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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as características tempo-aspectuais da 

Perífrase Progressiva Perfectiva. Para tanto, foram desenvolvidos testes de 

(in)compatibilidade, restrições ou interpretações desviantes, a fim de, identificar a 

referência temporal, o aspecto e qual classe acional essa perífrase pode ser 

veiculada. Com isso, espera-se, a princípio, confirmar a hipótese de a PPP ser 

perfectiva, ou seja, os eventos por ela veiculados são representados como concluso 

ou não mais em andamento. Com relação à referência temporal, temos o verbo 

principal no pretérito perfeito e o verbo principal no gerúndio, com o momento do 

evento localizado antes do momento de fala. Com relação ao aspecto, partimos de 

três testes: impossibilidade de interrupção do processo, testes de isomorfia e a 

possibilidade de uma leitura semelfactiva. Quanto à acionalidade, percebemos que 

somente eventos durativos são compatíveis com a PPP. Para caracterizá-la 

acionalmente, nossos passos foram: aplicar a PPP a verbos das classes acionais 

com o intuito de verificar suas compatibilidades ou restrições e organizar a PPP em 

relação aos critérios acionais de duratividade, estatividade ou telicidade. Por fim, 

fizemos algumas comparações entre a PPP e a PPI a fim de identificar as distinções 

e as semelhançasentre as perífrases. Na sequência, algumas considerações finais 

das hipóteses. 

 

Palavras-chave: PPP; referência temporal; aspecto; acionalidade.  
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“Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser  

Todo verbo é livre para ser direto ou indireto  

Nenhum predicado será prejudicado  

Nem tampouco a frase, nem a crase  

Nem a vírgula e ponto final  

Afinal, a má gramática da vida  

Nos põe entre pausas  

Entre vírgulas  

E estar entre vírgulas  

Pode ser aposto  

E eu aposto o oposto  

Que vou cativar a todos  

Sendo apenas um sujeito simples 

Um sujeito e sua visão...” 

 

(Mágramática, O Teatro Mágico)
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A linguagem, entendida como atividade humana de falar e de se expressar, é 

composta por dimensões universais e é a responsável pelas diversas manifestações 

das formas culturais. É compreendida como uma atividade condicionada por 

diversos fatores físicos, psicológicos e cognitivos que implicam nas interpretações 

da comunicação entre falantes e ouvintes.  

Ao fazermos uso de um determinado enunciado, estamos sempre realizando 

algum tipo de ação: informar, perguntar, autorizar, entre outras. Todavia, é possível 

realizar varias ações a partir do mesmo conteúdo utilizando os moldes do verbo e de 

outros recursos linguísticos. 

A gramática é a disciplina que tem por objetivo registrar e descrever os 

sistemas linguísticos e todos os seus aspectos. A gramática descritiva, por sua vez, 

é a responsável pela descrição, registro e sistematização dos sistemas linguísticos. 

Uma parte importante da gramática e que é de grande interesse para a construção 

deste trabalho é a morfossintaxe, que está dividida em: morfologia e sintaxe. À 

primeira cabe o estudo das palavras e de suas formas ou estruturas; à segunda 

cabe o estudo das combinações e das funções sintáticas. Os significados estruturais 

e sintáticos das palavras resultam das combinações das unidades categoriais 

morfológicas de uma oração. 

Há, no universo acadêmico, muitos trabalhos que contemplam a descrição 

das estruturas da linguagem na atualidade, porém, percebemos ainda uma grande 

carência nos estudos das singularidades e especificidades de certas estruturas da 

língua portuguesa, apesar de grandes avanços nas descrições linguísticas nas 

últimas décadas. 

 No português, uma das maiores particularidades no uso das expressões 

verbais diz respeito aos verbos auxiliares e ao estado progressivo dos verbos. Outra 

peculiaridade é a possibilidade de apresentar um fato passado tanto na forma 

perfectiva quanto na forma imperfectiva. Podemos finalmente perceber que na 

língua portuguesa alguns verbos se unem a outros para formarem o que chamamos 

de perífrases verbais progressivas: o primeiro, como verbo auxiliar e o segundo, 

como verbo principal na forma de gerúndio. 
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 Muitos são os estudos gramaticais encontrados sobre as perífrases 

progressivasimperfectivas (PPI), visto que essa análise é feita a partir de um verbo 

auxiliar imperfectivo acrescido do verbo principal progressivo, dando noção de 

continuidade no evento. Porém, pouco encontramos sobre as perífrases 

progressivas perfectivas, que é resultado da união de um verbo auxiliar perfectivo 

acrescido do verbo principal progressivo, ou seja, em andamento. A investigação da 

perífrase progressiva perfectiva é o que torna este trabalho desafiador e instigante, 

pois tal construção necessita de uma análise profunda e uma pesquisa mais 

detalhada. Por isso somos motivados por essa peculiaridade a pesquisar e 

direcionar nosso trabalho a este tema, analisando esta perífrase verbal, abordando 

as principais características progressivas perfectivas por meio de suas 

considerações tempo-aspectuais. 

 Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é inserir a perífrase 

progressiva perfectiva (PPP) em um microscópio linguístico a fim de descobrir as 

diversas características de seu DNA. Nosso intuito é investigar a referência 

temporal, o aspecto, as classes acionais que combinam com a PPP, a 

compatibilidade da PPP com certos adjuntos temporais, as interpretações 

resultantes e as razões tanto das compatibilidades quanto das interpretações. 

 Sabemos que os eventos descritivos nas sentenças estão localizados no 

tempo, aqui trataremos o tempo no que diz respeito à simultaneidade, anterioridade 

ou posterioridade em relação ao momento de fala, ou seja, as diversas conjugações 

do verbo servem para indicar o tempo do evento em relação ao momento em que se 

fala desse evento. Ainda, identificaremos o momento de fala, do evento, da 

referência, bem como a localização temporal desses eventos.  

 Nossa hipótese inicial é que a PPP, por ter um auxiliar perfectivo, é perfectiva 

e para confirmar tal suposição, podemos fazer a seguinte pergunta relativamente ao 

comportamento da PPP: um evento veiculado através da PPP é concluso ou 

inconcluso? Para responder essa pergunta, a partir desta seção, o presente trabalho 

segue algumas considerações teóricas, onde traçaremos as definições de referência 

temporal, de aspecto e de acionalidade. O objetivo é definir algumas noções a fim de 

diagnosticar suas características, particularidades e suas funções na estrutura do 

enunciado. No capítulo seguinte, analisaremos a referência temporal, o aspecto e a 

acionalidade da PPP, para que dessa forma possamos diagnosticar com quais 
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classes acionais a PPP se combina. No quarto capítulo, nos deteremos a analisar a 

PPP comparando-a e/ou distinguindo-a da PPI. Por fim, apresentaremos um balanço 

geral do texto e das conclusões alcançadas, bem como do que foi abordado e do 

que foi diagnosticado com este trabalho. Finalmente, no Apêndice apresentamos 

algumas das ocorrências da PPP que localizamos na internet, apenas para efeitos 

de ilustração de seus usos e ocorrências, sem nenhum intuito de exaustividade. 

 Logo de saída, adiantaremos que este é um trabalho preliminar e que há 

ainda, obviamente, muito a ser feito com relação a uma análise tempo-aspectual da 

PPP. 
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2 NOÇÕES PRÉVIAS 

 

 

Na maioria das línguas românicas, inclusive na língua portuguesa, o verbo é 

diferenciado principalmente pelos morfemas temporais através dos quais os falantes 

situam o evento no tempo: suas ações, ordenações e posição em relação ao 

momento de fala, pois, ao fazermos uso de um determinado enunciado estamos 

sempre realizando algum tipo de ação, e é a partir destes enunciados que utilizamos 

o verbo. 

 Segundo Evanildo Bechara1, entendemos por verbo a unidade de significado 

categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu 

significado lexical. Para Cunha (1970)2, “verbo é a palavra que exprime um fato 

(ação, estado ou fenômeno) representado no tempo”. 

  Então, podemos dizer que “verbo” é uma palavra dinâmica, por ter a 

capacidade de variação conforme sua conjugação, flexão, classificação, formas 

nominais ou mesmo formando perífrases verbais. Os verbos são os principais 

responsáveis pela expressão sistemática do tempo e a forma mais comumente 

utilizada no processo da comunicação de um evento.   

 Classificamos os eventos, como algo que ocorre, toma lugar ou sucede, em 

determinada região do espaço ao longo de determinado período de tempo, sejam 

eles instantâneos, de curta ou de longa duração. Para Benveniste3, a produção de 

todo e qualquer discurso é um acontecimento e esse acontecimento é o eixo em 

torno do qual a língua organiza a produção dos sentidos. Para Davidson e outros4, 

os acontecimentos são particulares, concretos, entidades no espaço-tempo, 

semelhantes em muitos aspectos a objetos materiais. Assim, o que é um e o mesmo 

acontecimento pode ser identificado por meio de uma diversidade de descrições, 

como ocorre com os objetos materiais.  

 Neste capítulo, olharemos para três categorias encontradas no verbo e que 

serão de interesse para nossa investigação: referência temporal, aspecto e 

                                                 
1
 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.37º Edição. Revisada, ampliada e atualizada conforme 

o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteria. 2009. 
2
 CORÔA, Maria Luiza M. S. O tempo nos verbos do português: uma introdução à sua interpretalçao 

semântica. São Paulo: Parábola. 2005. 
3
 CORÔA, 2005 pág8. 

4
 BRANQUINHO, João. EncyclopaediaArticlesandLecture Notes:acontecimento. 
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acionalidade, que serão abordados separadamente a fim de distingui-los. 

Nas gramáticas tradicionais o que costumeiramente encontramos como 

“tempo verbal” são na verdade flexões verbais que carregam muitas informações 

além daquelas que podemos chamar estritamente de temporais. 

 A referência temporal, que é uma noção semântica e não morfológica, nos dá 

os componentes necessários para localizar o evento em uma suposta linha do 

tempo, este mesmo tempo que quando expresso pelo verbo é sempre dêitico, pois 

situa os eventos em um tempo anterior, simultâneo ou posterior ao momento de fala; 

mais especificamente podemos dizer se algo é passado, presente ou futuro sempre 

em relação ao momento de fala – ora, como o momento de fala é algo 

extralinguístico, é justamente essa dependência no momento de fala que torna a 

referência temporal dêitica.5 Sendo ainda uma localização direta, quando, por 

exemplo, o evento é descrito em um momento anterior ao momento de fala como no 

caso do perfeito do indicativo:  

 

(1) João cantou.  

 

 No caso da indireta, quando localiza o evento em um momento posterior a 

uma referência situada no passado, como no caso do futuro do pretérito:  

 

(2) João confirmou que cantaria. 

 

 Com relação ao aspecto, temos a possibilidade de representar o mesmo 

evento indivisivelmente ou composto por fases, ou ainda se relatamos um evento 

como ainda em curso, ou como não mais em curso. Tais fases podemos verificar ao 

analisarmos o enunciado abaixo6: 

 

(3) Quando esteve preso no Rio de Janeiro, Graciliano Ramos estava escrevendo 

Angústia. 

 

                                                 
5
 Muitas vezes é possível usar outras marcas cronológicas, e não apenas o momento de fala, para estabelecermos 

as relações da referência temporal. Analisaremos, no entanto, somente casos em que o momento de fala é 

considerado. 
6
ILARI, Rodolfo.A expressão do tempo em português. São Paulo: Contexto. 2001. 
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 Podemos verificar neste segmento narrativo que estamos diante de dois fatos: 

a prisão de Graciliano e a redação do romance. A primeira fase („quando esteve 

preso‟) é representada como um todo indivisível e localizado, e a segunda („estava 

escrevendo Angústia‟) representa uma ação que se inicia antes da prisão do autor e 

que é concluída possivelmente após sua soltura. Veja no seguimento abaixo o 

contraste de interpretação entre as sentenças (3) e (4): 

 

(4) Quando Graciliano estava preso no Rio de Janeiro, escreveu Angústia. 

 

Veja que a interpretação se modifica, havendo uma inversão dos fatos; temos que a 

redação do romance ocorreu durante a prisão de Graciliano Ramos – tanto seu 

início quanto seu fim, ou seja, a escrita do romance está encerrada no período em 

que o autor esteve preso. 

 Sendo assim, o aspecto representa a forma perfectiva ou imperfectiva do 

evento, ou seja, completo ou em andamento. Vale salientar que a forma perfectiva 

não reconhece fases, pois representa o evento “em bloco”, sem divisões internas e 

como não sendo mais o caso: 

 

(5) Quando esteve preso no Rio de Janeiro, Graciliano Ramos escreveu Angústia. 

 

Veja que o evento é, num certo sentido, tomado “em bloco”, sem divisões internas, 

ou seja, podemos perceber nitidamente que o escritor redigiu e finalizou o romance 

durante o tempo em que esteve preso. É um evento tanto passado, quanto 

finalizado. 

 Segundo Ilari, há um alerta quanto à interpretação aspectual de qualquer 

sentença, que pode sofrer efeito de outros fatores como a flexão verbal, presença de 

certos auxiliares, a quantificação do sujeito e dos complementos e a natureza da 

ação descrita. Outra característica sobre o aspecto é que ele é atemporal, portanto 

não-dêitico.  

 Já a acionalidade refere-se à natureza do evento, ao tipo de evento de que 

estamos falando; os eventos, segundo sua acionalidade, podem ser classificados de 

acordo com os traços de duração, estatividade ou telicidade, i.e., se possuem ou 

não um ponto final previsível. Esses traços que combinamos, nos dão as chamadas 



15 

 

classes acionais que podem ser retraçados ao trabalho pioneiro de Vendler (1967)7 

eque nos levam às classes de atividades, estativos, accomplishments e 

achievements. Uma maneira razoavelmente confiável e prática de classificar os 

eventos quanto à acionalidade é sua (in)compatibilidade com certos adjuntos 

adverbiais, ou mesmo a (im)possibilidade de realizar certas inferências, ou seja, 

deduzir ou concluir um fato à partir de fatos já conhecidos. 

 Sendo assim, adiante teceremos algumas considerações acerca destes 

assuntos que serão discutidos individualmente, visto a necessidade de introduzir 

conceitos e noções relevantes para o presente estudo e para que dessa forma 

tenhamos matéria prima necessária para caracterizar a perífrase progressiva 

perfectiva. 

 

 

2.1 REFERÊNCIA TEMPORAL 

 

 

Sabemos que, na língua portuguesa, as categorias de tempo e aspecto estão, 

na maioria das vezes, unidas na tarefa de localizar a ação verbal no tempo e 

caracterizar a conclusão ou inconclusão dos eventos. Isso pode ser feito através das 

formas verbais simples ou das locuções verbais, também chamadas de perífrases 

verbais. As definições temporais estão diretamente relacionadas com a localização 

da ação verbal numa suposta linha do tempo com relação ao momento de fala, e, 

por sua vez, a determinação aspectual tem o papel de representar o evento 

denotado pelo verbo como concluso ou inconcluso (entre outras nuances de 

sentido). 

 Como sabemos, em português, o tempo presente é único e não apresenta 

subdivisão; o tempo futuro pode ser do presente ou do pretérito; já o tempo pretérito 

pode ser subdividido em perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito e é justamente nas 

formas do passado que as distinções aspectuaisperfectivas e imperfectivas 

aparecem mais claramente, mas é importante dizer que as distinções aspectuais 

podem, a princípio, ser encontradas também no futuro e no presente. É também 

importante ainda salientar, que o tempo verbal, ou melhor, a referência temporal é 

                                                 
7
Apud. BASSO, 2007. 
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dêitica, diferentemente do aspecto que é não-dêitico. 

 No que segue abaixo, abordaremos, ainda nesta seção, a referência temporal 

dos eventos, ou seja, qual sua posição numa suposta linha do tempo orientada para 

o futuro. Quanto ao aspecto, ele será analisado separadamente na próxima seção, 

pois neste trabalho a caracterização do aspecto é de extrema importância para 

justificar as ideias aqui abordas, visto que essa separação é feita justamente para 

que haja uma análise mais precisa das perífrases e demais formas verbais.  

 Entendemos por referência temporal as relações temporais dos eventos com 

o ato de fala. As formas com que os verbos podem aparecer flexionados dizem 

respeito justamente ao tempo em que o evento está ocorrendo em relação a este 

ato. Sendo assim, o evento pode ser no passado, ou seja, anterior ao momento de 

fala; no presente, quando o evento coincide com o momento de fala; e ainda futuro, 

caso em que o momento de fala é anterior ao evento. 

 Para entendermos melhor a referência temporal, tomemos, como já 

sugerimos, uma linha do tempo, fixando o momento de fala em um ponto 

determinado. Desse modo, diremos que o evento se localiza antes, depois ou 

simultaneamente ao momento de fala. Ao discutirmos sobre as diferentes 

possibilidades de interpretação temporal dos verbos, devemos exemplificar 

adequadamente as características de cada forma e de que maneira são 

representadas por sua referência temporal. O exemplo abaixo demonstram 

claramente essas localizações: 

 

 

 

Ilustração 1: Referência temporal dos eventos em relação ao MF. 

 
 
 Para essa caracterização, tomemos como ponto de partida as considerações 

feitas por Hans Reichenbach (1947)8, que propõe o tratamento das referências 

temporais levando em conta três momentos: o momento de fala (MF), que é o 

                                                 
8
Apud BASSO (2007, p. 9). 
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momento em que a sentença é proferida; o momento do evento (ME), que é o 

momento em que o evento ocorre; e o momento de referência (MR), que é o 

momento utilizado para localizar o evento para além das especificações dadas pelo 

momento de fala (MF). 

 Além desses momentos, podemos contar também com a ideia de localização 

temporal (LT), que foi proposta por Bertinetto (1986)9. A LT indica em que momento 

cronológico (tempo, data, hora) o ME ocorre; em nossas representações a LT 

sempre virá entre parênteses, para salientar que ela não é uma informação 

obrigatoriamente requerida para estabelecer a referência temporal de um dado 

evento. Tomemos a sentença abaixo: 

 

(6) Maria está lendo o livro (agora) 

 

 Podemos representar o evento reportado na sentença (6) como: ME(LT) = 

MF10, ou seja, o momento de Maria estar lendo o livro se dá simultaneamente ao 

momento da fala, temos ainda „agora‟ como LT. 

 

 

 

Ilustração 2: ME simultâneo ao MF. 

 
 
 Por sua vez, para uma sentença como (7) 

 

(7) Maria pintava a casa (no mês passado) 

 

temos que o ME(LT) – MF, ou seja, o momento do evento (Maria pintar a casa) é 

anterior ao momento da fala; a (LT) é „no mês passado‟. 

 

                                                 
9
ILARI (2001). 

10
 Nas representações que seguem, o símbolo “=” significa simultâneo e o símbolo “–”, anterior a. 
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Ilustração 3: ME anterior ao MF. 

 
 Veja outro exemplo: 

 

(8) Maria vai chegar cedo (amanhã) 

 

temos que o momento do evento (chegar cedo) ME é posterior ao MF, acompanhado 

também pela (LT) „amanhã‟, MF – ME. 

 

 

 

Ilustração 4: ME posterior ao MF. 

 
 
  Existe ainda outra possibilidade de localizar o evento que é identificado pelo 

tempo verbal mais-que-perfeito: relação temporal com dois eventos. Uma existência 

não só passada e/ou passada e acabada, mas passada e/ou acabada relativamente 

á outro tempo também no passado11: 

 

 

 

Ilustração 5: Tempo verbal mais-que-perfeito. 

 

 Ou seja, o tempo do evento é definido em relação ao momento de outro 

                                                 
11

 ILARI(2001 p. 14) 
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evento na mesma sentença. O momento do evento é anterior ao momento da 

referência, que por si só anterior ao momento de fala, visto que este último é 

definido como ponto determinante para a referência temporal. É ele quem determina 

se o evento já ocorreu, se está ocorrendo ou se ainda vai ocorrer, marcado pela 

morfologia verbal (presente, passado ou futuro). 

 Nesses exemplos, percebemos mais claramente as descrições de 

Reichenbach sobre a referência temporal e de que forma estão localizados os 

eventos em relação ao momento de fala. 

 Importante ainda é ressaltar três pontos essenciais com relação à referência 

temporal: o primeiro se refere ao caráter dêitico do MF, momento ao qual 

estabelecemos a referência do evento: passado, presente e futuro; ele é sempre 

dêitico porque leva em conta justamente o momento em que se fala, e esse 

momento é extralinguístico. O segundo ponto é que no caso da PPP não levaremos 

em conta o MR, pois, como sabemos, esse momento é necessário apenas para 

representar a referência temporal de tempos como o mais-que-perfeito („tinha 

cantado‟) e o futuro perfeito („terá cantado‟), salvo nos casos em que faremos 

comparações com esses tempos. Por fim, o terceiro ponto é que da perspectiva da 

referência temporal, é impossível distinguir tempos que a gramática separa e que 

usamos em contextos distintos como no caso da PPP e da PPI, pois, esses tempos 

veiculam evento que ocorre antes do momento de fala; o mesmo se dá, como 

veremos na seção abaixo, entre o chamado pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. 

A diferença entre o pretérito perfeito e imperfeito é uma diferença aspectual, na qual 

atua uma opção do falante, e não uma diferença temporal. 

 A seguir, explicitaremos separadamente as definições sobre noções 

aspectuais acerca deste tema, visto a importância de tal caracterização para 

distinguir as perífrases neste trabalho.  

 

 

2.2 ASPECTO 

 

 

 Podemos dizer que o aspecto é um elemento da gramática responsável por 

descrever as propriedades da estrutura interna dos eventos, como fica claro ao 
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contrastarmos exemplos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito:  

 

(9) João beijou Maria 

(10) João beijava Maria 

 

 Os mecanismos linguísticos responsáveis pela indicação de aspecto são 

bastante diversos. Podemos encontrá-los nas formas verbais, mais precisamente 

nos morfemas verbais como a oposição do pretérito perfeito e imperfeito. Mas as 

interpretações aspectuais resultam ainda de complexas interações com 

características quantificacionais dos argumentos de um verbo como, por exemplo, o 

singular e o plural e algumas contribuições de advérbios12. 

Simplificando muitíssimo uma noção extremamente complexa, podemos dizer 

– apenas para efeito do nosso presente estudo – que o aspecto é uma oposição 

binária e essa oposição revela-se, por exemplo, pelo par de tempos verbais no 

passado: pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Esta é uma distinção não-dêitica e 

que nada tem a ver com a localização do evento em uma linha do tempo, mas sim 

com a representação do evento que é veiculada pelo falante. Por isso, dizemos que 

o aspecto é não-dêitico, porém subjetivo, pois ele não tem a ver com o momento de 

fala, mas sim com a representação que o falante faz do evento, como concluso ou 

como inconcluso. 

 O aspecto é na verdade uma característica linguística que ajuda a descrever 

especificidades dos enunciados expressos pelos verbos. As distinções aspectuais 

vêm ou são marcadas na semântica do verbo, nos tempos verbais, nos adjuntos 

temporais e/ou nos seus complementos. 

 O exemplo seguinte ilustra essa variação conforme seus diferentes tempos 

verbais: 

 

(11) João chegou cedo. 

(12) João chegava cedo. 

 

                                                 
12

 Neste trabalho, nosso intuito não é entrar em todas as nuances e complexidades do estudo do aspecto em 

português, mas, sim, usar certas oposições aspectuais como “testes de diagnósticos” sobre o comportamento da 

PPP, sendo assim, consideramos quase que exclusivamente a oposição perfectiva vs. imperfectiva representada 

em PB no par pretérito perfeito vs. pretérito imperfeito. 
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 Suponha que se trata da mesma pessoa, do mesmo lugar e do mesmo evento 

„chegar‟. Qual diferença então que podemos perceber entre essas sentenças? Ao 

que já sabemos até aqui, a referencia temporal de (11) é igual à de (12) – ambas são 

passado em relação ao momento de fala; portanto, a diferença não é temporal. Aliás, 

a constatação de que (11) e (12) são iguais do ponto de vista da referência temporal, 

mas representam tempos verbais diferentes nos auxilia na tarefa de delimitar a que 

se aplicam os conceitos de referência temporal e tempo verbal. Consideraremos 

referência temporal a propriedade semântica expressa pelas línguas naturais de 

localizar um evento numa suposta linha do tempo em relação a um momento de fala; 

por tempo verbal, entenderemos simplesmente forma morfológica. Assim, a forma 

morfológica (tempo verbal) do verbo em (11) e (12) são diferentes, e, no entanto, sua 

referência temporal é a mesma. Além disso, sabemos que (11) e (12) não dizem a 

mesma coisa. Onde está então a diferença entre (11) e (12)?  

 A diferença é sim aspectual, ou seja, na primeira sentença, assim como na 

segunda, temos as ações no passado, a diferença é que o evento de (11) está 

concluído ou não mais em andamento. Já em (12), não há a veiculação de que 

houve uma conclusão do evento, mas sim temos a noção ou ideia de continuidade.  

 Podemos também perceber neste par de exemplos que a diferença aspectual 

entre as sentenças consiste, além disso, na ideia de que em (11), temos uma única 

ação, enquanto em (12) temos uma ação que se repete – ao menos numa primeira 

leitura.  

 Agora que já sabemos que se trata de uma diferença aspectual, podemos 

defini-las mais pontualmente. Quando um evento aparecer como na sentença (11), 

no pretérito perfeito, diremos que temos uma ação conclusa, ou seja, o evento é 

perfectivo e que se for demonstrado graficamente, podemos representá-los com 

intervalos fechados. Já quando se tratar de eventos como na sentença (12), 

saberemos que se trata do pretérito imperfeito, ou seja, um evento imperfectivo, 

representado graficamente com seus intervalos abertos. Veja os exemplos a seguir, 

que demonstram seus limites, identificado pelas setas. 

 

(13) Maria leu o jornal. 

 

 Neste exemplo, o evento é representado perfectivamente através da 
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conjugação no pretérito perfeito do verbo „ler‟, e nos mostra a delimitação do 

intervalo de leitura do jornal. Veja que as setas delimitam o espaço de leitura e que 

tais espaços estão fechados. Podemos dizer também que Maria parou de ler o 

jornal; temos então uma ação não mais em andamento. 

 

 

 

Ilustração 6: Intervalos fechados. 

 

(14) Maria lia o jornal. 

 

 Já o exemplo (14), temos a forma de pretérito imperfeito do mesmo verbo „ler‟, 

contudo, seus espaços estão abertos, não delimitados. Temos então a noção de 

uma leitura que não está encerrada, ou seja, que ainda está em andamento. Veja 

abaixo: 

 

 

 

Ilustração 7: Intervalo não delimitado. 

 
 
Analisemos agora a sentença abaixo: 

 

(15) Maria lia o jornal quando João chegou. 

 

 Veja nesta sentença que temos um verbo no pretérito imperfeito („lia‟) e outro 

no pretérito perfeito („chegou‟), relacionados pelo conectivo „quando‟. A relação 

estabelecida entre os eventos é uma na qual o evento de leitura engloba o evento de 
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chegada do João, ou seja, João chegou depois que Maria começa a ler o jornal, e a 

leitura provavelmente continua depois da chegada do João (na interpretação mais 

saliente que temos dessa sentença). Tudo isso pode ser graficamente representado 

como abaixo: 

 

 

Ilustração 8: Relação entre os eventos. 

 
 Compare a sentença (15) com a seguinte: 

 

(15a) Maria leu o jornal quando João chegou. 

 

A única diferença em relação à sentença (15) é que agora que temos dois verbos no 

aspecto perfectivo sendo relacionados por „quando‟; mas nossa interpretação da 

relação entre os dois eventos é bem diferente do que temos em (15). Em (15a), a 

leitura do jornal pode se dar logo depois da chegada de João, ou ainda podemos ter 

uma interpretação na qual o fim da leitura do jornal coincide com a chegada do João. 

Ou seja, em (15a), ou Maria começa a ler o jornal quando João chega, ou termina de 

ler o jornal quando João chega, mas não há uma interpretação como tínhamos em 

(15), na qual o evento de chegada do João acontece, por assim dizer, dentro do 

evento de leitura do jornal. 

 Essas dinâmicas diferentes apresentadas por eventos veiculados no aspecto 

imperfectivo e perfectivo quando relacionadas através de „quando‟ com eventos no 

perfectivo é um ótimo diagnóstico da dinâmica entre eventos trazido pelo aspecto: 

 

 Primeiro evento no imperfectivo („lia‟): 
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Ilustração 9: Segundo evento dentro do primeiro. 

 

 Segundo evento no perfectivo („chegou‟): 

 

 

 

Ilustração 10: Interpretação coincidente. 

 

 Outra característica que distingue a representação aspectual perfectiva da 

imperfectiva é o que chamaremos de isomorfismo, ou seja, a ordem de 

apresentação dos eventos perfectivos é igual ou correspondente à ordem de 

ocorrência dos eventos no mundo ou mesmo de uma narrativa (ou seja, a ordem na 

qual os eventos aparecem descritos é igual à ordem em que interpretamos a 

ocorrência dos eventos). Veja: 

 

(16) Ontem, João chegou em casa, conversou com Maria, tomou banho, jantou e foi 

dormir. 

 

 Na sentença (16), os eventos são apresentados numa dada ordem, ou seja, 

primeiro lemos „chegou em casa‟, depois „conversou com Maria‟ e assim por diante. 

O ponto é que interpretamos que tais eventos ocorreram na ordem em que lemos, 

ou seja, primeiro João chegou em casa, depois conversou com Maria e assim por 

diante. 

 Contudo, o isomorfismo pode ser violado quanto utilizamos conectivos como, 

por exemplo, „porque‟: 
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(17) João caiu porque escorregou numa casca de banana. 

 

Neste caso, o isomorfismo é violado porque primeiro João escorrega em uma 

casaca de banana e depois ele cai. O mesmo não ocorre com a ordem de leitura da 

sentença, pois, diferentemente da interpretação, lemos primeiro que João cai e 

depois que ele escorrega na casca de banana. Sendo assim, ocorreu a violação 

porque o evento „cair‟ se deu a partir do evento „escorregar‟ e não o contrário como 

quando lemos. 

 Tal situação não ocorre com eventos imperfectivos, que não impõem uma 

ordem temporal nos eventos que são por ele veiculados, o que possibilita que os 

eventos apresentados pelas sentenças possam ser apresentados em ordens 

diferentes sem mudança significativa no tipo de informação que é transmitida. Este é 

o caso do exemplo abaixo, no qual mesmo invertendo a ordem dos eventos, a 

interpretação não sofre alteração do ponto de vista da ordem em que os eventos 

estão relacionados. 

 

(18) Maria lia o Jornal quando João chegava. 

(19) João chegava quando Maria lia o jornal. 

 

 Um último teste que podemos realizar para classificar os eventos em 

perfectivos ou imperfectivos é a compatibilidade com alguns adjuntos temporais do 

tipo: „durante‟ / „por X tempo‟, pois, em uma leitura semelfactiva – ou seja, uma 

leitura na qual há apenas uma única ocorrência do evento em questão, sem nenhum 

tipo de repetição – somente eventos perfectivos se combinam com tais adjuntos. A 

sentença abaixo demonstra essa compatibilidade. 

 

(20) (Ontem) João brincou com Maria durante/por 20 minutos (e voltou pra casa) 

(21) (?) (Ontem) João brincava com Maria durante/por 20 minutos (e voltava pra 

casa) 

 

 Na sentença (20), temos o tempo exato que João brincou com Maria, e isso 

se mantém mesmo desconsiderando os trechos entre parêntesis. O mesmo não 

ocorre na sentença (21), pois o evento imperfectivo dá noção de repetição e levando 
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em consideração os trechos entre parêntesis, não há possibilidade de interpretação, 

o que resulta em estranheza. O que percebemos é a necessidade de um 

complemento perfectivo: 

 

(22) (Ontem) João brincava com Maria durante / por 20 minutos (quando Pedro 

chegou) 

 

 Neste caso a interpretação é que quando Pedro chegou, fazia exatamente 20 

minutos que João e Maria brincavam. 

 

 Para finalizar esta seção, consideraremos neste trabalho, como dissemos, 

que o aspecto perfectivo não apresenta subdivisão; quanto ao imperfectivo será 

atribuído duas subclasses: habitual e progressivo. Abaixo, a representação gráfica 

desse esquema: 

 

 

 

Ilustração 11: Subdivisão do aspecto imperfectivo. 

 

 O habitual é um tipo de aspecto imperfectivo que exprime, como o próprio 

nome diz, um hábito. Apresenta eventos sob o ponto de vista da repetição, como 

„tomar banho‟ por exemplo. Veja: 

 

(23) João tomava banho toda noite. 

 

Percebemos nesta sentença que a habitualidade é ainda reforçada através do 



27 

 

adjunto „toda noite‟. Ou seja, João tinha por hábito „tomar banho toda noite‟, temos 

um evento que se repete por um dado período de tempo, um evento que ocorre em 

cenas diferentes ou em várias cenas. 

 

 É importante, contudo, não confundir aspecto imperfectivo habitual com 

iteratividade, ou seja, eventos que se constituem de repetição, como, por exemplo, 

„tossir‟.  

 

(24) João esteve tossindo. 

Portanto, „tossir‟ é um evento iterativo, ou seja, ocasionalmente „João esteve 

tossindo‟, i.e., o evento se repete apenas em uma cena particular. 

 Sobre a distinção entre habitualidade e iteratividade, Garcia13 se apropria das 

considerações de dois autores: Comrie (1976, p. 27)14, enfatiza a diferença entre 

habitualidade como uma repetição regular e constante e iteratividade, representado 

por uma repetição ocasional; Lyons (1979, p. 716), chama atenção para a 

impropriedade do termo habitual citando como exemplo o fato de podermos dizer 

que „uma árvore dava frutas todo mês de outubro‟ usando a forma habitual, mas que 

não podemos considerar que a árvore tinha o hábito de dar frutas.  

 Comrie (1976)15 explica que o que é comum a todas as ações habituais é o 

fato de elas serem características de um determinado período de tempo, de modo 

que elas não sejam vistas como acidentais. Ressaltando ainda a importância de não 

se confundir os conceitos de habitualidade e iteratividade, ocorrência sucessiva de 

uma mesma situação, pois uma ação habitual não é necessariamente iterativa. 

 Sobre o progressivo Comrie (1978, p. 12)16,  diz que é “uma combinação de 

continuidade com não estatividade”. Segundo Garcia, essa definição é muito 

interessante por dois motivos: primeiro, por delimitar precisamente o campo de 

significado coberto pelo progressivo; segundo, por delimitar o tipo de situação: 

estatividade, incompatível com o aspecto progressivo.   

                                                 
13

 GARCIA, Afrânio da Silva. Verbos incompatíveis com o progressivo. Estudo comparativo do Inglês e do 

português.São Gonçalo: UERJ. SOLETRAS, Ano X, nº 20, jul/dez 2010. 
14

Cf. citação do autor. 
15

 ESTRÊLA, Fernanda Nunes. A interpretação aspectual do morfema – ED por falantes nativos do português 

do Brasil aprendizes de Inglês L2. [Dissertação de Mestrado] Rio de Janeiro, RJ: Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro UFRJ/FL , 2010. 
16

 GARCIA, Afrânio da Silva. Verbos incompatíveis com o progressivo. Estudo comparativo do Inglês e do 

português.São Gonçalo: UERJ. SOLETRAS, Ano X, nº 20, jul/dez 2010. 
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 A partir de uma argumentação de Woisetschlaeger, Coroa (2005) diz que as 

formas progressivas não se identificam exatamente com a duração: a duração pode 

ser descrita por outros recursos, como adjuntos temporais, talvez, mas não pela 

flexão verbal. As formas ditas progressivas se opõem às não-progressivas quanto à 

maneira de descrever o mundo, ou aos fatos do mundo a que chamamos eventos e 

não quanto à duração desses eventos. Sendo assim, essa oposição está mais no 

âmbito do aspecto do que do tempo propriamente dito. 

 O aspecto imperfectivo progressivo aparece, na maioria das vezes, nas 

flexões do verbo. Veja o exemplo: 

(25) João estava trabalhando no mercado. 

 

O que percebemos, é que esses tipos de eventos não são compatíveis com 

complementos que nos dão a ideia de conclusão do evento ou de um ponto final, 

bem como com advérbios do tipo culminativos „até as 20:00hs‟: 

 

(26) (?) Quando cheguei, João estava trabalhando no mercado em duas horas. 

(27) (?) Quando cheguei, João estava trabalhando no mercado até as 20:00hs. 

 

 Porém, ao substituirmos a oração „quando cheguei‟ pelo advérbio „ontem‟ esta 

combinação se torna possível: 

 

(28) Ontem, João estava trabalhando no mercado até as 20:00hs. 

 

Sendo assim, a menos que seja informado o fim do evento „até as 20:00 horas‟, o 

progressivo nos impede de delimitar seu fim, pois apresenta o evento no seu 

desenrolar. 

 

 Por fim, o que podemos concluir sobre o aspecto para podermos analisar a 

PPP, é que ele é um fenômeno muito complexo que possibilita inúmeras análises e 

que pode ser representado por diversas maneiras em uma mesma língua. Ele nos 

fornece uma rica bagagem de estudo, pois, mesmo que esteja ligado à referência 

temporal, podemos dizer que ele possui características próprias que podem 

modificar toda a interpretação da sentença.  



29 

 

2.3 ACIONALIDADE 

 

 

 Recapitulando as seções anteriores, temos que, referência temporal é o 

componente que nos dá a localização do evento em uma linha do tempo e o aspecto 

é a representação de um evento como concluso ou inconcluso. Porém, há ainda 

uma terceira noção que desempenha papel fundamental nos estudos dos 

fenômenos tempo-aspectuais: a acionalidade. Essa noção refere-se ao tipo ou 

natureza dos eventos, não se tratando de sua localização no tempo nem sua 

representação como concluso ou inconcluso, mas sim de que modo o evento se 

constitui. Desse modo, como adiantamos, os evento podem ser classificados através 

dos seguintes traços: [± durativo], [± estativo] e [± télico], que já podem ser 

encontrados no trabalho pioneiro de Vendler (1967).  

 A combinação desses traços nos permite isolar quatro classes acionais: 

estativo, atividade, accomplishments e achievements. Sobre esses traços, cabem os 

seguintes comentários:  

 

 Estativo X dinâmico: possibilidade de um predicado descrever, 

respectivamente, um estado que não se altera no período de um tempo ou 

uma sucessão de estados ou estágios de um processo, que transcorre no 

tempo. Os primeiros são estáticos e o segundo envolvem dinamicidade e 

mudança; 

 

 Télico X atélico: relativo à possibilidade de um predicado representar, 

respectivamente, um fim predeterminado ou não. Eventos télicos 

caracterizam-se por ser um processo que evolui até um ponto além do qual 

não poderá ter mais prosseguimento, ao passo que os atélicos não 

apresentam um fim definido; 

 

 Pontual X durativo: possibilidade de um predicado apresentar um evento que 

não se prolonga no tempo, no caso do pontual, ou contrariamente, um evento 

ou estado que se prolonga por um determinado período, no caso do 
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durativo17.  

  

Veremos adiante que certos verbos descrevem eventos que possuem um 

ponto de culminação intrínseco, ou seja, um telos; outros descrevem processos ou 

ações que podem ser interrompidos a qualquer momento ou mesmo prolongados 

indefinidamente; outros verbos, não descrevem coisas que acontecem, mas sim 

estados, por exemplo, saber latim18. A seguir, ao longo desta seção, discutiremos 

mais detalhadamente as classes acionais, identificando sistematicamente os testes 

que permitem reconhecê-las. 

 Como forma de representação, segue abaixo uma demonstração gráfica para 

melhor visualizar as características acionais apresentadas: 

 

 

CLASSES [± télico] [± durativo] [± dinâmico] 

estativo - + - 

atividade - + + 

accomplishment + + + 

achievement + - + 

 

 
Tabela 1: Traços das classes acionais. 

 
 
 Resta-nos então estabelecer critérios para classificar os eventos a partir 

desses traços, bem como estudar mais detalhadamente o que essas categorias 

representam. 

 Primeiramente, devemos deixar bem claro que as características dêiticas dos 

eventos são de responsabilidade da referência temporal. Em segundo lugar, 

podemos usar tanto aspecto perfectivo quanto o imperfectivo com diferentes 

acionalidades, apresentando assim resultados linguísticos diferenciados. Outro 

critério que podemos utilizar é veicular os eventos nos diferentes aspectos e 

                                                 
17

 Segundo Basso e Ilari (2004), as expressões durativas „por X tempo‟, aludem ao tempo transcorrido desde o 

inicio do evento, mas não ao final dele (i.e., não falam nada sobre o telos de eventos que os têm). 
18

 CHIERCHIA (2003. p. 489). 
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procurar por fenômenos inferenciais. Logo abaixo apresentaremos um quadro 

sumário que dá conta de vários fatos interessantes relacionados aos predicados 

verbais: 

 

CLASSES 

em X tempo 

[± télico] 

por X tempo 

[± durativo] 

fazer o mesmo 

[± estativo] 

estativo desviante sim/não não 

atividade desviante sim sim 

accomplishment sim sim sim 

achievement sim não sim 

 

 
Tabela 2: Compatibilidade das classes acionais. 

 
 A possibilidade que chamamos de “desviante”, conforme descreveremos 

abaixo, remete a uma interpretação possível mais pouco saliente das combinações 

em questão. Como resumo descritivo do quadro apresentado, temos que: 

 

 Os estativos: são incompatíveis com „fazer o mesmo‟;  

 

 Uma atividade: é compatível com adjuntos „por X tempo‟ e „fazer o mesmo‟;  

 

 Um accomplishment: é compatível com „em X tempo‟, „por X tempo‟ e com 

„fazer o mesmo‟; por fim 

 

 Um achievement: é compatível com „em X tempo‟ e com „fazer o mesmo‟. 

 

Tanto os estativos como as atividades são atélicas, pois não possuem um 

ponto final previsível, a diferença é que as atividades são dinâmicas. Já os 

achievementseaccomplishments são télicos, visto que apresentam um fim previsível. 

Os achievements são eventos não-durativos, ou seja, eles não levam um “tempo 

para acontecer”, pois ocorrem num instante. Já os estativos são os únicos que não 

correspondem a dinamicidade e agentividade, por isso, não combinam com 
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construções do tipo „fazer o mesmo‟. 

 Nas próximas seções, veremos separadamente cada classe acional, suas 

caracterizações, esquemas gráficos e exemplos a fim de identificar os eventos de 

acordo com sua natureza. 

 

 

2.3.1 ESTATIVOS 

 

 

 Os estativos são predicados que não correspondem a uma dinamicidade, são 

estáticos, ou seja, não é retrato de algo que “acontece”, mas sim, que subsiste. Por 

exemplo: „saber‟, „conhecer‟, „entender‟, „acreditar‟, „ter‟, „possuir‟, „amar‟, „querer‟, 

„ser alto‟, „ser casado‟, „estar doente‟, etc. Vejamos a seguir, construções que são e 

que não são possíveis com os estativos: 

 

 

 

Ilustração 12: Construções (im)possíveis com os estativos. 

 

Veja abaixo que os estativos não admitem o imperativo: 

 

(29) (?) Maria, saiba latim agora! 

(30) (?) João, seja alto! 

 

 Essa classe acional não envolve agentividade ou controle, i.e., capacidade de 

desencadear uma atividade ditada pelo verbo, por isso não admitem imperativo nem 

construções de sentenças do tipo „fazer o mesmo‟; são essas características que 

tornam (29) e (30) ruins.  

 Vejamos a seguir, como os estativos se comportam com construções do tipo 
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„fazer o mesmo‟: 

 

(31) (?) Maria esteve/estava sabendo latim e João fez o mesmo. 

(32) Maria esteve/estava aprendendo latim e João fez o mesmo. 

 

 Com relação às sentenças (31) e (32), não temos dúvida nenhuma de que 

João pode fazer o mesmo que Maria: „aprender latim‟. Mas não pode fazer o mesmo 

como „saber latim‟, por isso a sentença (31) é no mínimo estranha. A classe acional 

do verbo „saber‟ pertence aos estativos, por isso, a sentença é ruim, diferentemente 

de (32), que é uma sentença perfeitamente possível. 

Quanto às perífrases progressivas, podemos perceber que boa parte dos 

estativos são ruins em tal construção, como atestam as sentenças abaixo: 

 

(33) (?) Maria esteve/estava sabendo latim quando João chegou. 

(34) Maria esteve/estava aprendendo latim quando João chegou. 

 

A sentença (33) não é boa, porque não podemos dizer que Maria sabia latim e 

simplesmente deixou de saber quando João chegou, pois saber é um estado. Já em 

(34), podemos dizer perfeitamente que ela esteve aprendendo latim quando João 

chegou. Novamente podemos dizer que o ato de aprender, caracteriza um evento 

dinâmico e não um estado.  

  No que diz respeito aos adjuntos adverbiais, os testes demonstram que os 

estativos são eventos que têm uma duração, mas não um ponto de culminância, por 

exemplo: 

 

(35) Maria amou João por muitos anos. 

 

Essa sentença é possível, mas não há um ponto de culminância. 

 Podemos também subdividir as classes dos estativos em permanentes e não-

permanentes19. Veja o esquema: 

 

                                                 
19

 BASSO, R. M.; ILARI, R. (2004. p. 15 – 26). 
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Ilustração 13: Subdivisão dos estativos. 

  

Os estativos permanentes são aqueles com os quais construções que tem a 

ver com duração não se combinam. Já os não-permanentes, são aqueles que 

permitem adjuntos do tipo „o dia inteiro‟, „a manhã toda‟, „por uma hora‟, etc. Veja 

mais alguns exemplos: 

 

Estativos permanentes: 

 

(36) João sempre acredita em duendes. 

(37) João conhece a capital de Santa Catarina. 

(38) João é uma boa pessoa. 

 

Estativos não-permanentes: 

 

(39) Maria teve dor de cabeça a manhã toda.  

(40) Ontem, João tinha R$ 10,00. Hoje, não tem mais, gastou tudo. 

(41) João acreditou em Pedro por uma hora20.   

 

 Por fim, podemos concluir que somente alguns estativos se combinam com 

adjuntos temporais, i.e., aqueles adjuntos que dizem algo sobre a duração do evento 

em questão. Tal diferença é a responsável pela divisão da classe acional dos 

estativos: permanentes, aqueles que não funcionam com adjuntos de duração e os 

                                                 
20

 Imaginemos que João e Pedro conversavam por uma hora, contudo, João descobriu que tudo o que Pedro 

falava era mentira, então, após esse período ele deixou de acreditar em Pedro. Sendo assim, consideramos como 

um estativo não-permanente porque João acreditou em Pedro por apenas uma hora. 
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não-permanentes, aqueles que funcionam.  

 Um último ponto importante em relação aos estativos permanentes vs. não-

permanentes é que essa divisão não é categórica, ou seja, há eventos mais 

permanentes que outros, como nos exemplos abaixo: 

 

(42) João é humano. 

(43) João é careca. 

(44) João é o presidente do clube. 

 

(42) é mais permanente que (43), que, por sua vez, é mais permanente que (44). 

 

 

2.3.2 ATIVIDADE 

 

 

 A atividade caracteriza-se por ser dinâmica e não possuir um fim previsível, 

podendo dar noção de continuidade. Exemplos de atividade são „nadar‟, „correr‟, 

„caminhar‟, „empurrar‟, „passear‟, „dirigir o carro‟, etc: 

 

 

 

Ilustração 14: Gramaticalidade e interpretação desviante dos atélicos. 

 

Um teste que podemos fazer com relação à atividade, é no que diz respeito aos 

sintagmas adverbiais: „em uma hora‟ e „por uma hora‟: 

 

(45) (?) Maria correu em uma hora. 

(46) Maria correu a Maratona de Florianópolis em uma hora. 

(47) Maria correu por uma hora. 

(47a) Maria correu por uma hora e João fez o mesmo. 
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 Na sentença (45), a menos que, costumeiramente Maria corra uma distância 

determinada, por exemplo, 20 km em uma hora, a sentença é ruim – sempre 

tentaremos gerar interpretações do tipo „correr uma certa distância‟. Se não houver 

alguma distância envolvida, a sentença não é boa, pois intuitivamente temos a 

necessidade de um complemento da sentença como em (46). Já as sentenças (47) 

e (47a) são possíveis, uma vez que delimitam o tempo transcorrido.  

 Uma possibilidade de interpretação da sentença (45), ainda que não muito 

saliente, é que Maria levou uma hora para começar a correr, algo que pode ficar 

mais claro numa sequência como: 

 

(45a) Ontem, até trocar sua roupa, pôr seu tênis e tal a Maria levou uma hora pra 

começar a correr. Logo, no fim das contas, a Maria correu em uma hora. 

 Ou seja, Maria levou uma hora para começar a correr. Esta é certamente uma 

interpretação possível, mas, como dissemos não muito saliente, e por isso 

chamamos de “desviante”. É possível também interpretar que o adjunto „em uma 

hora‟ mede o tempo transcorrido entre o fim do evento e o momento em que ele é 

relatado, quando, por exemplo, alguém diz: 

 

(45b) Maria correu em uma hora. 

 

A sentença (45b) estaria veiculando, nessa interpretação, que Maria parou de correr 

há uma hora. 

 Com relação à sentença (47), o adjunto simplesmente explicita a duração da 

corrida, o tempo em que Maria correu.  

 Nas duas classes que seguem Chierchia (2003) (apudVendler (1967)), 

classifica os accomplisments como eventos prolongados e os achievementscomo 

eventos pontuais. Com essas caracterizações, torna-se mais visível a distinção 

dessas classes.  

  

 

2.3.3 ACCOMPLISHMENTS 

 

 Os accomplishments também correspondem a eventos dinâmicos, durativos e 
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télicos, pois possuem um ponto final previsível: 

 

 

 

Ilustração 15: Característica dos accomplishments. 

 

 

 

Ilustração 16: Gramaticalidade e interpretação desviante dos accomplishments. 

 

(48) João construiu sua casa. 

 

Esta sentença é típica de um evento prolongado, ou seja, na construção há um 

tempo envolvido, temos também claramente a ideia de que há um ponto de 

culminação, aquele em que a casa fica pronta; sendo assim percebemos que esses 

eventos são compostos por um processo mais um ponto de culminância. 

 Quando combinado com „em X tempo‟ o que temos é a marcação do tempo 

que levou até o alcance do telos, que é o ponto final ou de culminância do evento, 

no caso, a casa estar pronta: 

 

(48a) João construiu sua casa em dois anos. 

 

 Quando o que temos é a combinação com „por X tempo‟, a interpretação que 

fazemos é de que o evento ocorreu por um certo período, cessou, mas seu telos não 

foi necessariamente atingido. Em outras palavras, com a sentença abaixo, não 

sabemos se a casa do João está pronta ou não, sabemos apenas que ele não está 

mais construindo sua casa, que é a contribuição do aspecto: 

 

(48b) João construiu sua casa por dois anos. 
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2.3.4 ACHIEVEMENTS 

 

 

 Os achievementssão eventos não-durativos, visto que, diferentemente das 

outras três classes, não têm um tempo de duração, pois acontecem num instante – 

isso se dá pela impossibilidade de combinação com adjuntos do tipo „por X tempo‟ 

ou „durante X tempo‟. Como exemplo desses verbos temos: „encontrar‟, „flagrar‟, 

„reconhecer‟, „identificar‟, „descobrir‟, „alcançar‟, „desmaiar‟, „estourar‟, etc. Alguns 

dos achievementssão télicos, pois, assim como os accomplishments, possuem um 

ponto final. Contudo, o que os diferencia, é que enquanto os achievementssão 

eventos pontuais, os accomplisments são durativos. 

 

 

 

Ilustração 17: Característica dos achievements. 

 

 

 

Ilustração 18: Gramaticalidade e agramaticalidade dos achievements. 

 

(49) Na saída do cinema, Maria reconheceu João. 

 

A sentença nos mostra que „reconhecer‟ é pontual, que consiste apenas no 

momento da identificação instantânea, independentemente dos estágios 

preliminares que antecedem o processo. E é exatamente esse traço de pontualidade 

que os torna incompatível com adjuntos que expressam duração. Sendo assim, 

podemos perceber que alguns achievements não se combinam com perífrases 
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progressivas21: 

 

(50) (?) Maria esta achando a chave do carro. 

Temos que o evento „achar‟ também é pontual, ou seja, não tem uma duração, seu 

telos é alcançado no exato momento em que o objeto é achado. 

 Uma última consideração a ser feita, é que podemos subdividir os 

achievements em: transformativos e instantâneos: 

 

 

 

Ilustração 19: Subdivisão dos achievements. 

 

 Enquanto os verbos transformativos possuem caráter pontual, como „achar o 

cartão‟, e não se combinam com „por X tempo‟; os instantâneos são eventos que 

podem se combinar com „por X tempo‟, mas disparam um interpretação iterativa, 

segundo a qual o evento ocorreu várias vezes numa mesma “cena”, como, por 

exemplo, “Ontem João tossiu por 10 minutos”; fala-se aqui de uma única ocorrência, 

mas na qual houve várias eventos de tossir. 

 Essas duas subclasses são caracterizados por serem não-durativas e 

dinâmicas, porém, a distinção que encontramos entre os eventos transformativos e 

os eventos instantâneos é com relação à telicidade, ou seja, enquanto a primeira 

subclasse admite predicados do tipo „em X tempo‟, a segunda não admite. Aos 

eventos não-durativos télicos reservaremos o termo achievement propriamente dito 

ou transformativo, e aos eventos não-durativos atélicos reservaremos o termo 

                                                 
21

 Quando há combinação de um achievement com o progressivo, interpretamos sua “fase preparatória” e não 

exatamente o evento achievement. Assim, a sentença „João estava ganhando a corrida‟ é interpretado como „João 

estava liderando a corrida‟.  

Instantâneos 
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instantâneo. 

 Com esses testes, vimos que os verbos se agrupam em classes articuladas e 

sistematizadas por propriedades semânticas. Assim, concluímos que, a acionalidade 

refere-se à natureza do evento, se é ou não durativo, se é ou não estativo ou se 

possui um ponto final previsível. Nesse contexto, temos que: 

 

 Estados são: [- telico], [+ estativo] e [- dinâmico]; 

 Atividades são: [- télico], [+ durativo] e [+ dinâmico]; 

 Accomplishments são: [+ télico], [+durativo] e [+ dinâmico]; 

 Achievementssão:  

 transformativos: [+ télico], [- durativo] e [+ dinâmico]; 

 instantâneo: [- télico], [- durativo] e [+ dinâmico]. 
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3 REFERÊNCIA TEMPORAL, ASPECTO E ACIONALIDADE da PPP 

 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é identificar quais características de referência 

temporal, aspecto e acionalidade a PPP apresenta. Por caracterizar uma locução 

verbal, a PPP é formada pela união de um verbo auxiliar acrescido de um verbo 

principal. Tal perífrase, como é o caso para qualquer forma verbal simples ou não, 

tem características tempo-aspectuais únicas.Veja abaixo um exemplo de PPP: 

  

(51) Ontem, João esteve lendo a tarde toda. 

  

 Na perífrase, que está destacada em itálico, percebemos inicialmente que o 

verbo auxiliar „estar‟ encontra-se no pretérito perfeito, por isso temos uma perífrase 

perfectiva, e esta mesma perífrase também é progressiva porque o verbo principal 

encontra-se no gerúndio. Sendo assim, temos uma perífrase que além de ser 

progressiva é também perfectiva, e é justamente por envolver uma forma no 

pretérito perfeito („esteve‟), que é comumente associado ao aspecto perfectivo, e 

uma forma no gerúndio („lendo‟), comumente associado ao aspecto imperfectivo, 

que essa perífrase desperta o interesse de quem investiga características tempo-

aspectuais de eventos em língua natural. 

 No que segue neste trabalho, analisaremos as particularidades e 

peculiaridades da perífrase progressiva perfectiva (PPP) no português brasileiro. 

 

 

3.1 REFERÊNCIA TEMPORAL da PPP 

 

 

 Com relação à referência temporal, percebemos que tanto a PPP quanto a PPI e 

as formas no pretérito perfeito e imperfeito possuem vários traços em comum: prova 

disso é que possuem o mesmo esquema para localizar o evento de fala, podendo ou 

não haver uma localização temporal (LT) implícita; e que ambas localizam o evento 

no passado em relação ao momento de fala.  

 Para uma boa análise da PPP, é importante ter em mente a distinção que 
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propomos entre tempo verbal e referência temporal, visto que possuem 

características distintas. Recapitulando, “tempo verbal” se refere às formas 

morfológicas em que um verbo pode aparecer flexionado, formas que encontramos 

na gramática sob o nome de “pretérito”, “presente” e “futuro”; por sua vez, a 

“referência temporal” é o sentido das formas verbais que se relacionam com o tempo 

ou ainda com a localização temporal dos eventos. Veja a partir do exemplo abaixo 

essa distinção:  

 

(52) Estive lendo a tarde toda. 

 

 Costumeiramente a gramática nos mostra que o tempo verbal da oração é 

pretérito, ou seja, algo que ocorreu no passado. Quanto à característica da 

referência temporal, temos um evento que ocorreu antes do momento de fala (MF), 

e é aí que está a grande diferença: o tempo verbal é uma característica morfológica, 

ou seja, identificada pela terminação do verbo. Já a referência temporal, é uma 

propriedade semântica e tem por objetivo localizar o evento em uma linha do tempo, 

neste caso, em relação ao momento da fala. Por exemplo, o pretérito perfeito „bebeu‟ 

e o imperfeito „bebia‟ são dois tempos verbais distintos, que, no entanto, possuem a 

mesma referência temporal. 

 Esses momentos de referência temporal dos verbos são os mesmos já 

citados no capitulo anterior, 2.1, sobre “referência temporal” e que é o mais 

comumente utilizado pela maioria dos linguistas, conforme proposto por 

Reichenbach (1947): o momento de fala (MF), o momento do evento (ME) e o 

momento da referência (MR). 

 Ainda com relação à referência temporal, precisamos destacar pelo menos 

dois pontos importantes: 

 

 O caráter dêitico do momento de fala (MF) onde podemos estabelecer o 

“cálculo temporal”: passado, presente e futuro. 

 

 Para a PPP, não levaremos em conta a relevância do momento de referência, 

visto que essa necessidade de um (MR) é necessário, em princípio, apenas 

para os tempos como o “mais-que-perfeito” e o “futuro perfeito”, pois localizam 
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os eventos não somente pelo MF, mas necessariamente por um outro 

momento. 

 Sendo assim, do ponto de vista da referência temporal temos um evento que 

ocorre antes do momento de fala, ou seja, (ME (LT) – MF), podendo ou não haver 

uma localização temporal (LT) explícita. Vejamos alguns exemplos: 

 

(53) Assim como o prefeito, muitos estiveram trabalhando na campanha do ex-

prefeito de Florianópolis. 

(54) „Estive correndo até perder o fôlego‟, disse João. 

(55) Ontem esteve chovendo. Eu usava uma capa de chuva.  

 

 Os exemplos (53) e (54), localizam o evento antes do momento de fala, sem 

apresentar nenhuma (LT), temos ME – MF. Já na sentença (55), temos a (LT) 

explícita „ontem‟, e dessa forma temos a configuração: ME (LT) – MF. Por fim, 

para evidenciar que tanto a PPP quanto a PPI estão localizadas no pretérito, 

faremos um teste com „amanhã‟, um advérbio que se combina apenas com 

referência temporal futuro: 

 

(56) (?) Amanhã, esteve chovendo. Eu usava uma capa de chuva. 

(57) (?) Amanhã, estava chovendo. Eu usava uma capa de chuva. 

 

 Como podemos perceber, tanto (56) quanto (57), não são possíveis: podemos 

considerar essa impossibilidade como uma evidência de que o evento veiculado pela 

PPP (mas também pela PPI) está localizado num momento anterior ao momento de 

fala. Para podermos reforçar esse ponto – i.e., de que a referência temporal da PPP 

é passado – é necessário avaliarmos o comportamento da PPP quando combinada 

com itens que demandam a referência temporal presente, como „agora‟ ou „nesse 

exato momento em que falo‟. Vejamos então tal combinação: 

 

(56a) (?) Agora, esteve chovendo. 

(57a) (?) No exato momento em que falo, esteve chovendo. 

 

De fato, as sentenças acima soam estranhas: assim sendo, podemos concluir que, 
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do ponto de vista da referência temporal, o que a PPP faz é veicular um evento 

passado, ou seja, um evento localizado antes do momento de fala. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO ASPECTUAL da PPP 

 

 

 Com relação ao aspecto, primeiramente devemos salientar que recorrendo à 

referência temporal apenas como base é impossível distinguir tempos que a 

gramática separa e que usamos em contextos muito distintos: são os casos do 

pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Tempos que veiculam um evento que 

acontece antes do momento da fala.  

 O aspecto, por ser não dêitico, nada tem a ver com a referência temporal, 

pois não localiza o evento em uma linha do tempo, sua função é a representação 

que o falante faz quando o veicula. 

 Sendo assim, caracterizamos o aspecto do verbo como perfectivo e 

imperfectivo: no caso do perfectivo, temos um evento concluso, finalizado ou 

determinado. O imperfectivo, por sua vez, apresenta um evento em andamento, 

inacabado e que nos transmite também a ideia de repetição. Veja nos exemplos 

abaixo a distinção: 

 

(58) Ontem, João falou com Maria por 20 minutos. 

(59) (?) Ontem, João falava com Maria por 20 minutos. 

 

 Nessas duas sentenças temos o evento localizado na mesma linha do tempo, 

ou seja, o momento do evento é anterior ao momento da fala ME (LT) – MF. O que 

distingue essas duas sentenças é a veiculação que o falante faz aspectualmente. 

Sendo assim, temos em (58) um evento perfectivo; em (59), temos um evento 

imperfectivo, e a sentença não é boa porque intuitivamente percebemos a 

necessidade de continuidade ou complemento da sentença. Tais sentenças podem 

ser “melhoradas” como abaixo: 

 

(60) Ontem, João estava falando com Maria por 20 minutos e continuou falando; e 
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(61) Ontem, João estava falando com Maria por 20 minutos quando começou a 

chover. 

 

 Sendo assim, podemos concluir com estes exemplos, a noção de conclusão 

do evento no caso do aspecto perfectivo, aqui representado pela sentença (58) e a 

noção de continuidade ou complemento, no caso do aspecto imperfectivo, 

representado pela sentença (59), continuada ou complementada pelas sentenças 

(60) e (61). 

 Com estes exemplos, podemos retomar a pergunta que lançamos na 

introdução deste trabalho relativamente ao comportamento da PPP: um evento 

veiculado através da PPP é concluso ou inconcluso? Nossa hipótese é de que a 

PPP, por ter uma auxiliar perfectivo, é perfectiva, mas para embasar essa afirmação, 

partiremos dos testes: 

 

1º Teste: Verificar a impossibilidade de interrupção do processo; 

 

(62) (?) Ontem, quando João esteve pintando o quadro, Pedro chegou. 

(63) Ontem, quando João estava pintando o quadro, Pedro chegou. 

 

 Podemos verificar tal impossibilidade de interrupção no processo quando 

interpretamos a sentença (62); ao compararmos com (63), a interrupção do evento 

de „pintar o quadro‟ para que a chegada de Pedro ocorra no seu interior é mais 

saliente em (63). É interessante notar que não temos claramente a interpretação de 

que com „João esteve pintando o quadro‟ o quadro esteja completo, o que mostra 

que a falta de saliência na interpretação de que a chegada de Pedro se deu no 

interior do evento de pintar o quadro é resultado não do alcance do telos (o quadro 

pronto), mas sim da perspectiva aspectual perfectiva, que apresenta um evento 

globalmente e como não mais em andamento. Diferentemente da sentença (63), 

que, por veicular um processo contínuo em que os eventos são coincidentes 

(„chegar‟ se dá “no interior” de „pintar‟), conseguimos afirmar que no momento em 

que Pedro chegou, João pintava o quadro. 

 

2º Teste: Verificar a incapacidade de estabelecer isomorfismo, ou seja, semelhança 
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estrutural das sentenças entre a ordem de apresentação e de ocorrência dos 

eventos. Por exemplo: 

 

(64) Maria chegou em casa, guardou a mala, preparou o jantar, jantou e dormiu. 

(65) (?) Maria esteve chegando em casa, esteve guardando a mala, esteve 

preparando o jantar, esteve jantando e dormiu. 

 No exemplo (64), temos eventos no pretérito perfeito e nossa interpretação é 

a de isomorfismo.Isso não se verifica em (65): a sentença aparece “quebrada” em 

vários cenários, e não conseguimos perceber claramente a ordenação dos 

momentos.  

 Esta incapacidade de estabelecer isomorfismo se dá por conta de dois 

motivos: primeiro é que a PPP, ainda que perfectiva, também é progressiva, sendo 

assim, enquanto o verbo auxiliar („esteve‟) possui características de um evento 

finalizado ou concluído, os verbos principais („chegando‟, „guardando‟, „preparando‟ e 

„jantando‟) estão na forma de gerúndio, representando o evento inacabado ou em 

andamento; o segundo motivo é que tais restrições são também de características 

acionais22 e não somente aspectuais. Voltaremos a esse ponto mais adiante. 

3º Teste: Verificar, a possibilidade de uma leitura semelfactiva, ou seja, quando não 

há repetição de eventos: 

 

(66) Ontem, Pedro esteve falando com João por dez minutos. 

(67) (?) Ontem, Pedro estava falando com João por dez minutos 

  

 Ao interpretarmos a sentença (66), não encontramos nenhuma dificuldade, 

pois conseguimos identificar exatamente o tempo em que Pedro esteve falando com 

João, ou seja, por dez minutos. Já na sentença (67), intuitivamente temos a 

repetição do evento, e por isso a sentença é estranha quando a combinamos com 

„ontem‟. 

 Ainda que a PPP seja incapaz de estabelecer isomorfismo, percebemos que 

as demais características correspondem a perfectividade. 

 

 

                                                 
22

 Sobre as características acionais, nos aprofundaremos no próximo item deste capítulo. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO ACIONAL da PPP 

 

 

 Como já vimos anteriormente, a referência temporal localiza deiticamente os 

eventos em uma linha do tempo; o aspecto refere-se à representação do evento 

veiculada pelo falante como concluso ou inconcluso; por fim, a acionalidade refere-

se à natureza do evento, se é durativo, estativo ou se possui um ponto final 

previsível, se é télico. 

 Inicialmente, é importante salientar que somente eventos durativos são 

compatíveis com adjuntos do tipo „durante/por X tempo‟ em uma leitura semelfactiva, 

ou seja, sem repetição de eventos envolvida. 

 No que diz respeito à caracterização acional da PPP, podemos dizer que sua 

classificação separa os eventos de acordo com algumas propriedades e que aqui 

usaremos como base as classes propostas por Vendler, levando em conta 

características como duratividade, estatividade e telecidade. A combinação desses 

traços [± durativo], [± estativo] e [± télico] nos dá as quatro “classes vendlerianas” 

por justamente terem sido tratadas inicialmente por Zeno Vendler (1967): 

accomplishments, achievements, atividades e estativos23. A partir desses critérios, 

resta-nos então estabelecer em quais bases podemos situar os eventos. 

 Resumidamente, podemos dizer que os verbos durativos são compatíveis 

com adjuntos do tipo „por X tempo‟; os télicos são compatíveis com adjuntos do tipo 

„em X tempo‟; e os estativos são incompatíveis com construções do tipo „João X e 

Maria fez o mesmo‟, em que X é um evento estativo. Essas relações de 

compatibilidades ficarão mais explícitas no decorrer das argumentações e das 

análises dos quadros propostos. 

 Para caracterizar acionalmente a PPP, precisamos lançar mão de algumas 

estratégias importantes. Faremos dois testes que nos ajudarão a classificar e 

identificar com quais tipos de eventos essa perífrase se combina. São eles: 

 

1º - Como ponto de partida, “aplicaremos” a PPP a verbos de todas as classes 

acionais, a fim de verificar suas compatibilidades e restrições; 

 

                                                 
23

 BASSO (2007, p. 16). 
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2º - Organizaremos a PPP em relação aos critérios acionais vendlerianos: [± 

durativos], [± estativo] e [± télico]. Neste segundo teste é que chegaremos a um 

resultado final da análise de cada sentença. Logo, estabelecendo os testes e os 

critérios de compatibilidade ou não com alguns adjuntos adverbiais, teremos as 

combinações para caracterizar a PPP. 

 

 

3.3.1 PPP E ESTATIVOS 

 

 

 Como vimos no capítulo anterior, os estativos são predicados que não 

correspondem a uma dinamicidade, não se trata de um acontecimento, mas sim de 

algo que subsiste. São caracterizados como eventos durativos24. Vejamos a seguir 

combinações e exemplos de eventos estativos: 

 

ESTATIVO: ser alto, saber latim, estar doente 

 

DURATIVO = por X tempo 

NÃO ESTATIVO ≠ fazer o mesmo 

TÉLICO = em X tempo 

 

(68) Maria esteve tendo dor de cabeça o dia inteiro. 

(69) (?) João esteve sabendo latim sua vida toda. 

 

 Inicialmente podemos encontrar eventos estativos compatíveis com a PPP, os 

estativos não-permanetes. Esse tipo de estativo se caracteriza por ter uma duração 

que pode ser especificada, como, por exemplo, „tossir o dia inteiro‟ ao passo que 

estativos permanentes25 não admitem essa caracterização, por exemplo, „(?) ser alto 

o dia inteiro‟. 

 Segundo as considerações preliminares sobre os estativos, temos que alguns 

                                                 
24

 Essa caracterização durativa está relacionada com os estativos não-permanentes. 
25

Esses traços, permanentes e não-permanentes, não são categóricos, ou seja, não há apenas coisas que são 

permanentes e outras que não são, mas sim, há coisas mais ou menos permanentes; é algo gradiente, portanto. 

Por exemplo, „ ter dor de cabeça‟ não é permanente, ao passo que „saber latim‟ é mais permanente, e „ser alto‟ é 

bem mais permanente. 
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eventos podem ser veiculados através da PPP: os estativos não permanentes, como 

na sentença (68); Já na sentença (69), „saber latim‟ é um estativo permanente, 

portanto não pode ser veiculado através da PPP, que precisa de um começo e um 

fim.   

 Conforme os testes propostos anteriormente, aplicaremos a PPP a verbos das 

classes acionais a fim de verificar a compatibilidade ou não com os adjuntos. O que 

temos é que a PPP combina com estativos não-permanentes: 

(70) Maria esteve tendo dor de cabeça o dia inteiro. 

(71) Maria esteve acreditando em João. (por duas horas). 

 

 Veja que quando veiculamos a PPP com estativos permanentes as sentenças 

soam estranhos: 

 

(72) (?) Maria esteve sabendo latim. 

(73) (?) João esteve sendo alto. 

 

Os exemplos (72) a (73), reforçam as considerações feitas anteriormente com a PPP 

e os estativos: 

 Combina-se com eventos estativos, salvo nos casos dos estativos 

permanentes; 

 Percebemos ainda, que a PPP prevê certa duração, mas não 

necessariamente um ponto de culminância: 

 

 

3.3.2 PPP e ATIVIDADES 

 

 

 No que diz respeito às atividades, podemos caracterizá-las como eventos 

durativos, atélicos e dinâmicos. As atividades, por serem atélicas, não são 

compatíveis com adjuntos do tipo „em X tempo‟ (salvo nos casos excepcionais). 

Vejamos a seguir alguns exemplos de atividade quando veiculadas através da PPP: 
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ATIVIDADE: correr, pintar, nadar, caminhar. 

 

DURATIVA = por X tempo 

NÃO ESTATIVO = fazer o mesmo 

ATÉLICA ≠ em X tempo 

 

(74) Ontem, Maria esteve pintando o quadro por duas horas. 

(75) Pedro esteve nadando e Maria fez o mesmo. 

(76) (?) João esteve caminhando em dez minutos26. 

 

 Como mostram os testes de compatibilidade, percebemos que as atividades 

são atélicas, portanto não possuem um ponto final previsível, ou seja, não são 

compatíveis com adjuntos do tipo „em X tempo‟ que necessita de um ponto final ou 

conclusão do evento, e tal incompatibilidade se mantém ao usarmos a PPP. Sendo 

assim a atividade é compatível apenas com adjuntos do tipo „por X tempo‟ e com 

„fazer o mesmo‟; compatibilidade que se mantém com a PPP. 

 Por ora, juntando a seção acima e esta, podemos dizer que a PPP combina-

se com evento que são [+ durativo] e [± dinâmico] ou [± estativo], justamente porque 

se combinam tanto com atividades quanto com estativos não-permanentes. Abaixo, 

analisaremos se ela combina-se com eventos télicos durativos (3.3.3) e não-

durativos (3.3.4). 

 

 

3.3.3 PPP E ACCOMPLISHMENTS 

 

 

 Os accomplishments denotam processos que têm um ponto final lógico, como 

por exemplo, 'correr um metro' ou 'pintar um quadro'. Eles são caracterizados pelos 

traços [+ durativo], [+ télico] e [– estativos].  

 

 

 

                                                 
26

 Essa interpretação só será possível quando forçamos uma análise como em (42a) no capítulo anterior (2.3.2), 

em que a possibilidade se dá a partir de uma análise de tempo decorrido e não de duração do evento. 
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ACCOMPLESHMENT: correr até a loja, desenhar um círculo 

 

DURATIVO = por X tempo 

NÃO ESTATIVO = fazer o mesmo 

TÉLICO = em X tempo 

 

 No que diz respeito à duratividade, se adotarmos critérios estritamente 

operacionais de compatibilidade com adjuntos do tipo „por X tempo‟, podemos dizer 

que os accomplishments são compatíveis com a PPP. Veja exemplos: 

(77) João esteve correndo até a escola por / durante muitos anos 

(78) João esteve pintando o quadro por / durante 15 minutos. 

 

A aceitabilidade de (77) e (78), indica também que a PPP se combina com eventos 

télicos. 

 É importante ainda salientar que apesar de a PPP se combinar eventos 

télicos, essa perífrase não é compatível com adjuntos que indicam pontualidade: „às 

20h00 em ponto‟, pois necessita de uma de uma duração. Ver exemplos: 

 

(79) (?) Maria esteve correndo até a escola às 20h00 em ponto. 

(80) Maria esteve correndo até a escola. 

(81) João correu até a escola. 

(82) João esteve correndo até a escola e finalmente chegou lá. 

 

 Como podemos perceber, a sentença (79) é pontual, e não fica bem quando 

veiculada através da PPP; contudo, na sentença (80) estamos diante do mesmo 

evento. 

 A sentença (81) é interessante porque mostra que a PPP não torna um evento 

atélico, é por isso que podemos ter em (82) „e finalmente chegou lá‟. 

 Porém a PPP não fica bem numa sentença em que há também um adjunto do 

tipo „em X tempo‟: 

 

(83) (?) João esteve pintando o quadro em duas horas. 
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(83) só pode ser interpretado como sendo sobre um hábito ou capacidade („pintar o 

quadro em duas horas‟) que o João não tem mais. Tal incompatibilidade „em X 

tempo‟ é visto também com a PPI. 

 

(84) (?) João estava pintando o quadro em duas horas. 

 

Em (84) falamos também de um hábito do João, mas não nos comprometemos com 

ele não ter mais esse hábito, essa diferença com relação à (84) se deve ao aspecto 

(imperfectivo). Podemos concluir que a interpretação de hábito resulta da 

combinação do gerúndio com „em X tempo‟, mas uma exploração mais aprofundada 

dessa questão nos levaria longe demais (cf. BASSO, 2011). 

 Assim como a PPI, a PPP não se compromete com o alcance do telos, ou 

seja, com:  

 

(85) João esteve montando o quebra-cabeça. 

 

Não há acarretamento que o quebra-cabeça esteja pronto e nem que não esteja, 

mas veicula que João não esta mais montando o quebra-cabeça. 

 

 

3.3.4 PPP e ACHIEVEMENTS 

 

 

 Como vimos na seção (2.3.4), os achievementssão eventos não-durativos ou 

pontuais, e podem ser divididos em transformativos, que são télicos, e instantâneos, 

que são atélicos: 

 

 Transformativos, ou seja, aqueles que caracterizamos como achievements, 

que são não-durativos, télicos e não-estativos. 

 

(86) Maria ganhou a corrida (em vinte minutos) 

(87) (?) Quando Maria chegou, João esteve achando o cartão. 
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 Instantâneos, ou seja, aqueles que caracterizamos como não-durativo, atélico 

e não-estativo: 

 

(88) João pulou na piscina. 

 

 Vejamos a seguir alguns exemplos de como os achievements são 

interpretados quando veiculados com a PPP. 

 

ACHIEVEMENTS: chegar, sair, explodir 

 

NÃO DURATIVA ≠ por X tempo 

NÃO ESTATIVO = fazer o mesmo 

TÉLICA = em X tempo 

 

(89) João esteve ganhando a corrida. 

(90) (?) João esteve achando o cartão. 

(91) João esteve batendo na porta. 

 

 Perceba que „achar‟ e „ganhar‟ pertencem à mesma classe acional, porém, a 

sentença (89) é compatível com a PPP, o que não ocorre com (90). Mas qual a razão 

de tal incompatibilidade? 

 O que acontece é que um evento veiculado através da PPP tem sua duração 

ressaltada; assim, num caso como o de (91), o que temos é uma séria de repetições 

em uma cena particular: João bateu várias vezes na porta. 

 Sobre diferença entre (89) quanto (90), que são ambas télicas, podemos 

traçar, em linhas gerais, a razão da diferença entre elas do seguinte modo: (89) é 

boa porque a PPP, ao ressaltar a duração, focaliza a fase preparatória do evento 

„ganhar a corrida‟, que é facilmente identificável com „liderar a corrida‟ – note 

também que a PPP não garante o alcance do telos (i.e., João não necessariamente 

ganhou a corrida); (90), por sua vez, é ruim porque a fase preparatória de „achar a 

chave‟ não é facilmente identificável – seria possível, por exemplo, dizer que fase 

preparatória aqui é „procurar a chave‟, mas não é necessário que alguém procura a 

chave para que esse alguém ache a chave. Assim sendo, uma possível explicação – 
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a ser obviamente melhor investigada – para o contraste entre (89) e (90) está na 

acessibilidade da fase preparatória.  

 Em resumo, podemos dizer que a PPP se combina com transformativos 

quando a fase preparatória é facilmente identificável e com os instantâneos 

resultando numa interpretação de repetição de eventos. Essa conclusão está de 

acordo com nossa hipótese de que a PPP combina-se com eventos durativos e é 

perfectiva. Ora, quando há a combinação com eventos não-durativos fala-se ora da 

fase preparatória (quando a há) ou de uma série de repetições.  

 Concluímos então que, quando aplicada a verbos não-durativos, a PPP, ora 

dispara interpretações como a focalização da fase preparatória, ora como uma 

interpretação de repetição. Portanto, a sentença não será boa quando essas 

possibilidades forem vetadas. O mais importante, é que essas interpretações, 

referem-se à duração do evento, fazendo com que possam ser veiculadas através 

da PPP.  
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4 PPP vs. PPI 

  

 

 Inicialmente, a primeira diferença que encontramos entre a perífrase 

progressiva perfectiva e a imperfectiva é com relação ao aspecto, marcada 

claramente na forma do auxiliar, que está no pretérito perfeito na PPP e no pretérito 

imperfeito na PPI. Contudo essa “simples” diferença acarreta dinâmicas textuais e 

interpretações diferenciadas. O que percebemos é que elas possuem alguns traços 

em comum, e um deles e que nos interessa é a impossibilidade de estabelecer 

isomorfia, que é quando a ordem dos eventos na sentença é igual à ordem de 

ocorrência dos eventos na nossa interpretação. Essa característica se dá 

principalmente porque as duas perífrases não têm um “comprometimento” com a 

telicidade. Veja os exemplos abaixo: 

 

(92) (?) Ontem, Maria esteve lendo o jornal, esteve pintando a casa, esteve 

assistindo TV e foi dormir. 

(93) (?) Ontem, Maria estava lendo o jornal, estava pintando a casa, estava 

assistindo TV e foi dormir. 

 

 Podemos perceber com as sentenças (92) e (93) que o simples 

encadeamento de eventos quando veiculados através de qualquer uma das duas 

perífrases, requer diferentes regras daquelas que temos para a forma não perifrásica 

desses eventos. Porém, percebemos que as duas perífrases referem-se à duração 

do evento em questão, contudo de maneiras diferenciadas.  

  

(94) No exato momento em que vi Maria, ela estava alcançando o pico da montanha. 

(95) (?) No exato momento em que vi Maria, ela esteve alcançando o pico da 

montanha. 

 

Com (94), mas não com (95), podemos nos “inserir” no evento de Maria alcançar o 

pico da montanha – essa possibilidade é típica do aspecto imperfectivo. 

 Uma última característica que podemos perceber é que tanto a PPP quanto a 

PPI não se comprometem com o alcance do telos de um evento, mas somente a PPI 
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pode se referir ao evento em andamento devido a sua imperfectividade. Já os 

eventos veiculados através da PPP não estão mais em andamento, o verbo auxiliar 

perfectivo, anula o verbo principal no gerúndio, por isso, torna-se um evento 

concluso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Procuramos neste trabalho iniciar um estudo sobre as características tempo-

aspectuais da perífrase progressiva perfectiva ouPPP, identificando suas 

(in)compatibilidades, restrições e interpretações desviantes, podendo assim 

descrever suas propriedades e seus significados, ainda que sejam, muitas vezes, de 

caráter intuitivo e impressionístico.  

 Inicialmente fizemos um estudo sobre referência temporal, aspecto e 

acionalidade, com o intuito de identificar como um evento veiculado pela PPP 

comporta-se frente a essas noções, ou seja, qual a localização do evento em 

relação ao momento de fala; se o evento transmite a ideia de conclusão ou de 

continuidade no processo; e ainda, com relação às classes vendlerianas, qual a 

natureza do evento. 

 Sendo assim, com relação à referência temporal, a partir das considerações 

propostas por Reichembach (1947), ao veicularmos um evento com a PPP, 

localizamos esse evento em um momento anterior ao momento de fala, i.e., (ME – 

MF), características que podem ser atestadas através de testes de compatibilidade: 

a PPP é compatível com „ontem‟, mas incompatível com „agora‟, „no momento em 

que falo‟ e „amanhã‟, por exemplo. 

 Quanto às considerações aspectuais, contrastando eventos perfectivos 

(conclusos ou não mais em andamento) e imperfectivos (inacabados ou ainda em 

andamento), percebemos que a PPP nos traz um dado evento visto de uma 

perspectiva perfectiva – informação que está atrelada ao auxiliar „estar‟ na forma do 

pretérito perfeito. Contudo, mesmo sendo perfectiva, a PPP – talvez por conta da 

forma gerundiva do verbo principal – trata da duração de um dado evento, e coloca 

essa duração em primeiro plano, não se comprometendo com o alcance do telos de 

eventos télicos, não se combinando com estativos permanentes e colocando 

restrições na combinação com eventos da classe dos não-durativos (ou dá realce à 

fase preparatória quando ela é saliente e acessível, ou interpretamos uma repetição, 

quando se trata de um evento não-durativo atélico).  

 Nossa hipótese, assim como a explicitação das noções relevantes, puderam 

ser através da combinação das construções com certos tipos de adjuntos e outras 
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construções.  

 Do ponto de vista acional, considerando as classes vendlerianas e os traços 

[± durativos], [± télicos] e [± estativo] para caracterizar a PPP, percebemos que essa 

perífrase apresenta alguns traços interessantes: o primeiro é que com relação aos 

traços [+ télicos] e [- telicos], a PPP veicula sem maiores complicações. 

 De acordo com os testes propostos, observamos que: 

 

 A perífrase não necessariamente alcança o telos, ou seja, quando dizemos 

que „João esteve pintando o quadro‟, não podemos garantir que o quadro 

ficou pronto, por isso, podemos dizer que a PPP combina tanto com estativos 

não-permanentes, quanto com atividades, accomplismentse os 

achievements(com certas restrições); 

 

 A PPP seleciona eventos de caráter [+ durativos] combinando-se então com 

atividades, estativos não-permanentes e com os accomplishments. Já com os 

traços [-durativos] o uso da PPP apresenta algumas restrições, podendo 

combinar-se apenas quando há possibilidade de uma interpretação de 

repetição ou quando focaliza a fase preparatória do evento; 

 

 Os eventos com traços [+ estativo], a PPP só veicula os estativos não-

permanentes, ou seja, quando permitem a quantificação sobre sua duração. 

 

 Ao concluirmos este estudo, podemos identificar, que a PPP aceita tanto 

estativos não-permanentes, quanto télicos, atélicos e durativos. Quando se combina 

com um evento não-durativo, a PPP transforma-o em durativo, funcionando então, 

como um dispositivo de implementar duração. Isso ocorre tanto na focalização da 

uma fase preparatória, quanto nas interpretações iterativas. 
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APÊNDICE 

 

Exemplos de PPP: estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes, estiveram 

Estive 

(...) 

estive dormindo nas cidades 
estive sonhando com tendas e 

rotas 
e cidades 
e mapas 
e povos... 

 
estive acordando no deserto 

 
estive dormindo nos campos 

estive sonhando com falcões e  
coelhos 

e veados-mágicos 
 

estive acordando no deserto 
 

estive dormindo no deserto 
estive sonhando com cadernos e  

lembranças 
e histórias esquecidas... 

 
estive acordando nas cidades! 

 
E num fractal de uma parede quebrada, entre o "acordar" e o adormecer... 

Quem sabe???? 
 

(by lulu e daniel seda) 

http://historiasesquecidas.zip.net/arch2007-03-01_2007-03-31.html 

E quando eu acordasse, iria ficar angustiada por todas as coisas que teria deixado 
de conhecer, e viver, durante todo o tempo em que estive dormindo. 

http://biajimenez.blogspot.com/2010/01/sindrome-de-bela-adormecida.html 

Mariane (tradução da música) 

(...) 

Eu estive trabalhando todo dia 

http://historiasesquecidas.zip.net/arch2007-03-01_2007-03-31.html
http://biajimenez.blogspot.com/2010/01/sindrome-de-bela-adormecida.html
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Eu estive pensando muito 

Eu estive fazendo muitas coisas 

Que não são completamente certas 

Eu estive pensando sobre você 

Eu estive pensando sobre você 

Quando você vai voltar? (...) 

I've been working all day 
I've been thinking a lot 
I've been doing some things 
That are not quite right 
I've been thinking about you 
I've been thinking about you 
When will you return? 

http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/46950/traducao.html 

Estive trabalhando na implementação do Standard Model. 

http://opencl.codeplex.com/wikipage?title=Blog 

Nessas últimas semanas eu estive lendo Henry Miller. Acho que nem faz diferença 
quais Henrys eu li. E então também estive pagando contas, fazendo planos. 

http://ameixa.tumblr.com/post/45463127/nessas-ultimas-semanas-eu-estive-lendo-
henry 

Estive lendo o blog do @reinaldoazevedo e tuitei. Há que fazer malabarismos para 
caber em 140, Fica difícil dar os créditos 

http://twitter.com/LLSi/status/22117547946 

Olá, Henry, estive lendo suas dicas sobre como se produzir um conto. 

http://blogdoescritor.oficinaeditora.com/2007/09/conselhos-para-se-escrever-um-
timo.html 

“Estive correndo até perder o fôlego”, disse Dustin. 

http://www.screamyell.com.br/cinema/entreharry.html 

Eu estive cuidando da minha forma no Brasil, já que o plano era correr em mais 
provas nesse ano e ter mais experiência para a temporada de 2011 da Indy”, 
revelou. 

http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/46950/traducao.html
http://opencl.codeplex.com/wikipage?title=Blog
http://ameixa.tumblr.com/post/45463127/nessas-ultimas-semanas-eu-estive-lendo-henry
http://ameixa.tumblr.com/post/45463127/nessas-ultimas-semanas-eu-estive-lendo-henry
http://twitter.com/reinaldoazevedo
http://twitter.com/LLSi/status/22117547946
http://blogdoescritor.oficinaeditora.com/2007/09/conselhos-para-se-escrever-um-timo.html
http://blogdoescritor.oficinaeditora.com/2007/09/conselhos-para-se-escrever-um-timo.html
http://www.screamyell.com.br/cinema/entreharry.html
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http://esporte.ig.com.br/grandepremio/formulaindy/2010/08/24/bia+volta+a+indy+pela
+dreyer++reinbold+em+chicago+no+lugar+de+conway+9571834.html 

Foi o pior momento durante todo este tempo que estive cuidando dela. 

http://www.vivamaisviva.com/2010/07/um-dia-para-nao-esquecer.html 

Estou me desligando da Fumex na próxima sexta-feira, 17/07/09 e gostaria de 
agradecer a assistência, disposição e paciência durante todo esse tempo em que 
estive cuidando dos lançamentos no Sispat. 

http://www.conpat.com.br/conpat-depoimentos.php 

Por estes tempos, estive cuidando da casa e das coisas que andam desmoronando, 
mais que o normal. 

http://paodiqueijo.leleobhz.org/index.php/category/software-livre/page/4/ 

Pessoal, estive andando hoje por Pouso Alegre e provei alguns pratos dos 
restaurantes que vão entrar no meu rol de entregas. Aprovados! 

http://twitter.com/oentregador/statuses/27308160204 

Estiveste 

Sônia, se tu estiveste trabalhando 24/7, penso ser este o primeiro valor a ser 
resgatado: ninguém deve trabalhar full time para nada. 

http://meusaobenedito.blogspot.com/2007/01/4-o-poder-e-o-dinheiro.html 

E acredita que estiveste trabalhando? 

(Quem é?, de Custódio Mesquita, 1937) (FAOUR, 2006). 

http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/pade/article/viewFile/1167/9
73 

Isto é o que acontece. Está sonhando. Sua existência divina está aqui; você é isso. 
Mas estiveste viajando muito tempo... E cada sonho cria uma nova seqüência de 
sonho. Cada sonho cria novos sonhos, e segue sonhando e sonhando e sonhando. 

http://www.scribd.com/doc/13480951/Osho-Bhagwan-Shree-Rajneesh-Osho-O-Livro-
Dos-Segredos-3 

Estiveste sonhando que amavas. Não podes amar. Não estás aqui para amar. Não 
existes ainda, não tens um centro. Como podes amar?(...) 

http://www.centrometamorfose.com.br/artigos/tantra_6_grande-ensinamento.htm 

Esteve 

http://esporte.ig.com.br/grandepremio/formulaindy/2010/08/24/bia+volta+a+indy+pela+dreyer++reinbold+em+chicago+no+lugar+de+conway+9571834.html
http://esporte.ig.com.br/grandepremio/formulaindy/2010/08/24/bia+volta+a+indy+pela+dreyer++reinbold+em+chicago+no+lugar+de+conway+9571834.html
http://www.vivamaisviva.com/2010/07/um-dia-para-nao-esquecer.html
http://www.conpat.com.br/conpat-depoimentos.php
http://paodiqueijo.leleobhz.org/index.php/category/software-livre/page/4/
http://meusaobenedito.blogspot.com/2007/01/4-o-poder-e-o-dinheiro.html
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/pade/article/viewFile/1167/973
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/pade/article/viewFile/1167/973
http://www.scribd.com/doc/13480951/Osho-Bhagwan-Shree-Rajneesh-Osho-O-Livro-Dos-Segredos-3
http://www.scribd.com/doc/13480951/Osho-Bhagwan-Shree-Rajneesh-Osho-O-Livro-Dos-Segredos-3
http://www.centrometamorfose.com.br/artigos/tantra_6_grande-ensinamento.htm
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Ontem esteve chovendo. Eu usava uma capa de chuva. Hoje está muito quente. Eu 
usava óculos de sol. Amanhã eles estarão usando um guarda-chuva, porque estará 
um dia de chuva. Segunda-feira estará muito frio. Nós estaremos usando gorros. 
Domingo estará nevando e estará frio e nublado. Eu estarei usando meu paletó e 
cachecol. 

http://www.livemocha.com/portuguese-brazil/writing/exercises/9336313 

A manhã toda esteve chovendo. A terra empapada não podia beber mais água. Mas 
as nuvens arrebentavam cada vez com mais fúria... 

http://www.untaljesus.net/texpor.php?id=1200028 

André esteve estudando no Alaska entre agosto de 1991 e julho de 1992, dentro de 
um programa de intercâmbio cultural. 

Esteve trabalhando em Portugal por duas vezes (1999 e 2001) e depois numa 
pequena empresa de consultoria em Brasília. 

Em 1976 ele esteve viajando pelo Paraguai, Argentina e Chile com dois amigos. 

Poucos anos depois o casal esteve passeando em Londres e em parte da Europa. 
Em 2003 Guto e a filha Tatiana passaram seis meses na Austrália. 

Esteve estudando inglês em Londres (inglaterra) e na Austrália. 

Esteve estudando num intercâmbio no estado americano de Oklahoma. 

http://www.marcopolo.pro.br/genealogia/paginas/fam_txapena1B.htm 

“Fidel esteve estudando e alertando ao mundo. Ele considera iminente uma guerra 
nuclear” 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/07/02/hugo-chavez-pede-obama-que-
tenha-calma-para-evitar-conflito-nuclear-com-ira-917052338.asp 

Por quanto tempo esteve dormindo? 

http://m.fanfiction.net/s/5685461/1/ 

Depois do sucesso do musical TARZAN, o Núcleo de Dança do Centro Cultural 
Professor José Gilberto Gonçalves Jampaulo esteve dançando em vários eventos 
nesses meses de outubro e novembro. No dia 26 de outubro, esteve abrilhantando o 
evento UMA NOITE NA CHINA, jantar beneficente realizado pelo S.O.S. (Serviço de 
Obras Sociais), com uma coreografia e a decoração do jantar com o tema do 
Musical MULAN. 

http://www.pedreira.sp.gov.br/port/noticias.php?noticia=1146 

http://www.livemocha.com/portuguese-brazil/writing/exercises/9336313
http://www.untaljesus.net/texpor.php?id=1200028
http://www.marcopolo.pro.br/genealogia/paginas/fam_txapena1B.htm
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/07/02/hugo-chavez-pede-obama-que-tenha-calma-para-evitar-conflito-nuclear-com-ira-917052338.asp
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/07/02/hugo-chavez-pede-obama-que-tenha-calma-para-evitar-conflito-nuclear-com-ira-917052338.asp
http://m.fanfiction.net/s/5685461/1/
http://www.pedreira.sp.gov.br/port/noticias.php?noticia=1146
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O conselheiro Silvério Pereira da Silva esteve dirigindo as obras do porto de 
Lourenço Marques desde 1896 a Setembro de 1899. 

http://www.arqnet.pt/dicionario/persilvasilv.html 

Ele esteve andando por lá por 20 dias. 

http://dmbrasil.net/page/letrasetraducoes.asp?cod=278 

Geralmente as candidatas que aqui chegam me são indicadas por amigos que, 
informados por outros, sabem de alguém que já esteve cuidando de um idoso em 
alguma residência. 

http://www.cuidardeidosos.com.br/nossa-familia-nosso-ninho/ 

Estivemos 

Estivemos sofrendo nos últimos dias com alguns problemas de precisão numérica e 
estamos (atualmente) trabalhando para corrigí-los. 

http://opencl.codeplex.com/wikipage?title=Blog 

Estivemos estudando, até que era hora de ir para aula. 

http://www.fanfiction.net/s/4279531/1/Calor_Calor_Calor 

"Estivemos trabalhando na coleção por um tempo e é ótimo vê-la finalmente 
concretizada", disse a cantora. 

http://www.usefashion.com/categorias/noticias.aspx?IdNoticia=90818 

Eu, que escrevo esta matéria, e Andréia Fernandes estivemos cuidando de toda a 
figuração e dublês do filme que contou com atores renomados do cinema 

http://www.humanomar.com.br/topico/terminam-as-filmagens-do-longa-sudoeste-em-
arraial-do-cabo?PHPSESSID=491225955e1bf8e30d92e909c5f70808 

Estivemos cuidando dos últimos detalhes da festa de 01 aninho do Bernardo(...) 

http://festeggiarebambinieventos.blogspot.com/2010_06_01_archive.html 

Quantas vidas se perderam nesse espaço de tempo em que estivemos cuidando de 
nós? 

http://refeito.wordpress.com/2008/05/06/a-perda-do-sentido-no-cotidiano/ 

“Agradeço ao presidente do Tribunal de Justiça e a toda a magistratura paranaense 
pela cooperação ao longo desta semana em que estivemos cuidando dos interesses 
e da promoção da pujança do Paraná no exterior”, disse Pessuti. 

http://www.arqnet.pt/dicionario/persilvasilv.html
http://dmbrasil.net/page/letrasetraducoes.asp?cod=278
http://www.cuidardeidosos.com.br/nossa-familia-nosso-ninho/
http://opencl.codeplex.com/wikipage?title=Blog
http://www.fanfiction.net/s/4279531/1/Calor_Calor_Calor
http://www.usefashion.com/categorias/noticias.aspx?IdNoticia=90818
http://www.humanomar.com.br/topico/terminam-as-filmagens-do-longa-sudoeste-em-arraial-do-cabo?PHPSESSID=491225955e1bf8e30d92e909c5f70808
http://www.humanomar.com.br/topico/terminam-as-filmagens-do-longa-sudoeste-em-arraial-do-cabo?PHPSESSID=491225955e1bf8e30d92e909c5f70808
http://festeggiarebambinieventos.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
http://refeito.wordpress.com/2008/05/06/a-perda-do-sentido-no-cotidiano/
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http://jornale.com.br/portal/parana/55-02-parana/7365-pessuti-reassume-governo-do-
parana.html 

Durante semana passada e esse final de semana, nos da equipe estivemos 
correndo atrás de parceiros e patrocinadores para que a Revista em carater digital 
pudesse se tornar realidade. Revista? Isso mesmo vamos lançar uma revista digital. 

http://forzabrasil.com.br/?p=985 

Até agora estivemos andando na contramão, procurando salvar a natureza através 
do homem, esquecendo que só conseguiremos isto resgatando o homem através da 
natureza. 

(...) Cairíamos finalmente no “abismo” à beira do qual muitas vezes estivemos 
andando, segundo a avaliação catastrofista que ainda hoje seduz? 

http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=esti
vemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-
jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-
BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ve
d=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos%20andando&f=false 

Nesses últimos tempos estivemos observando muitas coisas interessantes pelo céu 
afora. 

www.observatorio.ufmg.br/dicas05.htm 

Nós todos estivemos planejando a volta de Javier à piscina. Ele mal podia esperar 
para retornar à natação. 

http://www.clube700.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Ite
mid=226 

Estivestes 

(...) Quem é que sabe que não páras no escritório?   

E acredita que estivestes trabalhando?  

Quem é que trata dos botões da tua roupa? (...) 

http://carmen.miranda.nom.br/grv_216.html 

 

Estiveram 

Assim que tudo estiver sanado e eu conseguir sair desta, prometo que irei contar a 
minha saga de reabilitação e divulgarei os nomes de todos que estiveram cuidando 
de mim. 

http://forzabrasil.com.br/?p=985
http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=estivemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos andando&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=estivemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos andando&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=estivemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos andando&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=estivemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos andando&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SRaxNnuAtPEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=estivemos+andando&source=bl&ots=LJT7BWmP4A&sig=ag0Zeth7VPE1-jqaHqnEF4cld7E&hl=pt-BR&ei=9yjQTI3NKsL38AadzpCUBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=estivemos andando&f=false
http://www.observatorio.ufmg.br/dicas05.htm
http://www.clube700.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=226
http://www.clube700.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=226
http://carmen.miranda.nom.br/grv_216.html
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http://www.autoclassic.com.br/autoclassic2/?p=6073 

Portanto a Feira só poderá ser descrita a partir da visão daqueles que participaram e 
estiveram cuidando de determinado aspecto da Feira, pois não posso relatar ou 
descrever aqui fatos e acontecimentos que não presenciei, assim o resto do relatório 
tem que ser feito a partir do que outros relatos que outros membros enviaram por e-
mail ou pelo site. 

http://www.japao100.com.br/perfil/634/ 

Cerca de 70 alunos do Instituto São José tiveram um dia diferente nesta sexta-feira, 
29. Eles estiveram visitando o Quartel do Batalhão de Operações Especiais - BOPE 
da Polícia Militar acreana. 

http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14137&I
temid=26 

Os alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Antonio Sebastião da Silva 
estiveram visitando a Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim das Flores na 
quarta-feira. 

http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/educacao/educacao/67824--VISITA:-
estudantes-conhecem-a-Estacao-de-Tratamento-de-Esgoto-no-Jardim-das-Flores-- 

Alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Luterano Arthur Konrath de Estância 
Velha estiveram participando de uma Feira Internacional de Ciência e Tecnologia, 
em Assunción, Paraguai, classificando-se em 3° Lugar , (...) 

http://novohamburgo.org/site/sociais/2010/10/21/sociais-eh-ventus-21-10-2010-
especial-aci-90-anos/ 

Estiveram participando do evento 55 hoteleiros da bandeira InterContinental, (...) 

http://www.revistahoteis.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100
07:ihg-promove-client-event-no-hotel-intercontinental-sao-paulo-&catid=3:direto-da-
redacao 

Esta etapa do TNT Superbike promete ser uma das mais emocionantes da atual 
temporada, tanto que muitos pilotos que participam do campeonato, estiveram 
participando no final de semana passado da Copa Mercosul, (...) 

Assim como o prefeito, muitos estiveram trabalhando na campanha do ex-prefeito de 
Cuiabá, Wilson Santos, candidato a governador pelo PSDB, em detrimento da 
candidatura de Silval Barbosa, que se elegeu. 

http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=344319 

Por um determinado momento, as duas equipes estiveram (juntas) trabalhando no 
gramado. 

http://www.autoclassic.com.br/autoclassic2/?p=6073
http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14137&Itemid=26
http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14137&Itemid=26
http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/educacao/educacao/67824--VISITA:-estudantes-conhecem-a-Estacao-de-Tratamento-de-Esgoto-no-Jardim-das-Flores--
http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/educacao/educacao/67824--VISITA:-estudantes-conhecem-a-Estacao-de-Tratamento-de-Esgoto-no-Jardim-das-Flores--
http://novohamburgo.org/site/sociais/2010/10/21/sociais-eh-ventus-21-10-2010-especial-aci-90-anos/
http://novohamburgo.org/site/sociais/2010/10/21/sociais-eh-ventus-21-10-2010-especial-aci-90-anos/
http://www.revistahoteis.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10007:ihg-promove-client-event-no-hotel-intercontinental-sao-paulo-&catid=3:direto-da-redacao
http://www.revistahoteis.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10007:ihg-promove-client-event-no-hotel-intercontinental-sao-paulo-&catid=3:direto-da-redacao
http://www.revistahoteis.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10007:ihg-promove-client-event-no-hotel-intercontinental-sao-paulo-&catid=3:direto-da-redacao
http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=344319
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http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-
nacional/1,168,18,87/2010/10/29/noticia_futebol_nacional,4536/salgueiro-divide-o-
campo-com-o-santa.shtml 

Estiveram viajando em família de 07 à 10/janeiro/2010: Vivaldo Alberto Viganó, 
Cássia Regina Viganó(...) 

http://colunacirculando.blogspot.com/2010/02/viajando-com-sergios-turismo.html 

No mais contamos com a compreensão de todos, aproveitamos para reinterar que o 
partido continua atuante como sempre, participando das discussões de interesse da 
população, a exemplo de hoje quando o nosso presidente Marcelo Henrique 
juntamente com o vereador Pedro Roberto estiveram levando o apoio ao projeto da 
vereadora Alessandra Trigo que visa o retorno dos cobradores aos onibus que 
prestam serviço de transporte coletivo. 

Mas cientes da responsabilidade que os cargos exigem os companheiros Davi, 
Ricardo e Delson já se colocaram a serviço do partido e estiveram viajando por toda 
a região tentando prestar apoio aos núcleos já existentes e criando novos núcleos 
para um maior fortalecimento do Partido Socialismo e Liberdade. 

http://www.psolriopreto.com.br/?paged=5 

Elas precisam escolher uma trilha diferente daquela em que estiveram viajando.  

Este é o salto para o qual vocês vieram na Terra, e no que vocês estiveram 
trabalhando - conscientemente ou não - durante toda sua vida. 

http://www.luzdegaia.org/conselho/selacia/verdade.htm 

Os turistas que estiveram viajando via aérea poderão aproveitar as ofertas especiais 
oferecidas. 

http://www.estradas.com.br/viajardecarro-euro-ita.htm 

Entre os dias 4 e 6 de novembro de 2009 os alunos da Escola Municipal Dr. Vilson 
Pedro Kleinubing estiveram viajando para a capital Florianópolis, Itapema e Beto 
Carrero. 

http://www.radiocapinzal.am.br/mostranoticia.php?id=693 

Estiveram viajando por todos os povoados do lago, de dois em dois. 

http://www.untaljesus.net/texpor.php?id=1300063 

Na última década pesquisadores estiveram descobrindo o que funciona de verdade 
e é verdadeiramente anti-rugas. 

http://hypescience.com/tratamentos-anti-rugas/ 

 
 

http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-nacional/1,168,18,87/2010/10/29/noticia_futebol_nacional,4536/salgueiro-divide-o-campo-com-o-santa.shtml
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-nacional/1,168,18,87/2010/10/29/noticia_futebol_nacional,4536/salgueiro-divide-o-campo-com-o-santa.shtml
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