtiva de suas 

morfologias de progressivo, aquela formada pela perífrase constituída pelo verbo estático “to 

be” e um verbo principal no gerúndio. Essa perífrase, em inglês, pode ser utilizada tanto com 

o verbo to be no presente quanto no passado e no futuro. Os exemplos dados em (14), em 

negrito, paralelos aos exemplos exibidos em (4), no capítulo 1, e repetidos aqui ilustram essa 

descrição. Comparemos: 

14. (a) Pedro nada no lago agora. 

      (b) Pedro nadava no lago [quando cheguei]. 

      (c) Pedro está nadando no lago agora. 

      (d) Pedro estava nadando no lago [quando cheguei]. 

      (e) Peter swims in the river now.
31

 

      (f) Peter swam in the river [when I arrived].
32

 

                                                           
31

 Estamos tratando essa sentença como sinônima à sentença em (14c). Em outras palavras, apresentamos em 

(14a) uma sentença com morfologia de não progressivo que mantém o sentido progressivo, de situação em 

andamento no momento de referência. É válido salientar que, de acordo com Comrie (1976), nossa visão pode 

estar equivocada, uma vez que o autor propõe que, no inglês, as morfologias de progressivo e de não progressivo 

“não são, em geral, intercambiáveis” (COMRIE, 1976, p.33, tradução nossa).  
32

 Estamos ressaltando a interpretação desse exemplo como “Pedro nadava quando cheguei”, ou seja, com a 

leitura imperfectiva do verbo “swam”. No entanto, é importante chamar atenção para o fato de que a sentença, 

nesse mesmo exemplo, pode também ser interpretada como duas ações em sequência, como em “Pedro nadou 
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      (g) Peter is swimming in the river now. 

      (h) Peter was swimming in the river [when I arrived]. 

 

As sentenças em (14c) e (14d) são exemplos da morfologia de progressivo sendo 

usada em inglês, respectivamente, no tempo presente e no tempo passado. Já as sentenças em 

(14e) e (14f) são exemplos da morfologia de não progressivo sendo usada em inglês, 

respectivamente, no tempo presente e no tempo passado. Assim como no PB, em inglês, é 

possível pensar em perífrases alternativas, formadas por verbos de estado junto ao gerúndio, 

para além de “to be” + gerúndio. Por exemplo, temos “to keep” + gerúndio, como em “I 

wanted to go home, but she kept saying we should stay there” (“Eu queria ir embora, mas ela 

continuava dizendo que deveríamos ficar”).  

A partir dessa descrição dada, aparentemente, o PB e o inglês são línguas que se 

assemelham muito no modo como expressam o imperfectivo contínuo, como se fosse uma 

tradução literal de uma língua para a outra. No entanto, no que diz respeito à combinação 

dessas morfologias – que dizem respeito à expressão do aspecto gramatical imperfectivo 

contínuo – com de verbos de estado, é possível notar diferenças entre essas duas línguas. 

Nesta seção, temos como objetivo tratar da combinação do aspecto imperfectivo contínuo, em 

especial, por meio da morfologia de progressivo, com verbos de estado. Mais 

especificamente, apresentaremos como essas combinações se dão no PB e no inglês.  

Na seção 1.3 deste trabalho, discutimos que todas as línguas naturais apresentam 

distinções referentes ao aspecto semântico dos verbos, como a telicidade versus a 

ateliciadade, a pontualidade versus a duratividade e a estatividade versus a dinamicidade 

(COMRIE, 1976; DOWTY, 1979; SMITH, 1991, entre outros).  

Ainda que estejamos tratando, nesta seção, do aspecto imperfectivo contínuo, isto é, de 

um aspecto essencialmente gramatical, não podemos esquecer que, assim como ressalta Lyons 

(1979, p.707), noções como, por exemplo, “a progressividade, a habitualidade e a iteração”, 

intimamente ligadas ao aspecto gramatical, são também “noções semânticas” e, portanto, 

interferem na interpretação semântica aspectual das sentenças.   

Assim como afirma Rodrigues (2007), a noção de continuidade, relacionada ao 

aspecto imperfectivo contínuo, está intimamente ligada à noção de duratividade, já que, 

“como o ponto de vista do aspecto imperfectivo [contínuo] localiza-se de dentro de uma 

situação, sendo indiferente seu início ou seu ponto de término, ele requer duração” 

                                                                                                                                                                                     
quando eu cheguei”, entendendo que Pedro só começou a nadar posteriormente à chegada do outro sujeito, no 

caso “eu”. 
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(RODRIGUES, 2007, p.39). Do mesmo modo, a noção de progressividade, carregada pela 

morfologia de progressivo, engloba tanto a noção de duratividade quanto a noção de 

dinamicidade, conforme proposto por Comrie (1976). 

 Com base no que foi descrito no parágrafo anterior, percebe-se que as morfologias 

usadas para expressar o aspecto imperfectivo contínuo são perfeitamente compatíveis com 

atividades e processos culminados, uma vez que esses dois tipos de verbo são constituídos por 

traços de duração e de dinamicidade. Por outro lado, podemos entender que há, em qualquer 

língua, para expressar o aspecto imperfectivo contínuo, incompatibilidade entre as 

morfologias usadas e verbos de culminação, bem como há incompatibilidade entre o uso da 

morfologia de progressivo e verbos de estado (COMRIE, 1976; GALTON, 1984; SMITH, 

1991; RODRIGUES, 2007, entre outros).  Tais aparentes incompatibilidades, no entanto, 

podem variar de uma língua para outra. 

Os verbos de estados podem apresentar restrições no que diz respeito à combinação 

com a morfologia de progressivo, já que os estados designam “eventos constantes, imutáveis 

e que não se desenvolvem no tempo” (NASCIMENTO & RECH, 2015, p.205). O caso da 

combinação entre os estados e a morfologia de progressivo é especialmente interessante neste 

trabalho, pois ela parece ser um ponto de relativa divergência entre as duas línguas aqui 

investigadas, o PB e o inglês.  

No que diz respeito ao PB, a combinação entre verbos de estado e a morfologia de 

progressivo não é tida como um fenômeno impossível. Pelo contrário, esse parece ser um 

fenômeno possível e recorrente no PB
33

, assim como afirmam Ilari & Basso (2004). Nas 

gramáticas normativas do português, por exemplo, não há sequer menção à incompatibilidade 

entre esse tipo de verbo e a morfologia de progressivo. No inglês, no entanto, a mesma 

combinação é frequentemente discutida nas gramáticas normativas e, inclusive, em manuais 

populares de ensino de inglês como língua estrangeira, como o de Raymond Murphy (2004). 

Na gramática normativa de Maclin (1981), por exemplo, menciona-se que verbos de estado 

não ocorrem com a morfologia de progressivo em inglês, e, portanto, as sentenças abaixo, em 

(15)
34

, seriam consideradas estranhas por falantes nativos de inglês. 

15. (a) #I am liking your sister. 

      (b) #He is not hearing me well. 

      (c) #Pat is understanding my problems. 

      (d) #I am knowing Geography. 

                                                           
33

 Vale ressaltar que também no PE, segundo Cunha (2004), essa combinação é possível com muitos verbos de 

estado.  
34

 Exemplos retirados de Maclin (1980, p.120). 
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O motivo pelo qual as sentenças em (15) causam estranhamento deve-se ao fato de que 

é semanticamente contraditório expressar, por meio de uma morfologia de progressivo, o 

desenvolvimento de uma situação que não implica em progresso e que, pelo contrário, tem a 

constância e a estabilidade como principais características. Essa explicação não é apenas 

encontrada nas gramáticas mencionadas, mas também em trabalhos anteriores sobre o inglês, 

como o de Vendler (1967), por exemplo.  

Apesar de concordar que verbos de estado não podem ser expressos por morfologias 

de progressivo, Comrie (1976) relativiza essa questão quando menciona que, “em inglês, 

geralmente, não é possível usar formas progressivas com verbos de percepção inerente” 

(COMRIE, 1976, p.35, tradução nossa, grifo nosso). Entretanto, em relação ao PB, Comrie 

(1976) afirma que o mesmo fenômeno é perfeitamente aceitável, como vemos em (16)
35

. 

16. (a) #I am seeing you under the table. 

      (a’) Estou te vendo lá embaixo da mesa. 

      (b) #You aren’t hearing. 

      (b’) Você não está ouvindo.  

 

Além de (16a’) e (16b’), é possível afirmar também que as mesmas sentenças em (15), 

se traduzidas para o PB, seriam perfeitamente aceitáveis por falantes nativos dessa língua. 

Uma pergunta plausível neste momento seria: por que, então, essas sentenças não causam 

estranhamento se ditas no PB, mas não são aceitáveis se ditas em inglês?  

É bastante arriscado afirmar que as sentenças em (15) sempre são consideradas 

inaceitáveis em inglês, uma vez que alguns autores admitem que as sentenças em (17)
36

 sejam 

bem formadas em inglês. 

17.  (a) I am understanding more about quantum mechanics as each day goes by. 

       (b) She was thinking that she wanted to go home.    

       (c) I am hating zoology class.  

       (d) I’m lovin’ it. 

 

Para Comrie (1976) e Smith (1991), as sentenças em (17) são consideradas plausíveis, 

uma vez que não fazem referência a estados legítimos, mas sim “estados progressivos” 

(SMITH, 1991, p.79, tradução nossa). Segundo a autora, contrariando o trabalho de Vendler 

(1967) e aquilo que é prescrito nas gramáticas normativas de inglês, verbos de estado 

combinados à morfologia de progressivo são comuns nessa língua.  

                                                           
35

 Exemplos retirados de Comrie (1976, p.35). 
36 O exemplo em (17a) foi retirado de Comrie (1976, p.36), enquanto aqueles em (17b) e (17c) foram retirados 

de Smith (1991, p.79). O exemplo em (17d) é o slogan de uma famosa campanha publicitária do Mc Donald’s, 

empresa americana de restaurantes fast-food mundialmente conhecida. 
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Guimarães (2011), em seu trabalho comparativo sobre a combinação das morfologias 

de progressivo a verbos de estado do tipo afetivo
37

 no PB e no IEUA, mostra que, de fato, os 

verbos de estado com a morfologia de progressivo, assim como afirma Smith (1991), ocorrem 

na variante falada nos Estados Unidos da América. No entanto, se comparados aos resultados 

obtidos para o PB, a incidência de uso de verbos de estado com a morfologia de progressivo 

no IEUA é bastante inferior a essa incidência de uso no PB.  

Nesse sentido, a partir do trabalho de Guimarães (2011), ainda que possamos afirmar 

que a morfologia de progressivo usada com verbos de estado seja possível na fala semi-

espontânea de nativos do IEUA, tal fenômeno é consideravelmente mais frequente na fala 

semi-espontânea de nativos do PB. 

Fazendo um paralelo novamente entre o PB e o IEUA, Guimarães (2012, 2013) 

ressalta a diferença entre o uso de morfologias de progressivo e de não progressivo com  

verbos de estado do tipo afetivo com nessas línguas. De acordo com esses estudos, a autora 

aponta que, no PB, para expressar verbos de estado do tipo afetivo veiculando o aspecto 

imperfectivo contínuo, as morfologias de progressivo e não progressivo parecem competir em 

frequência de uso. Diferentemente, no IEUA, para essa mesma expressão, a morfologia de 

progressivo parece ser menos frequente do que a morfologia de não progressivo. 

Apesar de podermos afirmar que a morfologia de progressivo usada com verbos de 

estado ocorre tanto no PB quanto no IEUA, através dos resultados de Guimarães (2011, 2012, 

2013), podemos entender que essas línguas apresentam padrões diferentes no que diz respeito 

à expressão dos verbos classificados como verbos de estado do tipo afetivo veiculando 

aspecto imperfectivo contínuo. A contribuição dos trabalhos dessa autora é apontar para o fato 

de que esses verbos veiculando o aspecto imperfectivo contínuo podem ser expressos pela 

morfologia de progressivo no PB e no IEUA. Nossa proposta, nesta dissertação, é aumentar o 

escopo desses trabalhos e investigar como seis diferentes subclasses de verbos classificados 

como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são realizadas 

morfologicamente nessas duas línguas.  

Diferentemente de verbos classificados como verbos de estado do tipo afetivo, há 

verbos de estado que parecem incompatíveis com a morfologia de progressivo, 

independentemente da língua. Ilari & Basso (2004) chamam atenção para verbos de estado 

presentes em predicados como “localizar-se”, “ter um carro” e “ser alto”, argumentando que 

                                                           
37

 Verbos de estado do tipo afetivo, de acordo com Garcia (2004), formam uma subcategoria especial dentro da 

categoria geral dos verbos de estado. Os verbos de estado do tipo afetivo englobam verbos de percepção inerente 

(“ver”), de cognição (“saber”), de volição (“desejar”), de emoção (“amar”) e de avaliação (“achar que”). 
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esses verbos não se combinam com a morfologia de progressivo. A grande questão 

relacionada a esses verbos é que a incompatibilidade à morfologia de progressivo se deve à 

incompatibilidade desses verbos com o aspecto imperfectivo contínuo. Uma vez 

incompatíveis com esse aspecto, tais verbos são, de fato, incompatíveis com as morfologias 

que o expressam. Verbos como esses, mencionados por Ilari & Basso (2004), por 

apresentarem o sentido instrínsico de permanência, só são compatíveis com o aspecto 

imperfectivo habitual.  

Maiores detalhes sobre as questões que envolvem verbos de estado e a morfologia de 

progressivo serão dados na próxima seção. Sendo assim, após termos tratado das questões que 

envolvem o aspecto imperfectivo contínuo, a morfologia de progressivo e os verbos de estado 

no PB e no inglês, trataremos, na próxima seção, da problematização sobre esses verbos de 

estado. 

 

 2.4 Problematização sobre a categorização de verbos de estado 

 

Para respondermos por que, em algumas línguas, não há estranhamento na 

combinação de verbos de estado à morfologia de progressivo, é preciso, primeiramente, tratar 

dos verbos de estado enquanto uma classe. Os estudos das classes de verbo começaram a 

partir das ponderações do filósofo Aristóteles sobre a natureza dos verbos. Foi, portanto, na 

Filosofia, que se começou a pensar no que chamamos hoje de verbos de estado. 

Apesar da diversidade de significados dos verbos de estado, desde o trabalho de 

Vendler (1967), a maioria dos demais trabalhos seguintes sobre a distinção das classes verbais 

concorda que os verbos de estado sejam constituídos pelas noções de estatividade e 

duratividade (COMRIE, 1976; DOWTY, 1979; BERTINETTO, 1986; SMITH, 1991; ILARI 

& BASSO, 2004; RODRIGUES, 2007, entre outros). No entanto, há significativas 

ocorrências, conforme vimos em relação ao PB e ao inglês, em que verbos classificados como 

verbos de estado se comportam diferentemente do que prevêem alguns estudos (COMRIE, 

1976; DOWTY, 1979, BERTINETTO, 1986, entre outros).  Devido ao comportamento 

diferente da previsão de alguns verbos classificados como verbos de estado, Ilari & Basso 

(2004) pontuam que há divergência na literatura no que diz respeito à classificação desses 

verbos. Por um lado, autores como Boertien (1979 apud ILARI & BASSO, 2004), Kakietek 

(1997 apud SMIECINSKA, 2003) e Smiecinska (2003) negam que verbos de estado 

constituam uma classe. Por outro lado, autores como Bertinetto (1986) e Cunha (1998, 2004) 
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admitem que verbos de estado constituam uma classe que, no entanto, deve ser dividida em 

subclasses.  

Por muitos autores acreditarem que os verbos de estados constituem uma classe 

heterogênea, há diferentes propostas de subdivisões e nomenclaturas para classificar esses 

verbos em várias línguas, como os trabalhos de De Miguel (1999), para o espanhol; o de 

Duarte & Brito (2003), para o português e o de Greenbaun & Quirk (1990), para o inglês, por 

exemplo. A título de exemplificação, nesta dissertação, utilizaremos a classificação de Duarte 

& Brito (2003), que consiste na divisão de verbos de estado em seis subclasses, apresentada 

no quadro (6), e a classificação de Halliday & Mathiessen (2004), apresentada no quadro (7) 

mais adiante. 

 

    Quadro 6: Verbos de estado e suas subclasses, baseado em Duarte & Brito (2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Para Duarte & Brito (2004), há seis subclasses de verbos que podem exprimir estados, 

como ilustra o quadro (6) acima. Os verbos existenciais, como “existir” e “haver”, são 

considerados predicados unários, ou seja, que selecionam um argumento tema, tal como no 

exemplo “Os fantasmas não existem”, em que o sintagma “os fantasmas” é o tema. 

(DUARTE & BRITO, 2003, p.194).  Já os verbos locativos, como “morar” e “residir”, de 

acordo com essas autoras, são considerados predicados binários, ou seja, verbos que 

selecionam dois tipos de argumentos: um argumento tema e um argumento locativo. Por 

                                                           
38 Apesar de autores como Duarte & Brito (2003) e De Miguel (1999), por exemplo, considerarem verbos 

existenciais como verbos de estado, essa decisão não é consensual na literatura sobre verbos de estado. Autores 

como Greenbaun & Quirk (1990), por exemplo, não consideram verbos existenciais como sendo verbos de 

estado, mas como uma categoria verbal independente. Neste estudo, no entanto, por termos optado seguir a 

classificação proposta por Duarte & Brito (2003), partimos do pressuposto de que os verbos existenciais são 

verbos de estado. 
39

 Diferentemente de Duarte & Brito (2003), Greenbaun & Quirk (1990) não consideram os verbos locativos, 

denominados stance verbs por estes autores, como verbos de estado. Segundo estes autores, verbos como “to 

live” estão na fronteira entre estados e atividades e, por essa razão, podem ser encontrados com a morfologia de 

progressivo no inglês.  
40

 Não com o sentido de “caminhar”, mas com o sentido de “estar” ou “encontrar-se”, como em “Maria anda 

triste.” (DUARTE & BRITO, 2003, p. 195).  

SUBCLASSES EXEMPLO 

Verbos existenciais
38

 Existir, haver 

Verbos locativos
39

 Morar, residir 

Verbos epistêmicos Conhecer, saber 

Verbos perceptivos Ver, ouvir 

Verbos psicológicos Gostar, odiar 

Verbos copulativos Ser, andar
40
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exemplo, na sentença “Pedro mora em Lisboa”, “Pedro” é o tema e o sintagma preposicional 

“em Lisboa” é o locativo. 

   Em relação aos verbos de estado epistêmicos (como “saber”), perceptivos (como 

“ver”) e psicológicos (como “gostar”), Duarte & Brito (2003) consideram que verbos dessas 

subclasses são predicados binários, pois são verbos que selecionam um argumento externo 

com papel temático de experenciador e um argumento tema. Por exemplo, em sentenças como 

“O João sabe Mandarim”, “Ela não viu o carro” e “O Pedro gosta de sorvete de framboesa”, 

temos, respectivamente, os sintagmas “O João”, “Ela” e “O Pedro” como os experenciadores 

da situação descrita pelos verbos “saber”, “ver” e “gostar”. Por outro lado, temos os sintagmas 

“Madarim”, “o carro” e “sorvete de framboesa” como temas desses verbos. Para outras 

categorias verbais, como, por exemplo, para verbos de processo culminado e culminações, as 

autoras postulam que os argumentos externos selecionados pelo verbo assumam os papéis 

temáticos ora de agente, ora de fonte.  

No que diz respeito aos verbos copulativos, como “ser” e “andar”, Duarte & Brito 

(2003) consideram que verbos dessa subclasse são predicados unários, pois selecionam como 

argumento “um domínio de predicação a que atribuem o papel de tema.” (DUARTE & 

BRITO, 2003, p.194). Por exemplo, em sentenças como “O Pedro é dono da loja” e “A Maria 

anda triste”, temos, respectivamente, os sintagmas “O Pedro” e “A Maria” como os temas dos 

verbos “ser” e “andar”. 

A outra classificação que adotamos neste trabalho é a de Halliday & Mathiessen 

(2004). Esses autores estabelecem que, em se tratando de processos materiais – entendidos 

como verbos que designam “eventos que ocorrem a partir de um input de energia” 

(HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004, p. 179, tradução nossa) –, o argumento externo a 

esses processos assume sempre o papel temático de “actor”, podendo ser entendido como 

agente. Ao tratar dos processos mentais – entendidos como verbos que retratam “nossa 

experiência com o mundo através da nossa consciência” (HALLIDAY & MATHIESSEN, 

2004, p. 197, tradução nossa) –, esses autores estabelecem que o argumento externo a esses 

processos assume sempre o papel temático de “senser”, podendo ser entendido como 

experienciador.  

Vejamos, no quadro abaixo, a classificação proposta por esses autores para alguns 

verbos de estado no inglês. 
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Quadro 7: Exemplos de processos mentais com base em Halliday & Mathiessen (2004, p.210) 

VERBOS 

PERCEPTIVOS 

VERBOS 

COGNITIVOS 

VERBOS 

DESIDERATIVOS 

VERBOS 

EMOTIVOS 

perceive, sense, 

see, notice, hear, 

overhear, taste, 

feel, smell, assail. 

think, believe, 

suppose, expect, 

consider, know, 

understand, realize, 

appreciate, 

imagine, dream, 

pretend, guess, 

reckon, conjecture, 

hypothesize, 

wonder, doubt, 

remember, recall, 

forget, fear, remind, 

puzzle, surprise, 

intrigue. 

want, wish, desire, 

hope, long for, yearn 

for, intend, plan, 

agree, comply, 

refuse, tempt. 

like, fancy, love, adore, 

dislike, hate, detest, 

despise, loathe, abhor, 

rejoice, exult, grieve, 

mourn, bemoan, bewail, 

regret, deplore, enjoy, 

relish, marvel, scare, 

disgust, worry, 

fascinate, bore, interest, 

horrify, comfort, divert, 

delight, gratify, 

depress, pain, gladden, 

sadden, please, weary, 

repel, revolt, shock. 

 

Desse modo, aqueles verbos que Halliday & Mathiessen (2004) classificam como 

processos mentais – subclassificados como verbos perceptivos, cognitivos, desiderativos e 

emotivos – serão tratados como verbos de estado nesta dissertação. Mais especificamente, os 

verbos cognitivos de Halliday & Mathiessen (2004) serão tratados como pertencentes à classe 

dos epistêmicos de Duarte & Brito (2003); os verbos perceptivos de Halliday & Mathiessen 

(2004), como pertencentes à classe dos perceptivos de Duarte & Brito (2003); e os verbos 

desiderativos e emotivos de Halliday & Mathiessen (2004), como pertencentes à classe dos 

verbos psicológicos de Duarte & Brito (2003).  

Além dos verbos de processos materiais e de processos mentais, Halliday & 

Mathiessen (2004) também tratam de outros verbos que são entendidos nesta dissertação 

como verbos de estado: os verbos relacionais, aqueles que servem para a identificação e 

caracterização das situações, coisas e indivíduos, e os verbos existenciais, aqueles verbos que 

servem para descrever o estado de existência. Mais especificamente, os verbos relacionais de 

Halliday & Mathiessen (2004), como o verbo “to be” e “to become”, serão tratados como 

parte da classe dos copulativos de Duarte & Brito (2003); os verbos existenciais de Halliday 
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& Mathiessen (2004), como “to exist” e “there to be”, como parte da classe dos perceptivos 

de Duarte & Brito (2003); e o verbo relacional “to be”
41

 e “to have” de Halliday & 

Mathiessen (2004), como verbos locativos de Duarte & Brito (2003). Logo, em nossas 

análises, levaremos em conta a combinação das propostas de Duarte & Brito (2003) e 

Halliday & Mathiessen (2004), como mostra o quadro (8) a seguir. 

 

Quadro 8: A combinação das propostas de Duarte & Brito (2003) e Halliday & Mathiessen (2004) com 

exemplos. 

SUBCLASSES DE 

VERBOS 

Duarte & Brito (2003) 

EXEMPLO PB 

Duarte & Brito (2003) 

 

EXEMPLO ING 

Halliday & Mathiessen (2004) 

Verbos existenciais existir, haver to exist, there to be 

Verbos locativos morar, residir to live, to be 

Verbos epistêmicos saber, entender to know, to unsderstand 

Verbos perceptivos ver, sentir to see, to feel 

Verbos psicológicos gostar, querer to like, to want 

Verbos copulativos estar, ser to be, to become 

 

Retomando a questão do comportamento atípico de alguns verbos de estado, ou seja, a 

combinação desses verbos com certos tipos de advérbios, expressões e morfologias que, a 

princípio, são incompatíveis com a natureza desses verbos
42

, autores como Bertinetto (2001), 

por exemplo, concordam que os verbos de estados são constituídos, essencialmente, por traços 

de estatividade, duratividade e atelicidade. Todavia, para dar conta de casos especiais, como a 

combinação desses verbos com morfologias de progressivo, Bertinetto (2001) afirma que nem 

todos os verbos de estado compartilham dos mesmos traços.  

De acordo com o autor, além dos três traços citados, há também os traços [+controle] e 

[+mudança], os responsáveis pela diferença existente entre alguns tipos de verbos de estado. 

O traço de controle diz respeito à agentividade do sujeito (ou experienciador) da situação 

verbal, enquanto o traço de mudança diz respeito à transitoriedade da situação. Dessa 

maneira, se uma sentença com um verbo tipicamente classificado como verbo de estado 

apresenta os traços [-controle] e [-mudança], tal como na sentença “João é alto”, estamos 

                                                           
41

 Para o melhor entendimento da classificação do verbo “to be” em inglês, ver nota 64, no capítulo 4 desta 

dissertação, seção 4.2.2.2.5.  
42

 Para maiores detalhes desses advérbios, expressões e morfologias tidos como incompatíveis com a natureza 

dos verbos classificados como verbos de estado, conferir a seção 1.4 do primeiro capítulo desta dissertação. 
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tratando de um verbo classificado como verbo de estado típico. Por outro lado, se uma 

sentença com verbo tipicamente classificado como verbo de estado apresenta os traços 

[+controle] e [+mudança], estamos tratando de um evento e não de um verbo de estado típico. 

Se, entretanto, uma sentença com um verbo tipicamente classificado como verbo de estado 

apresenta os traços [-controle] e [+mudança], como nos exemplos “A estátua está ficando na 

Prefeitura” e “João está sabendo a resposta”, estamos tratando de um verbo de estado não 

típico e, por essa razão, tal verbo pode ser combinado à morfologia de progressivo no PB, por 

exemplo.  

Seguindo a lógica dos traços propostos por Bertinetto (2001), sentenças como “João 

está sendo sincero” e “João está gostando do filme”, por serem compatíveis com o uso da 

morfologia de progressivo, teriam de ser consideradas como constituídas pelos traços 

[+mudança] e [-controle]. Contudo, nessas duas sentenças, o traço de mudança não parece 

apropriado, uma vez que não é possível dizer até que ponto essas situações descrevem um 

estado transitório. Além disso, também não é possível determinar até que ponto os sujeitos 

das sentenças enquadram-se voluntariamente naquilo que o predicado diz nessas duas 

sentenças. Tais questões geram dúvidas sobre o status da marcação do traço de controle. Para 

Ilari & Basso (2004) essa proposta não parece boa, uma vez que esses autores não acreditam 

que “apenas dois traços de controle e mudança sejam responsáveis por todas as possibilidades 

efetivamente encontradas” (ILARI & BASSO, 2004, p. 25). 

Outra proposta que tenta dar conta da combinação de alguns verbos de estado às 

morfologias de progressivo é encontrada nos trabalhos de Cunha (1998, 2004). Cunha (2004) 

argumenta em favor da existência do traço de faseabilidade. De acordo com esse autor, há 

dois tipos de verbos de estado: (i) os verbos faseáveis, aqueles que podem se combinar a 

morfologias de progressivo sem implicarem em uma anomalia semântica e (ii) os verbos não-

faseáveis, aqueles que não podem se combinar a morfologias de progressivo. Um verbo de 

estado faseável, portanto, ganha, temporariamente, o status de processo, incorporando o traço 

[+dinâmico] e admitindo que seja dividido em fases, isto é, intervalos de tempo distintos. O 

mesmo não pode acontecer com os verbos de estado não-faseáveis, considerados, desse modo, 

verbos classificados como verbos de estado típicos. 

Vale a pena ressaltar que um mesmo item lexical, a depender do predicado ao qual 

está vinculado, pode ser classificado como faseável ou como não-faseável. Esse é o caso do 

verbo ter/ to have, por exemplo, conforme ilustramos em (18). 

18. (a) A mulher está tendo problemas. 

      (a’) The woman is having problems. 



72 
 

 
 

      (b) #A mulher está tendo um apartamento. 

      (b’) #The woman is having an apartment. 

 

Nas sentenças em (18a) e (18a’), de acordo com a proposta de Cunha (2004), temos 

verbos de estado faseáveis, enquanto, em (18b) e (18b’), temos verbos de estado não-

faseáveis. A diferença entre a faseabilidade das sentenças ilustradas se dá justamente pela 

natureza composicional do predicado. Enquanto o predicado “ter problemas” admite caráter 

processual, o predicado “ter um apartamento” mantém seu caráter estático.      

Após os esclarecimentos de natureza teórica feitos neste capítulo, trataremos, no 

capítulo a seguir, da metodologia utilizada neste estudo. 
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3. METODOLOGIA 

“Os métodos são as verdadeiras riquezas.” 

                           Friedrich Nietzsche 

 

No presente capítulo, dedicamo-nos a tecer considerações sobre a metodologia que 

utilizamos neste estudo comparativo. Com o intuito de investigar como verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são 

realizados morfologicamente no PB e no IEUA e, além disso, fazer uma análise comparativa 

entre as realizações morfológicas desses verbos nessas duas línguas, elaboramos duas 

estratégias diferentes de coleta de dados, a saber: (i) um teste escrito de produção, mais 

especificamente, um teste de preenchimento de lacuna, aplicado a falantes nativos das duas 

línguas investigadas e (ii) um teste oral de produção de fala semi-espontânea, aplicado a 

falantes nativos de cada uma das línguas.  

Primeiramente, neste capítulo, na seção 3.1, descreveremos o processo de seleção e o 

perfil dos informantes que participaram deste estudo. Em seguida, trataremos da nossa coleta 

de dados para esta pesquisa, isto é, descreveremos cada uma das estratégias metodológicas 

elaboradas separadamente. Para tanto, contamos com duas seções: na seção 3.2, 

descreveremos o teste de preenchimento de lacuna e o procedimento de aplicação do mesmo, 

enquanto na seção 3.3 descreveremos o teste oral de produção semi-espontânea e o 

procedimento de aplicação do mesmo.  

 

3.1 A seleção dos informantes 

 

Para a feitura do teste escrito de preenchimento de lacuna, foram selecionados 100 

informantes do PB e do IEUA no total. Dentre esses 100 informantes, 50 são informantes 

nativos do PB, sendo todos esses falantes provenientes do estado do Rio de Janeiro, e os 

outros 50 são informantes nativos do IEUA, sendo todos esses falantes provenientes da região 

nordeste dos EUA
43

.  

Já para a feitura do teste oral de produção semi-espontânea, é válido frisar que os 

informantes que participaram do teste oral foram, necessariamente, aqueles que já haviam 

participado do teste de preenchimento de lacuna. No entanto, nem todos os informantes que 

                                                           
43

 De acordo com a definição do órgão de geografia e estatística United States Census Bureau, dentre as quatro 

grandes regiões dos Estados Unidos da América, a região nordeste é a menor delas em termos de área, sendo 

composta por 9 estados, a saber: Connecticut (CT), Maine (ME), Massachusetts (MA), Nova Hampshire (NH), 

Rhode Island (RI), Vermont (VT), Nova Jérsei (NJ), Nova Iorque (NY) e Pensilvânia (PA). Neste estudo, temos 

informantes naturais de 8 estados dessa região, com exceção do estado de Maine. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Hampshire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermont
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_J%C3%A9rsei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque_%28estado%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensilv%C3%A2nia
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fizeram o teste de preenchimento de lacuna fizeram também o teste oral. Para o teste oral, 

selecionamos 30 informantes, sendo 15 falantes nativos do PB e 15 falantes nativos do IEUA.  

Todos os falantes que participaram deste estudo apresentam perfis semelhantes, sobre 

os quais trataremos nos parágrafos a seguir. Não houve restrições no que diz respeito ao 

gênero dos participantes. Temos, neste estudo, tanto informantes que se declararam do gênero 

feminino quanto informantes que se declararam do gênero masculino. 

Restringimos nossa seleção de informantes no tocante à escolaridade, de modo que 

todos os informantes deveriam possuir, no mínimo, ensino superior incompleto. Não foram 

aceitos como informantes, portanto, aqueles indivíduos que não tivessem frequentado a 

universidade, nem que fosse por um curto período de tempo. Em relação à formação 

universitária, no entanto, não houve restrição a respeito da área de estudo dos informantes; 

logo, aceitamos como informantes indivíduos de diferentes áreas de atuação profissional.  

Restringimos ainda nossa seleção de informantes no tocante à faixa etária. Foram 

aceitos como informantes para este estudo somente os indivíduos que se encontravam na faixa 

dos dezoito aos cinquenta anos de idade.  

Outro critério importante para a restrição da nossa seleção de informantes foi o 

número de L1s dos indivíduos. Não aceitamos como informantes sujeitos bilíngues 

verdadeiros de qualquer que fosse a língua. Desse modo, todos os informantes brasileiros 

eram monolíngues do PB, assim como os informantes americanos eram monolíngues do 

IEUA. Ainda que muitos dos nossos informantes possuíssem alto nível de proficiência em 

alguma língua estrangeira que falassem, nenhum deles era, de fato, falante bilíngue.  

Vejamos, nos quadros mostram o número de informantes de cada língua investigada, 

bem como os detalhes sobre o perfil de cada um desses informantes encontram-se no apêndice 

A desta dissertação.             

 Depois de termos esclarecido os critérios para a seleção dos nossos informantes, 

trataremos, nas duas próximas seções, sobre cada um dos testes que propusemos neste estudo. 

 

 3.2 Teste de preenchimento de lacuna 

 

Conforme já foi mencionado anteriormente, no capítulo 2, mais especificamente na 

seção 2.4, utilizamos, neste trabalho, a classificação em subclasses de verbos de estado de 

Duarte & Brito (2003). A fim de garantir que estivessem presentes todas essas subclasses de 

verbos de estado sendo utilizados em situações contínuas nos dados da nossa análise, optamos 
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por elaborar um teste escrito de preenchimento de lacuna, ao qual vamos nos referir como 

“teste de preenchimento de lacuna”. Nosso teste caracteriza-se como um teste offline, pelo 

fato de o tempo que os informantes utilizam para fornecer as respostas não ser computado. 

Nas seções a seguir, descreveremos o desenho do teste, bem como o procedimento para a sua 

aplicação em nativos de cada uma das línguas investigadas. 

 

3.2.1 Desenho do teste de preenchimento de lacuna 

 

Uma vez que este estudo investiga a realização morfológica de verbos de estado 

veiculando o aspecto imperfectivo contínuo no PB e no IEUA, decidimos elaborar um teste de 

preenchimento de lacuna que pudesse ser aplicado a falantes nativos dessas línguas. Trata-se 

do mesmo teste com duas versões, portanto: uma versão em português e outra em inglês. Vale 

a pena destacarmos que o texto das duas versões do teste é original, tendo criado pela própria 

pesquisadora.  

 O teste de preenchimento de lacuna é composto por dez parágrafos que conta a 

história de um jovem que conheceu a sua futura esposa no fatídico dia 11 de setembro de 

2001. O texto apresenta dezoito lacunas a serem preenchidas. As lacunas foram distribuídas 

de maneira que os oito primeiros parágrafos apresentassem, em cada um deles, duas lacunas a 

serem preenchidas e os dois últimos parágrafos – o nono e o décimo – apresentassem, em 

cada um deles, uma lacuna a ser preenchida. Para cada uma das dezoito lacunas desse teste 

havia três opções de resposta. Desse modo, o informante teria que selecionar aquela opção 

que julgasse a melhor para completar a lacuna. 

Dois terços das dezoito lacunas – ou seja, doze lacunas – eram consideradas 

distratoras. Portanto, apenas um terço das dezoito lacunas – ou seja, seis lacunas – eram 

consideradas alvo, devendo somente essas ser preenchidas por um verbo de estado. Então, é 

válido esclarecer que optamos por elaborar um teste com seis lacunas alvo porque decidimos 

trabalhar com uma classificação que conta com seis diferentes subclasses de verbo de estado. 

Utilizamos, no nosso teste, um verbo de cada uma das subclasses de verbo de estado 

propostas por Duarte & Brito (2003), como vemos no quadro (9) a seguir. 
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Quadro 9: Verbos utilizados para a feitura do teste de preenchimento de lacuna em português e em inglês. 

 

Desse modo, nosso teste de preenchimento de lacuna possui seis lacunas-alvo, ou seja, 

lacunas contendo como opções de resposta verbos de estado com diferentes morfologias para 

descrever uma situação contínua. Em relação às sentenças nas quais esses seis verbos se 

encontram, há três verbos – os dos tipos copulativo, locativo e perceptivo – que se encontram 

na forma afirmativa e três – os dos tipos epistêmico, existencial e psicológico – se encontram 

na forma negativa.  

As doze sentenças restantes são lacunas-distratoras, postas no teste com o intuito de 

realmente distrair os informantes e fazer com que eles não percebam o fenômeno que está 

sendo investigado. A estratégia de incluir distratoras em nosso teste tem como objetivo, 

portanto, evitar possíveis alterações de resposta nas sentenças-alvo, devido a um 

monitoramento consciente da realização linguística do fenômeno investigado. No nosso teste, 

as sentenças distratoras dizem respeito à escolha lexical de itens como verbos
45

, advérbios, 

substantivos, preposições e conjunções. 

Como se trata de um teste de múltipla escolha, cada lacuna deve ser preenchida com 

uma das três opções oferecidas. Dentre as três opções dadas, somente duas opções mantêm a 

gramaticalidade
46

 ou a plausibilidade semântica da sentença. Sendo assim, sempre há uma 

opção de resposta que torna a sentença agramatical ou semanticamente estranha, e, por essa 

                                                           
44

 Apesar de Duarte & Brito (2003) não exemplificarem os verbos copulativos com o verbo de estado “ficar”, 

Halliday & Mathiessen (2004) classificam o verbo “to become”, uma tradução possível para o verbo “ficar”, 

como um verbo relacional, o qual está sendo entendido como verbo de estado copulativo neste trabalho, 

conforme tratado na seção 2.4. Além disso, levamos em conta o fato de que Bittencourt (2015), em seu trabalho 

sobre o PB, classifica o verbo “ficar” como um verbo de estado copulativo, como em “O trabalho está ficando 

bom” (BITTENCOURT, 2015, p.51).  
45

 Vale ressaltar que os verbos utilizados em nossas lacunas-distratoras não se tratam de verbos de estado. 

Utilizamos, por exemplo, os verbos “contar”, “dizer”, “planejar” e “combinar” em português, bem como os 

verbos “to tell”, “to say”, “to plan” e “to schedule” em inglês. 
46

 Segundo Chomsky (1957), é a partir do seu conhecimento linguístico intuitivo que um falante nativo é capaz 

de julgar, em sua língua materna, sentenças como gramaticais, ou seja, aquelas que apresentam padrões 

estruturais aceitáveis, ou como agramaticais, ou seja, aquelas que apresentam padrões estruturais inaceitáveis.    

SUBCLASSES 

DE VERBOS DE ESTADO 

VERBOS ESCOLHIDOS NÚMERO DA 

LACUNA NO 

TEXTO  PB INGLÊS 

Verbos existenciais Existir to exist 9ª 

Verbos locativos Morar to live 14ª 

Verbos epistêmicos Entender to understand 6ª 

Verbos perceptivos Ver to see 12ª 

Verbos psicológicos Gostar to like 17ª 

Verbos copulativos ficar
44

 to become 5ª 
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razão, é esperado que um informante atento ao teste não marque essa opção, a qual 

denominamos “opção distratora”.  

Em relação às opções distratoras da versão do teste em português, por sermos nativos 

dessa língua, e, portanto, capazes de julgar aquilo que seria agramatical ou semanticamente 

estranho como opção de resposta, decidimos, por conta própria, quais seriam essas opções 

distratoras na versão do teste em português. Já as opções distratoras da versão do teste em 

inglês foram concebidas como agramaticais ou semanticamente estranhas mediante a consulta 

e ajuda de uma falante nativa do IEUA
47

. 

A presença de uma opção agramatical ou semanticamente estranha, a opção distratora, 

é uma medida para que avaliemos o grau de atenção do informante à tarefa. De acordo com 

Harris & Wexler (1996), erros em até 14% do total de tarefas de um teste linguístico podem 

ser considerados erros de desempenho, portanto, erros que podem ser aceitos como naturais 

durante a feitura de um teste. Desse modo, um informante que cometesse um número de erros 

que fosse maior do que 14% do total de lacunas seria eliminado dos nossos resultados, pois é 

muito possível que esse indivíduo não estivesse fazendo a tarefa com a devida atenção. No 

caso do nosso teste, essa porcentagem representava três lacunas. Logo, um informante que 

selecionasse mais do que três opções distratoras dentre as lacunas do teste seria eliminado da 

nossa análise. 

No caso das lacunas distratoras, as duas opções semanticamente plausíveis são sempre 

itens sinônimos, portanto, é possível substituir uma opção pela outra no texto. A opção 

distratora presente nessas lacunas é sempre um item semanticamente esdrúxulo no texto, por 

exemplo, a opção distratora pode ser o antônimo das opções plausíveis. Na 16ª lacuna do 

texto, por exemplo, as duas opções de respostas plausíveis são os substantivos “alegria” / 

“joy” e “felicidade” / “happiness”, nas versões em português e em inglês, respectivamente. A 

opção distratora, no entanto, é um antônimo deles, o substantivo “tristeza” / “sadness”.   

No caso específico das lacunas-alvo, as duas opções gramaticais variam em relação à 

morfologia verbal, sendo assim, são sempre oferecidas uma opção com o verbo de estado 

combinado à morfologia de progressivo e outra opção com o mesmo verbo combinado à 

morfologia de não progressivo
48

. A opção distratora presente nessas lacunas é sempre uma 

                                                           
47

 Vale ressaltar que essa falante nativa do IEUA, proveniente do estado de Wisconsin (região centro-norte dos 

EUA), é não bilíngue e, na época em que nos ajudou com a revisão do teste, tinha vinte e seis anos de idade, 

cursava mestrado em Linguística na Faculdade de Letras da UFRJ e não falava português fluentemente.   
48

 Nos capítulos anteriores a este, apresentamos que, tanto no inglês quanto no português, podemos utilizar 

morfologias de progressivo e de não progressivo em outros tempos verbais que não só o presente, por exemplo, 

podemos utilizar essas mesmas morfologias no passado. No entanto, optamos, neste teste, por utilizar essas 

morfologias apenas no tempo presente.  
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morfologia incompatível com a descrição de uma situação contínua no presente – tempo 

verbal em que se passa a história –, por exemplo, o verbo de estado sendo usado no tempo 

futuro. Na 12ª lacuna do texto, por exemplo, as duas opções gramaticais são “estou vendo”/ 

“am seeing” e “vejo”/ “see”, ambas descrevendo uma situação contínua por meio da 

morfologia de progressivo e não progressivo, respetivamente. A opção distratora, por outro 

lado, é “verei”/ “will see”, com o verbo de estado sendo usado com uma morfologia de tempo 

futuro. 

O teste completo, em suas duas versões, encontra-se disponível no apêndice B desta 

dissertação. 

 

3.2.2 Procedimento de aplicação do teste de preenchimento de lacuna 

 

 Para dinamizar e facilitar a aplicação deste teste, elaboramos um site que abriga o 

teste, em suas duas versões, em português e em inglês, cujo link é 

http://patricia.bioling.com.br
49

. Para fazer o teste, o informante precisa manter-se conectado à 

internet através do computador ou através de um smartphone e fazer o teste através do link 

mencionado.  

 Na página do teste, o informante encontra, no topo, algumas informações relevantes 

para a feitura do teste. Primeiramente, antes de qualquer instrução, o informante é avisado de 

que o texto trata de uma história sobre como um rapaz conheceu a sua esposa. Em seguida, o 

informante é instruído a preencher as lacunas de um texto, escolhendo apenas uma opção de 

resposta para cada lacuna, aquela opção que lhe soasse mais natural. Além disso, o informante 

é avisado a não deixar nenhuma lacuna sem resposta.   

 Abaixo das instruções, o informante encontra o texto em si com as lacunas em branco. 

Para completar as lacunas, o informante deveria clicar na lacuna em branco e, em seguida, 

clicar na opção de sua escolha. As opções apareciam sempre uma embaixo da outra, de modo 

randômico, assim como podemos observar nas figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 O link para a versão do teste em português é http://patricia.bioling.com.br/texto. Já o link para a versão em 

inglês é http://patricia.bioling.com.br/text.   

http://patricia.bioling.com.br/texto
http://patricia.bioling.com.br/text
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Figura 3: Exemplo de lacuna-alvo do teste de preenchimento de lacuna, versão em português. 

 
 
Figura 4: Exemplo de lacuna-alvo do teste de preenchimento de lacuna, versão em inglês. 

 
 

 

Figura 5: Exemplo de lacuna distratora do teste de preenchimento de lacuna, versão em português. 

 
 

Figura 6: Exemplo de lacuna distratora do teste de preenchimento de lacuna, versão em inglês. 

 
 

 

 Após preencher todas as lacunas, o informante deveria preencher um pequeno 

questionário de informações pessoais, tais como nome, idade, grau de escolaridade, cidade 

natal, gênero, profissão e e-mail para contato. Além disso, o informante precisaria responder 

se é bilíngue e se já estudou alguma língua estrangeira. Em casos afirmativos, o informante 

precisaria informar quais eram essas línguas. Esse pequeno questionário foi incluído ao fim 

do teste com o intuito de identificar o perfil de cada informante e, posteriormente, avaliar se 

ele se encaixava ou não no perfil por nós estabelecido, conforme especificamos na seção 3.1 

deste capítulo.     
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Para concluir o teste, o informante precisa se certificar de que preencheu todas as 

lacunas do texto e todas as perguntas do questionário, pois, caso houvesse alguma lacuna em 

branco, nosso sistema não permitia o envio do teste e uma mensagem de erro aparecia na tela, 

avisando que o informante deveria preencher todas as lacunas e respostas que estivessem em 

branco. Após certificar-se do preenchimento de todas as lacunas do texto e do questionário, o 

informante deve, finalmente, clicar no botão “enviar” para o envio do seu teste, que era 

armazenado em um banco de dados ao qual somente nós tínhamos acesso. 

 Uma vez que tratamos dos pontos principais acerca do design e da aplicação do teste 

de preenchimento de lacuna, na próxima seção, trataremos com igual detalhamento do teste 

oral de produção semi-espontânea elaborado para este estudo. 

 

3.3 Teste oral de produção semi-espontânea 

 

Além de dados provenientes de um teste de preenchimento de lacuna, optamos por 

incluir um método para coleta de dados de fala semi-espontânea. Por essa razão, escolhemos 

elaborar um teste oral que remetesse o informante a situações contínuas, nas quais fosse 

possível utilizar também verbos de estado. Assim como foi feito com o teste de 

preenchimento de lacuna, decidimos aplicar o mesmo teste oral de produção semi-espontânea 

para falantes nativos das duas línguas investigadas. Trata-se de um teste oral de produção 

semi-espontânea com duas versões, portanto: uma versão em português e outra em inglês.  

Nas duas próximas seções, explicitaremos detalhes sobre o desenho e o procedimento 

de aplicação do teste oral de produção semi-espontânea. 

 

3.3.1 Desenho do teste oral de produção semi-espontânea 

 

Com o objetivo de fazer com que os informantes utilizassem as morfologias de 

aspecto imperfectivo contínuo, elaboramos um teste oral, composto por quinze perguntas, 

baseadas em situações hipotéticas, nas quais os informantes precisariam se enxergar vivendo 

aquelas determinadas situações como se elas estivessem acontecendo no presente momento, 

no momento da fala. Além de tentar remeter os informantes a situações contínuas, era 

necessário, também, elaborar perguntas que ensejassem o uso de diferentes subclasses de 

verbos de estado. Para tanto, elaboramos perguntas que acreditávamos que pudessem levar os 
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informantes a utilizar verbos de estado das diferentes subclasses propostas por Duarte & Brito 

(2003), como ilustra o quadro (10) a seguir: 

 

Quadro 10: Verbos de estados tentativamente ensejados nas perguntas do teste oral. 

SUBCLASSES 

DE VERBOS 

VERBOS DE ESTADO TENTATIVAMENTE ENSEJADOS 

PB INGLÊS 

Verbos existenciais haver e ter there to be (2x) 

Verbos locativos morar e ficar to live e to stay 

Verbos epistêmicos saber; entender e lembrar-se to know; to understand e to remember 

Verbos perceptivos ver; ouvir e sentir to see; to hear e to feel 

Verbos psicológicos gostar; odiar e querer to like; to hate e to want 

Verbos copulativos ser e ficar to be e to become 
 

É importante frisar que, embora tenhamos elaborado esse esquema de verbos 

possivelmente ensejados, não era possível garantir que os informantes utilizariam esses 

verbos. Por se tratar de um teste para coleta de dados de fala semi-espontânea, o uso dos 

verbos por parte dos informantes era uma variável sobre a qual não tínhamos controle, já que 

os informantes utilizariam os verbos que lhes conviessem. O esquema elaborado na tabela era 

apenas uma tentativa de controle do que, possivelmente, poderia vir a ser usado por nossos 

informantes. Podemos observar, nos exemplos (19) e (20) abaixo do português e do inglês, 

respectivamente, duas dentre as quinze perguntas que incluímos em nosso teste oral, 

juntamente com uma resposta possível para a pergunta. 

19. (a) Pergunta: Vamos imaginar que seu amigo comprou um jogo de tabuleiro para 

vocês. Ele tenta te explicar as regras do jogo e vocês começam a jogar. O problema é que 

você ainda está confuso sobre como o jogo funciona. Ele percebe isso. Eu sou o seu amigo. 

Fale comigo sobre a sua dificuldade agora.  

O que era esperado: Eu não estou entendendo esse jogo/ não estou sabendo jogar. 

 

(b) Pergunta: Vamos imaginar que sua mãe está na janela com um binóculo nos olhos. 

Essa situação te deixou bastante curioso. Eu sou a sua mãe. Mate a sua curiosidade e fale 

comigo sobre isso. 

O que era esperado: O que você está vendo
50

 aí? 

 

20. (a) Pergunta: Let’s imagine your friend bought a board game for you. S/he tries to 

explain the rules and then you start to play. The problem is that you’re still confused about 

how the game works. S/he notices that. Imagine I am this friend. Tell me about your 

difficulty. 

                                                           
50

 Faz-se necessário comentar que é possível que predicados verbais como, por exemplo, “ver algo” e  “lembrar-

se de alguém” podem ser interpretados como estados em algumas situações e, em outras, como culminações (“eu 

vi o quadro e lembrei-me imediatamente de minha mãe”). Neste trabalho, entendemos “ver” como um verbo de 

percepção, portanto, como um verbo de estado, assim como afirma Comrie (1976). Ao mesmo passo, um verbo 

como “lembrar-se”, por figurar como um processo cognitivo de recuperação na memória de uma pessoa, um fato 

ou um evento, é entendido como um verbo de estado.  
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O que era esperado: I am not understanding this game/ I don’t understand this game.  

 

             (b) Pergunta: Let’s imagine your mother is by the window using binoculars. You 

became really curious about it. Imagine I am your mother and talk to me about this situation. 

O que era esperado: What are you seeing?/ What do you see?   

 

Antes do início da proposição das quinze perguntas que remetiam o informante a 

situações contínuas, também fazíamos no teste oral de produção semi-espontânea um pequeno 

questionário, composto por três perguntas/comandos, que funcionavam como um “quebra-

gelo”, um momento em que o informante poderia falar de si mesmo e dar algumas 

informações pessoais para o aplicador. Esses comandos eram os seguintes (21) e (22), em 

português e inglês, respectivamente: 

21. (a) “Me fala
51

 um pouco sobre você, sua família e seus amigos.” 

      (b) “Me fala um pouco sobre seu trabalho e seus estudos.” 

      (c) “Me fala um pouco sobre a sua cidade e seu bairro.” 

 

22. (a) “Tell me a little about you, your family and friends.” 

      (b) “Tell me a little about your academic and professional life.” 

      (c) “Tell me a little about your city and your neighborhood.” 

 

Incluir esses comandos antes das perguntas sobre as situações hipotéticas mostrava-se 

relevante uma vez que o aplicador poderia utilizar informações pessoais dadas nesse momento 

inicial do teste oral durante a condução do próprio teste oral. Por exemplo, se o informante 

mencionasse que não tem mãe, em uma pergunta como a ilustrada em (19b) e (20b), o 

aplicador do teste poderia trocar “mãe” por outro membro da família. Nesse sentido, esses 

comandos ajudavam o aplicador a fazer possíveis ajustes nas perguntas, de acordo com aquilo 

que era informado pelos informantes.  

O teste oral completo, com todas as perguntas, em suas duas versões, encontra-se 

disponível no apêndice C desta dissertação. A seguir, trataremos do procedimento de 

aplicação do teste oral de produção semi-espontânea. 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Optamos por utilizar “me fala” ao invés de “fale-me” para criar uma atmosfera mais informal para os 

informantes, permitindo que eles assumissem uma postura mais descontraída e, possivelmente, menos atenta ao 

uso da norma padrão da língua.   
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3.3.2 Procedimento de aplicação do teste oral de produção semi-espontânea 

 

Em relação aos falantes nativos do PB, pela facilidade de termos contato diretamente 

com eles, todas as aplicações do teste oral foram agendadas e feitas pessoalmente, em um 

contexto em que só havia o informante e o aplicador. 

Já em relação aos falantes nativos do IEUA, para realizar o teste oral de produção 

semi-espontânea com esses indivíduos, entramos em contato, através do endereço de e-mail 

dado pelos próprios informantes no momento da feitura do teste de preenchimento de lacuna, 

com todos os informantes que participaram deste teste. A partir desse contato por e-mail, 

alguns deles se interessaram em colaborar com nosso estudo, prontificando-se a participar 

também do teste oral.  

Como aplicamos o teste de produção oral em indivíduos que vivem em outro país, 

precisamos realizar quatorze das quinze gravações do teste oral com falantes nativos do IEUA 

por ligação através dos programas Skype, Google Hangouts ou Facebook Webchat. Apenas 

um informante nativo do IEUA fez o teste oral de produção pessoalmente, pois se encontrava 

no Rio de Janeiro no período em que estávamos coletando nossos dados.  

Nas ligações via Skype, utilizamos o programa de computador MP3 Skype Recorder, 

versão 4.24, para fazer as gravações de cada teste oral. O programa grava as ligações de Skype 

e as transforma em arquivos em formato MP3. Já nas gravações do teste oral realizadas 

pessoalmente ou via Google Hangouts ou Facebook Webchat, utilizamos o aparelho de 

gravação presente em telefones celulares para fazer tal gravação. No que diz respeito à 

duração das gravações do teste oral, cada gravação tem em média 15 minutos. 

Assim como relatamos nesta seção, o teste oral que propusemos nos forneceu dados de 

fala semi-espontânea. Entretanto, apesar de termos tentado ensejar o uso de verbos de estado 

veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, por se tratar de um teste em que os informantes 

estavam livres para expressar-se do modo que bem entendessem, nem sempre os informantes 

nos forneceram ocorrências esperadas ou que fossem apropriadas para serem contabilizadas 

em nossos resultados.  

Na subseção a seguir, explicitaremos os critérios que utilizamos para contabilizar os 

dados que obtivemos a partir da aplicação do teste oral de produção semi-espontânea. 
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3.3.3 Critérios de contabilização dos dados do teste oral de produção semi-

espontânea 

 

É fundamental, antes do início do capítulo de resultados e análise, discriminar quais 

foram nossos critérios para contabilizar as ocorrências de verbos na fala semi-espontânea. 

Para isso, na presente subseção, pretendemos explicitar que tipo de ocorrências consideramos 

na análise de nossos resultados, assim como dar exemplos de ocorrências que não incluímos 

em nossos resultados.  

Primeiramente, ressaltamos que só contabilizamos para análise os verbos de estado 

presentes nas classificações de Duarte & Brito (2003) e Halliday & Mathiessen (2004), 

conforme já mencionamos no capítulo 2. Consideramos todas as ocorrências dos verbos de 

estado classificados por esses autores que estivessem veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo independentemente da morfologia utilizada.  

Para a análise dos dados da fala semi-espontânea, portanto, consideramos todos os 

verbos listados como verbos de estado por Duarte & Brito (2003) e Halliday & Mathiessen 

(2004) e suas respectivas traduções, ou seja, se Halliday & Mathiessen (2004) classificam um 

determinado verbo como de estado no inglês e Duarte & Brito (2003) não incluem esse 

mesmo verbo como de estado no português, optamos por incluí-lo ainda assim na análise dos 

dados do PB, utilizando todos os mesmos verbos que possam vir a aparecer nos dados nas 

duas línguas para fins de comparação. Como exemplo, podemos citar o caso do verbo “to 

enjoy”, incluído na classificação de Halliday & Mathiessen (2004). A tradução desse verbo 

para o português, “curtir”, não foi incluído na classificação de verbos de estado de Duarte & 

Brito (2003). No entanto, uma vez que esse verbo em inglês encontra-se na classificação de 

Halliday & Mathiessen (2004), optamos por incluir a sua tradução em português na nossa 

análise para fins de comparação entre as duas línguas.  

 No entanto, não consideramos como dados hesitações de fala dos informantes, 

tampouco expressões cristalizadas que apresentassem verbos classificados por Duarte & Brito 

(2003) e por Halliday & Mathiessen (2004) como sendo verbos de estado, como, por 

exemplo, as expressões cristalizadas em português “sei lá”, “tá?”
52

 e “sabe?” e em inglês “you 

know”, “you see” e “who knows”, utilizadas, majoritariamente, como marcadores discursivos, 

como podemos ver nos exemplos abaixo, em (23), retirados de nossas transcrições: 

                                                           
52

 O verbo estar em sua forma contraída “tá” quando encontrado ao fim da sentença com um tom de pergunta é 

usado para confirmar o que foi falado anteriormente ou para pedir aprovação sobre alguma coisa. É um uso que 

tem valor semântico similar às expressões “tá certo?”, “está tudo bem?” e “ok?”.   
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23. (a) “[Ele] fica distratando as pessoas. Isso não tá certo, sabe?” 

      (b) “Então, não lembro muito bem de você. Desculpa, tá?” 

       (c) “É esse tipo de amizade que você acha que a gente tem? Sei lá, pode ser pra 

você, mas isso não é amizade pra mim não.” 

      (d) “You know, this movie is so good. I’m really enjoying it!” 

       (e) “You see, I just have a bad memory and (…) I cannot remember your name.”  

      (f) “It’s September 29. Maybe it’s a birthday, who knows.”   

 

A ambiguidade na interpretação aspectual da ocorrência também foi um critério para 

descarte de ocorrência. Desse modo, descartamos também as ocorrências em que era inviável 

saber se, de fato, a morfologia utilizada pelo informante realmente veiculava o aspecto 

imperfectivo contínuo. Vejamos dois exemplos, em (24), de ocorrências dessa natureza nas 

duas línguas: 

24. (a) “Essa música tá ruim, esse pessoal eu não gosto. Eu queria estar em casa!” 

      (b) “Oh my God, it is so annoying. My neighbors decided to throw a big party.” 

Como podemos ver nos verbos em destaque em (24), tanto em (a) quanto em (b), não 

podemos confirmar se o aspecto veiculado pela morfologia de presente simples é o aspecto 

imperfectivo contínuo ou o habitual. No caso de (24a), não podemos afirmar se o informante 

não está gostando do pessoal que o cerca naquele momento e naquela ocasião específica ou 

se, normalmente, ele não gosta daquelas pessoas nas ocasiões em que encontra com elas. No 

caso de (24b), não podemos afirmar se o informante quer dizer se o fato de haver uma festa na 

casa dos vizinhos naquela ocasião específica está (sendo) algo irritante e desagradável ou se, 

normalmente, o fato de haver uma festa no vizinho é algo irritante e desagradável. Sendo 

assim, nessas e nas outras sentenças em que não conseguimos precisar o valor de aspecto 

gramatical que os verbos veiculavam, optamos por descartar tais ocorrências. 

Outro ponto importante que devemos mencionar aqui é o critério que utilizamos para a 

classificação do verbo “estar”. No PB, o verbo “estar” tanto pode ser classificado como um 

verbo copulativo, uma vez que esteja acompanhado de um predicativo do sujeito, quanto pode 

ser classificado como um verbo locativo, uma vez que esteja acompanhado de uma expressão 

locativa, como, por exemplo, o advérbio “aqui”. No entanto, em (25), destacamos algumas 

sentenças que nos chamaram atenção pelo fato de o verbo “estar” não vir acompanhando de 

predicativo ou expressão locativa. 

25. (a) Ele tá com raiva. 

      (b) Eu não tô com paciência pra você. 

      (c) Tu tá de sacanagem comigo? 

 

As sentenças encontradas em (25), apesar de não apresentarem o verbo “estar” 

acompanhado de um predicativo, foram classificadas, em nossos dados como sentenças com 
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verbos copulativos. Em (25a), podemos entender que “estar com raiva” é o mesmo que “estar 

furioso, raivoso”. Em (25b) “estar com paciência” é o mesmo que “estar paciente ou 

disposto”. Em (25c), “estar de sacanagem” é o mesmo que “estar sendo sacana”. Desse modo, 

ainda que nenhuma das sentenças em (25) apresentem um predicativo do sujeito, nossa 

interpretação nos levou a considerar todos esses exemplos do verbo “estar” como verbos 

copulativos. Nas sentenças com o verbo “to be” em inglês, no entanto, não tivemos nenhum 

caso como os expostos em (25). Desse modo, não foi necessário o uso desse critério de 

interpretação.   

 Todas as sentenças que foram consideradas na análise de nossos resultados estão 

disponíveis nos anexos desta dissertação. No anexo A, estão disponíveis as sentenças 

produzidas pelos informantes do PB e, no anexo B, as sentenças produzidas pelos informantes 

do IEUA. 

Depois de esclarecidos os detalhes em relação à nossa seleção de informantes, aos 

nossos recursos metodológicos e aos nossos critérios de contabilização de dados, a seguir, 

trataremos, no próximo capítulo, dos dados coletados. No quarto capítulo, portanto, 

apresentaremos nossos resultados e proporemos a análise desses dados.   
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4. RESULTADOS E ANÁLISE  

“Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

quanto mais eu [...] O amor é síntese: é uma 

integração dos dados. Não há que tirar nem 

pôr...”.  

Mário Quintana 

 

Neste capítulo, temos como objetivo apresentar nossos dados, obtidos a partir da 

metodologia desenvolvida para este estudo e apresentada no capítulo anterior, assim como 

nossa análise, proposta à luz do arcabouço teórico apresentado nos dois primeiros capítulos 

desta dissertação. Dedicamo-nos, neste capítulo, a contribuir para o entendimento do que 

caracteriza verbos de estado, sendo esse o objetivo geral deste trabalho. Mais especificamente, 

investigamos como verbos tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o 

aspecto imperfectivo contínuo são realizados morfologicamente no PB e no IEUA. Além 

disso, fazemos uma análise comparativa entre as realizações morfológicas desses verbos nas 

duas línguas investigadas. 

Para tanto, apresentaremos, separadamente, nas duas primeiras seções deste capítulo, 

os resultados de cada um dos métodos de coleta de dados para cada uma das duas línguas 

investigadas. Em seguida, na última seção deste capítulo, faremos uma análise comparativa 

entre os resultados obtidos nas duas línguas. Proporemos uma interpretação dos nossos 

resultados buscando argumentar em favor da proposta de Comrie (1976) de que verbos 

tipicamente classificados como verbos de estado, quando combinados à morfologia de 

progressivo, não devem ser considerados verbos de estado legítimos. 

Dividimos este capítulo da seguinte forma: na primeira seção, 4.1, apresentaremos os 

resultados obtidos do PB; na segunda seção, 4.2, apresentaremos os resultados obtidos do 

IEUA e, na terceira e última seção, 4.3, faremos uma análise comparativa entre as realizações 

dessas duas línguas. 

 

 

4.1 Resultados do PB 

 

O primeiro objetivo específico deste trabalho é investigar como verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são 

realizados morfologicamente no PB, para que pudéssemos aferir se os verbos classificados 

como de estado o são verdadeiramente.  Em relação a esse objetivo, nossa hipótese, inspirada 

na definição de progressividade de Comrie (1976) e nas classificações propostas na literatura, 

é de que para realizar verbos classificados como verbos de estado veiculando o aspecto 
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imperfectivo contínuo, falantes nativos do PB se utilizam exclusivamente da morfologia de 

não progressivo. 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos através da coleta de dados do PB 

por meio da realização do teste de preenchimento de lacuna e do teste oral de produção semi-

espontânea, respectivamente, visando, ao final desta seção, retomar os nossos objetivo e 

hipótese referentes ao PB. 

 

 
4.1.1 Resultados do teste de preenchimento de lacuna do PB 

  

Conforme foi descrito no capítulo de metodologia nesta dissertação, dentre as dezoito 

lacunas a serem preenchidas, seis eram alvo e doze eram lacunas distratoras. Além disso, 

tanto nas sentenças-alvo quanto nas sentenças distratoras havia opções distratoras para o 

preenchimento das lacunas. Os cinquenta informantes do PB não cometeram qualquer erro 

referente à marcação de opções distratoras no que diz respeito às lacunas alvo e distratoras. 

Voltando nossa atenção para as sentenças-alvo, nos exemplos abaixo, (26-31), 

apresentamos as seis sentenças com as lacunas-alvo e suas opções de preenchimento na ordem 

em que apareceram no teste. 

 

(26) “Meu Deus, quem é pior: ela que (fica/está ficando/ ficaria) aí nervosa nesse 

celular (...)”. 

(27) “(...) ou eu que não (estou entendendo/ entendesse/ entendo) absolutamente 

nada dessa conversa?” 

(28) “A possibilidade de te deixar sozinha não (existe/ existir/ está existindo) em um 

momento como este.” 

(29) “Eu não acredito no que (verei/ vejo/ estou vendo)!” 

          (30) “A Joana (mora/ morasse/ está morando) aqui!”. 

(31) “Não (gosto/gostaria/ estou gostando) da sua expressão. Isso, pra mim, é fome!” 

 

 Todos os informantes foram capazes de marcar todas as lacunas com opções que 

tornavam a sentença gramatical ou semanticamente plausível. Com isso, totalizamos 100% de 

aproveitamento no teste inteiro e, consequentemente, obtivemos trezentas ocorrências de 

sentenças-alvo sem marcação de opção distratora. 



89 
 

 
 

Uma vez que as sentenças-alvo eram aquelas que tratavam do nosso fenômeno de 

interesse neste estudo, trataremos somente dessas sentenças e dos resultados obtidos a partir 

delas nas próximas duas subseções.   

Organizamos esta seção em duas subseções: na subseção 4.1.1.1, trataremos dos 

resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna e, na subseção 4.1.1.2, trataremos 

separadamente das ocorrências com cada subclasse de verbos classificados como verbos de 

estado, de acordo com a proposta de Duarte & Brito (2003). 

 

4.1.1.1Resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna do PB 

 

Dentre as trezentas ocorrências com verbos classificados como verbos de estado por 

Duarte & Brito (2003), obtivemos cento e trinta e oito ocorrências desses verbos com a 

morfologia de não progressivo, nesse caso, o presente simples, e cento e sessenta e duas 

ocorrências desses verbos com a morfologia de progressivo, nesse caso, a perífrase 

progressiva “estar” + gerúndio no tempo presente, totalizando 46% e 54%, respectivamente. 

Podemos observar tais porcentagens no gráfico (1) a seguir: 

 

Gráfico 1: Resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna do PB. 

 
  

 Se compararmos esses resultados, no gráfico (1), aos resultados obtidos no estudo de 

Guimarães (2013), podemos observar que os resultados se mostram bastante semelhantes. Em 

seu estudo, Guimarães (2013), através da aplicação de um teste de preenchimento de lacuna 

46% 

54% 

Morfologia de Não Progressivo

Morfologia de Progressivo
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bastante similar ao feito nesta dissertação
53

, investigou como falantes nativos do PB e do 

IEUA realizavam verbos de estado do tipo afetivo
54

 veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo no tempo presente. De acordo com os resultados de Guimarães (2013), houve 

combinação dos verbos classificados como verbos de estado do tipo afetivo à morfologia de 

progressivo em 50,3% das ocorrências e à morfologia de não progressivo em 49,7% das 

ocorrências. Os resultados de Guimarães (2013) e os resultados obtidos nesta pesquisa, 

referentes ao PB, nos levam a pensar que, no que diz respeito ao uso de verbos classificados 

como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, as morfologias de 

progressivo e de não progressivo parecem competir.  

 O gráfico (1) ilustra como os informantes, de um modo geral, optaram pelas 

morfologias de progressivo e de não progressivo. Já o quadro (11) a seguir nos proporciona 

uma visão mais detalhada, pois ilustra, por informante, quais foram os verbos que cada 

informante combinou à morfologia de progressivo e à morfologia de não progressivo. 

 

Quadro 11: Resultados de cada informante do teste de preenchimento de lacuna do PB. 

 

INFORMANTE 

USO DE 

MORFOLOGIA DE 

NÃO PROGRESSIVO 

USO DE 

MORFOLOGIA DE 

PROGRESSIVO 

USO DE 

MORFOLOGIA DA 

OPÇÃO DISTRATORA 

1 Entender, Existir, Ficar, 

Morar e Ver 

Gostar 

 

- 

2 Entender, Existir, Ficar, 

e Gostar 

Ver e Morar - 

3 Existir, Ficar, Morar e 

Gostar 

Entender e Ver - 

4 Entender, Existir, Ficar, 

Morar 

Gostar e Ver - 

5 Existir e Gostar Entender, Ficar, Morar e 

Ver 

- 

6 Existir e Ficar Entender, Gostar Morar 

e Ver 

- 

7 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

8 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar 

e Ver 

- 

9 Entender, Existir, Ficar, 

Morar e Ver 

Gostar - 

10 Existir, Morar, Gostar e 

Ver 

Entender e Ficar - 

11 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar - 

                                                           
53

 Tratava-se de um teste de preenchimento de lacuna que possuía três opções de resposta para cada lacuna, 

sendo uma opção distratora e outras duas opções plausíveis. Dentre as outras duas opções plausíveis, uma opção 

sempre trazia o verbo de estado combinado à morfologia de progressivo e a outra sempre trazia o verbo de 

estado combinado à morfologia de não progressivo.  
54

 Verbos de estado do tipo afetivo, segundo Garcia (2004), são verbos que afetam o sujeito, designando 

sensações (“sentir”), emoções (“amar”), desejos (“querer”), opiniões (“achar”) e estados cognitivos (“entender”).  
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e Ver 

12 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar 

e Ver 

- 

13 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

14 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

15 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

16 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

17 Entender, Existir, Ficar, 

Gostar e Morar 

Ver - 

18 Entender, Existir, Ficar, 

Gostar e Morar 

Ver - 

19 Existir, Ficar, Morar e 

Ver 

Entender e Gostar - 

20 Existir, Gostar e Morar Entender, Ficar e Ver - 

21 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar 

e Ver 

- 

22 Existir, Ficar, Gostar e 

Morar 

Entender e Ver - 

23 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

24 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

25 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

26 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

27 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

28 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar 

e Ver 

- 

29 Existir, Gostar e Morar Entender, Ficar e Ver - 

30 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

31 Entender, Existir, Ficar 

e Morar 

Gostar e Ver - 

32 Existir e Ficar Entender, Gostar, Morar 

e Ver 

- 

33 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

34 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

35 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

36 Entender, Existir, Ficar, 

Gostar e Morar 

Ver - 

37 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

38 Entender, Existir, Ficar 

e Gostar 

Morar e Ver - 

39 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

40 Existir Entender, Ficar, Gostar, 

Morar e Ver 

- 

41 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar - 
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e Ver 

42 Existir e Gostar Entender, Ficar, Morar e 

Ver 

- 

43 Existir, Gostar e Morar Entender, Ficar e Ver - 

44 Existir, Ficar e Gostar Entender, Morar e Ver - 

45 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

46 Existir, Ficar e Morar Entender, Gostar e Ver - 

47 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

48 Existir, Ficar e Gostar Entender, Morar e Ver - 

49 Existir e Morar Entender, Ficar, Gostar 

e Ver 

- 

50 Existir, Ficar, Gostar e 

Morar 

Entender e Ver - 

 

A partir do quadro (11) acima, podemos observar que, dentre os cinquenta 

informantes, dezoito deles utilizaram a morfologia de progressivo com quatro verbos no teste, 

totalizando 36% do total dos informantes. Outros doze informantes utilizaram a morfologia de 

progressivo com três verbos em seus testes, totalizando 24% do total dos informantes. Outros 

oito informantes utilizaram a morfologia de progressivo com dois verbos em seus testes, 

totalizando 16% do total dos informantes. Sete informantes utilizaram a morfologia de 

progressivo com cinco verbos em seus testes, totalizando 14% do total dos informantes, e 

cinco informantes utilizaram a morfologia de progressivo com apenas um verbo em seus 

testes, totalizando 10% do total dos informantes. 

A maioria dos informantes, nesse teste, optou por escolher quatro verbos combinados 

à morfologia de progressivo em seus testes. Além disso, podemos observar que nenhum 

informante utilizou todos os seis verbos presentes no teste com a morfologia de progressivo, 

pois o verbo “existir”, da subclasse dos verbos existenciais, não foi utilizado com a 

morfologia de progressivo em nenhuma das ocorrências.  

Trataremos com mais consequência das ocorrências de cada subclasse de verbos 

classificados como verbos de estado na subseção a seguir.   

 

4.1.1.2 Resultados por subclasse de verbo de estado do teste de preenchimento de lacuna do 

PB 

 

 Na presente seção, mostraremos as ocorrências de cada subclasse de verbos de estado 

(DUARTE & BRITO, 2003) no que diz respeito à combinação às morfologias investigadas. 

No gráfico (2), a seguir, podemos observar como cada verbo utilizado no teste foi combinado 

às morfologias de progressivo e de não progressivo.  
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Gráfico 2: Resultados do teste de preenchimento de lacuna do PB por subclasses de verbo de estado.
55 

    

Assim como ilustra o gráfico (2) acima, e conforme já chamamos atenção para esse 

fato anteriormente, diferentemente dos demais verbos, o verbo existencial “existir” não foi 

combinado à morfologia de progressivo por nenhum dos cinquenta informantes, sendo 

combinado em 100% das ocorrências, ou seja, nas cinquenta ocorrências à morfologia de não 

progressivo, o presente simples. 

O verbo locativo “morar” foi combinado à morfologia de progressivo em vinte 

ocorrências (40% das ocorrências) e, em trinta ocorrências (60% das ocorrências), foi 

combinado à morfologia de não progressivo. O verbo copulativo “ficar”, por sua vez, teve um 

resultado bastante parecido com o do verbo locativo. O verbo “ficar” foi combinado à 

morfologia de progressivo em vinte e uma ocorrências (42% das ocorrências) e, em vinte e 

nove ocorrências (58% das ocorrências), à morfologia de não progressivo. Os verbos locativo 

e copulativo, portanto, foram, depois do verbo existencial, aqueles que foram combinados 

mais vezes à morfologia de não progressivo no teste que descrevemos.  

Já os verbos que foram combinados mais vezes à morfologia de progressivo foram os 

verbos epistêmico “entender”, psicológico “gostar” e perceptivo “ver”. Dentre todos os verbos 

testados, o perceptivo “ver” foi aquele combinado mais vezes à morfologia de progressivo. O 

verbo “ver” foi combinado à morfologia de progressivo em quarenta e seis ocorrências (92% 

                                                           
55

 A ordem das subclasses exposta corresponde à ordem das lacunas-alvo no teste de preenchimento de lacuna. 

Visando à manutenção do paralelismo, nos demais gráficos, seguiremos a mesma ordem de exposição de 

subclasses. 
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das ocorrências) e somente em quatro ocorrências (8% das ocorrências) à morfologia de não 

progressivo. 

O verbo epistêmico “entender” foi combinado à morfologia de progressivo em 

quarenta e uma ocorrências (82% das ocorrências), e, em nove ocorrências (18% das 

ocorrências), à morfologia de não progressivo. Tal resultado assemelhou-se muito ao 

resultado do verbo perceptivo. Já o verbo psicológico “gostar” foi combinado à morfologia de 

progressivo em trinta e quatro ocorrências (68% das ocorrências) e, em dezesseis ocorrências 

(32% das ocorrências), à morfologia de não progressivo. 

Tentando estabelecer comparações mais uma vez, é interessante perceber que os 

verbos que foram mais combinados à morfologia de progressivo, no PB, no trabalho de 

Guimarães (2013) foram os sensitivos – que podem ser também entendidos como perceptivos 

– seguido dos verbos cognitivos – que podem ser entendidos como epistêmicos – e dos 

emotivos – que podem ser entendidos como parte dos psicológicos. Mais uma vez, os 

resultados encontrados em Guimarães (2013) em relação ao PB assemelham-se muito aos 

obtidos nesta pesquisa. No entanto, Guimarães (2013), por não seguir a classificação de 

Duarte & Brito (2003), não testou verbos locativos, copulativos e existenciais em seu 

trabalho. Desse modo, não é possível fazer nenhum tipo de comparação no que diz respeito a 

essas subclasses de verbos de estado. 

Retomando nosso objetivo e nossa hipótese, podemos dizer que os resultados obtidos 

no teste de preenchimento de lacuna possibilitam a refutação da nossa hipótese em relação ao 

PB, uma vez que verbos de estado de diferentes subclasses, com exceção do verbo existencial, 

foram combinados à morfologia de progressivo. Tal morfologia, inclusive, pareceu ser mais 

frequentemente usada, nos nossos dados, do que a morfologia de não progressivo com a 

metade das subclasses de verbo de estado investigadas, sendo elas, as subclasses dos verbos 

epistêmico, perceptivo e psicológico. Em relação aos verbos locativo e copulativo testados, as 

morfologias investigadas pareceram competir. Somente com a subclasse de verbo de estado 

existencial os falantes nativos do PB parecem se utilizar exclusivamente da morfologia de não 

progressivo, conforme previa nossa hipótese. 

 Uma vez expostos os resultados obtidos a partir do teste do PB de preenchimento de 

lacuna, exporemos, na subseção a seguir, os resultados obtidos a partir do teste oral de 

produção semi-espontânea dessa mesma língua.  

 

 



95 
 

 
 

4.1.2 Resultados do teste oral de produção semi-espontânea do PB 

  

Para a coleta de dados de fala semi-espontânea, o teste oral de produção foi aplicado a 

quinze falantes do PB, provenientes do estado do Rio de Janeiro. Eles totalizavam quatro 

homens e onze mulheres, entre 18 e 50 anos, com ensino superior completo ou incompleto.   

 A partir das respostas fornecidas nas quinze perguntas propostas para esse teste oral de 

produção, conforme foi explicitado na metodologia deste estudo, selecionamos apenas as 

ocorrências de verbos classificados como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; 

HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004) veiculando o aspecto imperfectivo contínuo. Sendo 

assim, verbos classificados como verbos de estado que aparecessem veiculando outro aspecto 

gramatical não foram incluídos na nossa contabilização. 

 Bem como fizemos na seção 4.1.1, organizamos esta seção, 4.1.2, em duas subseções: 

na subseção 4.1.2.1, trataremos dos resultados gerais do teste oral de produção e, na subseção 

4.1.2.2, trataremos separadamente das ocorrências com cada subclasse de verbos classificados 

como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004). 

 

4.1.2.1 Resultados gerais do teste oral de produção semi-espontânea do PB 

 

No teste de produção semi-espontânea, obtivemos o total de duzentas e quatorze 

ocorrências de verbos classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo. Dentre essas duzentas e quatorze ocorrências, obtivemos cento e vinte cinco 

ocorrências desses verbos com a morfologia de não progressivo, nesse caso, o presente 

simples, e oitenta e nove ocorrências desses verbos com a morfologia de progressivo, nesse 

caso, a perífrase progressiva “estar” + gerúndio no tempo presente, totalizando 58% e 42%, 

respectivamente. Podemos observar tais porcentagens no gráfico (3) a seguir. 
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Gráfico 3: Resultados gerais do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

 
 
 Se compararmos os resultados acima aos resultados obtidos no teste de preenchimento 

de lacuna deste mesmo estudo referente ao PB, podemos observar que os resultados se 

mostram semelhantes, pois, em ambos os testes, essas morfologias parecem competir, a priori. 

No teste de preenchimento de lacuna, diferentemente do que ocorreu no teste oral de 

produção, as ocorrências com a morfologia de progressivo totalizaram o maior percentual. 

Enquanto no teste de preenchimento de lacuna as ocorrências com a morfologia de 

progressivo totalizaram o maior percentual, no teste oral de produção, as ocorrências com a 

morfologia de não progressivo totalizaram o maior percentual: 58% de morfologia de não 

progressivo contra 42% de morfologia de progressivo.  

Apesar de, no teste de preenchimento de lacuna, termos obtido mais ocorrências com a 

morfologia de progressivo e, no teste oral de produção, termos obtido mais ocorrências com a 

morfologia de não progressivo, essa diferença não parece ser muito significativa, ainda que 

não tenhamos feito uma análise estatística que comprove isso, indicando que as duas 

morfologias podem ser utilizadas com verbos tipicamente classificados como verbos de 

estado para veicular o aspecto imperfectivo contínuo. 

 Na seção a seguir, trataremos das ocorrências de cada subclasse de verbos 

classificados como verbos de estado.  
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4.1.2.2 Resultados por subclasse de verbo de estado do teste oral de produção semi-

espontânea  

 

Na presente seção, mostraremos as ocorrências de cada subclasse de verbos de estado 

(DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004) no que diz respeito à 

combinação com as morfologias investigadas no PB. No quadro (12), abaixo, discriminamos 

os verbos tipicamente classificados como verbos de estado usados pelos informantes deste 

estudo. 

 

Quadro 12: Verbos de estado encontrados no teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

Copulativos Epistêmicos Existenciais Perceptivos Locativos Psicológicos 

Estar, Ficar 

e Ser. 

Saber, Achar, 

Lembrar, 

Entender e 

Pensar. 

 

Existir e Ter. Ouvir, 

Passar mal, 

Perceber e 

Ver. 

Estar e 

Morar. 

Adorar, 

Curtir, Gostar 

e Querer. 

 

No gráfico (4), abaixo, podemos observar como cada subclasse dos verbos 

classificados como verbos de estado se comportaram com as morfologias investigadas. 

 

Gráfico 4: Resultados das subclasses de verbos de estado do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 
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 A partir do gráfico (4) acima, percebemos que verbos de todas as subclasses de verbos 

classificados como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 2004) foram combinados às morfologias de progressivo e de não 

progressivo.  

A subclasse verbal que mais foi combinada à morfologia de progressivo foi a 

subclasse dos verbos perceptivos. Podemos perceber que essa foi a única subclasse em que 

nenhum verbo encontrado que a compunha foi combinado à morfologia de não progressivo 

nos dados do teste oral de produção. Portanto, esses verbos perceptivos encontrados nos 

nossos dados totalizaram 100% de ocorrências com a morfologia de progressivo. No teste de 

preenchimento de lacuna, o verbo investigado dessa subclasse foi aquele que mais foi 

combinado à morfologia de progressivo, totalizando 92% das ocorrências. Desse modo, os 

resultados dos dois testes conversam de alguma forma, pois mostram uma possível tendência 

dos verbos dessa subclasse se combinarem especialmente à morfologia de progressivo. 

Em relação à subclasse dos verbos psicológicos, podemos notar que as combinações 

desses verbos às duas morfologias foram bastante equilibradas, pois esses verbos, no geral, 

foram combinados à morfologia de progressivo em vinte ocorrências (51,13% das 

ocorrências) e, à morfologia de não progressivo, em dezenove ocorrências (48,87% das 

ocorrências). Em comparação aos resultados do teste de preenchimento de lacuna, não houve 

o mesmo equilíbrio entre as duas morfologias quanto no teste oral de produção. Embora as 

duas morfologias tenham sido combinadas ao verbo de estado psicológico no teste de 

preenchimento de lacuna, a morfologia de progressivo foi utilizada em 68% dos casos naquele 

teste. 

No que diz respeito à subclasse dos verbos epistêmicos, podemos dizer que esses 

verbos se combinaram bastante à morfologia de progressivo, totalizando trinta e duas 

ocorrências com a morfologia de progressivo (47,76% das ocorrências), ainda que também 

tenham sido bastante combinados à morfologia de não progressivo, totalizando trinta e duas 

ocorrências (52,24% das ocorrências). Aprioristicamente, esses dados parecem indicar um 

equilíbrio no uso das morfologias investigadas no que diz respeito a essa subclasse verbal. 

Esse equilíbrio entre os usos dessas morfologias, entretanto, não foi visto no teste de 

preenchimento de lacuna, já que a morfologia de progressivo totalizou um percentual de 

ocorrências (82%) bem maior do que o percentual de ocorrências da morfologia de não 

progressivo (18%). Podemos pensar que houve essa diferença entre os dados gerais desses 

dois testes, pois, no teste de preenchimento de lacuna, investigamos apenas de um único verbo 
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dentro da subclasse dos epistêmicos, o verbo “entender”, enquanto neste teste analisamos 

outros verbos dentro dessa subclasse, como os verbos “saber”, “achar” e “lembrar”, dentre 

outros, como será explicado na subseção 4.1.2.2.1. 

A subclasse verbal que mais foi combinada à morfologia de não progressivo foi a 

subclasse dos copulativos, que totalizou sessenta e duas ocorrências com essa morfologia 

(89,86% das ocorrências) e apenas sete com a morfologia de progressivo (10,14% das 

ocorrências). No teste de preenchimento de lacuna, porém, o verbo copulativo “ficar” foi 

utilizado equilibradamente com as duas morfologias, totalizando 42% das ocorrências com a 

morfologia de progressivo e 58% de ocorrências com a morfologia de não progressivo.  

 Em relação à subclasse dos verbos locativos, podemos observar que os verbos dessa 

subclasse foram mais combinados à morfologia de não progressivo nos dados do teste oral de 

produção, totalizando quatro ocorrências com esta morfologia (80% das ocorrências), do que 

à morfologia de progressivo, havendo apenas uma ocorrência com esta morfologia (20% das 

ocorrências). No teste de preenchimento de lacuna, o verbo locativo investigado foi mais 

combinado à morfologia de não progressivo, totalizando 60% das ocorrências. Desse modo, 

os dados encontrados nos dois testes parecem ser paralelos, uma vez que verbos locativos, no 

geral, foram mais combinados à morfologia de não progressivo em ambos os testes. 

Em relação à subclasse dos verbos existenciais, podemos perceber que essa subclasse 

de verbos de estado foi mais combinada à morfologia de não progressivo, totalizando cinco 

ocorrências com esta morfologia (71,14% das ocorrências), do que à morfologia de 

progressivo, totalizando duas ocorrências com esta morfologia (28,86% das ocorrências). No 

teste de preenchimento de lacuna, o verbo existencial investigado foi aquele que foi mais 

combinado à morfologia de não progressivo, tendo sido combinado exclusivamente a essa 

morfologia. Houve diferença, portanto, no que diz respeito a verbos existenciais combinados à 

morfologia de progressivo nos dois testes, já que verbos dessa subclasse não foram 

combinados à morfologia de progressivo no teste oral de produção. No entanto, ainda que 

verbos dessa subclasse tenham se combinado à morfologia de progressivo no teste oral de 

produção, foram apenas duas ocorrências e com um verbo não utilizado no teste de 

preenchimento.  

Desse modo, compreendemos que, nesse teste, todas as subclasses de verbo de estado 

foram combinadas às duas morfologias nos dados referentes ao PB. As subclasses dos verbos 

perceptivos, psicológicos e epistêmicos foram aquelas que foram mais combinadas à 

morfologia de progressivo. Por outro lado, as subclasses dos verbos copulativos, locativos e 
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existenciais foram aquelas que mais foram mais combinadas à morfologia de não progressivo. 

Para além dessa generalização feita, é preciso olhar, separadamente, para cada verbo 

encontrado em cada uma dessas subclasses para que entendamos melhor o comportamento de 

cada verbo dessas subclasses.  

É necessário, portanto, depois de termos exposto os resultados gerais de cada 

subclasse de verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 

2004), nas subseções a seguir, que tratemos de cada subclasse separadamente. Primeiramente 

trataremos dos verbos copulativos, seguidos dos epistêmicos, dos existenciais, dos 

perceptivos, dos locativos e, finalmente, dos psicológicos
56

. 

 

4.1.2.2.1 Verbos copulativos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de sessenta e nove ocorrências de 

verbos da subclasse dos copulativos, sendo eles: “estar”, “ficar” e “ser”. A seguir, podemos 

ver exemplos, em (32), de ocorrência com os verbos “ficar” e “ser”, aqueles que foram usados 

com a morfologia de progressivo. 

32. (a) “[A casa] Tá ficando muito maravilhosa. Essa casa era um lixo!” 

      (b) “Continua na sua festa, ela está sendo maravilhosa.” 

 

Em (33), podemos ver exemplos de ocorrência com os verbos “estar” e “ficar”, 

aqueles que foram usados com a morfologia de não progressivo nos nossos dados. 

33. (a) “Olha, essa música aqui tá ruim.” 

      (b) “Fico feliz que você esteja se divertindo aqui.” 

 

No gráfico (5) a seguir, podemos observar como cada verbo copulativo encontrado no 

teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 É válido esclarecer que a ordem de apresentação das subseções seguintes segue a ordem das colunas expostas 

no gráfico (4), não a ordem de preferência de combinação de uma ou outra morfologia aos verbos das diferentes 

subclasses de verbo de estado. 
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Gráfico 5: Resultados dos verbos copulativos do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

     

 Conforme ilustra o gráfico (5) acima, o verbo copulativo “ficar” foi o único dentre os 

copulativos encontrados nos nossos dados que foi combinado às duas morfologias 

investigadas, tendo sido combinado, em seis ocorrências (75% das ocorrências), à morfologia 

de progressivo e, em duas ocorrências (25% das ocorrências), à morfologia de não 

progressivo.  

Fazendo uma comparação com o outro teste, podemos perceber que esse verbo 

também foi combinado às duas morfologias investigadas no teste de preenchimento de lacuna, 

totalizando 42% das ocorrências com a morfologia de progressivo e 58% com a morfologia de 

não progressivo. Logo, se, no teste de preenchimento de lacuna, o verbo “ficar” foi 

combinado à morfologia de não progressivo e de progressivo de maneira mais equilibrada, no 

teste oral de produção, esse verbo foi majoritariamente combinado à morfologia de 

progressivo, embora também tenha havido combinação à morfologia de não progressivo. 

O verbo “ser” foi aquele verbo copulativo, conforme ilustra o gráfico (10), que foi 

combinado somente à morfologia de progressivo, mas há apenas uma ocorrência dessa 

natureza. Em nossas transcrições, esse verbo, de fato, apareceu combinado ao presente 

simples, como em “o filme é maravilhoso”, por exemplo. No entanto, não podemos dizer que 

nesse exemplo específico a morfologia utilizada esteja veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo, mas sim o aspecto imperfectivo habitual. Quando combinado ao presente simples 

no PB, o verbo “ser” não permite a leitura contínua, pois é uma situação permanente, vista 

sem que haja alguma de suas fases em andamento. Por outro lado, quando a morfologia de 

progressivo é usada com esse mesmo verbo, a leitura de situação em fase transitória é 

0 

6 

1 60 

2 

0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estar Ficar Ser

Morfologia de Progressivo Morfologia de Não Progressivo



102 
 

 
 

garantida, como no exemplo em (32b). Nesse exemplo, a festa está em andamento e, até o 

momento em que a sentença foi dita, a festa parece estar correndo maravilhosamente bem. 

Uma vez que a festa não chegou ao fim, a condição de “ser maravilhosa” ainda não é 

permanente, mas sim transitória, de acordo com a percepção do falante que produziu a 

sentença.   

Ainda conforme ilustrado pelo gráfico (5), o verbo copulativo “estar” não foi 

combinado à morfologia de progressivo, conforme era o esperado, já que tal verbo não parece 

ser combinado a essa morfologia no PB mesmo para veicular o aspecto imperfectivo 

contínuo. Muito provavelmente, essa incompatibilidade se dá devido ao fato de o verbo 

“estar” já ter um sentido de transitoriedade (ou não permanência) inerente, sentido esse que a 

morfologia de progressivo pode gerar quando combinada ao verbo de estado. Desse modo, 

não é necessário utilizar a morfologia de progressivo com o verbo “estar” para que a leitura de 

situação não permanente se dê. Além disso, podemos especular que talvez também haja 

incompatibilidade com essa morfologia, por o verbo “estar” figurar também como auxiliar da 

perífrase “estar” + gerúndio. Nesse sentido, utilizar o mesmo verbo para auxiliar e para verbo 

principal pode causar algum estranhamento, ainda que, no inglês, uma sentença como “he’s 

being ridiculous.” não seja estranha. Quanto a essa questão no inglês, trataremos ao final da 

seção 4.3.2. 

 

4.1.2.2.2 Verbos epistêmicos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de sessenta e sete ocorrências com 

verbos da subclasse dos epistêmicos, sendo eles os verbos “saber”, “achar (que)”, “lembrar”, 

“entender” e “pensar (que)”. A seguir, em (34), podemos ver ocorrências desses verbos sendo 

usados com a morfologia de progressivo. 

 34. (a) “Você clareou minhas ideias e agora tô sabendo tudo!” 

                (b) “Eu tô achando ela [esta festa] meio chata!” 

                (c) “Eu não tô me lembrando de onde eu conheço você.” 

       (d) “Não tô entendendo porque ela está assim.” 

       (e) “[Você] Tá pensando que tá onde e falando com quem?” 

 

Já em (35), podemos ver ocorrências de cada verbo sendo usado com a morfologia de 

não progressivo, com exceção do verbo epistêmico “pensar (que)”, o único que não foi 

utilizado com a morfologia de não progressivo nos nossos dados. 

 35. (a) “Olha, eu não sei o que tá acontecendo com você!” 
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      (b) “Acho que [esta festa] tá meio desanimada.” 

      (c) “Não tá vindo de onde eu te conheço... Eu não lembro de você!”  

      (d) “Isso tá ridículo. Eu não entendo isso, cara.”  

 

No gráfico (6) abaixo, podemos observar como cada verbo epistêmico encontrado no 

teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  

 

Gráfico 6: Resultados dos verbos epistêmicos do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

 
 

Conforme ilustra o gráfico (6), todos os verbos epistêmicos encontrados no teste oral 

de produção foram combinados à morfologia de progressivo. Dentre todos os verbos 

epistêmicos, aquele que foi mais combinado à morfologia de progressivo foi o verbo 

“pensar”, combinado em 100% das ocorrências com a morfologia de progressivo. Em relação 

à morfologia de não progressivo, somente o verbo “pensar” não foi combinado a ela. Dentre 

todos os verbos epistêmicos, aquele que foi mais combinado à morfologia de não progressivo 

foi o verbo “achar”, tendo sido combinando dezesseis vezes a essa morfologia, totalizando 

89% das ocorrências. 

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “entender” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “entender” foi 

combinado, em quarenta e uma ocorrências (82% das ocorrências), à morfologia de 

progressivo e, em apenas nove ocorrências (18% das ocorrências), à morfologia de não 

progressivo. No teste oral de produção, esse mesmo verbo comportou-se de maneira 

semelhante, totalizando dezoito ocorrências (90% das ocorrências) com a morfologia de 
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progressivo e apenas duas ocorrências (10% das ocorrências) com a morfologia de não 

progressivo.  

 

4.1.2.2.3 Verbos existenciais 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de sete ocorrências de verbos da 

subclasse dos existenciais, sendo eles: “existir” e “ter”
57

. A seguir, em (36), podemos ver um 

exemplo do verbo “ter” sendo usado com a morfologia de progressivo. 

36. (a) “Então, amiga, está tendo uma festa aqui do lado, meu vizinho é sem noção.” 

 

Em (36), há apenas um exemplo, pois o verbo “existir” não foi combinado à 

morfologia de progressivo nos nossos dados. Todavia, esse verbo e também o verbo “ter” 

foram combinados à morfologia de não progressivo, como podemos ver nos exemplos a 

seguir, em (37).  

37. (a) “Existem umas sacações nesse filme que foge ao cliché. É bem legal!” 

      (b) “Tem um monte de gente interessada nessa TV.” 

 

No gráfico (9) a seguir, podemos observar como os verbos “existir” e “ter”, 

encontrados no teste oral de produção, foram combinados às morfologias de progressivo e de 

não progressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Duarte & Brito (2003) consideram o verbo “ter” como um verbo de estado. Segundo as autoras, o verbo “ter” 

com sentido de posse pode ser entendido como verbo da subclasse dos locativos, uma vez que “o argumento que 

designa o possuidor pode ser encarado como um locativo em sentido abstrato.” (DUARTE & BRITO, 2003, 

p.194). No entanto, neste trabalho, como encontramos ocorrências com o verbo “ter” com sentido de “existir” ou 

“haver”, alocamos esse verbo na subclasse dos verbos de estado existenciais.  
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Gráfico 7: Resultados dos verbos existenciais do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

     
 

Conforme ilustra o gráfico (7) acima, o verbo “existir”, nos nossos dados, foi 

combinado em 100% das ocorrências à morfologia de não progressivo e o verbo “ter”, nos 

nossos dados, foi combinado à morfologia de progressivo em duas ocorrências (33,3% das 

ocorrências) e à morfologia de progressivo em quatro ocorrências (66,7% das ocorrências). 

Desse modo, a maioria das ocorrências encontradas com verbos existenciais nos nossos dados 

foi com a morfologia de não progressivo. 

 Assim como ocorreu no teste de preenchimento de lacuna, no teste oral de produção, 

o verbo “existir” não foi combinado à morfologia de progressivo. Já o verbo “ter” foi 

combinado à morfologia de progressivo, porém em apenas duas das seis ocorrências que 

obtivemos com esse verbo. Nas outras quatro ocorrências com o verbo “ter”, a morfologia 

utilizada foi a de não progressivo. Ainda que tenhamos tido apenas seis ocorrências no total 

com essa subclasse verbal, podemos pensar que, levando em conta os dados obtidos nos 

nossos dois testes, os verbos da subclasse existencial parecem apresentar a tendência de serem 

combinados à morfologia de não progressivo.  

 

4.1.2.2.4 Verbos perceptivos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de vinte e seis ocorrências de verbos da 

subclasse dos perceptivos, sendo eles: “ouvir”, “passar (mal)”
58

, “perceber” e “ver”. A seguir, 

                                                           
58

Apesar de não haver o verbo “passar (mal)” nas classificações utilizadas (DUARTE & BRITO, 2003; 

HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004), o verbo “sentir” é considerado um verbo perceptivo nessas 

0 

2 

1 

4 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Existir Ter

Morfologia de Progressivo Morfologia de Não Progressivo



106 
 

 
 

podemos ver exemplos, em (38), de cada verbo sendo usado com a morfologia de progressivo, 

a única morfologia utilizada com esses verbos. 

38. (a) “Cês tão ouvindo esse barulho?” 

      (b) “O que que cê tá vendo aí? Tem alguém pelado aí?” 

      (c) “Minha mãe me ligou e ela tá passando mal.” 

      (d) “Eu não tô conseguindo prestar atenção no jogo, porque está mó barulho lá 

fora. Cês não tão percebendo isso não?”  

 

No gráfico (8) abaixo, podemos observar como cada verbo perceptivo encontrado no 

teste oral de produção foi combinado à morfologia de progressivo.  

 

Gráfico 8: Resultados dos verbos perceptivos do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

 

 
 

Conforme ilustra o gráfico (8) acima, todos os verbos perceptivos encontrados nos 

nossos dados foram combinados em 100% das ocorrências à morfologia de progressivo, o que 

nos parece ser um resultado bastante interessante. 

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “ver” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “ver” foi combinado, 

em quarenta e seis ocorrências (92% das ocorrências), à morfologia de progressivo e, em 

apenas quatro ocorrências (8% das ocorrências), foi combinado à morfologia de não 

progressivo. No teste oral de produção, esse verbo comportou-se de maneira semelhante, 

                                                                                                                                                                                     
classificações. Uma vez que “passar (mal)” é entendido como equivalente de “sentir-se mal”, optamos por 

contabilizar o verbo “passar mal” como sendo um verbo de estado.  
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sendo bastante combinado à morfologia de progressivo, totalizando dezoito ocorrências 

(100% das ocorrências) com essa morfologia. No entanto, exatamente como foi o caso dos 

demais verbos perceptivos encontrados no teste oral, o verbo “ver” não foi combinado ao 

presente simples, a morfologia de não progressivo. Esses resultados nos levam a pensar que 

essa subclasse de verbos, quando expressa o aspecto imperfectivo contínuo, é 

preferencialmente combinada à morfologia de progressivo por talvez grande parte dos falantes 

do PB. 

 

4.1.2.2.5 Verbos locativos  

 

No teste oral de produção, encontramos o total de cinco ocorrências de verbo da 

subclasse dos locativos, sendo eles os verbos “estar”
59

 e “morar”. A seguir, podemos ver a 

ocorrência, em (39), em que o verbo “morar” é usado com a morfologia de progressivo, a 

única morfologia utilizada com esse verbo nos nossos dados. 

39. (a) “Tu sai do Brasil e tá morando aqui agora?!” 

Em relação ao verbo locativo “estar”, obtivemos quatro ocorrências com esse verbo 

nos nossos dados e, em todas elas, ele foi combinado à morfologia de não progressivo, 

conforme já esperávamos, uma vez que esse verbo parece não se combinar à morfologia de 

progressivo no PB. Em (40), podemos observar um exemplo desse verbo sendo usado com a 

morfologia de não progressivo. 

40. (a) “Por que você está aqui? O que tá acontecendo?” 

 

No gráfico (9) a seguir, podemos ver essas ocorrências discriminadas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 O verbo “estar” é um caso especial neste trabalho, pois ele pode figurar tanto como um verbo da subclasse dos 

locativos quanto da subclasse dos copulativos (DUARTE & BRITO, 2003; BITTENCOURT, 2015). Quando 

figura como um verbo locativo, “estar” encontra-se junto a um adjunto adverbial de lugar, como em “eu estou 

em casa”. Já quando figura como um verbo copulativo, o verbo encontra-se junto a um adjetivo/predicativo, 

como em “eu estou feliz”.  
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Gráfico 9: Resultados dos verbos locativos do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

 
 

Conforme ilustra o gráfico (9) acima, o verbo “estar” nos nossos dados foi combinado 

em 100% das ocorrências à morfologia de não progressivo e o verbo “morar” nos nossos 

dados, que teve uma única ocorrência, foi combinado à morfologia de progressivo.  

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “morar” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “morar” foi 

combinado, em trinta ocorrências (60% das ocorrências), à morfologia de progressivo e, em 

vinte ocorrências (40% das ocorrências), à morfologia de não progressivo. No teste oral de 

produção, esse mesmo verbo foi encontrado em apenas uma ocorrência e, nessa única 

ocorrência, ele foi combinado à morfologia de progressivo. É bastante difícil tentar 

estabelecer uma comparação do resultado referente ao verbo “morar” encontrado no teste oral 

de produção com o resultado desse mesmo verbo no teste de preenchimento de lacuna, já que 

uma ocorrência não nos dá margem para fazer comparações, tampouco asserções sobre a 

subclasse. Porém, é interessante perceber que esse verbo pôde ser encontrado combinado às 

duas morfologias neste estudo. 
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4.1.2.2.6 Verbos psicológicos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de trinta e nove ocorrências de verbos 

da subclasse dos psicológicos, sendo eles: “gostar”, “adorar”, “curtir” e “querer”. A seguir, 

podemos ver exemplos, em (41), de cada verbo sendo usado com a morfologia de progressivo. 

41. (a) “Você tá curtindo essa festa? Eu tô achando ela meio chata!” 

      (b) “Eu não tô gostando muito da festa pra ser bem sincera.” 

      (c) “Eu tô adorando [o filme], mas se você me interromper, eu não vou conseguir 

assistir.” 

      (d) “Eu tô querendo te contar um negócio e preciso te falar agora.” 

 

Já em (42), podemos ver um exemplo de ocorrência de verbo “querer” sendo usado 

com a morfologia de não progressivo. Há somente um exemplo exposto com o verbo 

“querer”, uma vez que os demais verbos encontrados pertencentes à subclasse dos 

psicológicos não foram combinados a essa morfologia nos nossos dados. 

42. (a) “Não quero mais jogar, tá muito difícil. Quero ver Netflix!” 

 

No gráfico (10) abaixo, podemos observar como cada verbo psicológico encontrado no 

teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo. 

 

Gráfico 10: Resultados dos verbos psicológicos do teste oral de produção semi-espontânea do PB. 

 
  

Conforme ilustra o gráfico (10) acima, todos os verbos encontrados nos nossos dados 

foram combinados à morfologia de progressivo. No caso dos verbos “adorar”, “curtir” e 
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“gostar”, obtivemos 100% de combinação à morfologia de progressivo, o que nos leva a 

pensar que esses verbos, quando veiculam o aspecto imperfectivo contínuo, parecem ser 

preferencialmente combinados à morfologia de progressivo por talvez grande parte dos 

falantes do PB. O verbo “querer”, entretanto, diferenciou-se, nesses dados, dos demais verbos, 

pois foi também combinado ao presente simples, à morfologia de não progressivo. O verbo 

“querer”, além disso, diferenciou-se dos demais por ter sido mais combinado à morfologia de 

não progressivo, totalizando dezenove ocorrências (82,57% das ocorrências), do que com a 

morfologia de progressivo, totalizando quatro ocorrências (17,43% das ocorrências) desse 

verbo, nos nossos dados. Tal resultado nos leva a pensar que o verbo “querer” veiculando o 

aspecto imperfectivo contínuo parece ser preferencialmente combinado à morfologia de não 

progressivo por parte dos falantes do PB.  

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “gostar” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “gostar” foi 

combinado, em trinta e quatro ocorrências (68% das ocorrências), à morfologia de 

progressivo e, em dezesseis ocorrências (32% das ocorrências), à morfologia de não 

progressivo. No teste oral de produção, esse mesmo verbo também foi exclusivamente 

combinado à morfologia de progressivo, totalizando dez ocorrências (100% das ocorrências) 

com essa morfologia
60

. Nesse sentido, os dois resultados mostram que o verbo “gostar”, 

quando veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, parece ser preferencialmente combinado 

à morfologia de progressivo.  

Uma vez expostos nossos resultados obtidos por meio dos dois testes propostos, na 

seção seguinte, apresentaremos um breve resumo, destacando aquilo que mais nos chamou 

atenção na comparação dos dois testes. 

 

4.1.3 Resumo dos resultados dos testes do PB 

 

Ao observarmos os resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna e do teste 

oral de produção, concluímos que os resultados obtidos nos testes são bastante semelhantes, 

                                                           
60

 Na verdade, o verbo “gostar” foi encontrado combinado à morfologia de presente simples no teste oral de 

produção. No entanto, conforme destacado no capítulo 3 deste estudo, ocorrências do verbo “gostar” combinado 

à morfologia de presente simples, tais como encontradas no exemplo (24a), não foram computadas em nossos 

resultados, uma vez que encontramos dificuldades para confirmar se o aspecto veiculado por essa morfologia era 

o aspecto imperfectivo contínuo ou o habitual.  
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visto que as morfologias de progressivo e de não progressivo parecem competir em ambos os 

testes.  

Ao estabelecermos essa comparação entre os dois testes com foco nas subclasses de 

verbos classificados como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 2004) no que diz respeito à combinação com a morfologia de progressivo, 

vemos as seguintes porcentagens no quadro (13) abaixo: 

 

Quadro 13: Uso da morfologia de progressivo com as subclasses de verbos de estado no PB nos dois testes.  

SUBCLASSES TESTE DE 

PREENCHIMENTO DE 

LACUNA 

TESTE ORAL DE PRODUÇÃO 

SEMI-ESPONTÂNEA 

Copulativos 42% 10% 

Epistêmicos 82% 48% 

Existenciais 0% 29% 

Perceptivos 92% 100% 

Locativos 40% 20% 

Psicológicos 68% 51% 

 

A partir dos dados do quadro (13) acima, percebemos que os verbos perceptivos se 

destacam como aquela subclasse de verbos de estado que mais se combinou à morfologia de 

progressivo nos dois testes. Além do verbo perceptivo “ver”, aquele usado no teste de 

preenchimento de lacuna, outros verbos, no teste de produção oral, combinaram-se 

amplamente à morfologia de progressivo. Alguns deles são: os verbos perceptivos “ouvir”, 

“passar (mal)” e “perceber”, os psicológicos “gostar”, “curtir” e “adorar”, os epistêmicos 

“entender” e “pensar”, o locativo “morar” e o copulativo “ser”, por exemplo, já que todos 

totalizaram mais de 90% das suas ocorrências combinados à morfologia de progressivo.  

Em relação à subclasse de verbo de estado que mais se combinou à morfologia de não 

progressivo, temos resultados, a priori, distintos, já que, no teste de preenchimento de lacuna, 

a subclasse do verbo existencial foi aquela que mais se combinou a essa morfologia, enquanto 

no teste oral foi a subclasse dos verbos copulativos a que mais se combinou a essa 

morfologia. No entanto, se fizermos a comparação, nos dois testes, das ocorrências do verbo 

“existir”, verbo existencial usado no teste de preenchimento de lacuna, vemos que esse verbo 

só se combinou à morfologia de não progressivo nos nossos dados. Além do verbo “existir”, 
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chamamos atenção para os verbos copulativo e locativo “estar”, que também só se 

combinaram à morfologia de não progressivo nos nossos dados.  

Apesar de a subclasse dos copulativos ter se destacado no que diz respeito à 

morfologia de não progressivo no teste oral de produção, o verbo “ficar”, verbo copulativo 

usado no teste de preenchimento de lacuna, ocorreu com a morfologia de progressivo em 75% 

das ocorrências no teste oral. Nesse sentido, foram as numerosas ocorrências do verbo 

copulativo “estar” que garantiram o destaque dessa subclasse no que tange à combinação à 

morfologia de não progressivo. 

Retomando, mais uma vez, nosso objetivo e nossa hipótese, podemos dizer que o teste 

oral de produção semi-espontânea, assim como o teste de preenchimento de lacuna, possibilita 

a refutação da nossa hipótese em relação ao PB, uma vez que verbos de estado de todas as 

subclasses foram combinados à morfologia de progressivo.  

Após termos feito a exposição dos dados obtidos referentes ao PB, a seguir, na seção 

4.2, trataremos da exposição dos dados obtidos referentes ao IEUA. 

 

4.2 Resultados do IEUA 

 

O segundo objetivo específico deste trabalho é investigar como verbos classicamente 

definidos como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são realizados 

morfologicamente no IEUA.  Em relação a esse objetivo, nossa hipótese, inspirada na 

definição de progressividade de Comrie (1976), é que, para realizar verbos classificados como 

verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, falantes nativos do IEUA se 

utilizam exclusivamente da morfologia de não progressivo. 

Bem como feito na seção anterior, sobre os resultados obtidos do PB, nesta seção, 

apresentaremos os resultados obtidos através da coleta de dados do IEUA por meio da 

realização do teste de preenchimento de lacuna e da realização do teste oral de produção semi-

espontânea, respectivamente. 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos através da coleta de dados do IEUA 

por meio da realização do teste de preenchimento de lacuna e do teste oral de produção semi-

espontânea, respectivamente, visando, ao final desta seção, retomar os nossos objetivo e 

hipótese referentes ao IEUA. 
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4.2.1 Resultados do teste de preenchimento de lacuna do IEUA 

 

O teste de preenchimento de lacuna foi feito por cinquenta informantes provenientes 

do nordeste dos Estados Unidos. Eles eram falantes nativos do IEUA, sendo quinze homens e 

trinta e seis mulheres, entre 18 e 50 anos, com ensino superior completo ou incompleto.   

Em relação à marcação de opções distratoras por parte desses informantes, 

observamos que nenhum deles marcou opções distratoras nas lacunas distratoras. No entanto, 

houve marcação de opções distratoras nas lacunas-alvo.  

Voltando nossa atenção para as sentenças-alvo, nos exemplos abaixo, (43-48), 

apresentamos as seis sentenças com as lacunas-alvo e suas opções de preenchimento na ordem 

em que apareceram no teste. 

 

          (43) “My goodness, who has it worse: is it Helen, that (becomes/ is becoming/ used to 

become) so nervous with the phone call (…)” 

          (44) “(...), or me, the one that (is not understanding/ is used to understanding/ 

doesn’t understand) absolutely anything from this mysterious dialogue?” 

          (45) “The possibility of leaving you alone (doesn’t exist/ not to exist/ is not existing) 

in a moment like this.” 

          (46) “I don’t believe in what I (will see/ see/ am seeing)!” 

          (47) “Joanne (lives/ would live/ is living) here!” 

          (48) “I (don’t like/ wouldn’t like/ am not liking) your facial expression. You must be 

hungry!” 

 

Apenas quatro dos cinquenta informantes cometeram erros referentes à marcação de 

opções distratoras no que diz respeito às lacunas-alvo. Cada um desses quatro informantes 

cometeu apenas um erro em seus testes. Logo, nenhum dos informantes foi descartado de 

nossa análise. Dentre as quatro sentenças-alvo que foram marcadas com a opção distratora, 

duas foram com a sentença com o verbo “to live”, uma foi com a sentença com o verbo “to 

understand” e a última foi com a sentença com o verbo “to become”, conforme ilustramos nos 

exemplos (49), (50) e (51) abaixo, respectivamente. 

 

(49) “She would live here.” 

(50) “I’m used to understanding absolutely anything from this mysterious dialogue.” 

(51) “She used to become so nervous with the phone call.” 

 

 Com isso, obtivemos duzentas e noventa e seis ocorrências de sentenças-alvo sem 

marcação de morfologia distratora do total de trezentas. Pelo baixo índice de marcação de 
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opções distratoras, é possível pensar que essas quatro ocorrências tenham sido erros de 

desempenho dos informantes durante a feitura do teste.   

Após termos exposto brevemente a questão relativa à marcação de opções distratoras 

no teste de preenchimento de lacuna do IEUA, trataremos dos resultados gerais desse teste 

nessa mesma língua. 

Tal como fizemos na seção 4.1.1, organizamos a seção 4.2.1 em duas subseções: na 

subseção 4.2.1.1, trataremos dos resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna e, na 

seção 4.2.1.2, trataremos separadamente das ocorrências com cada subclasse de verbos 

classificados como verbos de estado, de acordo com a proposta de Duarte & Brito (2003). 

  

4.2.1.1 Resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna do IEUA 

 

Dentre as trezentas ocorrências com verbos classificados como verbos de estado por 

Duarte & Brito (2003), obtivemos cento e cinquenta e nove ocorrências desses verbos com a 

morfologia de não progressivo, nesse caso, o presente simples, e cento e trinta e sete 

ocorrências desses verbos com a morfologia de progressivo, nesse caso, a perífrase 

progressiva “to be” + gerúndio, totalizando 53% e 46%, respectivamente. As quatro 

ocorrências com a morfologia da opção distratora totalizaram, por sua vez, 1% das trezentas 

ocorrências totais. Podemos observar tais porcentagens no gráfico (11) a seguir. 

 

Gráfico 11: Resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna do IEUA. 
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Se compararmos esses resultados do gráfico (11) aos resultados do IEUA obtidos no 

estudo de Guimarães (2013), podemos observar que os resultados se mostram distintos, 

diferentemente do que ocorreu com os dados do PB. De acordo com os resultados de 

Guimarães (2013) no que diz respeito ao IEUA, houve combinação dos verbos classificados 

como verbos de estado do tipo afetivo à morfologia de progressivo em 20,67% das 

ocorrências e com a morfologia de não progressivo em 79,33% das ocorrências. Os resultados 

de Guimarães (2013) nos levam a pensar que, no que diz respeito ao uso de verbos 

classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, a 

morfologia de não progressivo era mais amplamente utilizada do que a morfologia de 

progressivo. Já os resultados deste estudo mostram que, no que diz respeito ao uso de verbos 

classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, a 

morfologia de não progressivo e a morfologia de progressivo parecem competir.   

 Podemos atribuir essa diferença de resultados ao fato de Guimarães (2013) não ter 

investigado uma gama tão abrangente de verbos classificados como verbos de estado quanto 

fizemos neste estudo. Outra possibilidade é que algum contexto sintático específico usado 

neste teste tenha propiciado uma combinação mais ampla dos verbos classificados como 

verbos de estado à morfologia de progressivo. Voltaremos a essa questão em breve, ao final 

da seção 4.2.2.  

O gráfico (11) ilustra como os informantes, de um modo geral, optaram pelas 

morfologias de progressivo, de não progressivo e pela morfologia presente nas opções 

distratoras. Já o quadro (14) a seguir, nos proporciona uma visão mais detalhada, pois ilustra, 

por informante, o uso dos verbos com essas morfologias.  

 

Quadro 14: Resultados de cada informante do teste de preenchimento de lacuna do IEUA 

 

INFORMANTE 

USO DE 

MORFOLOGIA DE 

NÃO PROGRESSIVO 

USO DE 

MORFOLOGIA DE 

PROGRESSIVO 

 USO DE 

MORFOLOGIA DA 

OPÇÃO 

DISTRATORA 

1 To become, To exist, To 

like, To live, To see e To 

understand 

 

- 

- 

2 To become, To exist, To 

like, To live e to 

understand  

 To see - 

3 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

4 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

5 To exist, To like, To live e To become e To - 
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To see understand 

6 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

7 To exist, To live e To 

understand 

To become, To like e To 

see 

- 

8 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

9 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

10 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

11 To exist, To live e To 

understand 

To become, To like e To 

see 

- 

12 To become, To exist, To 

like, To live e To 

understand 

To see - 

13 To become, To exist, To 

like, To live e To 

understand 

 To see - 

14 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

15 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

16 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

17 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

18 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

19 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

20 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

21 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

22 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

23 To become e To exist To like, To understand e 

To see 

To live 

24 To become, To exist e To 

live 

To like, To understand e 

To see 

- 

25 To exist, To like e To see To become, To live e To 

understand 

- 

26 To become, To exist, To 

like, To live e To 

understand 

To see - 

27 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

28 To become, To exist, To 

like, To live e To 

understand 

To see - 

29 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 
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30 To exist e To live To become, To like, To 

understand e To see 

- 

31 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

32 To exist e To see To become, To like, To 

live e To understand 

- 

33 To exist, To like e To see To become, To live e To 

understand 

- 

34 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

35 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

36 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

37 To exist e To live To become, To like, To 

understand e To see 

- 

38 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

39 To exist, To like e To live To become e To see To understand 

40 To exist e To like To become, To live, To 

understand e To see 

- 

41 To become, To exist, To 

live, To see e To 

understand 

To like - 

42 To exist, To like e To live To understand e To see To become 

43 To exist, To like, To live e 

To see 

To become e To 

understand 

- 

44 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

45 To become, To exist, To 

like e To understand 

To see To live 

46 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

47 To exist e To live To become, To like, To 

understand e To see 

- 

48 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

49 To exist, To like, To live e 

To see 

To become e To 

understand 

- 

50 To exist, To like e To live To become, To 

understand e To see 

- 

 

A partir do quadro (14) acima, podemos observar que, dentre os cinquenta 

informantes, apenas um deles não utilizou a morfologia de progressivo com nenhum dos 

verbos no teste, totalizando 2% do total dos informantes. Outros sete informantes utilizaram a 

morfologia de progressivo com apenas um verbo em seus testes, totalizando 14% do total dos 

informantes. Vale chamar atenção para o fato de que, seis desses sete utilizaram a morfologia 

de progressivo com o verbo perceptivo “to see” e, e apenas um deles utilizou a morfologia de 

progressivo com o verbo psicológico “to like”. 
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 Outros cinco informantes utilizaram a morfologia de progressivo com dois verbos em 

seus testes, totalizando 10% do total dos informantes. Trinta e dois informantes utilizaram a 

morfologia de progressivo com três verbos em seus testes, totalizando 64% do total dos 

informantes, e cinco informantes utilizaram a morfologia de progressivo com quatro verbos 

em seus testes, totalizando 10% do total dos informantes. Nenhum, no entanto, utilizou a 

morfologia de progressivo com cinco verbos, tampouco com todos os seis verbos em seus 

testes. 

A maioria dos informantes, nesse teste, optou, portanto, por escolher três verbos 

combinados à morfologia de progressivo em seus testes, sendo, na maioria das ocorrências, a 

tríade dos verbos “to become”, “to see” e “to understand”. Além disso, podemos observar 

que, conforme ocorreu nos resultados do PB, o verbo “to exist”, da subclasse existencial, não 

foi utilizado com a morfologia de progressivo em nenhuma das ocorrências.  

 A fim de fornecer mais detalhes sobre o comportamento de cada subclasse de verbos 

classificados como verbos de estado, trataremos, na próxima subseção, dos resultados de 

todos os verbos separados por subclasses. 

 

4.2.1.2 Resultados por subclasse de verbo de estado do teste de preenchimento de lacuna do 

IEUA 

  

Na presente seção, mostraremos as ocorrências de cada subclasse de verbos de estado 

(DUARTE & BRITO, 2003) no que diz respeito à combinação às morfologias investigadas. 

No gráfico (12) a seguir, podemos observar como cada verbo utilizado no teste foi combinado 

às morfologias de progressivo e de não progressivo. 
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Gráfico 12: Resultados do teste de preenchimento de lacuna do IEUA por subclasses de verbo de estado.  

 

Assim como ilustra o gráfico (12) acima, os verbos que foram combinados mais vezes 

à morfologia de progressivo foram os verbos copulativo “to become”, epistêmico “to 

understand” e perceptivo “to see”. Cada um desses três verbos foi combinado à morfologia de 

progressivo em trinta e nove ocorrências (78% das ocorrências).   

O verbo copulativo “to become” foi combinado à morfologia de não progressivo 

somente em dez ocorrências (20% das ocorrências). Houve uma ocorrência (2% das 

ocorrências) desse verbo com a morfologia da opção distratora “used to become”. Somente 

em dez ocorrências (20% das ocorrências), o verbo epistêmico “to understand” foi, assim 

como o verbo copulativo “to become”, combinado à morfologia de não progressivo. Houve 

apenas uma ocorrência (2% das ocorrências) desse verbo com a morfologia da opção 

distratora “is used to understanding”. O verbo perceptivo “to see”, no que diz respeito à 

morfologia de não progressivo, também assemelhou-se aos verbos “to understand” e “to 

become”, pois esse verbo foi combinado à morfologia de não progressivo somente em onze 

ocorrências (22% das ocorrências). Com o verbo perceptivo, no entanto, não houve marcação 

da morfologia da opção distratora em nenhuma das ocorrências. 

Já os verbos que foram combinados mais vezes à morfologia de não progressivo foram 

os verbos existencial “to exist”, locativo “to live” e psicológico “to like”. Diferentemente dos 

demais verbos testados, o verbo existencial “to exist” não foi combinado à morfologia de 

progressivo por nenhum dos cinquenta informantes, sendo combinado em 100% das 

ocorrências, ou seja, nas cinquenta ocorrências à morfologia de não progressivo, o presente 

simples. 
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O verbo locativo “to live” foi combinado à morfologia de progressivo em três 

ocorrências (6% das ocorrências) e, em quarenta e cinco ocorrências (90% das ocorrências), à 

morfologia de não progressivo. As outras duas ocorrências (4% das ocorrências) foram 

combinadas à morfologia da opção distratora, nesse caso, “would live”. O verbo psicológico 

“to like”, por sua vez, teve um resultado parecido com o do verbo locativo. O verbo “to like” 

foi combinado à morfologia de progressivo em oito ocorrências (16% das ocorrências) e em 

quarenta e duas ocorrências (84% das ocorrências) à morfologia de não progressivo. Tal 

verbo não foi combinado nenhuma vez com a morfologia presente na opção distratora. Os 

verbos existencial, locativo e psicológico, portanto, foram os verbos combinados mais vezes à 

morfologia de não progressivo no teste que descrevemos, sendo o existencial combinado 

exclusivamente à morfologia de não progressivo. 

Tentando estabelecer comparações mais uma vez, é interessante perceber que os 

verbos que foram mais combinados à morfologia de progressivo, no IEUA, no trabalho da 

Guimarães (2013) foram os emotivos – que podem ser também entendidos como parte dos 

verbos psicológicos – seguidos dos verbos sensitivos – que podem ser entendidos como os 

verbos perceptivos – e dos epistêmicos. Por um lado, comparando os resultados encontrados 

em Guimarães (2013) aos obtidos nesta pesquisa em relação ao IEUA, podemos observar 

alguma semelhança, uma vez que mostram que verbos classificados como verbos de estado da 

subclasse dos psicológicos, perceptivos e epistêmicos combinam-se à morfologia de 

progressivo, sendo essas duas últimas subclasses preferencialmente combinadas à morfologia 

de progressivo neste estudo. Por outro lado, conforme já foi mencionando anteriormente, 

Guimarães (2013), por não seguir a classificação de Duarte & Brito (2003), não testou verbos 

locativos, copulativos e existenciais em seu trabalho. Desse modo, não é possível fazer 

nenhum tipo de comparação no que diz respeito a essas subclasses de verbos de estado. 

Retomando nosso objetivo e nossa hipótese, podemos dizer que o teste de 

preenchimento de lacuna possibilita a refutação da nossa hipótese em relação ao IEUA, uma 

vez que verbos de estado de diferentes subclasses, com exceção do verbo existencial, foram 

combinados à morfologia de progressivo. Tal morfologia, inclusive, pareceu ser mais 

frequentemente selecionada, nos nossos dados, do que a morfologia de não progressivo com a 

metade das subclasses de verbo de estado investigadas, sendo elas, as subclasses dos verbos 

epistêmico, perceptivo e copulativo. Em relação aos verbos locativo e psicológico, a 

morfologia de não progressivo foi mais frequentemente selecionada do que a morfologia de 

progressivo. Somente com a subclasse de verbo de estado existencial, os falantes nativos do 
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IEUA parecem se utilizar exclusivamente da morfologia de não progressivo, conforme previa 

nossa hipótese. 

 Uma vez expostos os resultados obtidos a partir do teste do IEUA de preenchimento 

de lacuna, exporemos, na subseção a seguir, os resultados obtidos a partir do teste oral de 

produção semi-espontânea dessa mesma língua.  

 

4.2.2 Resultados do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA 

 

Para a coleta de dados de fala semi-espontânea, o teste oral de produção foi aplicado a 

quinze falantes nativos do IEUA, provenientes de estados da região nordeste dos EUA. Eles 

totalizavam quatro homens e onze mulheres, entre 18 e 50 anos, com ensino superior 

completo ou incompleto.   

 A partir das respostas fornecidas nas quinze perguntas propostas para esse teste oral de 

produção, conforme foi explicitado na metodologia deste estudo, selecionamos apenas as 

ocorrências de verbos classificados como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; 

HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004) veiculando o aspecto imperfectivo contínuo. Sendo 

assim, verbos classificados como verbos de estado que aparecessem veiculando outro aspecto 

gramatical não foram incluídos nessa contabilização. 

 Bem como fizemos na seção 4.2.1, organizamos esta seção, 4.2.2, em duas subseções: 

na subseção 4.2.2.1, trataremos dos resultados gerais do teste oral de produção e, na subseção 

4.2.2.2, trataremos separadamente das ocorrências com cada subclasse de verbos classificados 

como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004). 

 

4.2.2.1 Resultados gerais do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA 

 

No teste de produção semi-espontânea, obtivemos o total de trezentas e três 

ocorrências de verbos classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo. Sendo assim, houve oitenta e nove ocorrências a mais de verbos classificados como 

verbos de estados veiculando o aspecto imperfectivo nos dados do IEUA em comparação com 

os dados desse mesmo teste na versão do PB, que totalizaram duzentas e quatorze ocorrências 

desse fenômeno linguístico.    

Dentre essas trezentas e três ocorrências nos dados referentes ao IEUA, obtivemos 

duzentas e setenta e três ocorrências de verbos classificados como verbos de estado com a 

morfologia de não progressivo, nesse caso, o presente simples, e trinta ocorrências desses 
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verbos com a morfologia de progressivo, nesse caso, a perífrase de progressivo “to be” + 

gerúndio, totalizando 90% e 10% das ocorrências, respectivamente. Podemos observar tais 

porcentagens no gráfico (13) a seguir. 

 

Gráfico 13: Resultados gerais do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

 

 

Se compararmos os resultados acima aos resultados obtidos no teste de preenchimento 

de lacuna deste mesmo estudo referente ao IEUA, podemos observar que os resultados se 

mostram bastante distintos, pois, no teste de preenchimento de lacuna, essas morfologias 

parecem competir, totalizando 53% de ocorrências com a morfologia de não progressivo e 

46% de ocorrências com a morfologia de progressivo. Já no teste oral de produção, conforme 

ilustra o gráfico (13), as ocorrências com a morfologia de progressivo totalizaram um 

percentual muito menor (10%) em comparação ao percentual de ocorrências com a 

morfologia de não progressivo (90%).  

Desse modo, podemos entender que, ainda que, nos dois testes, a combinação de 

verbos classificados como verbos de estado à morfologia de não progressivo tenha totalizado 

os maiores percentuais, houve muita diferença nos resultados encontrados nos dois testes. Tal 

resultado parece indicar que o fato de haver opções de resposta com as duas morfologias no 

teste de preenchimento de lacuna talvez tenha favorecido a seleção da opção de resposta com 

a morfologia de progressivo. Na fala espontânea, por sua vez, tal morfologia talvez não seja 

tão produtiva quanto o teste de preenchimento de lacuna parece ter indicado. 
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Para que entendamos melhor essa diferença, é preciso destrinchar as ocorrências e 

observar o comportamento de cada subclasse. Assim sendo, na seção a seguir, trataremos das 

ocorrências de cada subclasse de verbos classificados como verbos de estado.  

 

4.2.2.2 Resultados por subclasse de verbo de estado do teste oral de produção semi-

espontânea do IEUA 

 

Na presente seção, mostraremos as ocorrências de cada subclasse de verbos de estado 

(DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004) no que diz respeito à 

combinação às morfologias investigadas no IEUA. No quadro (15), abaixo, discriminamos os 

verbos tipicamente classificados como verbos de estado usados pelos informantes deste 

estudo. 

 

Quadro 15: Verbos de estado encontrados no teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

Copulativos Epistêmicos Existenciais Perceptivos Locativos Psicológicos 

To be. To know, To 

think, To 

feel, To 

understand, 

To 

remember, 

To believe, 

To guess, To 

wonder e To 

appreciate. 

There to be. To hear, To 

see, To feel, 

To smell e 

To scare. 

To be e To 

live. 

To like, To 

enjoy, To 

want e To 

hope. 

 

No gráfico (14), abaixo, podemos observar como cada subclasse dos verbos 

classificados como verbos de estado foi combinada às morfologias investigadas. 
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Gráfico 14: Resultados das subclasses de verbos de estado do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

 
 

A partir do gráfico (14), acima, percebemos que verbos da maior parte das subclasses 

de verbos classificados como verbos de estado foram combinados às morfologias de 

progressivo e de não progressivo, com exceção da subclasse dos verbos existenciais.   

A subclasse verbal que foi mais combinada à morfologia de progressivo foi a 

subclasse dos verbos perceptivos, totalizando sete ocorrências (41,18% das ocorrências) com 

essa morfologia. No entanto, podemos perceber que essa subclasse de verbos de estado foi 

mais combinada à morfologia de não progressivo nos nossos dados do teste oral de produção, 

totalizando dez ocorrências (58,82% das ocorrências), do que com a morfologia de 

progressivo. Nesse sentido, parece que as morfologias investigadas competiram em nossos 

dados do teste oral. Tal resultado se mostra diferente do que encontramos no teste de 

preenchimento de lacuna, pois, nesse teste, o verbo perceptivo investigado foi combinado, em 

82% das ocorrências, à morfologia de progressivo. Ainda assim, é importante destacar que a 

combinação dos verbos de estado à morfologia de progressivo no teste oral de produção 

também pareceu bastante expressiva, tendo sido a subclasse de verbos de estado que mais se 

combinou a tal morfologia. 

Depois dos verbos perceptivos, os verbos locativos foram aqueles que mais se 

combinaram à morfologia de progressivo nos nossos dados do teste oral de produção. 

Podemos, no entanto, observar que essa subclasse foi mais combinada à morfologia de não 

progressivo nos nossos dados do teste oral de produção, totalizando nove ocorrências (75% 

das ocorrências), do que à morfologia de progressivo, totalizando três ocorrências (25% das 
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ocorrências). O mesmo ocorreu no teste de preenchimento de lacuna, já que o verbo 

investigado foi combinado, em 90% das ocorrências, à morfologia de não progressivo.  

Em relação à subclasse dos verbos psicológicos, podemos perceber que essa subclasse 

de verbos de estado, assim como todas as outras já mencionadas, foi mais combinada à 

morfologia de não progressivo nos nossos dados do teste oral de produção, totalizando 

quarenta e seis ocorrências (88,46% das ocorrências), do que à morfologia de progressivo, 

totalizando seis ocorrências (11,54% das ocorrências). O mesmo ocorreu no teste de 

preenchimento de lacuna, já que o verbo psicológico investigado foi combinado, em 84% das 

ocorrências, à morfologia de não progressivo. Nesse sentido, em ambos os testes, essa 

subclasse mostrou desequilíbrio entre o uso das morfologias investigadas.   

Outra subclasse verbal que também mostrou desequilíbrio em relação à sua 

combinação à morfologia de não progressivo em detrimento da morfologia de progressivo 

foram os verbos copulativos. Tais verbos foram combinados, no teste oral de produção, à 

morfologia de não progressivo em sessenta e nove ocorrências (92% das ocorrências) e à 

morfologia de progressivo em apenas seis ocorrências (8% das ocorrências).  

No que diz respeito à subclasse dos verbos epistêmicos, ainda que esses verbos de 

estado tenham sido combinados às duas morfologias investigadas no nosso teste oral de 

produção, não houve um equilíbrio entre o uso dessas duas morfologias investigadas. Os 

verbos epistêmicos foram combinados à morfologia de não progressivo em cento e vinte 

ocorrências (93,75% das ocorrências) e à morfologia de progressivo somente em oito 

ocorrências (6,25% das ocorrências). 

Em comparação aos resultados encontrados a partir do teste de preenchimento de 

lacuna, no que diz respeito aos verbos epistêmicos e copulativos, os resultados encontrados no 

teste oral de produção se mostraram surpreendentes. Se, por um lado, no teste de 

preenchimento de lacuna, essas subclasses foram combinadas majoritariamente à morfologia 

de progressivo, por outro lado, no teste oral de produção, essas mesmas subclasses foram 

combinadas majoritariamente à morfologia de não progressivo.  

Em relação à subclasse dos verbos existenciais no teste oral de produção, podemos ver 

que essa subclasse de verbos de estado não foi combinada à morfologia de progressivo, sendo 

combinada somente à morfologia de não progressivo. Essa subclasse foi aquela que mais foi 

combinada à morfologia de não progressivo. Tal resultado é paralelo com o resultado 

encontrado no teste de preenchimento de lacuna, já que todas as ocorrências com o verbo 

existencial também foram com a morfologia de não progressivo.   
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 Desse modo, compreendemos que, nesse teste, todas as subclasses de verbo de estado 

foram mais combinadas à morfologia de não progressivo nos dados referentes ao IEUA, 

cabendo o destaque para o fato de, na análise da subclasse dos perceptivos, a subclasse verbal 

mais combinada à morfologia de progressivo, ter sido observada a competição das duas 

morfologias de maneira bastante equivalente e, na análise da subclasse dos existenciais, a 

subclasse verbal mais combinada à morfologia de não progressivo, não ter sido observada 

qualquer ocorrência de uso da morfologia de progressivo. Já as demais classes comportaram-

se de modo semelhante, combinando-se pouco à morfologia de progressivo. No entanto, é 

preciso olhar, separadamente, para cada verbo encontrado em cada uma dessas subclasses 

para que entendamos melhor o comportamento de cada verbo dessas subclasses.  

É necessário, portanto, depois de termos exposto os resultados gerais de cada 

subclasse de verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & MATHIESSEN, 

2004), nas subseções a seguir, tratarmos de cada subclasse separadamente. Primeiramente, 

trataremos dos verbos copulativos, seguidos dos epistêmicos, dos existenciais, dos 

perceptivos, dos locativos e, finalmente, dos psicológicos
61

. 

 

4.2.2.2.1 Verbos copulativos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de setenta e cinco ocorrências de 

verbos da subclasse dos copulativos, sendo “to be” o único verbo copulativo encontrado nos 

nossos dados. A seguir, em (52), podemos ver um exemplo desse verbo sendo usado com a 

morfologia de progressivo. 

52. (a) “Your class is being awesome!” 

Já em (53), podemos ver um exemplo de ocorrência com esse mesmo verbo usado 

com a morfologia de não progressivo. 

53. (a) “I’m really frustrated that this is happening.” 

 

No gráfico (15) abaixo, podemos observar como o verbo copulativo encontrado no 

teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  

 

                                                           
61

 É válido esclarecer que a apresentação das subseções seguintes segue a ordem das colunas expostas no gráfico 

(14), não a ordem de preferência de combinação de uma ou outra morfologia aos verbos das diferentes 

subclasses de verbo de estado. 
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Gráfico 15: Resultados dos verbos copulativos do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

    

 Conforme ilustra o gráfico (15) acima, o verbo copulativo “to be”, o único encontrado 

nos nossos dados, foi combinado às duas morfologias investigadas, tendo sido combinado, em 

sessenta e nove ocorrências (92% das ocorrências), à morfologia de progressivo e, seis das 

ocorrências (8% das ocorrências), à morfologia de progressivo. Nesse sentido, entendemos 

que o verbo copulativo “to be” veiculando o aspecto imperfectivo contínuo foi mais 

frequentemente usado com a morfologia de não progressivo por falantes do IEUA.    

Fazendo uma comparação com o teste de preenchimento de lacuna, podemos observar 

que o verbo copulativo testado, “to become”, foi combinado em 78% das ocorrências à 

morfologia de progressivo e, em 20% das ocorrências, à morfologia de não progressivo, o que 

nos leva a pensar que esse verbo combina-se, preferencialmente, com a morfologia de 

progressivo no inglês. No entanto, é preciso que sejamos cautelosos ao fazer tal afirmação, 

visto que, como elucidaremos a seguir em 4.2.2.2.2, a estrutura de alternância na qual se 

encontrava o verbo “to become” pode ter influenciado o uso desse verbo associado à 

morfologia de progressivo. 

Como não houve nenhuma ocorrência com o verbo copulativo “to become”, verbo 

utilizado no teste de preenchimento de lacuna, não podemos observar como esse verbo se 

comportou nos dois testes que propusemos. De todo modo, o teste de preenchimento de 

lacuna, assim como o teste oral de produção, nos mostra que verbos classificados como 

pertencentes à subclasse dos copulativos, quando veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, 

podem ser combinados às duas morfologias investigadas. 
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4.2.2.2.2 Verbos epistêmicos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de cento e vinte oito ocorrências com 

verbos da subclasse dos epistêmicos, sendo eles os verbos “to know”, “to think”, “to feel”, “to 

understand”, “to remember”, “to believe”, “to guess”, “to wonder” e “to appreciate”. A 

seguir, em (54), podemos ver ocorrências dos verbos que foram sendo usados com a 

morfologia de progressivo nos nossos dados, a saber: “to think”, “to feel”
62

, “to remember” e 

“to wonder”. 

 54. (a) “I’m thinking I’ll be able to sell it quickly.” 

                  (b) “I’m just feeling like I wanna go home right now.” 

                   (c) “The fact that you know so much about me it’s either that I’m remembering 

you, but not sure what your name is, or that I’m not remembering you at all.” 

        (d) “I’m wondering how much I can charge.” 

 

Já em (55), podemos ver ocorrências de cada verbo sendo usado com a morfologia de 

não progressivo, com exceção do verbo epistêmico “to wonder”, o único que não foi utilizado 

com a morfologia de não progressivo nos nossos dados. 

 55. (a) “I don’t know what’s going on here.” 

      (b) “I think you guys are doing a wonderful job.” 

      (c) “I feel just like I need to be with her right now.”  

      (d) “I think your class is going great and I understand everything now.”  

      (e) “I don’t believe my neighbor is throwing this huge, loudest party.” 

      (f) “I’m not getting this. I guess you didn’t explain the rules so well.” 

      (g) “I appreciate that you’re explaining in this way. Thank you!” 

 

No gráfico (16) a seguir, podemos observar como cada verbo epistêmico encontrado 

no teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
62

 Halliday & Mathiessen (2004) classificam o verbo “to feel” como sendo um verbo perceptivo. No entanto, 

esse verbo pode aparecer com um sentido que nada tem a ver com percepção, mas sim com a ideia de avaliação 

ou julgamento, como um sinônimo do verbo “to think”. Por essa razão, as ocorrências em que o verbo “to feel” 

apareceu como a ideia de “sentir que”, “achar que”, como as sentenças (55b) e (56c), optamos por agrupar esse 

verbo na subclasse dos verbos epistêmicos. As sentenças em (55b) e em (56c) podem ser traduzidas para o 

português como “Eu estou sentindo que eu quero ir para casa agora” e “Eu sinto que eu preciso ficar com ela 

agora.”, respectivamente. 
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Gráfico 16: Resultados dos verbos epistêmicos do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme ilustra o gráfico (16), houve verbos epistêmicos que foram combinados 

somente à morfologia de não progressivo, sendo esse o caso dos verbos “to know”, “to 

understand”, “to believe”, “to guess” e “to appreciate”. Houve apenas um verbo epistêmico 

que se destacou na combinação à morfologia de progressivo, sendo esse o verbo “to wonder”, 

aquele que foi combinado somente a essa morfologia. Outros verbos epistêmicos, como “to 

think”, “to feel” e “to remember”, combinaram-se com as duas morfologias investigadas.  

No geral, esses resultados podem indicar a tendência do uso da morfologia de não 

progressivo com a maioria dos verbos epistêmicos encontrados nos dados de fala semi-

espontânea. Pela pouca quantidade de dados de alguns verbos epistêmicos encontrada, no 

entanto, não é possível dizer qual é a tendência de uso de morfologia verbal para expressar o 

aspecto imperfectivo contínuo no que diz respeito a verbos como “to wonder”, “to guess”, “to 

believe” e “to appreciate”. 

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos comparar as ocorrências do verbo “to understand” com 

as morfologias investigadas. No teste oral de produção, só obtivemos ocorrências com verbo 

“to understand” combinado à morfologia de não progressivo, totalizando dezesseis 

ocorrências (100% das ocorrências). No teste de preenchimento de lacuna, no entanto, esse 

mesmo verbo foi combinado mais vezes à morfologia de progressivo, totalizando 78% das 

ocorrências, do que à morfologia de não progressivo, totalizando apenas 20% das ocorrências.   
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Esses dados são, de fato, surpreendentes, pois são bastante distintos. Essa distinção 

nos leva a considerar que talvez o teste de preenchimento de lacuna tenha propiciado o uso da 

morfologia de progressivo em detrimento da morfologia de não progressivo. Algo interessante 

a se comentar é a questão do contexto sintático em que o verbo “to understand” era 

apresentado no texto. Tratava-se de uma estrutura onde havia alternância, como vemos no 

trecho abaixo, retirado do nosso teste de preenchimento de lacuna, em (56): 

56. “In that moment, I was already distressed and I could only think: “My goodness, 

who has it worse: is it Helen, that (becomes/ is becoming/ used to become) so nervous with 

the phone call, or me, the one that (is not understanding/ is used to understanding/ doesn’t 

understand) absolutely anything from this mysterious dialogue?” 

 

Podemos comparar o trecho acima ao trecho que citamos em (54c), já que também 

mostra uma estrutura de alternância encontrada nos nossos dados do teste oral. No trecho em 

(54c), a informante utiliza o verbo epistêmico “to remember” em uma estrutura de alternância 

combinado à morfologia de progressivo em suas duas ocorrências. O fato de os verbos 

classificados como verbos de estado terem se combinado à morfologia de progressivo quando 

presentes em uma estrutura de alternância pode ser uma coincidência, mas também pode ser 

um indicativo da razão pela qual houve tantas ocorrências dos verbos “to understand” e “to 

become” com a morfologia de progressivo na estrutura em (56) do teste de preenchimento de 

lacuna. 

  Fazendo um levantamento das ocorrências com a morfologia de progressivo no teste 

de preenchimento de lacuna, observamos que, em trinta e seis ocorrências, ou seja, em 72% 

das ocorrências, tanto o verbo epistêmico “to understand” quanto o verbo copulativo “to 

become” foram utilizados simultaneamente com a morfologia de progressivo. Apenas em seis 

ocorrências (12% das ocorrências), houve a combinação não simultânea desses dois verbos à 

morfologia de progressivo. Em outras palavras, somente em três ocorrências, em um mesmo 

teste, o verbo “to understand” foi combinado à morfologia de progressivo enquanto o verbo 

“to become” foi combinado à morfologia de não progressivo e, somente em outras três 

ocorrências, em um mesmo teste, o verbo “to understand” foi combinado à morfologia de não 

progressivo enquanto o verbo “to become” foi combinado à morfologia de progressivo.  

É válido ressaltar também que, em duas dessas seis ocorrências não simultâneas de “to 

understand” e de “to become” com a morfologia de progressivo, um dos dois verbos 

encontrava-se combinado à morfologia presente na opção distratora, o que pode ter sido 

apenas um erro de desempenho na hora da feitura do teste. Se levarmos em consideração que 

essas duas ocorrências tenham sido fruto de um problema de desempenho por parte do 
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informante, em apenas quatro ocorrências no total esse dois verbos não foram combinados 

simultaneamente à morfologia de progressivo. Desse modo, é possível pensar que o alto 

índice de combinação desses dois verbos simultaneamente à morfologia de progressivo foi 

devido ao fato de esses verbos estarem em uma estrutura de alternância, o que pode ter 

propiciado a combinação deles à morfologia de progressivo. 

 

4.2.2.2.3 Verbos existenciais 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de dezenove ocorrências de verbos da 

subclasse dos existenciais, sendo “there to be”
63

 o único verbo encontrado nos nossos dados. 

A seguir, em (57), podemos ver um exemplo do verbo “there to be” sendo usado com a 

morfologia de não progressivo. 

57. (a) “There is so much noise outside. I can’t concentrate on this game!” 

 

No gráfico (17) abaixo, podemos observar como o verbo existencial “there to be”, 

encontrado no teste oral de produção, foi combinado às morfologias investigadas. 

 

Gráfico 17: Resultados do verbo existencial do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

     
 

 Assim como ilustra o gráfico (17) acima, o único verbo existencial encontrado nos 

nossos dados do teste oral de produção foi combinado somente à morfologia de não 

                                                           
63

 Segundo Halliday & Mathiessen (2004), o verbo “there to be” é considerado um verbo existencial em inglês, 

como no exemplo “There is a man at the door.” (HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004, p.259).  
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progressivo. Esse resultado correspondeu às nossas expectativas, uma vez que o verbo “there 

to be” parece ser um verbo que nunca é combinado à morfologia de progressivo.  

 Como não houve nenhuma ocorrência com o verbo locativo “to exist”, verbo utilizado 

no teste de preenchimento de lacuna, não podemos observar como esse verbo se comportou 

nos dois testes que propusemos. No entanto, nos dados obtidos nos nossos dois testes, os 

verbos da subclasse existencial apresentaram a tendência de serem combinados somente à 

morfologia de não progressivo por falantes do IEUA.  

 

4.2.2.2.4 Verbos perceptivos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de dezessete ocorrências de verbos da 

subclasse dos perceptivos, sendo eles: “to hear”, “to see”, “to feel”, “to smell” e “to scare”. A 

seguir, em (58), podemos ver exemplos de cada verbo sendo usado com a morfologia de 

progressivo, com exceção do verbo “to smell”, o único que não foi utilizado com essa 

morfologia nos nossos dados. 

58. (a) “Are you hearing this noise outside right now?” 

      (b) “Are you seeing anything good?” 

       (c) “I’m not feeling good right now. I might be getting sick or something.” 

      (d) “She just seems like the world is annoying her. It’s scaring me.”  

 

Já em (59), podemos ver ocorrências de cada verbo sendo usado com a morfologia de 

não progressivo, com exceção do verbo “to scare”, o único que não foi utilizado com a 

morfologia de não progressivo nos nossos dados. 

59. (a) “I can’t imagine how you can concentrate with all this wreck outside. Don’t 

you hear all the noise?” 

      (b) “What do you see? I hope you’re looking at a bird!” 

      (c) “I have to leave now and I feel terrible about it.” 

      (d) “There’s a party going on, there’s music, and I smell food coming out.” 

 

No gráfico (18) a seguir, podemos observar como cada verbo perceptivo encontrado 

no teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  
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Gráfico 18: Resultados dos verbos perceptivos do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

 

 
 

Em comparação ao resultado que obtivemos com os verbos epistêmicos, houve, no 

geral, poucas ocorrências de verbos perceptivos vinculando o aspecto imperfectivo contínuo, 

já que foram contabilizadas apenas dezessete ocorrências de verbos desta subclasse. Podemos 

pensar que, talvez pelo baixo índice de ocorrências desses verbos veiculando esse aspecto, 

tenha havido certo equilíbrio entre o uso das morfologias investigadas.  

Outra possibilidade para justificar tal equilíbrio pode ser o fato de esses verbos serem, 

de fato, mais suscetíveis à combinação à morfologia de progressivo do que verbos de outras 

subclasses. Esta última possibilidade pode ser plausível uma vez que analisamos que os 

verbos perceptivos compuseram a subclasse de verbos de estado que foi mais combinada à 

morfologia de progressivo, no teste oral de produção, além de ter sido a subclasse de verbo 

mais combinada à morfologia de progressivo no teste de preenchimento de lacuna, juntamente 

com o verbo epistêmico “to understand” e o verbo copulativo “to become”, que, como vimos 

na subseção anterior a esta, parecem ter sido amplamente combinados à morfologia de 

progressivo devido à estrutura sintática na qual figuravam no teste. Sendo assim, dado o 

quadro geral de combinação à morfologia de progressivo, podemos dizer que a subclasse dos 

perceptivos destacou-se.  

 Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “to see” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “to see” foi 
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combinado, em trinta e nove ocorrências (78% das ocorrências) à morfologia de progressivo 

e, em apenas onze ocorrências (22% das ocorrências) à morfologia de não progressivo. No 

teste oral de produção, esse mesmo verbo contabilizou apenas três ocorrências veiculando o 

aspecto imperfectivo contínuo e, em duas delas, foi combinado à morfologia de não 

progressivo, o que não espelha aquilo que ocorreu no teste de preenchimento de lacuna. Mais 

uma vez, podemos pensar que existe uma falta de paralelismo entre os dois testes devido ao 

baixo índice de ocorrências desse verbo nos nossos dados do teste oral de produção. 

Exatamente pelo índice de ocorrências desse verbo no teste oral ter sido bastante baixo, não 

podemos fazer comparações consequentes entre os dois testes. 

 

4.2.2.2.5 Verbos locativos 

 

No teste oral de produção, encontramos o total de doze ocorrências de verbos da 

subclasse dos locativos, sendo eles os verbos “to be”
64

 e “to live”. A seguir, em (60), podemos 

ver da ocorrência em que o verbo “to live”, o único verbo locativo encontrado nos nossos 

dados com a morfologia de progressivo, foi usado com essa morfologia nos nossos dados. 

60. (a) “Well, as you are living here, what do we have for dinner?” 

 

Já em (61), podemos observar um exemplo do verbo locativo “to be”, encontrado nos 

nossos dados, sendo usado com a morfologia de não progressivo. 

61. (a) “You should pack right now. I’m home.” 

 

No gráfico (18) a seguir, podemos ver as ocorrências discriminadas de cada verbo 

mencionado acima associado às morfologias investigadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Assim como estabelecemos, na nota de rodapé (4), que o verbo “estar” é um caso especial neste trabalho, pois 

ele pode figurar tanto como um verbo da subclasse dos locativos quanto da subclasse dos copulativos (DUARTE 

& BRITO, 2003; BITTENCOURT, 2015), o mesmo esclareceremos sobre o verbo “to be”. Tal verbo pode ser 

classificado como um verbo copulativo uma vez que associado a um adjetivo/predicativo, como no exemplo 

“Pat is rich” (HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004, p. 236). No entanto, quando associado a um item ou 

expressão circunstancial, ou seja, um adjunto adverbial, esse verbo pode ser interpretado como verbo locativo, 

como no exemplo “The editorial office was mostly in New York” (HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004, p. 240).  



135 
 

 
 

 

 

Gráfico 19: Resultados dos verbos locativos do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

 
 

Conforme ilustra o gráfico (19) acima, os dois verbos locativos encontrados nos 

nossos dados do teste oral de produção apresentaram comportamentos distintos. O verbo 

locativo “to live” foi combinado à morfologia de progressivo, em todas as três ocorrências 

encontradas desse verbo. Já o verbo locativo “to be” foi combinado à morfologia de não 

progressivo, em todas as nove ocorrências encontradas desse verbo. Isso pode nos levar a 

pensar que esse verbo locativo é preferencialmente utilizado com a morfologia de não 

progressivo por falantes do IEUA.  

É possível, ao tentar comparar o verbo “to be” locativo e o “to be” copulativo, levantar 

questionamentos interessantes. Com base nas observações que fizemos dos nossos dados, 

podemos pensar que o verbo locativo “to be” com a utilização da morfologia de progressivo é 

sempre impedida, já que não encontramos nenhuma ocorrência desse verbo combinado à 

morfologia de progressivo nos nossos dados. Já com o verbo copulativo “to be”, podemos 

observar que essa utilização é autorizada, ainda que ela não tenha sido frequente em nossos 

dados. 

Por outro lado, podemos pensar que essa preferência pela combinação do “to be” à 

morfologia de não progressivo é algo que independe da sua semântica, ou seja, 

independentemente de “to be” ser locativo ou copulativo, a preferência é pela combinação 

desse verbo à morfologia de não progressivo pelo fato de noção de permanência estar 

frequentemente presente nesse verbo.  
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Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “to live” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “to live” foi 

combinado em quarenta e cinco ocorrências (90% das ocorrências) à morfologia de não 

progressivo e, em três das ocorrências (6% das ocorrências) à morfologia de progressivo. No 

teste oral de produção, conforme ilustra o gráfico (18), esse mesmo verbo foi combinado 

somente à morfologia de progressivo, sendo essa morfologia, portanto, utilizada em 100% das 

ocorrências obtidas (três ocorrências).  

Desse modo, podemos dizer que os resultados encontrados nos dois testes se mostram 

distintos. No entanto, essa distinção pode se dar pela pouca quantidade de dados encontrados 

com esse verbo no teste oral de produção. De todo modo, nossos dados mostram que parece 

possível a combinação do verbo “to live” com as duas morfologias investigadas.    

 

4.2.2.2.6 Verbos psicológicos 

  

No teste oral de produção, encontramos o total de cinquenta e duas ocorrências de 

verbos da subclasse dos psicológicos, sendo eles: “to like”, “to enjoy”, “to want” e “to hope”. 

A seguir, em (62), podemos ver exemplos dos verbos “to enjoy” e “to hope” sendo usados 

com a morfologia de progressivo, já que esses foram os únicos verbos encontrados com essa 

morfologia. 

62. (a) “It’s a great party, I’m really enjoying it.” 

      (b) “I kind of missed the beginning, but I’m hoping I can find it online 

afterwards.” 

 

Já em (63), podemos ver exemplos de ocorrência dos verbos psicológicos encontrados 

sendo usados com a morfologia de não progressivo, com exceção do verbo “to enjoy”, o único 

verbo psicológico que não foi combinado à morfologia de não progressivo nos nossos dados. 

63. (a) “I really like the movie so far.” 

     (b) “What are you looking at? I hope you’re not spying anybody!” 

     (c) “I don’t want to engage with you at all right now.” 

 

No gráfico (20) a seguir, podemos observar como cada verbo psicológico encontrado 

no teste oral de produção foi combinado às morfologias de progressivo e de não progressivo.  
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Gráfico 20: Resultados dos verbos psicológicos do teste oral de produção semi-espontânea do IEUA. 

 

 

 

Conforme ilustra o gráfico (20) acima, no geral, a maioria dos verbos psicológicos 

encontrados no teste oral de produção foi mais combinada à morfologia de não progressivo do 

que à morfologia de progressivo. Esse, porém, não foi o caso do verbo “to enjoy”, já que esse 

verbo não apareceu, nos nossos dados, combinado à morfologia de não progressivo, o que nos 

leva a pensar que esse verbo pode ser um item que falantes do IEUA tipicamente associam à 

morfologia de progressivo. Dentre os quatro verbos encontrados, além de “to enjoy”, somente 

o verbo “to hope” foi combinado à morfologia de progressivo, mas essa combinação só se deu 

uma vez nos nossos dados, sendo as outras quatro ocorrências desse verbo combinações à 

morfologia de não progressivo. 

Dentre todos os verbos encontrados, o que mais apareceu em nossos dados veiculando 

o aspecto imperfectivo contínuo foi o verbo “to want”, totalizando trinta e nove ocorrências, 

todas combinadas à morfologia de não progressivo. Em comparação ao verbo “to want”, os 

demais verbos psicológicos encontrados foram menos frequentes nos nossos dados do teste 

oral de produção. 

Se compararmos os resultados obtidos no teste oral com os resultados obtidos no teste 

de preenchimento de lacuna, podemos observar as ocorrências do verbo “to like” com as 

morfologias investigadas. No teste de preenchimento de lacuna, o verbo “to like” foi 

combinado em quarenta e duas ocorrências (84% das ocorrências) à morfologia de não 

progressivo e, em oito ocorrências (16% das ocorrências) à morfologia de progressivo. No 
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teste oral de produção, conforme ilustra o gráfico (17), esse mesmo verbo também foi mais 

combinado à morfologia de não progressivo, sendo essa morfologia utilizada em 100% das 

ocorrências obtidas (três ocorrências). O caso do verbo psicológico “to like” foi exatamente o 

mesmo caso do verbo psicológico “to want”, encontrado, no teste oral de produção, somente 

combinado à morfologia de não progressivo.  

Uma vez expostos nossos resultados obtidos por meio dos dois testes propostos, na 

seção seguinte, apresentaremos um breve resumo, destacando aquilo que mais nos chamou 

atenção na comparação dos dois testes. 

 

4.2.3 Resumo dos resultados dos testes do IEUA 

 

Ao observarmos os resultados gerais do teste de preenchimento de lacuna e do teste 

oral de produção, concluímos que os resultados obtidos nos testes se mostraram divergentes, 

visto que as morfologias de progressivo e de não progressivo parecem competir no teste de 

preenchimento de lacuna, mas a morfologia de não progressivo prevaleceu no teste oral de 

produção.  

Ao estabelecermos essa comparação entre os dois testes com foco nas subclasses de 

verbos classificados como verbos de estado (DUARTE & BRITO, 2003; HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 2004) no que diz respeito à combinação com a morfologia de progressivo, 

vemos as seguintes porcentagens no quadro (16) abaixo: 

 

Quadro 16: Uso da morfologia de progressivo com as subclasses de verbos de estado no IEUA nos dois testes. 

SUBCLASSES TESTE DE 

PREENCHIMENTO DE 

LACUNA 

TESTE ORAL DE PRODUÇÃO 

SEMI-ESPONTÂNEA 

Copulativos 78% 8% 

Epistêmicos 78% 6,25% 

Existenciais 0% 0% 

Perceptivos 78% 41,18% 

Locativos 6% 25% 

Psicológicos 16% 11,54% 

 

A partir dos dados do quadro (16) acima, percebemos que a subclasse de verbo de 

estado que mais se combinou à morfologia de não progressivo, tanto no teste de 
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preenchimento de lacuna quanto no teste oral de produção, foi a subclasse dos verbos 

existenciais. Além dos existenciais, houve verbos que também só foram combinados à 

morfologia de não progressivo, como, por exemplo, os verbos epistêmicos “to know” e “to 

understand” e o psicológico “to want”. 

 Os verbos perceptivos se destacaram como aquela subclasse de verbos de estado que 

mais se combinou à morfologia de progressivo nos dois testes. Nesse sentido, os dois testes 

do IEUA parecem conversar mais intimamente do que uma primeira análise poderia revelar. 

Ou seja, os verbos existenciais parecem não ser utilizados com a morfologia de progressivo 

para expressar o aspecto imperfectivo contínuo e os verbos perceptivos são os que parecem 

ser mais comumente utilizados com essa morfologia para expressar esse aspecto. Tal 

interpretação acerca dos verbos perceptivos parece possível ainda que no teste de 

preenchimento de lacuna o verbo perceptivo “to see” tenha sido mais selecionado com a 

morfologia de progressivo e no teste oral de produção os verbos perceptivos tenham sido 

quase tão utilizados com as morfologias de progressivo e de não progressivo. Esse 

comportamento diferente na incidência de uso da morfologia de progressivo nos verbos 

perceptivos nos dois testes pode ser entendido tanto como consequência do fato de o teste de 

preenchimento de lacuna, por ter opções de resposta, ter favorecido a seleção da morfologia 

de progressivo quanto como consequência do fato de poucos verbos perceptivos terem sido 

produzidos no teste oral. 

Além do verbo perceptivo “to see”, aquele usado no teste de preenchimento de lacuna, 

outros verbos, no teste oral de produção, combinaram-se à morfologia de progressivo. Alguns 

deles são: os verbos perceptivos “to hear”, “to feel (well)” e “to scare”, os psicológicos “to 

hope” e “to enjoy”, os epistêmicos “to wonder”, “to remember”, “to think” e “to feel”, o 

locativo “to live” e o copulativo “to be”. Dentre esses verbos, destacam-se o epistêmico “to 

wonder”, o locativo “to live” e o psicológico “to enjoy”, que foram amplamente combinados à 

morfologia de progressivo, já que eles se combinaram em 100% das ocorrências a essa 

morfologia. A interpretação para esses casos pode ser que esses verbos foram muito pouco 

produzidos pelos informantes no teste oral (“to wonder” – duas ocorrências –, “to live” – três 

ocorrências – e “to enjoy” – cinco ocorrências). 

Apesar de os verbos epistêmico “to understand” e copulativo “to become” terem 

aparecido amplamente combinados à morfologia de progressivo no teste de preenchimento de 

lacuna, talvez eles não sejam tão comumente usados com a morfologia de progressivo, tendo 

sido assim usados possivelmente devido à construção sintática de alternância na qual tais 
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verbos figuravam. Essa interpretação é sustentada pelos resultados obtidos com o verbo 

epistêmico “to understand” no teste oral de produção e com os resultados obtidos com o 

verbo copulativo usado no teste oral de produção (ainda que o copulativo “to become” não 

tenha sido usado neste teste). 

Em suma, com a análise dos resultados obtidos nos dois testes, percebemos que talvez 

os verbos perceptivos sejam, das subclasses de verbos de estado estudadas, aqueles que são 

mais dinamizáveis ou, em outras palavras, aqueles que mais comumente são selecionados do 

léxico sem o traço [+estativo] que caracteriza esses verbos em outros contextos. É possível 

que esses verbos venham, desde o léxico, com o traço [-estativo] especificado, possibilitando, 

assim, que eles sejam combinados à morfologia de progressivo.  

Retomando, mais uma vez, nosso objetivo e nossa hipótese, podemos dizer que o teste 

oral de produção semi-espontânea, assim como o teste de preenchimento de lacuna, possibilita 

a refutação da nossa hipótese em relação ao IEUA, uma vez que verbos de estado de quase 

todas as subclasses foram combinados à morfologia de progressivo.  

Após termos feito a exposição de todos os dados obtidos nos dois testes referentes ao 

PB, na seção 4.1, e ao IEUA, nesta seção, a seguir, na seção 4.3, propomos uma análise 

comparativa entre as realizações encontradas nas duas línguas investigadas neste estudo. 

 

4.3 Análise comparativa entre as realizações do PB e do IEUA 

 

Nosso terceiro objetivo específico, neste trabalho, é, a partir dos resultados obtidos no 

PB e no IEUA, fazer uma análise comparativa entre as realizações morfológicas dos verbos 

classificados como verbos de estado nas duas línguas investigadas. 

Para tanto, dividimos a presente seção em três subseções. A primeira subseção, 4.3.1, 

é dedicada à analise comparativa das realizações encontradas nas duas línguas a partir do teste 

de preenchimento de lacuna. A segunda subseção, 4.3.2, é dedicada à análise comparativa das 

realizações encontradas nas duas línguas a partir do teste oral de produção. Por fim, a terceira 

subseção, 4.3.3, é dedicada à discussão da pertinência da classificação dos verbos encontrados 

neste estudo como sendo verbos de estado. 

 

4.3.1 Análise comparativa do teste de preenchimento de lacuna nas duas línguas 

 

 Nesta seção, faremos uma breve retomada dos resultados que obtivemos em cada 

língua investigada no que diz respeito ao teste de preenchimento de lacuna. Nosso objetivo 
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aqui é fazer uma comparação entre esses resultados, a fim de expor as diferenças e 

semelhanças que houve entre as realizações morfológicas dos verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado nessas línguas.  

 Ao observarmos os resultados gerais obtidos a partir do teste de preenchimento de 

lacuna, podemos perceber que as duas línguas se comportaram de modo bastante semelhante, 

ainda que, nos dados do PB, a morfologia de progressivo tenha sido a morfologia mais 

associada aos verbos de estado testados (54% das ocorrências) e, nos dados do IEUA, a 

morfologia de não progressivo tenha sido a morfologia mais associada aos verbos de estado 

testados (53% das ocorrências), conforme exposto nos gráficos (1) e (11), referentes ao PB e 

ao IEUA, respectivamente. No teste de preenchimento de lacuna, nas duas línguas, portanto, 

as morfologias de progressivo e de não progressivo pareceram competir nos resultados gerais. 

 É preciso observar, além dos resultados gerais, os resultados específicos de cada 

subclasse de verbos de estado testada neste estudo. Para que possamos comparar as 

realizações encontradas por cada subclasse separadamente, temos que retomar os dados que 

foram discutidos a partir dos gráficos (2) e (12), referentes ao PB e ao IEUA, 

respectivamente. 

No que diz respeito à comparação entre os verbos copulativos testados, “ficar” e “to 

become”, podemos observar que os resultados desses verbos nas línguas foram semelhantes, 

apesar de o verbo “ficar” ter sido mais combinado à morfologia de não progressivo, em 58% 

das ocorrências, e o verbo “to become” ter sido mais combinado à morfologia de progressivo, 

em 78% das ocorrências. De um modo geral, podemos dizer que esses verbos foram 

dinamizados de modo similar nas duas línguas, apesar de no PB a combinação do verbo 

copulativo à morfologia de progressivo ter sido menos frequente nos nossos dados.  

Uma vez que estamos tratando dos verbos copulativos, precisamos retomar uma 

questão que envolve esses verbos. Na seção 4.2.2.2.1, em relação aos verbos copulativos e aos 

verbos epistêmicos no teste de preenchimento de lacuna do IEUA, levantamos a possibilidade 

de considerar que, porque o índice de combinação desses dois verbos simultaneamente à 

morfologia de progressivo foi alto (72% das ocorrências) no IEUA, o fato de esses verbos 

estarem em uma mesma estrutura de alternância pode ter propiciado a combinação deles à 

morfologia de progressivo.  

No que diz respeito a essa mesma questão no PB, a seleção do verbo copulativo 

“ficar” combinado à morfologia de progressivo ocorreu em todas as vinte e uma ocorrências 

em que houve também a seleção do verbo epistêmico “entender” combinado à morfologia de 
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progressivo. Não houve nenhuma ocorrência no teste de preenchimento de lacuna em que o 

verbo “ficar” tivesse sido usado com a morfologia de progressivo e o verbo “entender” tivesse 

sido usado com a morfologia de não progressivo. Entretanto, o contrário, ou seja, o verbo 

“entender” sendo usado com a morfologia de progressivo e o verbo “ficar” sendo usado com a 

morfologia de não progressivo, ocorreu em 20 ocorrências. Desse modo, em vinte e uma 

ocorrências (42% das ocorrências), esses verbos ocorreram com a mesma morfologia, a 

morfologia de progressivo, no PB. Assim, vemos que, no IEUA, houve mais paralelismo 

quanto ao uso da morfologia de progressivo nos dois verbos que figuravam na estrutura de 

alternância do que no PB, mas, em ambas as línguas, a estrutura de alternância parece ter 

favorecido a seleção da morfologia de progressivo nos verbos copulativos “ficar” e “to 

become”. 

No que diz respeito à comparação entre os verbos epistêmicos testados, “entender” e 

“to understand”, podemos observar que os resultados desses verbos, em ambas as línguas, 

foram bastante parecidos, uma vez que os dois foram combinados à morfologia de 

progressivo em 82% e em 78% das ocorrências, respectivamente. 

Para que possamos discutir a diferença entre o uso da morfologia de progressivo e a 

morfologia de não progressivo com esses verbos encontrados, podemos fazer referências aos 

estudos de Cinque (1999) e Bittencourt (2015), conforme discutimos no final da seção 2.2.1, 

no capítulo 2, desta dissertação. Vejamos os exemplos em (64): 

64. (a) Eu não estou entendendo nada desse diálogo misterioso. 

      (b) Eu não entendo nada desse diálogo misterioso. 

 

Levando em conta as considerações de Cinque (1999) e Bittencourt (2015), podemos 

interpretar a situação descrita pelo verbo na sentença (64a) como uma fase transitória uma vez 

que o sujeito poderia entender o diálogo antes e agora está em um episódio de não 

entendimento. A sentença (64b), por outro lado, implica numa visualização mais genérica da 

situação, não sendo possível inferir se a situação pressupõe uma transição ou não. 

  Nesse sentido, podemos pensar que esses verbos classificados como verbos de estado 

da subclasse dos epistêmicos, quando veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, foram mais 

amplamente dinamizados, como em (64a), porque a própria semântica desses verbos permite 

que os falantes das duas línguas possam interpretá-los como um processo mental em 

andamento e como se dando em um momento transitório. Nas sentenças em que foram 

testados, (27) e (44), respectivamente, esses verbos apareciam em suas formas negativas e é 
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possível pensar que os falantes tenham conceptualizado aquela situação como de um não 

entendimento transitório, esperando que o estado de entendimento viesse à tona depois de 

algum tempo, ou que num momento anterior ele se desse e passou a não se dar mais. Já 

quando esses mesmos verbos são usados com a morfologia de não progressivo, os verbos não 

são dinamizados e, portanto, não há a conceptualização da situação como um processo. 

Quando esses mesmos verbos são usados com a morfologia de não progressivo, o caráter da 

situação de não entendimento deixa de ser conceptualizado como uma fase transitória. 

Em relação à comparação entre os verbos perceptivos testados, “ver” e “to see”, 

podemos observar que os resultados desses verbos, em ambas as línguas, foram bastante 

parecidos, uma vez que os dois foram combinados à morfologia de progressivo em 92% e em 

78% das ocorrências, respectivamente.  

Podemos pensar que esses verbos classificados como verbos de estado, quando 

veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, foram frequentemente dinamizados, ou seja, 

combinados à morfologia de progressivo. Uma vez que esses verbos foram conceptualizados 

como situações que podem ser vistas como um processo no qual há investimento de energia 

por parte do sujeito, já não estaríamos mais tratando de um estado que afeta o sujeito, que se 

dá sem nenhum input de energia por parte do falante. Além disso, o uso da morfologia de 

progressivo traz o sentido episódico à situação.  

No que diz respeito à comparação entre os verbos existenciais testados, “existir” e “to 

exist”, podemos observar que os resultados desses verbos nas línguas foram idênticos, já que 

não houve nenhuma ocorrência desses verbos combinados à morfologia de progressivo. Nesse 

teste, portanto, os falantes do PB e do IEUA não dinamizaram o verbo existencial, dando a ele 

uma leitura genérica em todas as ocorrências. 

No que diz respeito à comparação entre os verbos locativos testados, “morar” e “to 

live”, podemos observar que os resultados desses verbos nas línguas foram um pouco 

distintos, apesar de os dois verbos terem sido combinados mais vezes à morfologia de não 

progressivo. Podemos dizer que os resultados foram diferentes se atentarmos para a 

combinação à morfologia de progressivo com cada um desses verbos. O verbo “morar” foi 

combinado à morfologia de progressivo em 40% das ocorrências, enquanto o verbo “to live” 

foi combinado à morfologia de progressivo em somente 6% das ocorrências. Apesar de a 

morfologia de progressivo não ter sido a mais frequentemente escolhida pelos falantes nas 

duas línguas, vemos que o uso dessa morfologia foi bem menos frequente no IEUA do que no 
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PB nos nossos dados. Nesse teste, portanto, os falantes do PB foram capazes de dinamizar o 

verbo locativo, dando a ele uma leitura episódica, mais vezes que os falantes do IEUA. 

No que diz respeito à comparação entre os verbos psicológicos testados, “gostar” e “to 

like”, podemos observar que os resultados desses verbos nas línguas foram bastante distintos, 

uma vez que “gostar” foi mais combinado à morfologia de progressivo, em 68% das 

ocorrências, e o verbo “to like” foi mais combinado à morfologia de não progressivo, em 84% 

das ocorrências.  

Podemos pensar que o verbo “gostar”, quando veiculando o aspecto imperfectivo 

contínuo, foi frequentemente dinamizado, ou seja, combinado à morfologia de progressivo, 

pela mesma razão que é possível dinamizar o verbo epistêmico “entender”, isto é, a semântica 

do verbo permite que os falantes possam interpretá-lo como um processo mental em 

andamento, que está em uma fase que perdura no presente, mas que é episódica.  

A partir dessa comparação, podemos observar que os resultados obtidos no teste de 

preenchimento de lacuna nas duas línguas foram similares de uma maneira geral. A maioria 

das subclasses de verbos de estado foi combinada à morfologia de progressivo, exceto pelos 

verbos existenciais, que não foram combinados a essa morfologia uma vez sequer em 

nenhuma das línguas. Podemos dizer que, de fato, houve diferença no que diz respeito aos 

verbos locativos “morar” e “to live”, já que o índice de combinação desse verbo à morfologia 

de progressivo no IEUA foi bem menor do que esse mesmo índice no PB. Para sabermos mais 

e tentarmos justificar o porquê desse verbo locativo ter se comportado de maneira distinta nas 

línguas investigadas, é preciso, ainda, analisar os dados do teste oral, como faremos na seção 

a seguir. 

 

4.3.2 Análise comparativa do teste oral de produção semi-espontânea nas duas línguas 

 

Nesta seção, faremos uma breve retomada dos resultados que obtivemos em cada 

língua investigada no que diz respeito ao teste oral de produção semi-espontânea. Nosso 

objetivo aqui é fazer uma comparação entre esses resultados, a fim de expor as diferenças e 

semelhanças que houve entre as realizações morfológicas dos verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado nessas línguas.  

 Ao observarmos os resultados gerais obtidos a partir do teste oral de produção, 

podemos perceber que as duas línguas se comportaram de modo distinto, ainda que, nos dados 

das duas línguas, a morfologia de não progressivo tenha sido aquela que foi mais combinada 
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aos verbos classificados como verbos de estado produzidos. Nos dados do PB, a morfologia 

de não progressivo foi a mais utilizada com verbos de estado produzidos em 58% das 

ocorrências e, nos dados do IEUA, a morfologia de não progressivo foi a mais utilizada com 

verbos de estado produzidos em 90% das ocorrências, conforme exposto nos gráficos (3) e 

(13), referentes ao PB e ao IEUA, respectivamente. Assim sendo, nos dados do IEUA, a 

morfologia de não progressivo foi ainda mais amplamente utilizada para expressar o aspecto 

imperfectivo contínuo com os verbos investigados; por outro lado, no PB, o uso das 

morfologias de progressivo e de não progressivo para expressar tal aspecto com os verbos 

investigados foi mais equilibrado.  

Estabelecendo uma comparação entre os resultados gerais dos dois testes propostos 

para as duas línguas, podemos perceber que os falantes do PB seguiram, nos dois testes, o 

mesmo padrão de uso das morfologias investigadas para expressar o aspecto imperfectivo 

contínuo com verbos classificados como verbos de estado, isto é, o uso dessas morfologias foi 

equilibrado.  

O caso do IEUA foi curioso, uma vez que os falantes dessa língua não seguiram, nos 

dois testes, o mesmo padrão de uso das morfologias investigadas para expressar o 

imperfectivo contínuo com verbos classificados como verbos de estado. Por um lado, esses 

falantes utilizaram as morfologias de modo mais equilibrado no teste de preenchimento de 

lacuna, por outro lado, no teste oral de produção, os falantes do IEUA utilizaram muito mais 

frequentemente a morfologia de não progressivo em detrimento da morfologia de progressivo 

para expressar o imperfectivo contínuo com verbos classificados como verbos de estado. 

Desse modo, podemos pensar que, no caso do IEUA, o teste de preenchimento de lacuna 

revelou que o uso das duas morfologias investigadas para expressar o imperfectivo contínuo 

com verbos classificados como verbos de estado é admissível. Todavia, o teste oral de 

produção revelou que, em situação de fala semi-espontânea, a preferência dos falantes do 

IEUA é pelo uso da morfologia de não progressivo. 

Assim como fizemos na seção anterior, trataremos das subclasses de verbos de estado 

separadamente, a fim de comparar, subclasse por subclasse, as realizações em cada língua, 

retomando os dados que foram discutidos a partir dos gráficos (4) e (14), referentes ao PB e 

ao IEUA, respectivamente. 

Assim sendo, primeiramente, em relação aos verbos copulativos, vemos que, no PB, 

esses verbos foram combinados à morfologia de progressivo em 10,75% das ocorrências. No 

IEUA, similarmente, esses verbos foram combinados à morfologia de progressivo em 8% das 
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ocorrências. Nas duas línguas, é possível pensar que esses verbos apresentam alguma 

resistência à dinamização. 

Alguns verbos copulativos foram encontrados nas duas línguas, sendo eles os verbos 

“estar” / “ser” e “to be”. Em relação aos verbos encontrados no PB, podemos dizer que o 

“estar” copulativo, pela mesma razão do “estar” locativo, não foi combinado à morfologia de 

progressivo. Já o verbo “ser” foi combinado à morfologia de progressivo apenas uma vez e 

não foi combinado à morfologia de não progressivo para expressar o aspecto imperfectivo 

contínuo, já que a morfologia de não progressivo associada ao verbo “ser” confere sempre a 

leitura habitual à situação verbal.   

 No IEUA, podemos considerar que, pelo fato de o verbo “to be” não ter duas formas 

distintas, como há no português, que expressem a noção de transitoriedade (“estar”) e a noção 

de permanência (“ser”), o verbo “to be” foi usado mais vezes, em seis ocorrências, com a 

morfologia de progressivo do que no PB, em que houve apenas uma ocorrência com o verbo 

“ser” com essa morfologia. A questão aqui proposta seria que o verbo “to be”, por vezes, pode 

configurar um verbo ambíguo no que diz respeito à expressão de uma situação transitória ou 

permanente. Podemos pensar que uma estratégia viável para evitar uma possível ambiguidade, 

nesse sentido, seria utilizar o verbo “to be” com a morfologia de progressivo, já que essa 

morfologia poderia desambiguizar a situação, garantindo que o sentido transitório seja o 

vigente. 

Podemos ainda discutir qual seria a diferença entre dizer, por exemplo, no PB, “Esta 

festa está maravilhosa” e “Esta festa está sendo maravilhosa”. Quando utilizamos somente o 

verbo “estar” na sua forma do presente simples, garantimos o sentido transitório da situação. 

Já quando usamos o verbo “ser” combinado à morfologia de progressivo, é como se déssemos 

um close na situação descrita e pudéssemos observá-la como um episódio dinâmico singular.  

Em relação aos verbos epistêmicos, vemos que, no PB, o índice de uso da morfologia 

de progressivo (47,4% das ocorrências) e da morfologia de não progressivo (52,6% das 

ocorrências) foi bem equilibrado e, no IEUA, diferentemente, esses índices foram bem 

distintos, já que o índice de uso da morfologia de não progressivo (93,75% das ocorrências) 

foi bastante superior ao de uso da morfologia de progressivo (6,25% das ocorrências).  

Alguns verbos epistêmicos foram encontrados nas duas línguas
65

, sendo eles os verbos 

“lembrar” e “to remember”; “entender” e “to understand”; “saber” e “to know” e “achar” / 

                                                           
65

 Nesta seção, somente dedicamo-nos à comparação daqueles verbos que são semanticamente equivalentes e 

que foram encontrados nas duas línguas. Aqueles verbos que foram encontrados somente em uma das duas 

línguas não serão tratados aqui, uma vez que não há uma contraparte para que seja feita uma comparação.  
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“pensar” e “to think” / “to guess” / “to feel”. Em relação ao par “lembrar” e “to remember”, 

vemos que os dois foram combinados às duas morfologias investigadas, sendo, nos dois 

casos, a morfologia de não progressivo aquela que mais foi utilizada.  

Já o par “entender” e “to understand” se mostrou bastante distinto nas duas línguas em 

relação à escolha das morfologias utilizadas. O verbo “entender”, na maior parte das 

ocorrências, 90% delas, foi combinado à morfologia de progressivo. O verbo “to understand”, 

contrariamente, não foi combinado à morfologia de progressivo
66

, resultado que se opõe ao 

que encontramos no teste de preenchimento de lacuna.  

Em relação ao par “saber” e “to know”, somente o verbo “saber” foi combinado às 

duas morfologias, sendo mais combinado à morfologia de progressivo, em 73,33% das 

ocorrências. Já o verbo “to know” foi combinado somente à morfologia de não progressivo.  

Em relação aos verbos “achar” e “pensar”, ambos foram combinados à morfologia de 

progressivo. No entanto, o verbo “achar” foi combinado a essa morfologia somente em 12% 

das ocorrências (duas ocorrências), enquanto o verbo “pensar” o foi em 100% das ocorrências 

(três ocorrências). Já os seus equivalentes em inglês, “to think”, “to guess” e “to feel”, foram 

todos mais frequentemente usados com a morfologia de não progressivo, ainda que os verbos 

“to think” e “to feel” tenham se combinado à morfologia de progressivo em 3,51% e em 

22,2% das ocorrências, respectivamente. Nesse caso, o comportamento do verbo “achar” 

assemelhou-se ao comportamento dos verbos “to think” e “to feel”.  

No que diz respeito aos epistêmicos, podemos dizer que a morfologia de progressivo 

pôde ser usada com esses verbos, uma vez que eles podem ser compreendidos como processos 

mentais. Mais do que isso, quando combinados à morfologia de progressivo, a situação 

descrita por esses verbos pode ser visualizada de maneira episódica, como um momento ou 

fase singular daquele determinado processo, o que vai na direção da análise proposta para essa 

subclasse de verbos na seção anterior. 

Em relação aos verbos existenciais, vemos que, no PB, esses verbos foram 

combinados à morfologia de progressivo em 28,57% das ocorrências, sendo combinados, 

portanto, à morfologia de não progressivo na maioria das ocorrências, em 74,43% dos casos. 

No IEUA, diferentemente, a única morfologia utilizada com esses verbos foi a morfologia de 

não progressivo. 

                                                           
66

 Dizemos que não houve nenhuma combinação dessa natureza no que diz respeito ao tempo presente. Houve 

uma ocorrência com a morfologia de progressivo com o verbo “to understand” no tempo passado, sendo ela: “I 

thought I was understanding, I thought I was winning the game, but I don’t know what I’m doing here.” Tal 

ocorrência não foi contabilizada neste estudo, já que nos dedicamos a tratar apenas de ocorrências no tempo 

presente.  
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No caso dos verbos existenciais, não houve aquilo que podemos chamar exatamente 

de equivalência semântica entre os verbos das duas línguas, como vimos que ocorreu com as 

demais subclasses descritas. Os verbos utilizados no PB foram os verbos “existir”, não 

combinado à morfologia de progressivo, e “ter”, que foi combinado a essa morfologia em 

33,33% das ocorrências. Já no IEUA, o único verbo encontrado foi o “there to be”. Os baixos 

índices de combinação à morfologia de progressivo, em comparação às outras subclasses 

discutidas, nos levam a pensar que a existência não é tão dinamizável quanto, por exemplo, 

situações que fazem referência à nossa percepção ou situações que são interpretadas como 

processos mentais.  

 Em relação aos verbos perceptivos, vemos que, no PB, a única morfologia utilizada 

com esses verbos foi a morfologia de progressivo. No IEUA, diferentemente, os índices de 

uso das morfologias foram equilibrados, já que o índice de uso da morfologia de não 

progressivo foi de 58,94% e o índice de uso da morfologia de progressivo foi de 41,06% das 

ocorrências.  

Alguns verbos perceptivos foram encontrados nas duas línguas, sendo eles os verbos 

“ouvir” e “to hear” e “ver” e “to see”. Em relação ao par “ouvir” e “to hear”, podemos dizer 

que o verbo “ouvir” foi combinado à morfologia de progressivo em todas as ocorrências, 

enquanto o verbo “to hear” foi combinado a essa mesma morfologia em 50% das ocorrências 

(duas ocorrências). No caso do par “ver” e “to see”, o verbo “ver” foi combinado à 

morfologia de progressivo em todas as ocorrências, enquanto o verbo “to see” foi combinado 

a essa mesma morfologia em 33,33% das ocorrências (uma ocorrência). 

Podemos pensar que, quando verbos perceptivos são combinados à morfologia de 

progressivo, é como se o sujeito da situação, aquele que tem a percepção, tivesse, de certo 

modo, fornecido energia para que aquela situação se dê. Há verbos, nas duas línguas, que 

garantem o controle do sujeito em relação a situações de percepção, mas que não são 

classificados como verbos de estado, não tendo sido por isso incluídos nas análises dos 

resultados do teste oral de produção das duas línguas. De acordo com classificações de 

dicionário
67

 das duas línguas, temos, como exemplos, os verbos “olhar” e “to look at”, 

                                                           
67

 De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Cunha (2010), o verbo “escutar” é definido 

como “tornar-se ou estar atento para ouvir” (CUNHA, 2010, p.459), ao mesmo passo que “olhar para” é o 

mesmo que “contemplar” (CUNHA, 2010, p.672), como se fosse necessário estar atento para ouvir e para ver. 

Em relação ao verbo “to look at”, o dicionário online de língua inglesa Cambridge English Dictionary and 

Thesaurus define esse verbo como “to turn your eyes in the direction of something or someone so you can see 

it/them”. Nesse sentido, o verbo “to look at” demanda energia e atenção do sujeito da situação verbal.    
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relacionados ao controle da visão, e “escutar” e “to listen”, relacionados ao controle da 

audição. 

É plausível que pensemos que, quando verbos “ouvir”/ “to hear” e “ver”/ “to see”, 

classificados como verbos de estado, são combinados à morfologia de progressivo, eles 

estejam sendo utilizados tais como os verbos “escutar” / “to listen” e “olhar”/ “to look at”, que 

podem ser dinamizados sem qualquer restrição, uma vez que não são verbos de estado. Nos 

dados, inclusive, obtivemos ocorrências com os verbos “escutar”, “olhar” e “look at” 

combinados à morfologia de progressivo, como podemos ver nos exemplos abaixo, em (65), 

respectivamente. 

65. (a) “Tu não tá ouvindo esse barulho ensurdecedor? Não tá escutando?” 

 

      (b) “Que que cê tá olhando? Tá vigiando a vida dos outros?” 

             (c) “What are you looking at? Are you seeing anything good?” 

 

Nos dados do PB, o verbo “escutar” foi combinado à morfologia de progressivo em 

três ocorrências (100% das ocorrências), enquanto o verbo “ouvir” foi combinado em cinco 

ocorrências a essa mesma morfologia (100% das ocorrências). O verbo “olhar” foi combinado 

à morfologia de progressivo em duas ocorrências (75% das ocorrências), enquanto o verbo 

“ver” foi combinado em oito ocorrências a essa morfologia (100% das ocorrências). É 

interessante notar que, no PB, aqueles verbos classificados como verbos de estado foram tão 

utilizados com a morfologia de progressivo quanto aqueles que não são classificados como 

verbos de estado, ou seja, aqueles verbos que pressupõem investimento de energia por parte 

do sujeito da situação verbal: os verbos “escutar” e “olhar”. Tal resultado talvez indique que, 

diferentemente do que propõem a definição do dicionário do PB consultado, falantes do PB 

entendam os verbos “ver” e “ouvir” como verbos em que há investimento de energia por parte 

do sujeito, o que justificaria produções como “Eu estou vendo o filme”, ao invés de “Eu estou 

olhando para o filme”, em que há claramente investimento de energia por parte do 

telespectador. 

Por outro lado, é interessante perceber que o verbo “to look at”, nos dados do IEUA, 

apareceu em 12 ocorrências e sempre combinado à morfologia de progressivo, enquanto o 

verbo “to see” foi combinado apenas uma vez a essa morfologia. Podemos pensar que os 

falantes do IEUA prefiram usar o verbo “to look at” com a morfologia de progressivo ao 

invés de “to see”, porque talvez aquele seja, de fato, um verbo que pressuponha o 

investimento de energia por parte do sujeito da situação verbal. 
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Em relação aos verbos locativos, vemos que, no PB, esses verbos foram combinados à 

morfologia de progressivo em 20% das ocorrências. No IEUA, similarmente, esses verbos 

foram combinados à morfologia de progressivo em 25% das ocorrências.  

Os mesmos verbos locativos foram encontrados nas duas línguas, sendo eles os verbos 

“estar” e “to be” e “morar” e “to live”. Em relação ao par “estar” e “to be”, podemos dizer que 

esses verbos foram combinados à morfologia de não progressivo em todas as ocorrências, já 

que o verbo “estar” e o verbo “to be” locativo não são usados com a morfologia de 

progressivo naturalmente por já carregarem o sentido de transitoriedade inerente. Nesse 

sentido, mesmo sem o uso da morfologia de progressivo, esses verbos já tratariam de 

situações episódicas. 

 Já os verbos “morar” e “to live” foram combinados à morfologia de progressivo em 

todas as ocorrências. Podemos pensar que a semântica desses dois verbos não carrega o 

sentido de transitoriedade inerente. Pelo contrário, a noção veiculada pelos verbos “morar” e 

“to live” é de uma situação mais permanente, menos sujeita à transitoriedade. Nesse caso, o 

uso da morfologia de progressivo é que conferiu o sentido episódico a essas situações verbais.  

Fazendo uma breve menção ao teste de preenchimento de lacuna, em que esses verbos 

foram mais usados com a morfologia de não progressivo, ou seja, o presente simples, é 

possível pensar que alguns informantes possam ter interpretado a situação como habitual 

(permanente) e não como contínua (em andamento, portanto, sujeita à transitoriedade). Como 

a morfologia de presente simples, tanto no inglês como no português, serve para realizar as 

noções aspectuais de habitualidade e continuidade, é possível pensar que, ainda que o teste 

fosse controlado e buscasse levar os informantes a uma interpretação contínua, os informantes 

tenham interpretado, ao usar a morfologia de não progressivo, a situação como habitual.  

Em relação aos verbos psicológicos, vemos que, no PB, o índice de uso da morfologia 

de progressivo (51,13%) e da morfologia de não progressivo (48,87%) foi bem equilibrado e, 

no IEUA, diferentemente, esses índices foram bem distintos, já que o índice de uso da 

morfologia de não progressivo (88,85%) foi bastante superior ao de uso da morfologia de 

progressivo (11,15%). Tal caso assemelha-se bastante ao caso dos verbos epistêmicos. 

Alguns verbos psicológicos foram encontrados nas duas línguas, sendo eles os verbos 

“curtir” e “to enjoy”, “gostar” e “to like” e “querer” e “to want”. Em relação ao par “curtir” e 

“to enjoy”, podemos dizer que os dois verbos foram combinados à morfologia de progressivo 

em todas as ocorrências.  



151 
 

 
 

Mais especificamente, em relação ao verbo “to enjoy”, o fato de esse verbo ter sido 

encontrado somente combinado à morfologia de progressivo neste trabalho e no de Guimarães 

(2012)
68

 é bastante interessante, pois pode nos levar a pensar que esse verbo está se 

cristalizando com a morfologia de progressivo para expressar o aspecto imperfectivo 

contínuo. Além disso, Mufwene (1984 apud AARTS, CLOSE & WALLIS, 2010), ao olhar 

para verbos de estado no inglês, chama atenção para o verbo de estado psicológico “to enjoy” 

e afirma que tal verbo teria, em uma “escala de estatividade”, um menor grau de estatividade 

do que verbos psicológicos como “to love”, “to like” ou “to hate”, o que propiciaria a 

combinação mais frequente de “to enjoy” à morfologia de progressivo em comparação aos 

outros verbos psicológicos.  

Em relação aos verbos “gostar” e “to like”, podemos dizer que houve diferenças 

quanto ao uso da morfologia de progressivo. Enquanto o verbo “gostar” foi combinado apenas 

à morfologia de progressivo, o verbo “to like”, por sua vez, não foi combinado a essa 

morfologia nos nossos dados, o que pode nos fazer pensar que os falantes do IEUA ainda 

apresentam restrições para dinamizar esse verbo, já que nesse teste ele não foi combinado à 

morfologia de progressivo e, no teste de preenchimento de lacuna, esse verbo foi combinado 

em apenas 16% das ocorrências a essa morfologia. Diferentemente, os falantes do PB, de 

acordo com nossos dados, dinamizam o verbo “gostar” mais frequentemente. 

 No que diz respeito aos verbos “querer” e “to want”, podemos notar que esses dois 

verbos foram mais combinados à morfologia de não progressivo. A única diferença reside no 

fato de que o verbo “querer” foi dinamizado, ou seja, foi combinado à morfologia de 

progressivo, em 17,43% das ocorrências com esse verbo e o verbo “to want” não foi 

dinamizado, ou seja, não foi combinado à morfologia de progressivo, em nenhuma 

ocorrência. Tais resultados podem nos fazer pensar que os falantes do IEUA ainda apresentam 

restrições para dinamizar esse verbo. Diferentemente, os falantes do PB, de acordo com 

nossos dados, dinamizam o verbo “querer” mais frequentemente. 

Em relação aos verbos psicológicos, podemos dizer o mesmo que foi proposto para os 

verbos epistêmicos, isto é, que a morfologia de progressivo pôde ser usada com esses verbos, 

uma vez que eles podem ser compreendidos como processos mentais. Mais do que isso, 

quando combinados à morfologia de progressivo, a situação descrita por esses verbos pode ser 
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 Neste trabalho, a autora encontrou três ocorrências com o verbo “to enjoy” e esse verbo estava sempre 

combinado à morfologia de progressivo. Os dados de fala semi-espontânea analisados por Guimarães (2012) 

foram extraídos de gravações do programa de entrevistas “The Ellen Degeneres Show”.  
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visualizada de maneira episódica, como um momento ou fase singular daquele determinado 

processo psicológico.  

O objetivo desta seção foi analisar as realizações morfológicas de verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado encontradas nas duas línguas investigadas. Abordamos as 

diferenças e semelhanças presentes em cada um dos testes aplicados, levando em conta a 

análise de cada subclasse separadamente e os verbos que foram encontrados em ambas as 

línguas. Além disso, buscamos fazer uma análise do porquê de cada subclasse verbal poder 

aceitar ou não a morfologia de progressivo.  

Na seção a seguir, abordaremos questões mais profundas, especialmente no que diz 

respeito à classificação de verbos como sendo verbos de estado. 

 

4.3.3 Proposta de classificação de verbos de estado 

 

Nesta última seção, trataremos de uma questão central para este trabalho, nosso 

objetivo geral, que diz respeito ao entendimento do que caracteriza verbos de estado. Sendo 

assim, a partir dos nossos resultados e análises, propomos uma discussão acerca da 

pertinência de classificar como verbos de estado aqueles verbos que são combinados à 

morfologia de progressivo.  

No presente trabalho, conforme já explicitado nos capítulos 1 e 2, utilizamos a 

morfologia de progressivo como um critério para avaliar a pertinência de classificar um verbo 

como verbo de estado. Essa, no entanto, não é uma proposta inovadora, se pensarmos que 

outros autores, inclusive o próprio Vendler (1967), já propunham o uso da morfologia de 

progressivo como um impedimento para a classificação de verbo como sendo de estado. 

Nesse sentido, verbos de estado não seriam expressos por meio da morfologia de progressivo. 

Diferentemente de Vendler (1967), propomos aqui uma discussão dessa categoria verbal 

baseada em traços.  

Dentre autores que se ocupam em estudar a categoria dos verbos de estado levando em 

conta os traços que esses verbos podem apresentar, destacamos os trabalhos de Cunha (1998, 

2004), referente ao português de Portugal. Retomando brevemente o que já foi exposto no 

capítulo 2 deste estudo, Cunha (2004) propõe que os verbos de estado formam uma classe 

heterogênea, já que, segundo esse autor, há verbos de estado que permitem a existência de 

fases da sua estrutura temporal interna, os verbos de estado de natureza [+faseável]. Nas 

palavras do próprio autor, em relação aos verbos de estado faseáveis: 
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“Os estados faseáveis sofrem alterações significativas ao nível da 

sua estrutura temporal interna que, sob certo ponto de vista, se torna 

"fásica", ou seja, adquire propriedades características de 

eventualidades de tipo dinâmico. (...) Nesse sentido, serão 

perfeitamente compatíveis com operadores do género do 

Progressivo.” (CUNHA, 2004, p.352). 

 

Por outro lado, há outros verbos de estado que não permitem a comparecimento de 

fases internas, os verbos de estado de natureza [-faseável] e que, por essa razão, são 

incompatíveis com a morfologia de progressivo. Sentenças como “a mesa é redonda” e “meu 

gato é preto” trazem exemplos de predicados não faseáveis. Nesses casos, “ser redonda” e 

“ser preto” são postas como características intrínsecas e permanentes dos sujeitos em questão, 

não fazendo sentido, portanto, que sejam vistas em fases.    

  Para Cunha (2004), o traço de faseabilidade, um traço que remete para 

comportamentos de natureza fundamentalmente aspectual, portanto, permite que façamos a 

distinção de duas subclasses diferentes de verbos de estado. Baseando-se na questão da 

faseabilidade proposta por Cunha (2004), Bittencourt (2015), em seu estudo sobre o PB, 

propõe que apenas verbos de estado faseáveis admitem a ocorrência com a morfologia de 

progressivo, ou seja, admitem ser dinamizados. 

Levando em conta as propostas de Cunha (2004) e Bittencourt (2015) para a análise 

dos nossos dados, podemos dizer, por exemplo, que verbos existenciais, como “existir”, 

“there to be” e “to exist”, seriam considerados verbos não faseáveis por não parecerem 

compatíveis com a morfologia de progressivo. Já os demais verbos que foram combinados 

tanto à morfologia de não progressivo quanto à morfologia de progressivo, como, por 

exemplo, os verbos “entender”, “to understand”, “ver” e “to see”, seriam verbos faseáveis, 

pois permitiriam alterações na sua estrutura temporal interna, de modo que podem ser 

combinados à morfologia de progressivo. 

No caso de verbos que aqui definimos como semanticamente equivalentes como 

“saber” e “to know”, que foram combinados de modos distintos às morfologias investigadas, 

resta uma dúvida: poderíamos afirmar que, segundo a proposta de Cunha (2004), o verbo 

“saber” é um verbo faseável, por poder ser combinado à morfologia de progressivo, e que o 

verbo “to know” é não faseável, por, aparentemente, não se combinar à morfologia de 

progressivo? Ou será que por serem semanticamente equivalentes, esses verbos seriam 

considerados verbos de estado faseáveis?
69
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 Vale lembrar que essa não é uma questão definida nos trabalhos de Cunha (2004) e de Bittencourt (2015), uma 

vez que esses autores não fazem trabalhos comparativos entre línguas. O estudo de Cunha (2004) é restrito aos 
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Uma pergunta ainda mais desafiadora que essa seria: podemos considerar verbos que 

se combinam à morfologia de progressivo como sendo verbos de estado? Em Cunha (2004), 

apesar de ser proposto que os verbos faseáveis assumam características de processos, ou seja, 

percam a sua estatividade inerente, o autor não argumenta em favor de uma recategorização 

desses verbos. É possível pensar que a conceptualização da dinamicidade da situação descrita 

pelo verbo classificado como verbo de estado possa ser o que leva ao uso da morfologia de 

progressivo, mas que o traço de estatividade permanece inerente a esses verbos. No entanto, 

neste trabalho, nossa intenção é sugerir outra possibilidade de interpretação. 

Nossa posição, perante questionamentos como os postos acima, é a de que um verbo, 

mesmo sendo tradicionalmente classificado como verbo de estado, não se configura como um 

estado quando combinado à morfologia de progressivo, pois consideramos que o traço de 

estatividade é incompatível com o traço de progressividade. Argumentamos, então, nesta 

discussão, que a realização morfológica do verbo tem muito a dizer sobre a sua categorização.  

Conforme já mencionado, este trabalho assume a hipótese lexicalista do Gerativismo 

(CHOMSKY, 1970, 1995). Portanto, entendemos que os itens armazenados no léxico são o 

input da sintaxe, sendo extraídos dessa lista já com sua especificação categorial e com seus 

traços. A sintaxe, por sua vez, opera apenas com itens lexicais que já saem do léxico com 

todos os seus traços especificados. Sendo assim, pensando nos verbos que aqui investigamos, 

podemos considerar que cada verbo saia do léxico já com a especificação morfológica de 

[progressivo], que indica que o verbo deve ser realizado com a morfologia de progressivo, ou 

sem essa especificação, que indica que o verbo deve ser realizado com a morfologia de não 

progressivo.  

Entendendo que tal especificação morfológica pode dizer respeito à estatividade do 

verbo, se o verbo classificado como verbo de estado não vem com a especificação 

morfológica de [progressivo] desde o léxico, então esse verbo apresenta o traço [+estativo], 

mantendo, assim, a estrutura interna estática peculiar aos verbos de estado. Se, por outro lado, 

o verbo classificado como verbo de estado vem com a especificação morfológica de 

[progressivo] desde o léxico, então esse verbo apresenta o traço [-estativo], adquirindo, assim, 

uma estrutura dinamizada. 

Dessa maneira, podemos dizer que estamos de acordo com aquilo que propõe Comrie 

(1976). Ainda que esse autor não tenha estado ancorado, como nós, em uma abordagem 

gerativista e que incluísse uma análise baseada em traços, esse autor já ponderava que as 

                                                                                                                                                                                     
verbos de estado no português de Portugal, enquanto o de Bittencourt (2015) é restrito aos verbos de estado no 

português do Brasil. 
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noções de estatividade e progressividade seriam incompatíveis e que alguns verbos de estado 

poderiam ser tratados em algumas situações como verbos dinâmicos, portanto, perdendo sua 

estatividade inerente. 

Levando em conta essa proposta de interpretação para a análise dos nossos dados, 

podemos dizer que os verbos que foram combinados tanto à morfologia de não progressivo 

quanto à morfologia de progressivo, como, por exemplo, os verbos “entender”, “to 

understand”, “ver” e “to see”, seriam verbos que ora podem ser categorizados como verbos de 

estado, quando associados à morfologia de não progressivo, ora como processos/eventos, 

quando associados à morfologia de progressivo. 

Em nossa análise, os verbos perceptivos foram aqueles que obtiveram altos índices de 

combinação à morfologia de progressivo nas duas línguas. Podemos afirmar, com base nos 

nossos dados, que esses verbos se comportam mais frequentemente como verbos de 

processo/eventos do que como verbos tipicamente classificados como de estado nas duas 

línguas. Em relação a esses verbos, Comrie (1976) já expunha que os verbos perceptivos no 

PB poderiam ser classificados como verbos dinâmicos, enquanto, no inglês, esses mesmos 

verbos deveriam ser classificados como verbos de estado, por não se combinarem à 

morfologia de progressivo. Nossos dados, no entanto, mostram que essa não parece ser mais a 

realidade do inglês nos dias atuais.  

Em contraponto com os verbos perceptivos, o caso dos verbos existenciais “existir”, 

“estar”, “to exist” e “there to be”, que não foram usados uma vez sequer com a morfologia de 

progressivo nos nossos dados, pode nos levar a crer que esses seriam verbos de estado 

prototípicos e, nas palavras de Cunha (2004), não faseáveis
70

. Os demais verbos, como os 

epistêmicos, psicológicos, copulativos e locativos, no geral, encontraram-se no meio termo 

em nossos resultados em comparação aos stati dos verbos perceptivos e existenciais.  

Diferentemente da nossa análise, em relação aos verbos existenciais, Bittencourt 

(2015), em sua análise, afirma que o verbo existencial “existir” seja faseável, apresentando a 

sentença “Heróis não estão existindo mais.” (BITTENCOURT, 2015, p. 47). Desse modo, é 

possível que, em outras situações, o verbo semanticamente correspondente, “to exist”, 

também possa ser combinado a essa morfologia, podendo ser considerado um verbo faseável. 

Entretanto, podemos discutir se o verbo “existir” pode ser, de fato, considerado um verbo 

                                                           
70

 O único verbo existencial encontrado em nossos dados que se combinou à morfologia de progressivo foi o 

verbo “ter”, que, como discutido na nota 57, pode ser também classificado como um verbo locativo. Logo, é 

possível que esse verbo ainda guarde propriedades semânticas aspectuais do locativo e, talvez por essa razão, 

não se comporte como os verbos tipicamente classificados como existenciais no que diz respeito à combinação à 

morfologia de progressivo. 



156 
 

 
 

faseável. Se pensarmos na semântica do verbo “existir” no exemplo desse autor, esse verbo 

não significa, nessa sentença, exatamente “ter existência real/concreta/material”, mas significa 

“surgir” ou “passar a existir”. Assim, um sinônimo para o exemplo “Heróis não estão 

existindo mais” seria “Heróis não estão surgindo mais”.  

Se Bittencourt (2015) não estiver mesmo certo quanto à combinação do verbo “existir” 

à morfologia de progressivo, talvez haja dois tipos de verbos tipicamente classificados como 

verbos de estado apenas, assim como prevê Cunha (2004), os verbos de estado faseáveis – 

aqueles que se combinam à morfologia de progressivo – e os não faseáveis – aqueles que não 

se combinam à morfologia de progressivo. No entanto, em nosso trabalho, não buscamos 

advogar em favor dessa classificação, uma vez que pensamos que não deve haver uma 

classificação ontológica dos verbos. Na nossa visão, verbos só podem ser classificados como 

verbos de estado ou não a partir dos traços que compõem a entrada lexical correspondente ao 

verbo que entra na derivação de uma sentença específica.  

Assim sendo, neste trabalho, estamos de acordo o que propõem autores como Kakietek 

(1997 apud SMIECINSKA, 2003) e Smiecinska (2003). Esses autores afirmam que qualquer 

verbo pode apresentar-se como estativo ou dinâmico, não sendo necessário, portanto, propor 

uma classe ou diferentes classes de verbos de estado.   

Nesta seção, buscamos tratar das questões que envolviam a classificação de verbos 

como sendo verbos de estado, propondo que a classificação seja sempre baseada na 

observação dos traços que compõem o verbo e não meramente em uma classificação 

ontológica. Após a apresentação e a análise dos nossos resultados, retomaremos os pontos 

principais abordados neste trabalho, bem como faremos algumas últimas considerações no 

próximo capítulo.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso objetivo, neste trabalho, foi tratar daquilo que caracteriza verbos como verbos 

de estado, buscando avaliar criticamente algumas classificações presentes na literatura sobre 

esses verbos, especialmente aquelas que não estão centradas em traços, através de um estudo 

comparativo entre o PB e o IEUA. Para que pudéssemos abordar tal questão, estabelecemos, 

como nossos objetivos específicos, investigar como verbos tipicamente classificados como 

verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo são realizados 

morfologicamente no PB e no IEUA. Além dessa investigação no PB e no IEUA, fizemos 

uma análise comparativa entre as realizações morfológicas desses verbos classificados como 

verbos de estado nessas duas línguas.   

Nossa investigação e análise foram baseadas no arcabouço teórico do Gerativismo. 

Desse modo, pressupostos dessa teoria, como a existência da Faculdade da Linguagem e o 

modelo dessa faculdade mental proposto por Chomsky (1995), foram assumidos neste 

trabalho. Além disso, tratamos, em nossa fundamentação teórica, de descrições e discussões 

teóricas importantes sobre a categoria linguística de Aspecto e alguns dos traços subjacentes a 

essa categoria, uma vez que nosso fenômeno de estudo é considerado, essencialmente, 

aspectual. Nesse sentido, investigamos o traço de estatividade e a morfologia de progressivo 

e, mais especificamente, se haveria compatibilidade entre eles. 

Neste trabalho, advogamos em favor da ideia de que o traço de estatividade, aquele 

que diferencia os verbos de estado dos demais verbos, é incompatível com a morfologia de 

progressivo. Desse modo, buscamos defender que verbos de estado verdadeiros não seriam 

expressos por meio da morfologia de progressivo. Portanto, elaboramos como nossas 

hipóteses em relação ao PB e ao IEUA, respectivamente que: (i) para realizar verbos 

tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo, 

falantes nativos do PB se utilizam exclusivamente da morfologia de não progressivo e (ii) 

para realizar verbos tipicamente classificados como verbos de estado veiculando o aspecto 

imperfectivo contínuo, falantes nativos do IEUA se utilizam exclusivamente da morfologia de 

não progressivo. 

A fim de colocar nossas hipóteses à prova, elaboramos dois testes de produção offline, 

um teste escrito de preenchimento de lacuna e um teste oral de produção semi-espontânea. No 

primeiro teste, um teste de múltipla escolha, observamos como falantes das duas línguas 

investigadas realizavam verbos classificados como verbos de estado, de cada uma das seis 
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diferentes subclasses da classificação de Duarte & Brito (2003), veiculando o aspecto 

imperfectivo contínuo. No segundo teste, um teste no formato de entrevista, observamos 

como alguns dos falantes das duas línguas que participaram do primeiro teste realizavam, em 

situação de fala semi-espontânea, verbos classificados como verbos de estado, segundo as 

classificações de Duarte & Brito (2003) e Halliday & Mathiessen (2004), veiculando o 

aspecto imperfectivo contínuo. 

A partir dos nossos resultados referentes ao teste de preenchimento de lacuna, 

aferimos que as morfologias investigadas – as de progressivo e de não progressivo – 

pareceram competir, sendo usadas em proporções bastante similares. Já a partir dos resultados 

referentes ao teste oral de produção semi-espontânea, aferimos que as línguas investigadas se 

comportaram de modos distintos, pois os resultados do PB nesse teste assemelharam-se aos 

resultados obtidos no primeiro teste, enquanto os resultados do IEUA nesse teste foram 

bastante distintos daqueles obtidos no primeiro teste. Dessa maneira, por um lado, concluímos 

que, a morfologia de progressivo pode ser utilizada combinada a maioria das subclasses dos 

verbos classificados como verbos de estado veiculando o aspecto imperfectivo contínuo nas 

duas línguas investigadas. Por outro lado, concluímos que o uso da morfologia de progressivo 

com esses verbos não é tão amplamente implementado na fala semi-espontânea de falantes 

nativos do IEUA quanto o é na fala semi-espontânea de falantes nativos do PB.   

Além disso, em relação à análise dos nossos resultados, podemos afirmar que tanto os 

resultados referentes ao PB quanto os resultados referentes ao IEUA, a princípio, 

possibilitaram a refutação das nossas hipóteses, (i) e (ii), referentes à combinação entre os 

verbos tipicamente classificados como verbos de estado e a morfologia de progressivo no PB 

e no IEUA, respectivamente, uma vez que esses verbos foram combinados à morfologia de 

progressivo em ambas as línguas, tendo esses verbos sido dinamizados, portanto.  

Esses resultados nos possibilitaram argumentar que os verbos tipicamente 

classificados como verbos de estado que foram combinados à morfologia de progressivo não 

deveriam ser considerados verbos de estado verdadeiros, por não apresentarem o traço de 

estatividade marcado positivamente. Nossa argumentação esteve ancorada na hipótese 

lexicalista, segundo a qual os itens lexicais correspondentes aos verbos que entram na 

derivação de uma sentença contêm uma coleção de traços que já estão especificados desde o 

léxico. Logo, nessa perspectiva, uma vez que o verbo selecionado do léxico contenha a 

especificação morfológica de [progressivo], automaticamente ele disporá do traço [-estativo]. 
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Desse modo, em nosso trabalho, argumentamos que a morfologia de progressivo 

cumpra o papel de critério linguístico responsável por definir a natureza do verbo. Assim, o 

uso da morfologia de progressivo implicaria na classificação do verbo como dinâmico, ou 

seja, um processo e não um estado. Autores como Vendler (1967), entre outros, 

anteriormente, já haviam proposto a morfologia de progressivo como um critério de 

identificação de verbos de estado. A contribuição deste trabalho para os estudos linguísticos é 

diferente da proposta de Vendler (1967), pois baseamos nossa análise em traços. Pudemos 

discutir, neste estudo, que o traço de estatividade e a morfologia de progressivo não são 

compatíveis.  

Além dessa contribuição, este trabalho também mostrou que verbos classificados 

como verbos de estado não considerados possíveis de serem combinados à morfologia de 

progressivo em trabalhos como os de Vendler (1967) e Comrie (1976) no que diz respeito ao 

inglês, foram combinados a essa morfologia em nossos dados referentes a essa língua. 

Podemos pensar que, na época em que os estudos desses autores foram publicados, tais verbos 

não ocorressem ou ocorressem menos frequentemente com a morfologia de progressivo tal 

como ocorreu neste trabalho. Pensando nessa possibilidade, uma proposta de extensão deste 

trabalho seria fazer um estudo diacrônico. Olhar esse fenômeno diacronicamente nos 

permitiria entender se a morfologia de progressivo vem sendo cada vez mais implementada 

com esse tipo de verbo nas duas línguas investigadas, especialmente no inglês.  

Outra proposta de extensão deste trabalho seria analisar, para além da morfologia de 

progressivo, os outros sete critérios comumente utilizados, conforme ilustramos na seção 

1.4.2, para a identificação e a classificação de verbos de estado. Essa investigação, 

certamente, propiciaria um melhor entendimento desses verbos. 
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APÊNDICE A: PERFIL DOS INFORMANTES 

 

Os dois primeiros quadros tratam dos informantes do PB e os dois últimos quadros 

tratam dos informantes dos IEUA. 

 

Quadro dos informantes do PB do teste de preenchimento de lacuna. 

INFORMANTE SEXO IDADE ORIGEM ESCOLARIDADE 

1 FEM 25 RJ Pós-graduação 

2 FEM 25 RJ Mestrado 

3 MAS 26 RJ Graduação em curso 

4 FEM 25 RJ Mestrado 

5 FEM 29 RJ Graduação 

6 FEM 25 RJ Graduação 

7 FEM 20 RJ Graduação em curso 

8 FEM 29 RJ Graduação 

9 FEM 19 RJ Graduação em curso 

10 MAS 34 RJ Graduação 

11 FEM 25 RJ Graduação 

12 FEM 37 RJ Graduação 

13 FEM 24 RJ Graduação 

14 FEM 35 RJ Graduação 

15 MAS 29 RJ Graduação 

16 FEM 24 RJ Graduação 

17 FEM 45 RJ Graduação 

18 FEM 27 RJ Pós-graduação 

19 MAS 35 RJ Graduação 

20 MAS 24 RJ Graduação 

21 FEM 27 RJ Graduação 

22 MAS 34 RJ Pós-graduação 

23 FEM 28 RJ Graduação 

24 FEM 35 RJ Doutorado 

25 FEM 20 RJ Graduação em curso 

26 MAS 34 RJ Doutorado 

27 FEM 25 RJ Graduação 

28 MAS 26 RJ Graduação 

29 MAS 22 RJ Graduação em curso 

30 FEM 24 RJ Graduação 

31 FEM 34 RJ Doutorado 

32 FEM 24 RJ Mestrado 

33 MAS 23 RJ Graduação 

34 MAS 23 RJ Graduação em curso 

35 FEM 40 RJ Graduação 

36 FEM 26 RJ Graduação 

37 FEM 25 RJ Graduação 

38 MAS 27 RJ Graduação 

39 MAS 34 RJ Doutorado 

40 FEM 25 RJ Graduação 

41 FEM 29 RJ Pós-graduação 

42 MAS 28 RJ MBA 
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43 FEM 20 RJ Graduação em curso 

44 FEM 23 RJ Graduação em curso 

45 FEM 18 RJ Graduação em curso 

46 FEM 19 RJ Graduação em curso 

47 FEM 26 RJ Graduação em curso 

48 FEM 27 RJ Graduação em curso 

49 FEM 19 RJ Graduação em curso 

50 FEM 22 RJ Graduação em curso 
 

Quadro dos informantes do PB do teste oral. 

INFORMANTE SEXO IDADE ORIGEM ESCOLARIDADE 

1 FEM 25 RJ Pós-graduação 

10 MAS 34 RJ Graduação 

15 MAS 29 RJ Graduação 

34 MAS 23 RJ Graduação em curso 

35 FEM 40 RJ Graduação 

41 FEM 29 RJ Pós-graduação 

42 MAS 28 RJ MBA 

43 FEM 20 RJ Graduação em curso 

44 FEM 23 RJ Graduação em curso 

45 FEM 18 RJ Graduação em curso 

46 FEM 19 RJ Graduação em curso 

47 FEM 26 RJ Graduação em curso 

48 FEM 27 RJ Graduação em curso 

49 FEM 19 RJ Graduação em curso 

50 FEM 22 RJ Graduação em curso 

          

Quadro dos informantes do IEUA do teste de preenchimento de lacuna . 

INFORMANTE SEXO IDADE ORIGEM ESCOLARIDADE 

1 FEM 35 PA MBA 

2 MAS 27 NY Pós-Graduação 

3  FEM  35 MA Graduação 

4  FEM 20 NJ Graduação em curso 

5 FEM 48 NY Graduação 

6 FEM 18 PA Graduação em curso 

7 FEM 29 NY Mestrado 

8 MAS 25 NY Mestrado 

9 FEM 25 NJ Mestrado 

10 MAS 26 NY Graduação 

11 MAS 29 NY Graduação 

12 MAS 24 CT Graduação 

13 MAS 24 NY Graduação 

14 FEM 24 VT Mestrado  

15 FEM 50 NY Mestrado 

16 FEM 21 CT Graduação em curso 

17 MAS 20 NY Graduação em curso 

18 FEM 29 PA Graduação 

19 FEM 22 NY Graduação 

20 FEM 20 NY Graduação em curso 

21 FEM  19 NY Graduação em curso 

22 MAS 20 NY Graduação em curso 
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23 FEM 20 NJ Graduação em curso 

24 FEM 19 NY Graduação em curso 

25 FEM 20 RI Graduação em curso 

26 FEM 21 PA Graduação em curso 

27 FEM 32 NH Doutorado 

28 MAS 31 CT Doutorado 

29 FEM 20 NY Graduação em curso 

30 FEM 21 CT Graduação em curso 

31 MAS 28 MA Graduação 

32  FEM 33 CT Mestrado 

33 MAS 47 MA Graduação 

34 FEM 21 NY Graduação em curso 

35 FEM 35 MA Graduação 

36 FEM 39 RI Mestrado 

37 MAS 29 MA Graduação 

38 MAS 35 RI Doutorado 

39 FEM 33 NY Graduação 

40 FEM 32 MA Mestrado 

41 MAS  36 NY Graduação 

42 MAS 35 MA Mestrado 

43 FEM 25 NY Graduação 

44 FEM 24 NY Graduação 

45 FEM 29 CT Mestrado 

46 FEM 26 CT Mestrado 

47 FEM 42 PA Graduação 

48 FEM 28 PA Mestrado 

49 FEM  24 PA Graduação 

50 FEM 46 MA Graduação 

           

Quadro dos informantes do IEUA do teste oral. 

INFORMANTE SEXO IDADE ORIGEM ESCOLARIDADE 

5 FEM 48 NY Graduação 

6 FEM 18 PA Graduação em curso 

9 FEM 25 NJ Mestrado 

12 MAS 24 CT Graduação 

13 MAS 24 NY Graduação 

14 FEM 24 VT Mestrado  

15 FEM 50 NY Mestrado 

17 MAS 20 NY Graduação em curso 

20 FEM 20 NY Graduação em curso 

24 FEM 19 NY Graduação em curso 

32  FEM 33 CT Mestrado 

38 MAS 35 RI Doutorado 

44 FEM 24 NY Graduação 

45 FEM 29 CT Mestrado 

46 FEM 26 CT Mestrado 
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APÊNDICE B: O TESTE ESCRITO DE PREENCHIMENTO DE LACUNA NAS DUAS 

LÍNGUAS 

 

I) VERSÃO EM PORTUGUÊS 

 

 

Como conheci a minha esposa 

 

No início dos anos 2000, mais (especificamente/logicamente/precisamente), em 2001, me 

tornei aluno da Faculdade de Direito da UFRJ. No meu primeiro dia de aula, apesar da minha 

grande timidez, conheci a Helena, que seria minha melhor amiga nos anos 

(passados/futuros/seguintes) na universidade.    

 

Certo dia, nós tínhamos (planejado/ combinado/ retratado) almoçar juntos após a última 

aula. (Porém/ Por isso/ Mas) nossos planos mudaram por causa de um telefonema que ela 

recebeu. Ela, muito sorridente, atendeu o celular. O sorriso sumiu - parecia muito tensa.  

 

Naquele momento, eu, já aflito, só conseguia pensar: “Meu Deus, quem é pior: ela que 

(fica/está ficando/ ficaria) aí nervosa nesse celular ou eu que não (estou entendendo/ 

entendesse/ entendo) absolutamente nada dessa conversa?”  

 

Quando ela desligou, eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela, chorando, (disse/ falou/ 

escutou): “era a minha prima! Me leva até em casa, por favor! Minha mãe está em Nova 

Iorque e terroristas acabaram de destruir o prédio (onde/ que/ quem) a reunião dela seria. 

Ninguém conseguiu falar com ela ainda!” 

 

“A possibilidade de te deixar sozinha não (existe/ existir/ está existindo) em um momento 

como este. (É ruim/ É óbvio/ É claro) que eu vou com você até em casa!” – eu disse. 

 

Fomos, então, (para/ até/ desde) o bairro da Helena. Assim que chegamos à casa dela, 

tocamos a campainha e logo alguém abriu a porta. Achei aquilo muito estranho, porque 

Helena sempre disse que morava sozinha. Quando a porta se abriu, eu pensei: “Eu não 

acredito no que (verei/ vejo/ estou vendo)! Ela, com certeza, é a mulher mais bonita do 

mundo!”  

 

Demorei um tempo admirando a tal (moça/ ave/ mulher) e esqueci até de entrar na casa. 

Fiquei ali, parado por um minuto, até que Helena me mandou entrar e disse: “Essa aqui é a 

Joana, minha prima.” Quando entrei na casa, pensei: “A Joana (mora/ morasse/ está 

morando) aqui!”. 

 

Então, Joana disse: “Helena, a sua mãe acabou de telefonar. (Acalme-se/ Fique tranquila/ 

Corra), pois ela está bem. A reunião que ela teria hoje foi cancelada.” Helena agora chorava 
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ainda mais, mas de alívio. “Estou tão aliviada!” - gritou Helena, num rompante de (felicidade/ 

tristeza/ alegria). 

 

“Ah é!”, retrucou Joana, “mas talvez não seja o melhor dia desse rapaz aqui. Olhe para ele, 

coitado...” – virando-se para mim, disse: “Vou fazer algo por você. Não (gosto/gostaria/ 

estou gostando) da sua expressão. Isso, pra mim, é fome! Por que não vamos almoçar para 

relaxar?” 

 

O telefone tocou e Helena saiu correndo para atender. “É minha mãe!” – disse Helena – 

“podem ir vocês dois, depois eu encontro vocês!” Fomos juntos, eu e Joana, e, desde então, 

nunca mais nos separamos. Essa é a história do nosso primeiro encontro. É incrível como em 

um dia como 11 de setembro de 2001, conseguimos, em meio ao caos, (encontrar/ achar/ 

perder) o amor. 

 

 

II) VERSÃO EM INGLÊS 

 

How I met my wife 

 

In the early two thousands, more (specifically/logically/precisely), in 2001, I became a 

student at Harvard Law School. On my first day of class, despite being very shy, I met Helen, 

who became my best friend for the (past/following/next) years in the University.    

 

One day, we had (planned/ scheduled/ depicted) to have lunch together after class. 

(However/ Accordingly/ But) our plans changed when she received a call. Helen, with a 

smiling face, answered the cellphone. Her smile simply vanished – she seemed to be very 

tense.  

 

In that moment, I was already distressed and I could only think: “My goodness, who has it 

worse: is it Helen, that (becomes/ is becoming/ used to become) so nervous on that 

cellphone, or is it me, the one that (is not understanding/ is used to understanding/ doesn’t 

understand) absolutely anything from this mysterious dialogue?”  

 

When she hung up the phone, I asked her what was going on. Helen, crying, (said/ told me/ 

listened):  

“It was my cousin! Take me home, please! My mother is NY and some terrorists have just de 

destroyed the building (where/ that/ who) her meeting would take place. Nobody has talked 

to her yet!” 

 

“The possibility of leaving you alone (doens’t exist/ not to exist/ is not existing) in a 

moment like this. (Who knows/ It’s obvious/ Of course) I’ll go home with you!” – I said.  
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We went, then, (to/ over to/ since) Helen’s neighborhood. As soon as we arrived at her house, 

we rang the doorbell and somebody opened the door. That sounded very strange to me, 

because Helen told me she lived by herself. When the door was opened up, I thought: “I don’t 

believe in what I (will see/ see/ am seeing)! She is absolutely the most beautiful woman in the 

world!”  

 

I spent some time gazing at that (girl/ bird/ woman) and I forgot to come in. I stood still for a 

minute until Helen told me to enter. She said: “This is Joanne, my cousin.” When I entered 

the house, I thought to myself: “Joana (lives/ would live/ is living here)!” 

 

_Helen, you mother has just called. (Relax/ Chill out/ Hurry up), ‘cause she is just fine. The 

meeting was canceled. – Said Joanne. 

 

Helen was crying much more now, but tears of relief. “I’m so relieved” – yelled Helen, in a 

burst of (happiness/ sadness/ excitment). 

 

“Oh yeah”, said Joanne, “but maybe he wasn’t so lucky, having undergone so much stress. 

Look at him, poor guy...” and talking to me, she continued: “I’ll do something for you. I 

(don’t like/ wouldn’t like/ am not liking) your facial expression. You must be hungry! Why 

don’t we eat out to ease the tension?” 

 

The telephone rang and Helen quickly answered it. “It’s my mom!” – she said – “you guys go 

together, I’ll meet you later!” 

 

We went together, Joanne and I, and, since then, we never left each other’s sides. This is the 

story of our first date. It’s amazing that on a day like September 11, 2001, we could (find/ 

come across/ lose) love in the midst of chaos. 
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APÊNDICE B: QUESTÕES DO TESTE ORAL DE PRODUÇÃO SEMI-ESPONTÂNEA 

NAS DUAS LÍNGUAS 

 

I) VERSÃO EM PORTUGUÊS 

 

Parte I: apresentação do informante através de três comandos – Funcionam apenas como 

quebra-gelo. 

 

1) Me fala um pouco sobre você, sua família e seus amigos. 

2) Me fala um pouco sobre seu trabalho e seus estudos. 

3) Me fala um pouco sobre a sua cidade e seu bairro. 

 

Parte II: O informante responde sobre 15 situações hipotéticas que estariam acontecendo no 

momento da fala: 

1) Vamos imaginar que você viajou por uma semana e, quando chegou em casa, seu 

melhor amigo estava lá, deitado na sua cama e seu armário está com as roupas dele. 

Eu sou o seu amigo. Fala comigo sobre isso agora.  

 

2) Vamos imaginar que você tem um amigo que viajou para a França. Você resolveu ir à 

França também e decidiu encontrar com ele lá. Quando você chegou lá e encontrou 

com ele, ele estava casado e já tinha até dois cachorros. Você tá chocado com essa 

situação. Eu sou o seu amigo. Fala comigo sobre isso agora 

 

 

3) Vamos imaginar que você vai vender uma TV velha. Você decide anunciá-la pela 

internet e, supreendentemente, muitas pessoas demonstraram interesse pela compra da 

TV. Seu amigo acabou de perguntar sobre as últimas notícias sobre a venda da TV. Eu 

sou seu amigo. Me conta sobre o interesse das pessoas na TV. 

 

4) Vamos imaginar que seu vizinho resolveu dar uma festa hoje. Apesar do barulho 

vindo da festa, você tenta ligar para sua/seu namorada (o). Durante a ligação, ele/ela 

percebe o barulho e pergunta sobre. Eu sou sua/seu namorada (o). Me fala agora da 

festa. 

 

 

5) Vamos imaginar que sua/seu namorada (o) comprou um jogo de tabuleiro para vocês. 

Ela/Ele tenta te explicar as regras do jogo e vocês começaram a jogar. O problema é 

que você ainda está confuso sobre como o jogo funciona. Ela/Ele percebe isso. Eu sou 

sua/seu namorada (o). Fale comigo sobre a sua dificuldade agora.  

 

6) Vamos imaginar que haverá uma prova muito difícil amanhã e você pediu ajuda de um 

professor particular para te ensinar o conteúdo. Ele começa a explicar e, em pouco 
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tempo, tudo fica muito claro. O professor acabou de perguntar pra você como está o 

andamento da aula. Eu sou o professor. Me responde.  

 

 

7) Vamos imaginar que você está numa festa e, de repente, aparece uma pessoa e fala 

com você. Ela fala com você, te chama pelo seu nome, mas você não reconhece a 

pessoa e você vai dizer isso pra ela. Eu sou a tal pessoa. Fala comigo sobre o seu 

probleminha de memória. 

 

8) Vamos imaginar que você ligou a TV e encontrou um filme que parece ser bom. Você 

começou a assisti-lo. Durante o filme, a sua mãe chegou e perguntou a sua opinião 

sobre ele. Eu sou sua mãe. Me responde agora. 

 

 

9) Vamos imaginar que sua/seu namorada (o) tem um comportamento calmo, mas ela 

começou a brigar e gritar com você na frente dos seus amigos. Você a chamou para 

uma conversa em particular e ela/ele continua a se comportar de modo inadequado. Eu 

sou sua/seu namorada (o). Fale para mim a sua opinião sobre a minha atitude. 

 

10) Vamos imaginar que você está numa festa, mas ela está muito chata e você preferia ir 

embora. Você está com a sua/seu namorado/a e ela acabou de dizer que percebeu que 

você não está muito feliz na festa. Eu sou sua/seu namorada/o. Fala comigo sobre a 

sua situação. 

 

 

11) Vamos imaginar que você e um grupo de amigos começaram a assistir um jogo na TV. 

No entanto, você tem dificuldades para se concentrar por causa de um barulho. 

Diferentemente de você, os seus amigos não parecem se incomodar. Eu faço parte 

desse grupo de amigos. Fala comigo sobre a sua dificuldade de se concentrar. 

 

12) Vamos imaginar que sua mãe está na janela com um binóculo nos olhos. Essa situação 

te deixou bastante curioso. Eu sou a sua mãe. Mate a sua curiosidade e fale comigo 

sobre isso. 

 

 

13) Vamos imaginar que você está no aniversário do seu melhor amigo, mas você recebeu 

uma ligação da sua mãe. Ela falou que está com febre, muita dor e que era melhor ela 

ir ao hospital. Você ficou preocupado e vai voltar pra casa por isso. Eu sou o seu 

melhor amigo. Me explica porque você vai embora. 

 

14) Vamos imaginar que seu chefe é uma pessoa muito gentil, mas hoje o comportamento 

dele está diferente. Ele começou a implicar e reclamar de quase tudo que você e seus 
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colegas fizeram. Eu sou um dos seus colegas de trabalho. Comenta comigo sobre a 

atitude do seu chefe. 

 

 

15) Vamos imaginar que você comprou uma casa feia e velha, mas contratou um pedreiro 

para fazer uma reforma. Você foi até a casa para checar o andamento da obra. A casa 

mudou muito – pra melhor, e ainda está na metade da obra! Imagine que eu sou o 

pedreiro e te perguntei sobre sua opinião. Comente comigo sobre o andamento da obra 

agora. 

 

II) VERSÃO EM INGLÊS 

 

Parte I: apresentação do informante através de três comandos – Funcionam apenas como 

quebra-gelo. 

 

1. Tell me a little about yourself, your family and friends. 

2. Tell me a little about you professional/academic life. 

3. Tell me a little about your city. 

 

Parte II: O informante responde sobre 15 situações hipotéticas que estariam acontecendo no 

momento da fala: 

 

1. Let’s imagine you spent one week traveling and, when you arrived home, your 

best friend was there, lying in your bed and your wardrobe was full with his stuff. 

Imagine that I am your friend. Talk to me about this situation. 

 

2. Let’s imagine you have a friend who is travelling in France. You decided to travel 

to France too and you want meet him there. When you arrived there and you met 

him, he was already married with two dogs. This is shocking to you. Imagine I am 

this friend. Talk to me about this situation. 

 

3. Let’s imagine you have to sell an old TV set. You decided to post it on the internet 

and, surprisingly, a lot of people got interested in buying it. Your friend has just 

asked how the negotiations are going. Imagine that I am this friend. Tell me about 

people’s interest in your TV. 

 

 

4. Let’s imagine your neighbor decided to throw a big party. There’s a lot of noise, 

but you try to call your girl/boyfriend anyway. You are on the phone and s/he 

notices the noise and asks you about it. Imagine I am your girl/boyfriend. Tell me 

about the party. 
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5. Let’s imagine your girl/boyfriend has bought a board game for you. S/he tries to 

explain the rules and then you start to play. The problem is that you’re still 

confused about how the game works. S/he notices that. Imagine I am your 

girl/boyfriend. Tell me about your difficulty. 

 

6. Let’s imagine you are a student and that there will be a very difficult test tomorrow 

and you have hired a private teacher to help you. S/he started to explain the content 

and, in no time, everything’s crystal clear. The teacher has just asked you about the 

pace of the class, if everything’s ok. Imagine that I am this teacher. Tell me about 

it. 

 

7. Let’s imagine that you are at a party and, out of the blue, a girl comes and talks to 

you. She knows your name and asks about your family, but your memory sucks – 

You don’t recognize her and you are about to tell her this. Imagine I am this girl. 

Tell me about your memory problem. 

 

8. Let’s imagine you turned on the TV and found a movie that seems to be good. You 

started watching it. Ten minutes later, your husband arrived home, sat on couch 

beside you and asked your opinion about the movie. Imagine I am your husband. 

Tell your opinion about the movie that is on. 

 

9. Let’s imagine your husband is a very calm person, but he went crazy on you in 

front of your friend. You suggested that you talk privately, but he doesn’t stop and 

keep acting like that. Imagine I am your husband. Tell me your opinion about my 

attitude. 

 

10. Let’s imagine you are at a party, but it’s really boring and you’d rather go back 

home. You’re with your best friend and he has just realized you don’t seem happy. 

Imagine I am your best friend. Tell me about this situation. 

 

11. Let’s imagine you and a group of friends started watching a game on TV, but it’s 

very difficult for you to pay attention to the game because of outside noise. Your 

friends don’t seem to be annoyed, though. Imagine I am one of those friends. Tell 

me why you can’t pay attention to the game. 

 

12. Let’s imagine your son is by the window using binoculars. You got really curious 

about it. Imagine I am your son. Ask me about it. 

 

13. Let’s imagine you’re in your best friend’s birthday party, but you got a call from 

your mother. She told you she has a fever, headaches and she’d better go to the 

hospital. You got really worried and you decide to go back home. Imagine I am 

your best friend. Tell why you have to go now. 
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14. Let’s imagine your boss is such a nice person, but today s/he is in a bad day. S/he 

started to annoy everybody and to complain about almost everything the 

employees have done. Imagine I’m a good friend who works with you. Talk to me 

about our boss’s behavior at the moment.  

15. Let’s imagine you bought an old and ugly house, but you hired a person to repair 

it. You went to the house to check the process. The house has changed so much, 

it’s really beautiful. The house has undergone such a makeover, but it isn’t  

finished yet. Imagine I’m the person you hired to repair the house. Tell me your 

opinion about the ongoing makeover.    
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ANEXO A: TRANSCRIÇÕES DE DADOS DE FALANTES DO PB NO TESTE ORAL DE 

PRODUÇÃO SEMI-ESPONTÂNEA CONSIDERADOS NA ANÁLISE 

 

I) Informante nº 1: 

 

 “Tem um monte de gente interessada nessa TV. Eu acho que essas pessoas são idiotas, 

de verdade, mó TV velha, sabe?” 

 

 “Bia, tá rolando uma festa maluca, não tô entendendo nada desses paranauê aqui, mas 

peraí, presta atenção em mim, amiga... Vou falar devagar.” 

 

 “Amor, vou te dizer, preciso ser bem sincera com você. Num tô entendendo p* 

nenhuma desse jogo, desculpa. Você pode me explicar de novo, por favor?” 

 

 “A aula tá muito boa... agora a gente troca e aí eu te explico e você me diz se tá ok. 

Porque eu acho que eu já tô sabendo tudo.” 

 

 “Ai, querida, me desculpa, mas eu não tô lembrando de onde eu te conheço. Você 

poderia me falar o seu nome, por favor? Eu suspeito que é da faculdade, pode ser?” 

 

 “Ai, amor, tô muito cansada, será que a gente poderia ir pra outro lugar? Vamo beber 

alguma coisa em outro lugar... Tá muito chato aqui.” 

 

 “Vem cá, cê acha que cê tá certo? Você pode me contar o que está acontecendo com 

calma?” 

 

 “Que que isso, amor? Tá espionando os vizinhos? O que que ce tá querendo enxergar 

com essa m*?” 

 

 “Jonas, amigo, a minha mãe tá passando muito mal, ela acabou de me ligar aqui, ela 

tá sozinha em casa e eu preciso ir correndo ajudá-la, porque não sei o que tá 

acontecendo com ela, eu te ligo depois, tá?” 

 

 “Cara, cê tá vendo o que o Diogo tá fazendo com as pessoas. Isso tá ridículo. Eu não 

entendo isso, cara. Um dia ele tá bem, no outro ele tá mal, fica destratando as pessoas. 

Isso não tá certo, sabe? Acho que a gente podia ter uma conversinha com ele, dar um 

feedback aí, porque o negócio não tá legal. Tá ficando feio pra ele.”  

 

 “Seu Zé, a casa tá linda. Tá maravilhosa. O Lucas, a minha mãe tem que ver... muito 

obrigada, seu Zé!” 

 

 

II) Informante nº 10: 
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 “Eles querem comprar a televisão e eu tô tentando agregar valor a essa peça, dizendo 

que vintage e existe toda uma cultura por trás... sociedade de mercado, etc.” 

 

  “Olha, eu sei que eu vou te ganhar, mas eu preciso que você me esclareça melhor as 

regras do jogo.” 

 

  “Eu fico feliz de ser reconhecido, eu não sou lá muito popular, mas, infelizmente, eu 

não tô me lembrando de você.”  

 

 “Tô gostando, fotografia interessante, existem umas sacações no filme que foge ao 

cliché... é legal, mas precisamos acompanhar pra ver o desfecho.” 

 

 “Eu sei que pra você eu fiz alguma coisa, mas preciso saber o que eu fiz...” 

 

 “Tô vendo que você está se divertindo, eu não tô tanto, pelo contexto externo... mas 

fico feliz que você esteja se divertindo. A minha expressão vai continuar sisuda, mas 

vamos continuar aqui.”  

 

  “Que que cê tá vendo aí? Algo interessante na rua?” 

 

 “Vou embora porque minha mãe tá lá passando mal e preciso levar ela no hospital.” 

 

 

III) Informante nº 15: 

 

 “Eu pensei que as pessoas não fossem querer, mas elas estão gostando. Tão curtindo e 

colocando vários comentários... Ou elas tão muito necessitadas de uma televisão, ou 

não tem explicação. Eu vou me livrar dela, né, as pessoas tão querendo, então é 

zerinho ou um, joga na sorte mesmo.” 

 

 “Não tá tudo bem pq você sabe que seu QI é maior que o meu. Eu te expliquei desde o 

início, não estou entendendo e você insiste.” 

 

 “Professora, você é Deus, eu não sei o que você fez... Eu nem preciso nem estudar em 

casa mais.” 

 

 “Eu não lembro de você... não tá vindo de onde eu te conheço. Eu não sei se a gente 

estudou junto, se foi do vôlei, se foi do curso, mas não tá vindo nada. Eu não lembro 

de você, me desculpa, ok?” 

 

 “Não tô gostando. Cê sabe que eu não gosto desse tipo de música. Eu vim por você... 

Eu sei que você tá com as suas amigas aí, vou ficar por você. Eu não tô curtindo, mas 
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não é por causa disso que vou embora agora. Eu sou se marido e vou ficar aqui com 

você.” 

 

 “Tá um barulho muito grande, tá me incomodando muito, cês não tão ouvindo não? 

Impossível, gente.” 

 

 “O que que cê tá vendo aí? Tem alguém pelado aí? Não tô entendendo isso aí!” 

 

  “Ela tá passando mal, não sei o que ela comeu... mas continua na sua festa que tá 

sendo maravilhosa.” 

 

 “Eu tô chocado com essa casa... Eu sei que tá no processo ainda, mas tem mais coisa 

por vir? Pq por mim já tá perfeita.” 

 

 

IV) Informante nº 34: 

 

 “Tô chocado com isso.” 

 

 “Muita gente tá querendo a TV. E agora? O que que eu vou fazer?” 

 

 “Tá tendo uma festa aqui do lado. A música tá alta pra c* e daqui a pouquinho eu vou 

ligar pra polícia.” 

 

 “Tá ótimo! Gostei. Acho que vou tirar uma notinha boa.” 

 

 “Assim, você precisa me explicar, por que eu não tô entendendo esse jogo. Já que 

você percebeu que eu não tô entendendo, faz o favor... Não vale a pena eu ficar 

jogando e perder.” 

 

 “Não lembro quem é você, desculpa, realmente esqueci.” 

 

 “Esse filme é ótimo. Acho que todo mundo deveria assistir, você pode sentar aqui do 

meu lado e assistir. Acho que você vai curtir.” 

 

 “Primeiramente, pára. Não tô gostando do que você fazendo. Se você quiser ir 

embora agora pode ir, mas, agora, nesse momento, não quero ver você dando 

chilique. Pára.”  

 

 “Não tô feliz na festa, quero ir embora. Me leva? Se você não quiser, vamo mesmo 

assim. Pode ser?” 

 

 “Migo, minha mãe tá passando mal, vou precisar ir embora. Tenho que ir, tá?” 
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 “A casa tá maravilhosa, faz m* não, por que tá boa até agora.” 

 

 

V) Informante nº 35: 

 

 “Tu tá de sacanagem com a minha cara, né?” 

 

 “Moreno, você não sabe o que aconteceu... Tem um monte de gente aí interessada na 

TV, vamo ter que escolher um comprador, pq muita gente quer.” 

 

 “Não tô curtindo... mas vamo jogar mais pouquinho, o dia foi pesado hoje, muita m* 

acontecendo na Petrobras.” 

 

 “Então, eu não estava entendendo p* nenhuma, mas agora tá tudo certo.” 

 

 “Perdão, mas eu não tô lembrando da onde eu conheço você.” 

 

 “Tá pensando que tá onde e que tá falando com quem? Eu, hein!” 

 

 “Não tô curtindo, tô aqui por você, mas pra mim já deu.” 

 

 “Cês não tão ouvindo essa barulheira, não? Tô indo lá agora ver esse negócio!” 

 

 “Que que tá rolando aí de tão interessante que eu não tô sabendo?” 

  

 “O Jonas tá com aquelas enxaquecas de novo, sabe como é homem, né?” 

 

 “Ele tá nos cascos, tá f* de aguentar!” 

 

 “Tá ficando melhor do que imaginava... o senhor tá de parabéns. Vou indicar pra 

todas as minhas amigas.”  

 

 

VI) Informante nº 41: 

 

 “É esse tipo de amizade que você acha que a gente tem? Sei lá, pode ser pra você, mas 

isso não é amizade pra mim não.” 

 

 “Tu tá de sacanagem comigo? Não é possível isso, cara.” 

 

 “Muita gente tá interessada na televisão.” 
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 “Nego, não tô entendendo, me explica de novo, começa do começo... Não entendi 

ainda.” 

 

 “Você clareou minhas ideias, agora tô sabendo tudo.” 

 

 “Tô adorando esse filme, senta aí pra ver tb. Vamo continuar vendo aqui agora, pq 

vamo perder o fio da meada.” 

 

 “Tá gritando comigo, pq? Tá pensando que sou tuas nega da favela?” 

 

 “Essa festa tá chata, hein? Bora pra casa.” 

 

 “Ai, Luciana, a minha mãe tá passando mal. Vou embora, tá?” 

 

 “Tô com medo! Deve ser uma crise mundial que tá acontecendo...” 

 

 “Ai, meu Deus, essa casa tá maravilhosa!” 

 

VII) Informante nº 42: 

 

 “Tu sai do Brasil, tá morando aqui agora e já tem dois cachorrinhos!” 

 

  “Po, tô entendendo nada desse jogo, não dá pra gente começar tudo de novo?” 

 

 “Tô conseguindo entender a matéria... Sua explicação é muito boa!” 

 

 “Então... eu não lembro muito bem de você, desculpa, tá?” 

 

  “Você tá curtindo essa festa? Pq eu tô achando ela meio chata...” 

 

  “Minha mãe ligou agora dizendo que ela tá passando mal.” 

 

VIII) Informante nº 43: 

 

 “Mãe, apareceram aqui umas pessoas loucas aqui. Eles querem a droga da televisão!”  

 

 “Eu tô em casa, você me conhece... Eu quero matar esse cara!” 

 

 “Olha, tô tentando lembrar, mas, realmente, eu não lembro de onde eu te conheço.” 

 

 “Pra mim, a aula tá excelente. Pode continuar da mesma forma!” 
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 “Olha, essa música aqui tá ruim, esse pessoal eu não gosto. Sinceramente? Eu gostaria 

de estar em casa.” 

 

 “Acho melhor você ficar quieto e a gente conversar em particular.” 

 

 “Chefe hoje tá esquisito... Acho melhor não mexer com ele hoje.” 

 

 “A minha casa tá maravilhosa.” 

 

 “Minha mãe tá passando muito mal em casa e eu tenho que levá-la ao hospital.” 

 

IX) Informante nº 44: 

 

  “Por que você está aqui, que que tá acontecendo?” 

 

 “Eu tô no chão, cara! Isso não se faz com amigo não! Foi mó vacilo teu!”  

 

 “Não sei, né, mas eu quero grana. Eu não sei por que as pessoas querem essa TV, 

deve ser vintage. Devem ser hipsters atrás de uma TV velha.” 

 

 “Tá uma barulheira horrível. Não aguento mais esses vizinhos, cara.” 

 

 “Miga, para aí que eu não tô entendendo esse jogo, me explica de novo, só que com 

calma e com paciência.” 

 

 “Eu não lembro de você, nem do seu rosto e nem do teu nome. Olha que sou 

canceriana e geralmente lembro das coisas, hein? Não tô te entendendo, me explica 

isso aí ou vou chamar a polícia.” 

 

  “Eu não tô gostando muito dessa festa, essa música, esse pessoal, coisas que eu não 

gosto. Não sou obrigada, vou chamar um uber, tá? Essa festa tá um saco.” 

 

 “Eu não tô conseguindo entender, prestar atenção no jogo, porque tá mó barulho lá 

fora. Não tô gostando e nem tô entendendo as coisas aí na televisão. Cês não tão 

percebendo isso?” 

 

 “Tá vendo o que aí? Tá tomando conta da vida dos outros?” 

 

 “Por que que fulano tá estressado desse jeito? Eu vou falar com ele no final do dia. 

Ele não tem que ficar trazendo os problemas pessoais dele pra cá, tem que falar na 

cara, no profissional – não tô gostando disso e disso e tal – mas não é pra ficar com 

essa cara emburrada. Falo mesmo. Tá ficando punk de aturar.” 
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 “Adorei, moço. Já quero vir morar aqui, já quero me mudar!” 

 

 

X) Informante nº 45: 

 

 “Então, amiga, é o seguinte: está tendo uma festa aqui do lado, o meu vizinho é sem 

noção mesmo.” 

 

 “Eu não tô entendendo como é funciona isso aqui, me explica aqui, por favor, vai.” 

 

 “A sua aula foi muito boa, agora eu sei tudo.” 

 

 “Eu te conheço de onde? É que agora eu não tô me lembrando de você mesmo.” 

 

 “Você está ridículo e eu não tô com paciência pra você. Se manca!” 

 

 “Tô entediada, quero ir pra casa agora.” 

 

 “Cês não tão ouvindo esse barulho não? Tá muito alto e não tô conseguindo prestar 

atenção com esse barulho.” 

 

 “Olha, amigo, minha mãe tá passando muito mal e é melhor eu ir pra casa.” 

 

 “O chefe hoje está nervoso, hein? Toma cuidado com o que fala.” 

 

 “Tá ficando muito bom, tá ficando muito maravilhoso... essa casa era um lixo.” 

 

 

 

XI) Informante nº 46: 

 

 “Um monte de gente quer comprar e eu tô vendo quem mora mais perto.” 

 

 “Tá muito barulho aqui, insuportável isso.” 

 

 “Eu não tô entendendo nada, me explica de novo, por favor?” 

 

 

 “A aula tá muito boa, parabéns. Você é ótima monitora.” 

 

 “Me desculpa, mas não tô lembrando de você e nem de onde a gente se conhece. 

Pode me dizer o seu nome?” 
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 “Essa festa tá um saco... tenho outras coisas pra fazer, não tô aguentando mais!” 

 

 “Cês não tão ouvindo não essa barulheira lá fora? Como, gente?” 

 

 “Vou ter que ir, minha mãe tá passando muito mal, vou levar ela no médico.” 

 

 “Eu acho melhor a gente ir embora e se ver outro dia.” 

 

 “Tá linda, mas quanto vai ficar?” 

 

 

XII) Informante nº 47: 

 

 “Que p* é essa? Você tá pensando que é quem?” 

 

 “Que merda é essa que eu não tô entendendo nada?” 

 

 “Tô vendendo o tubão porque eu quero comprar uma smartTV.” 

 

 “A festa tá muito alta, cara.” 

 

 “Não quero mais jogar, tá muito difícil... Quero ver Netflix.” 

 

 “Eu tô adorando, mas se você me interromper não vou conseguir assistir... Depois 

você me pergunta, pode ser?” 

 

 “Cê tá observando os pássaros ou tá vendo os vizinhos?” 

 

 “Po, sensacional, tá ficando muito melhor do que eu imaginava...” 

 

 

XIII) Informante nº 48: 

 

 “Eu acho que tú é maluco e não quero mais saber de você, não quero falar com 

você não.” 

 

  “Nem eu tô entendendo isso, mas se o pessoal quer, né, vamos vender!” 

 

 “Cara, uma festa aqui louca. Na boa, num tô entendendo nada. Não aguento mais 

essa situação.” 

 

 “Tô querendo te contar um negócio e preciso te falar agora! Mas eu acho melhor 

que vá praí, entendeu?” 
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 “Que bagulho é esse de WAR, não entendo nada! Não tenho capacidade pra jogar 

esse joguinho aí.” 

 

 “Eu olho pra você e não consigo me lembrar... não tô conseguindo mesmo, me 

ajuda aí. Tá demais, não consigo saber quem você é.” 

 

 “Vem cá, tu tá maluco?”  

 

 “Tá chato, não quero mais. Quero ir pra casa agora, fazer outra coisa...” 

 

 “Tu não tá ouvindo esse barulho ensurdecedor? Não tão escutando?” 

 

 “Para e presta atenção... tá ouvindo agora? É isso aí que tá me incomodando!” 

 

 “Tá vendo o vizinho aí traindo alguém? Que que cê tá vendo aí, quero ver 

também...” 

 

 “Ela tá passando mal e meu pai tá trabalhando... Eu tenho que levar ela no 

hospital agora, desculpa.” 

 

 “Olha, cara, não sei o que tá acontecendo com ela hoje não. Deve ter brigado com 

o marido. Ela tá o cão hoje.”  

 

 

XIV) Informante nº 49: 

 

 

 “Por que que as suas coisas tão dentro do meu armário? Não tô entendendo.” 

 

 “Po, como assim? Parabéns, você casou, mas eu não tô sabendo de nada, né?” 

 

 “Meus vizinhos tão dando uma festa e o barulho tá insuportável.” 

 

 “Liguei a TV e tá passando esse filme que eu tô achando bem legal, pode assistir 

comigo se quiser.” 

 

  “Por que você está tão estressado?” 

 

 “Vocês não tão incomodados com esse barulho que tá tendo lá fora?” 

 

 “Tá olhando o que aí? Eu quero ver também!” 
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 “A minha mãe tá passando mal e eu preciso ir pro hospital socorrer ela. Foi mal aí.” 

 

 “Ela não é assim, não tô entendendo porque ela tá assim... você sabe o que tá 

acontecendo com ela?” 

 

 Nossa, tô gostando bastante! Tá ficando ótimo esse serviço que você tá fazendo.” 

 

 

XV) Informante nº 50: 

 

 “Está tudo bem com você? O que aconteceu com você e com a minha casa?” 

 

 “Não sei se eu consegui entender direito esse jogo. Não está clara a sua explicação. 

Pode repetir?” 

 

 “Sendo bem sincera, eu não me lembro de você agora, me ajuda, por favor. Da onde a 

gente se conhece?” 

 

 “Eu tô apaixona pelo filme. Tem um casal que você acha que se odeia no início...” 

  

 “A história é muito interessante e envolvente!” 

 

 “Olha, eu não sei o que está acontecendo com você.”  

 

 “Eu acho que se você está passando por uma situação complicada, conversa comigo, 

com alguém, não precisa se estourar na frente de ninguém. É feio, é chato, sabe?” 

 

 “Eu não tô gostando muito da festa pra ser sincera. Acho que tá meio desanimada, 

não tô gostando da música. Tá ruim, bem ruim.” 

 

 “Eu não sei, mas... cês tão ouvindo esse barulho?”  

 

 “Você tá vendo o vizinho? Que que cê tá fazendo com esse binóculos?” “Me dá aí, eu 

quero ver também o que tá acontecendo!” 

 

 “Eu sei que hoje é seu aniversário, eu ajudei com a festa, com as coisas, mas a minha 

irmã me ligou e ela tá passando muito mal.”  

 

 “Você acha que aconteceu alguma coisa com o chefe hoje? Eu acho que ele tá com 

raiva de alguma coisa. Eu tô preocupada com ele.” “Você acha que a gente devia ir 

falar com ele?” 

 

 “Eu estou bastante impressionada!” 
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ANEXO B: TRANSCRIÇÕES DE DADOS DOS FALANTES DO IEUA NO TESTE ORAL 

DE PRODUÇÃO SEMI-ESPONTÂNEA CONSIDERADOS NA ANÁLISE 

 

I) Informante nº 5 

 

 “I think you got comfortable very soon...” 

 

 “There is so much interest…Now I have to figure out… how can I negotiate?” 

 

 “It looks like it’s a great party. I think I’ll go over it, if I can, you know…drop in. 

They are good neighbors.” 

 

 “I don’t think the objectives here are clear. Should I be moving this piece? I’m not 

sure what’s going on here. This is a horrible game.” 

 

 “Well, I wanna thank you for all of your help. For the whole semester I wasn’t really 

catching this… It just seems like in an hour I was able to grasp everything.” 

 

 “You know, you look really familiar, and the fact that you know so much about me 

it’s either that I’m remembering you, but not sure what your name is or that I’m not 

remembering you. So, how do I know you?”  

 

  “I think I’m not gonna speak to you right now. That’s it.” 

 

 “Oh, I’m so bored. I think I just wanna get out of here. I know these performers are 

really good, but they could really be doing something more eventful.” 

 

 “There’s so much noise. I can’t concentrate on the game!” 

 

  “My mother is really not feeling well, she’s going to the hospital… I have to leave. 

I’m leaving now.” 

 

 “I think it’s weird… well… something must really be odd, because he’s never acted 

like this. I think I’ll have to talk to him later on to understand what’s going on.” 

 “You’ve done an amazing job. I’m so excited!” 



189 
 

 
 

 

II) Informante nº 6 

 

 “Hey, Lily, I’m really glad that you decided to move in with me, but you should pack 

now… I’m home!” 

 

 “What happened? Who’s this man? Why you decided to settle down so fast? Why 

didn’t you tell me about it? Is everything ok?” 

 

  “The class is going pretty well, but my professor is a little bit difficult to 

understand… I’m confused about what I’m supposed to know.”  

 

 “Well, I mean, I think it’s pretty good, I haven’t watched much of it yet, but I think 

it’s not that bad. It’s pretty entertaining.” 

 

 “I really don’t think it’s appropriate. I think that’s not ok. What’s going on? You’re 

never acting like this.” 

 

 “Well, I don’t know, I’m not feeling good right now, there are a lot of people and the 

music is too loud… I might be getting sick or something.”  

 

 “Man, doesn’t this noise bother you guys? I think someone is probably doing some 

yardwork outside, but it’s just pretty loud. Isn’t it bothering any of you?” 

 

  “I’m sorry, I think I really need to go home just to make sure everything’s ok. I know 

it’s your birthday, I love you… but I’d better go to see my mom.” 

 

 “His behavior is out of the ordinary. I might go talk to him later to see what’s going 

on.” 

 

  “I think you’re doing an amazing job so far.” 

 

 

 

III) Informante nº 9 
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 “Why is your stuff in my room? Are you ok?” 

 

 “You have two dogs and you’re married! When was the wedding? Where did you 

meet this person? I’m so happy for you!” 

 

 “I think I’m going to sell this old TV because all these people are interested in buying 

it…it’s really surprising!” 

 

 “I think it’s a huge party next door. I don’t know what’s going on.” 

  

 “We’re in the middle of this game and I’m not really sure of what to do. I don’t 

understand the rules… well, I hate board games, you should know that!” 

 

 “I think it’s a lot easier. I think the professor was not explaining the content so 

clearly as you are.” 

 

 “Sorry, I have this kind of memory problem and now I don’t really remember you 

and your name. Can you tell me your name again?” 

 

 “It’s so good so far, but don’t talk to me right now.” 

 

  “I’m not really enjoying this party right now; maybe we should go, because I don’t 

wanna be here.” 

 

 “Are you hearing this noise outside right now? Well, I can’t hear anything else that’s 

going on the game. Is it bothering you or just me?” 

 

 “She’s really sick and I think she needs to go to the hospital, but, so sorry, I have to 

leave now.” 

 

IV) Informante nº 12 

 “Is everything ok? Why are you here in my house? How did you get inside? You 

don’t even have the key.” 
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 “Oh, my goodness…Are you happy?” 

 

 “I’ve got a lot of replies… I’m thinking I’ll be able to sell it quickly, for the price 

I want! 

 

  “I guess you didn’t explain the rules so well.” 

 

 “You look so familiar, that’s so nice, but, actually, I do not remember you. 

What’s your name again?” 

 

  “You’re being ridiculous right now, I don’t wanna talk about this in front of my 

friends, I want you to leave.” 

 

 “Well, I wanna leave pretty soon. What do you think?” 

 

 “Dude, my sister is not feeling so well, I’ll check upon her to see if she’s all 

right.” 

 

 “Well, she is in a bad day. We should talk to her later on.” 

 

 “You’re doing a great job, I’m so excited!” 

 

V) Informante nº 13 

 

 “I don’t appreciate that… I don’t want you to move in. I really don’t understand 

what’s going on here… I’m sure you have a good explanation.” 

 

 “I think life does move on and we don’t have to see each other every day, but I would 

be happy to be someone included in your life.” 

 

 “I don’t wanna to sell the TV I paid a thousand dollars for a hundred bucks.” 
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 “I don’t believe my neighbor is throwing such this huge, loudest party. I don’t want 

to say that they can’t throw parties, but it’s 2 a.m… why is there so much noise? I 

don’t want this anymore, I’m a teacher I have to wake up early tomorrow morning.” 

  

 “I’ve never played this game before. There are so many pieces, so many things. I 

thought I was understanding. I thought I was winning the game, but I don’t know 

what I’m doing.  Please explain the rules again, I’m stuck here.” 

 

 “I was having some difficulty with this subject… but I think you are a good teacher. 

You could get into the material. I appreciate that! I really want to thank you for that.” 

 

 “Hey, I’m so tired and it affects my memory and, sorry, I don’t remember you… I 

can’t remember your name. What’s your name again?”   

 

  “It’s not fun in here. I wanna go. I just can’t be here anymore.” 

 

 “Are you hearing that? I can’t do this right now.” 

 

 “Why do you have binoculars? I don’t want to be rude, but it’s creepy.” 

 

 “I definitely wanted to stay here and celebrate with you, but my brother is really sick, I 

need to go right now. I’m the only one who’s able to do it.” 

 

 “It’s totally out of her character…I think there’s something wrong going on with 

her… I’m nervous 'cause she’s so weird.” 

 

 “I just can’t believe this house… It’s amazing!” 

 

VI) Informante nº 14 

 

 “The negotiation is the toughest part of it, because everybody is offering a price and I 

don’t know what to do.” 

 “There’s a party going on, but it seems, I don’t know, there must be a hundred people 

there. There’s music, I smell food coming out. It’s a chaotic mess.” 
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 “I know you tried to explain this, but I don’t get it, I don’t understand what I’m 

supposed to do. I don’t really understand the sequence of it.” 

 

 “The class is going great. I feel like you’re taking a good time to go over the things 

that were confusing.” 

 

 “Sorry, I’m sure I know you from somewhere, but I don’t remember exactly where. 

Can you remind me of it?” 

 

 “I wasn’t expecting to like it, but it’s good. Do you wanna watch it with me?” 

 

 “I’m not happy with the way you’re talking to me in front of my friends.” 

 

 “Well, I’m not enjoying this so much. I think I’ll go back soon if it’s ok with you.”  

 

 “Helen, what are you looking at? Is there something in the field? I don’t even know 

where you found those binoculars.” 

 

 “It’s a great party, I’m really enjoying it, but my mother is really sick and she wants 

to go the hospital. I need to take her to the hospital and take care of her.” 

 

 “Do you think there’s something wrong with our boss today? Because she just seems 

like the world is annoying her. It’s scaring me.” 

 

 “I just want to let you know that I’m really impressed.” 

 

VII) Informante nº 15 

 

 

 “How long do you plan to stay? Is everything ok? Well, as you are living here, what 

do we have for dinner?” 

 “Why haven’t I heard those wonderful pieces of information? That’s what I wanna 

know now…” 
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 “I have many interested buyers, but now I have to negotiate the best price and sell. 

I’m very excited.” 

 “Oh, our neighbors are having another noisy party next door, they’re making a 

wreck… they’re playing the drums again.” 

 

 “Now, with some extra help, I feel like I’m getting the hang of all this. The class is 

paced very well.” 

 

 “I don’t believe you remember about me. I have a complete blank about who you are 

or from where I know you.” 

 

 “I think this is gonna be very funny. So, I think we should watch it together.” 

 

  “This is not like you at all. I don’t understand why you went crazy on me and why 

you’re doing this in front of other people.” 

 

 “This party is not going anywhere. Do you think we should leave right after the 

dessert?” 

 

 “I can’t imagine how you can concentrate with all this wreck outside. Don’t you hear 

all the noise?” 

 

 “What do you see? Why are you using binoculars for? I hope you’re looking at a 

bird, and not someone else’s house.” 

 

VIII) Informante nº 17 

 

 “I think you should really slow down and reconsider it. Think about it. I think that 

I’m right and I’d like to warn you it’s a bad decision.” 

 

  “He was reluctant at first, but he made the deal. I think he’s going to come by to get 

it.” 
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 “I really don’t understand what we’re doing here. Can you please explain to me how 

this works again? I feel like I’m getting lost and left behind over here.” 

 

 “The class is going really well. I think that your instruction has assisted me with the 

materials and now I feel very confident to do the test.” 

 

 “I know we have been talking for 5 minutes, but I cannot remember your name. Could 

you please tell me?” 

 

 “This movie is great. I’ve been watching it for ten minutes and I’m totally hooked.” 

 

 “I know this is very out of character for you… let’s go somewhere private. I wanna 

hear your opinion and you can hear my opinion. Let’s settle this privately, like adults, 

not in front of other people.” 

 

 “These people are so annoying. All they wanna do is talk about other people’s friends 

and spread gossip. I think we should go back home and figure out something else to 

do.” 

 

 “I don’t know what’s going on today.” 

 

 

 “Why is she acting like that today? Do you think that we should talk to her? Make 

sure to be nice to her today. (It) Seems like she’s in a crazy mood.” 

 

 “I think you guys are doing a wonderful job. Keep up with the good work. I really 

like the direction that this project is moving in.” 

 

IX) Informante nº 20 

  

 “I don’t understand what you are doing. I really don’t know why you’re doing this. 

Are you actually living here? Do you really want to live with my mom? I don’t 

understand that, this is really odd.” 
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 “Who is this guy? I don’t wanna be rude, but I’m upset because you didn’t tell about 

it. How long have you been living here? Do you even know this guy well? How could 

you marry someone that you barely know? I don’t understand this.” 

 

 “I wanna sell the TV for someone who is really willing to buy it. I’m going to stay in 

contact with this people as much as possible.” 

 

 “I don’t wanna suffer because of a test, that’s why I asked your help. I understand it 

perfectly with you explanation. You’re doing a great job. Now I know the content, but 

I’m still little nervous… but I think it was really productive session, I really 

appreciate you’re coming to help me out.” 

 

 “I don’t remember who you are, sorry. I think you’re Emily’s friend,  Am I wrong?” 

 

 “You know, this movie is so good. I’m really enjoying it. I kind of missed the 

beginning, but I’m hoping I can find it online afterwards.” 

 

 “I really wanna know what’s happening here. What are you thinking? Don’t 

humiliate me like that… I don’t know what to say. You're being so inappropriate! 

You can’t do this in front of my friends. I’m really frustrated that this is happening.” 

 

 “I know it’s your party, but I just wanna go home. I mean, this party is good, but I’m 

just tired. We have been staying here for hours… You know, I’ve got my own stuff to 

do. I think it’s time for me to go home. I love being with you, I love your friends, it’s 

just like – I’m really tired.” 

 

 “Can you hear what’s going on? What’s going on? Do you think I should go 

downstairs or should you go there? I don’t wanna be rude to your neighbors, but I 

really wanna know what’s going on. This is unacceptable. They’re being really bad 

neighbors! They are acting like no one else lived here. Have they always been like 

this?”  
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  “I don’t know what’s happening to my mom, but I need to be with her. She’s scared, 

I’m scared. Happy birthday, I love you so much, this party is so good, I’m enjoying 

it, but, you know, it’s family. I’ll contact you really soon. Thanks for understanding. 

You’re amazing. Do you want me to let you know what’s going on?” 

 

 “Be careful, because she is short-tempered today. I think we should try to be as silent 

as possible. I just want to stay out of her way.”  

 

 “I just want you to know I’m so impressed! I think it’s so beautiful. I just loved it. I 

feel that you really got what I wanted, you’re doing an amazing job here.” 

 

X) Informante nº 24 

 

 

 “How did you get in here? I’m excited to see you, but I’m wondering why you’re 

here and why your clothes are in my closet.” 

 

 “I’m wondering why you got married so quickly, I’m actually upset because I wasn’t 

invited to the wedding, but I wanna meet your husband!” 

 

 “There are a lot of people interested in my TV.” 

 

 “I don’t know why there’s so much noise going on right now, I’m really trying to be 

calm, but I can’t, I don’t know what to do, mom… Can you tell me what to do?” 

 

 “Jake, I don’t understand the game. I feel like it’s really confusing, I’m trying to 

figure out where to put the pieces and you’re not helping me…” 

 

 “Well, now I feel confident for the test tomorrow.” 

 

  “I really like the movie so far. It’s really funny, but I don’t know if you’ll like it.”  

 

 “I’m very embarrassed by your actions. This is so out of nowhere and I feel really 

uncomfortable. I’d feel more comfortable if we could talk privately.” 
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 “This party is boring. If you wanna stay for another hour, I’ll stay, but, if you don’t 

mind, I’d like to leave and go home.” 

 

 “Do you guys hear the noise outside? Or is someone else not paying attention? I can’t 

hear the TV at all. Can you guys turn up the volume maybe?” 

 

 “I don’t know what you’re trying to see. Is there something on the tree?” 

 

 “Sorry, I know it’s your birthday, this party is so fun, but my mom is sick and she 

needs to go to the hospital. I really need to go home and help her.” 

 

 “Gabie is being really annoying and she seems really stressed out. I actually really like 

her, but today something’s wrong, maybe something outside work is stressing her out. 

I don’t know.” 

 

 “I really like what you’ve done with the place so far. I’m excited to see the rest of it 

when it’s finished. I’m really happy I hired you.” 

 

 

XI) Informante nº 32 

 

 “What’s going on? Is everything ok? Have you been kicked out of your apartment? 

Why are you here like you’re living here?” 

 

 “It seems like many people want to buy it.” 

 

 “The party is pretty crazy; usually I don’t mind the sound, but this is quite annoying… 

I’m not sure of what to do, because I don’t wanna call the cobs.” 

 

 “Ok, I think I need to go over the directions again.” 

 “Your class is being awesome. I was not expecting to pick up everything as quickly as 

I did, so I appreciate your methods of teaching.” 
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 “The movie is great so far. I think you’d like it. I started watching now, and later I’ll 

try to find it online to watch the rest of it.” 

 

 “You are embarrassing yourself and me and if you don’t wanna talk about it 

privately… Sorry, I don’t want to engage with you at all right now.” 

 

 “This party is really boring. I don’t have to stay here, because I have a car.” 

 

  “My mom’s pretty sick and she needs to go to the hospital, so, I’m gonna go check 

upon her to make sure everything’s ok.” 

 

 “This seems to come out of nowhere; usually he is very positive… Maybe there’s 

something wrong with work or with his personal life.”  

 

 

XII) Informante nº 38 

 

 “I think we should sell to the first person who responded to my e-mail.” 

 

 “I really wanted to be a supportive neighbor and let the neighbors throw their parties, 

but this is so loud and I can barely hear you. This is too much.” 

 

 “I think things are going well. I asked for extra help because I’m having trouble to 

keep up, but I think things are going better now.” 

 

 “I know this is a movie I’d probably hate, because you hate all of those movies – but I 

like that one!” 

 

 “I really don’t know where this is coming from. I’m surprised by the way you’re 

acting right now, I think we should really stop and talk about it in private.” 

 

 “You can stay here at the party if you like it, but if you do, I have to say that you’re 

not feeling this well. Let’s find a way to get out of here.” 
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 “It’s very hard for me to hear it right now. Can we turn the TV up, so I can hear 

well?” 

 “Jess, what are you doing right now? Do you see anything interesting?” 

 

 “Matt needs me, so I have to leave now. I know this is not ideal, but I think that you 

understand my situation.” 

 

  “This house looks amazing. I’m very happy with the progress.” 

 

XIII) Informante nº 44 

 

 “Hi! How are you? How long have you been staying here? Is there a reason that you 

needed to stay here?” 

 

 “I loved to know that you are happy and married. When did you meet? Are you 

planning on staying here forever?” 

 

 “A lot of people have been expressing interest and I don’t know why. I don’t know 

what is so appealing about it. I’m wondering how much I can charge.” 

 

 “I can’t hear you. I hope you hear me well.” 

 

 “I’m so confused. Do you think we can go over it again? I don’t really understand 

the objectives… I feel like I can’t play the game, because I don’t understand the 

rules.” 

 

 “This movie is amazing, it’s so good. You need to watch it with me. I just can wait to 

see what happens!” 

 

 “I’m just kind of feeling like I wanna go home. It’s not that I’m sick, I don’t really 

feel in the mood to be doing something social right now. I hope that’s ok with you.” 

 

 “I think I’m over stimulated. I don’t know what’s going on with this game, with 

these people and just can’t focus on it.” 
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 “What are you looking at? I hope you’re not spying anybody. Are you seeing 

anything good?” 

 

 “I have to leave… I really feel terrible. My mom just called me, she wants to go to 

the hospital, she doesn’t feel well, I just feel really worried, and I feel just like I need 

to be with her right now. I promise I’ll make it up to you.” 

 

 “Kristin is being such a b*! I don’t know what’s going on, today she is complaining 

about everything. This is so frustrating and I don’t understand what’s the problem, 

what’s going on with her.” 

 

 “You’re doing a great job so far, but I think it still needs a lot of work.” 

 

 

XIV) Informante nº 45 

 

 “Catch me up here. How is your new life? 

 

 “I have so many people to deal with, but there’s a couple that is probably going to buy 

it.” 

 

  “I think your class is going great. I understand everything now.” 

 

 “It’s great. I’m really into it.” 

 

 “This noise just keeps distracting me. Is there anything we are able to do to stop 

that?” 

 

  “I think everything will clear up when the process is done.” 

 

 “I loved the progress. What do you think of the time for finishing up?” 

 

XV) Informante nº 46 
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 “What’s going on? Why are you here and why is all of your stuff here?” 

 

 “Whose dogs are these? Are these your dogs? I didn’t think you liked dogs… I 

wanna know what’s happening.” 

 

 “There’s a lot of interest in this old TV. I don’t really know what people, I mean, 

I’m glad that people are interested, but I don’t really know what they are gonna 

do with it.” 

 

 “I don’t really know what’s the occasion, it’s September 29
th

; maybe it’s a 

birthday, who knows.” 

 

 “I still don’t really know what’s happening here, I kind of understand that piece 

goes with the other one, but I don’t understand why when I move my piece here 

this is supposed to happen. What’s the deal?” 

 

 “Before you came, I was having a really hard time understanding the material, but 

now it’s clear. I appreciate that you’re explaining in this way. Thank you.” 

 

 “You look familiar, but I don’t remember you. Sorry!”  

 

 “Let me pause it. I’m really into it. There are some really complex points, but 

check it out.” 

 

 “What’s the deal? What’s going on? I don’t believe you said those things. What 

the hell?” 

 

  “She’s not feeling well and she needs to go to the hospital. See you later.” 

 

 “I don’t know what’s going on right now, but she is not in a good mood. Just be 

aware.” 

 

 




