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ABSTRACT: Although there seem to be semantic distinctions between estar + gerund and ter 
+ participle in Brazilian Portuguese, they are apparently used as variants in some contexts, in 
the composition of the iterative aspect. In those variable contexts, age, number of the subject 
and presence of adverbial quantifiers in the sentence play a significant role, showing that EG is 
possibly becoming the more preferred form. 
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0. Introdução 
 
  A construção "ter + particípio", com o auxiliar no tempo presente do indicativo, é 
geralmente chamada de "pretérito perfeito composto" e incluída na lista das formas que entram 
na composição do aspecto iterativo em PB. Castilho (2000), Ilari (1999) e Travaglia (1981) são 
alguns autores que assim se referem a ela. As sentenças abaixo são ilustrativas desse uso de ter 
+ particípio que, doravante, será aqui chamada de TP. 
 
(01) o cinema atual brasileiro eu tenho visto muito pouco (D2 SP 333) 
 
(02) essas outras peças que eu tenho assistido eu não acho que... (DID SP 234) 
 
 Por outro lado, a construção “estar + gerúndio” é mais comumente citada quando se 
trata do aspecto progressivo, como acontece em Ilari & Mantoanelli (1983), e nos mesmos 
Castilho (2000) e Travaglia (1981). De fato, o uso dessa construção, doravante abreviada aqui 
por EG, é muito freqüente para expressar tal noção aspectual, como em: 
 
(03) diz que está dando muito (dinheiro)... psiquiatria ... otorrino (D2 SP 62) 
 
(04) você viu se está gravando direito aí? (D2 SP 343) 
 
 Nenhum dos autores acima citados afirma que TP e EG expressam as noções 
aspectuais acima de maneira exclusiva. Ilari (1999:237), por exemplo, admite que TP pode 
"eventualmente assumir um valor de continuidade", ou seja, pode expressar aspecto 
progressivo. Castilho (2000:35) e Travaglia (1983:202), de modo semelhante, chegam a dar 
exemplos de aspecto iterativo sendo composto a partir da perífrase EG. Entretanto, não faz 
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parte da preocupação de tais autores a abordagem das duas formas perifrásticas como possíveis 
variantes na expressão de uma ou de outra idéia aspectual. 

Desse modo, partindo do fato de que ambas as perífrases podem expressar tanto o 
aspecto progressivo quanto o iterativo, o objetivo principal aqui é apresentar uma proposta de 
análise variacionista quantitativa para elas.  
 O corpus tomado para esta análise é constituído pelas entrevistas compartilhadas do 
Projeto NURC/SP. E a hipótese central que se quer testar é a de que EG, apesar de mais 
geralmente reconhecida como uma construção progressiva, pode estar aos poucos substituindo 
TP na composição do aspecto iterativo. 
 
1. Bases teórico-metodológicas 
 
1.1. Uma tipologia para o aspecto 
 
 Segundo Castilho (2000:20-23), o aspecto verbal tem uma face qualitativa e uma face 
quantitativa que não se excluem mutuamente. De acordo com essa afirmação, ilustrada no 
quadro transcrito abaixo, é possível dar conta, por exemplo, da repetição (iteração) de eventos 
ou estados de coisas pontuais, bem como da repetição de eventos ou estados de coisas durativos 
(ou imperfectivos, na sua terminologia1). 
 

face qualitativa imperfectivo perfectivo 
 inceptivo 

cursivo 
terminativo 

pontual 
resultativo 

 
face quantitativa 

 

 
semelfactivo 

iterativo 
 
 Para nós, este quadro interessa na medida em que nos ajuda a formular uma pergunta 
de caráter mais teórico, que deve acompanhar a hipótese apresentada acima: por que EG estaria 
substituindo TP, e não o contrário? A resposta para tal será apenas encaminhada neste artigo. O 
objetivo maior aqui é mostrar que as duas perífrases ocorrem no mesmo contexto e que, 
quantitativamente, EG é significativamente mais freqüente que TP. 
 
 

                                                 
1 Não é factível, aqui, o desenvolvimento de uma discussão acerca da terminologia 
classificatória do aspecto em português. Neste artigo, considera-se o progressivo como 
sinônimo de durativo e ainda de imperfectivo, na terminologia de Castilho (2000), na face 
qualitativa do aspecto. Na sua face quantitativa, o iterativo (o evento ou estado de coisas ocorre 
mais de uma vez) opõe-se ao semelfactivo (o evento ou estado de coisas ocorre uma única vez). 
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1.2. Definindo o contexto variável 
 
 Embora estejamos nos referindo a duas perífrases enquanto variantes de uma mesma 
variável - o que nos conduziria à consideração de que se trata de uma variável  morfológica -, 
dado o caráter composicional do aspecto (Verkuyl 1993) e o inegável papel dos argumentos 
verbais e dos adjuntos adverbiais nessa composição, é conveniente estabelecer que estamos 
tratando de uma variável sintática. 
 Sabemos que a abordagem da variação na sintaxe já gerou considerável controvérsia 
no desenvolvimento dos estudos variacionistas. Alguns autores, como Lavandera (1978), 
partem do pressuposto de que variantes sintáticas são muito raramente equivalentes em sua 
semântica, enquanto outros, a exemplo de Labov (1978), afirmam que as possíveis distinções 
semânticas entre as variantes sintáticas são possivelmente neutralizadas no contexto discursivo, 
de modo que elas podem ser estudadas a contento desde que o contexto variável seja definido 
apropriadamente. 
 No nosso caso, tal definição começa com a constatação de que só podemos  falar em 
variação entre TP e EG quando o auxiliar está conjugado no tempo presente: TP só expressa 
iterativo nesta condição; quando o auxiliar "ter" está em outros tempos (imperfeito, futuro, etc), 
o aspecto é interpretado como semelfactivo e EG não poderia figurar nos mesmos contextos. 
 Entretanto, mesmo quando o auxiliar das perífrases está no presente, é necessário 
refinar a análise qualitativa a fim de que não sejam incluídos, na análise quantitativa, casos em 
que o uso variável de TP e EG não é possível. 
 Nos exemplos (01) e (02) acima, TP pode ser substituído por EG: 
 
(01a) o cinema atual brasileiro eu estou vendo muito pouco 
 
 A interpretação iterativa em (01a) é possível porque a atividade de "ver" não está 
necessariamente em curso no momento da enunciação das sentenças. Além disso, é possível 
inserir adjuntos adverbiais quantificadores, que corroboram a interpretação iterativa: 
 
(01b) o cinema atual brasileiro eu estou vendo muito poucas vezes. 
 
Fazendo o mesmo tipo de exercício com as sentenças (03) e (04), não obtemos o mesmo tipo de 
resultado: EG não pode ser substituído por TP, na  composição do durativo, quando EG é usado 
para fazer referência a um evento que está em progresso no momento da enunciação da 
sentença: 
 
(04a) * você viu se tem gravado direito aí?  
 
 A sentença (04a) não é interpretável no mesmo contexto durativo original de (04). 
Dados desse tipo, portanto, não foram incluídos na análise quantitativa. 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1280-1285, 2004. [ 1282 / 1285 ]



1.3. Composicionalidade do Aspecto e Grupos de Fatores 
 
 A partir da síntese que Castilho (2000) faz acerca dos componentes mais importantes 
para a expressão do aspecto, aventamos nossas principais hipóteses, traduzidas na forma de 
grupos de fatores. 
 Embora Castilho (2000) fale em Aktionsart com base  na telicidade do verbo principal, 
optou-se por usar a classificação semântica proposta por Vendler (1967). Além da telicidade, 
Vendler também considera os valores de pontualidade e dinamismo, para classicar os verbos 
em states [-dinâmico, - pontual, - télico], activities [+dinâmico, - pontual, -télico], 
accomplishments [+ dinâmico, - pontual, +télico] e achievements [+dinâmico, + pontual, 
+télico]. A expectativa era de que o iterativo seria mais freqüentemente expresso por TP com 
verbos do tipo achievement e accomplishment, e só então por activities e states, em ordem 
decrescente.  
 Também conforme mostra Castilho (2002), sujeitos verbais quantificados tendem a 
levar a uma interpretação iterativa do aspecto verbal. Portanto, pareceu-nos que EG seria mais 
comumente empregado para expressar iterativo nos casos em que o sujeito fosse plural ou 
quantificado, como em  
  
(05) No país hoje em dia… está entrando muito muitos bens de capital (D2 SP 62) 
 

Da mesma forma que no sujeito, complementos plurais ou quantificados parecem 
favorecer a interpretação iterativa: 
 
(06) eles estão encontrando dificuldade de toda ordem. 
 
 A presença de adjuntos adverbiais quantificadores também é um fator hipoteticamente 
considerado como relevante no uso variável de EG e TP, favorecendo o uso da primeira: 
 
(08) estou usando muito essa expressão 
 

Além desses fatores lingüísticos, três grupos de fatores extralingüísticos foram 
considerados na análise quantitativa dos dados: a faixa etária dos falantes, seu sexo, e o tipo de 
entrevista de que o dado foi tirado (D2 vs. DID/EF). 
 
2. Resultados da Análise quantitativa 
 
 Foi selecionado um total de 250 dados no corpus. Destes, 75% estão representados por 
sentenças em que figura a perífrase EG, sendo os 25% restantes representados pela outra forma, 
o que já mostra uma distribuição geral bastante desequilibrada. Feita a análise multivariada dos 
dados, o VARBRUL selecionou como relevantes, dentre os fatores extralingüísticos,  apenas a 
variável faixa etária, que se mostrou bastante significativa. Como mostra a tabela 1, a  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1280-1285, 2004. [ 1283 / 1285 ]



freqüência de TP cai significativamente de acordo com a faixa etária, ao passo que a freqüência 
de EG aumenta. 
 Quanto à variável sexo, embora ela não tenha sido selecionada pelo VARBRUL, é 
interessante observar que, nas entrevistas do tipo DID/EF, diferentemente do que ocorre em 
todos os outros casos, as mulheres usam TP quase tão freqüentemente quanto EG. Isto pode ser 
um indício de que, naquele tipo de situação de fala, as mulheres tendem a ser mais 
conservadoras (considerando que TP é a forma reconhecida como mais comum para a 
expressão do iterativo). 

Quanto às variáveis lingüísticas, o aspecto foi selecionado como relevante na variação. 
Como mostra a tabela 3, a freqüência de EG aumenta significativamente na expressão do 
iterativo, conforme diminui a faixa etária, ou seja, entre os mais jovens. Trata-se de uma 
possível mudança em curso, evidenciada em tempo aparente, e que poderia se confirmar com 
estudos em tempo real. 
 
Tabela 1 - Distribuição das perífrases pelas 
 faixas etárias do NURC/SP 

TP(24) 30% 0,69 3a. faixa etária 
(mais de50anos) EG(57) 70% 

TP(15) 20% 0,55 2a. faixa etária 
(30 a 40 anos) EG(58) 80% 

TP(7) 7% 0,27 1a. faixa etária 
(até 25 anos) EG(89) 93% 
Total (250)  
 

Tabela 2 - Distribuição das perífrases 
 pelos sexos, nos dois tipos diferentes de  
  entrevistas 
  DID/EF D2 
Mulheres TP 42% (35) 19% (11) 
 EG 58% (49) 81% (47) 
Homens TP 11% (2) 17% (15) 
 EG 89% (16) 83% (75) 
Total         (102)        (148) 

 
Tabela 3 – Distribuição de estar + gerúndio pelas faixas etárias  
   segundo o aspecto 
  3a. faixa etária 2a. faixa etária 1a. faixa etária 
iterativo TP 56% 45% 12% 
 EG 44% 55% 88% 
durativo TP 5% 6% 3% 
 EG 95% 94% 97% 

 
 O tipo semântico do verbo principal (classificação vendleriana) não foi selecionado 
como relevante, bem como a variável "número do argumento interno”. Quanto ao "número do 
sujeito", EG se mostrou mais freqüente para expressar iterativo nos casos em que o sujeito é 
plural ou uma expressão quantificada (peso relativo .77).  

Finalmente, no que diz respeito aos adjuntos adverbiais, EG é mais freqüente em 
sentenças com um adjunto adverbial quantificador (peso relativo .83, contra .25 para os casos 
em que o adjunto adverbial era de outra natureza, ou quando não havia nenhum adjunto). 
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3. Comentários Finais 
 
 Numa análise com relativamente poucos dados como a que se apresenta aqui, é notável  
o aumento da freqüência de EG entre os falantes mais jovens. Associado às variáveis de 
natureza lingüística "aspecto", "número do sujeito" e "presença de adjunto adverbial 
quantificador na sentença", parece defensável a hipótese de que os usos de TP estão se tornando 
cada vez mais restritos (aspecto iterativo com sujeito singular, em sentenças sem adjunto 
adverbial quantificador). O estudo da variável em tempo real pode vir a confirmar essa 
tendência demonstrada em tempo aparente.  
 
RESUMO: Deve haver diferenças semânticas entre estar + gerúndio e ter + particípio em PB, 
mas elas parecem ser neutralizadas em certos contextos, dada a evidência de que as duas 
construções são usadas por um mesmo indíviduo para expressar, sobretudo, o aspecto 
iterativo. Nos contextos variáveis, a idade do falante, o número do sujeito e a presença de 
adjuntos adverbiais quantificadores paracem ter papel decisivo no uso variável.  
 
PALAVRAS CHAVE: aspecto iterativo; variação; quantificação; perífrase. 
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