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ABSTRACT:  In this squib I sketch a semantics for the Brazilian Portuguese periphrases  
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0. Introdução 
Neste texto tento mostrar como reduzir as instâncias em que há ambigüidade entre as  
leituras progressiva e habitual da perí frase ESTAR - NDO a um único caso e eliminar a 
ambigüidade desse caso pela aplicação de dois princípios, um deles implícito na análise e o  
outro independentemente motivado. 

A questão central da semântica de estruturas como ESTAR – NDO é saber se existe 
diferença no PB entre os dois seguintes tipos de representações de fenômenos temporais. A 
representação (1 a) mostra uma repetição de um certo tipo de evento como, supõe-se, ocorre 
na interpret ação da frase João está comendo uma maçã (por dia). A represent ação (1 b) 
mostra um evento único, como ocorre na frase (Neste exato momento), João está comendo 
uma maçã .  

 
(1) a.                                                                                                                                                       
 
 
 

b.  
 
Um pouco mais articuladamente, a questão central é saber se a diferença entre essa duas  
representações está: i) na semântica do verbo; ii) na relação entre verbo e argumentos; iii) 
em rel ações  pragmáticas e/ou discursivas. Espera-se que a compreensão de como uma das  
representações é atribuída a uma frase com ESTAR – NDO jogue algum tipo de luz em 
problemas teóricos mais amplos como a representação de evento nas línguas naturais, por 
exemplo: (1  a) pode ser considerado um único evento? Sob quais ci rcunstâncias?   

Uma das di ficuldades de ESTAR – NDO é a relação que sua semântica tem com 
problemas para os quais não há solução pací fi ca na literatura: o problema das cl asses de 
verbos e os problemas da semântica do DP. Um programa de pesquisa cujo objetivo é 
entender como se  há uma escolha por (1 a) ou (1 b) (ou se uma representação é uma 
especi fi cação da outra) deve se ocupar pelo menos dessas questões. Aqui vou esboçar como 
essas duas questões devem começar a ser abordadas. Para isso, vou primeiro comentar o  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 799-804, 2004. [ 799 / 804 ]



problema que o português brasileiro representa para os critérios de classi ficação verbal . Para 
então mostrar como el e pode ser evitado. 

Antes do esboço de teori a, porém, quero analisar alguns dos dados do português  
brasileiro com as  quais ela vai t er de lidar. 

 
1. Tentando desfazer um preconceito . 
Todas as teorias que lidam com ESTAR – NDO atribuem a essa estrutura o valor semântico 
cursivo (ou progressivo ou semel factivo), semelhante ao represent ado na reta (1 b). 
Provavelmente isso é devido ao fato de (at ravés das línguas que têm construções  
semelhantes) frases isoladas como as de (2) serem mais prontamente interpretadas como 
cursivas (progressivas) que como habituais. 
  
(2) a. João está andando. 

b. João está lendo o jornal. 
c. João está chutando o cachorro. 
d. João está chutando a bola. 
e. João está escalando o Pico da Neblina. 
f. João está morando na Lagoa. 
g. João está gostando do governo Lula. 
h. João está empurrando o carro. 

 
Não obstante essa preferência, a existência de um valor (que é tratado como) secundário, o  
habitual, parece ser pací fi ca. Num contexto apropriado, para todas as  frases de (2) há uma 
interpretação que pode ser representada pelos intervalos descontínuos da reta (1 a). O fato 
da interpretação habitual ser um possibilidade, traz a necessidade de descobrir sua semântica 
e sua relação com a interpretação cursiva.  

 
3. Classi ficações  de verbos 
Nesta seção vou mostrar em que tipo de problemas incorre o ponto de vista que diz haver 
uma preferênci a pel a leitura cursiva em ESTAR – NDO. Esses problemas fi cam evidentes  
olhando para propostas semânticas onde o valor cursivo de ESTAR – NDO é tomado como 
critério para dividir as  classes  semânticas dos verbos. Para outros problemas desse critério  
ver Verkuyl (1993). A mais famosa divisão de verbos em di ferent es cl asses semânticas  
provavelmente foi  a de Vendler (1967).  

Um dos critérios importantes para decidir a que classe um verbo x vai pert encer é o  
que Verkuyl (1993) chamou de teste da forma progressiva. Estados e Achievements são 
classes que não aceitariam o BE – ING do inglês  como um progressivo verdadei ro. 
Accomplishments e Atividades aceitam. Porém, em vista dos fenômenos  de inversão de 
preferencialidade vistos na seção ant erior há um grande problema no critério de distinção 
proposto por Vendler: saber quando um progressivo é um verdadeiro progressivo quando é 
habitual.  
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No caso do PB, é um t anto surpreendente que sej a sequer cogitado construir uma  
semântica aspectual a partir das classes de Vendler e seguido o programa que Bennet & 
Partee inauguraram. Há desde o início um inadequação entre o que Vendler predi z e o  
comportamento dos verbos em português: frases com ESTAR – (verbo de estado)NDO são 
quase sempre aceitáveis em PB. Isso é um argumento fort e para a existência de uma relação 
importante entre progressivo e valores  como o habitual .  

Essa inadequação descritiva é sufici ente para mostrar que, apesar de ser crucial na 
classi ficação de Vendler, o valor semântico de ESTAR – NDO deve ser questionado. Mas o 
problema não se restringe a isso. Mais devastador que verbos de estado ocorram na forma 
ESTAR – NDO é o fato de serem justamente esses os únicos casos no PB que não suscitam 
o problema da decisão entre uma representação contínua como (1 b) ou uma descontínua 
como (1 a):  em PB, os  verbos de estado ‘construídos’ com ESTAR – NDO são os únicos  
que necessariamente têm valor de verdade = 1 no momento de fala e nunca são interpretados  
como ação (ou acontecimento) descontínuo. Ou seja, de uma cert a forma ESTAR - (verbo 
de estado)NDO é mais progressivo que ESTAR – (verbo eventivo)NDO. Mostro isso 
abaixo: nenhuma das frases em (3) pode ter a interpretação temporal -aspectual ilustrada pela 
reta (1 b). 

  
(3) a. Maria est á amando João. 

b. Eu estou morando em Canasvieiras . 
c. Pedro está entendendo a teori a de Galois.  
d. O trem das 11 (de hoje) está chegando às  11:05. 

 
Além disso, essas frases não poderiam ser interpretadas  como as abaixo. 
 
(4) a. *Às vezes, a Maria está amando o João. 

  b . *De vez em quando, eu estou morando em Canasvieiras . 
  c. *Vez ou outra, Pedro está ent endendo a Teori a de Galois. 
  d . *Às  vezes, o trem das onze (de hoje) está chegando às 11:05. 
 

Agora vou mostrar que tipos de dados acho que devemos olhar quando abordando os  
problemas aspectuais de ESTAR – NDO.  
 

4. Tipos ontológicos e ESTAR – NDO 
Nesta seção vou usar uma simpli ficação da semântica de Carlson para descrever o  

valor semântico dos constituintes nominais do português brasileiro.  
Mais especi fi camente, vou aceitar a existência dos tipos ontológicos espécies e 

objetos, que formam os indivíduos, e as fases. Vou aceitar também sem discussão que 
ESTAR – NDO é um predicado de fases e que quando toma um argumento que é indivíduo 
há uma relação R apropriada adequando predicado e argumento. Também não vou me 
pronunciar sobre os tipos de relações que existem. Seguindo essas linhas gerais vou analisar 
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algumas  frases  e os valores que ESTAR – NDO pode tomar de acordo com o tipo 
ontológico dos argumentos. 

Em (5) abaixo, F leitura relevante do argumento está indicada por letras maiúsculas:  
F para fase, E para espéci e. Assim, o  argumento interno o vilarejo pode tanto ser uma fase 
quanto uma espécie. 

 
(5) João est á at acando o vilarejo. 

 F                              F  c  h 
 F                              E  *c  h 

 
À direita, a tabela para (5) indica que só há leitura cursiva quando ambos os  

argumentos são tomados como fase. Nesse caso é que há ambigüidade entre cursivo e 
habitual. Quando o argumento interno é E não há leitura cursiva. A espécie o vilarejo não 
pode ser atacada neste exato momento de fala, pois mesmo se toda entidade descrita por o 
vilarejo estivesse sendo atacada esse ataque seria sobre fases do objeto e não sobre a espécie 
em si. 

 Para as frases de (6) temos mais alguns casos a examinar.  Considere que o 
argumento o urso aceita a leitura de objeto em frases como o urso é um animal perigoso, e, 
eliminando qualquer presunção sobre o tipo de predicado que ESTAR – NDO é ou deixa de 
ser, não há nada que impeça-o o urso em (6) de ser usado com ESTAR – NDO.  
 
(6)  O urso está atacando o vilarejo. 

    E                                   E *c  h 
    F                                   E *c  h 
    E                                   F *c  h 
    F                                   F   c  h 

 
A primeira coisa importante a perceber sobre as leituras indicadas nessas tabel as é 

que há uma restrição do problema da ambigüidade entre as leituras progressiva (cursiva) e a 
habitual: ele só ocorre quando ambos os argumentos são de fase. Para os demais casos onde 
pelo menos um dos argumentos é uma espécie, só há um tipo de leitura possível . O tipo 
ontológico do argumento já vai ter sido introduzido na estrutura do discurso, algum tipo de 
fenômeno anafórico cuidará de como interpret ar ESTAR – NDO como habitual . 
 A segunda coisa import ante a ressaltar é que essas tabel as mostram que a leitura 
cursiva depende de circunstâncias bastante restritas .  
 
5. Conclusão 
Os dados acima levam a alguma conclusão? Parece que sim. Uma teoria de ESTAR – NDO 
tem que explicar a ambigüidade ESTAR - NDO. A linha geral dessa explicação na literatura 
é que o cursivo é a leitura preferencial, o habitual é um cursivo que sofre coerção do 
contexto e modi fi ca seu valor. Essa coerção pode ter várias formas especí ficas (Asher & 
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Lascarides 1998 têm algumas propostas para fenômenos discursivos que poderiam modelar 
essa alternação).  

A hipótese que comecei a formular aqui tem como objetivo explicar a alternação 
cursivo vs. habitual . No ent anto, ao invés de remediar as limitações da semântica com uma 
teoria complicada de como vários tipos de fenômenos discursivos forçam ESTAR – NDO a 
tomar o valor habitual, ela tenta preparar o campo para que a relação frase vs. discurso seja 
o mais simples possível. A ambigüidade cursivo vs. habitual será resolvida pelas relações  
anafóricas  dos SN, sem precisar adicionar novidade nenhuma ao sistema.  

Para que isso seja feito, a primeira tarefa é aceitar a sugestão das tabelas em (5) e (6):  
a leitura habitual é a mais facilmente obtenível e deve ser tomada como valor bási co de 
ESTAR – NDO. Isso se harmoniza com a intuição que diz que as frases ESTAR – NDO são 
mais freqüentemente usadas com valor habitual  que com valor progressivo.  

Esse enfoque sugere que o problema da decisão ent re o cursivo e o habitual será 
resolvido de uma maneira bastant e simples . Basta alguma teoria de como os referent es são 
introduzidos no discurso e de como se relacionam anaforica/ cataforicamente. Por motivos 
independentes , qualquer t eoria t erá de lidar com isso. Dispensando o assunto, suponhamos  
alguma coisa como a DRT de Kamp & Reyle 1993. Isso nos explica todos os casos em que 
há no mínimo um argumento do tipo E na frase, ou seja todos os  casos  em que ESTAR – 
NDO é habitual . Assim, o  problema da decisão se restringe tão somente àqueles  casos em 
que ambos os argumentos são F. Ressalto mais uma vez que isso só é possível porque estou 
invertendo a suposta preferênci a da leitura cursiva por uma preferência da l eitura habitual. 

O problema agora é ter um modelo de como os falantes nativos de PB decidem se O 
ursoF está atacando o vilarejoF é habitual ou cursivo. Isso pode ser feito a partir de um 
critério de presencialidade (ou se quiser, extensionalidade), que ainda não sei como formular 
adequadamente. A interpret ação cursiva será escolhida só quando o evento for presenciado 
– lembre-se que um evento cursivo envolve ‘entidades concretas’: fases de objetos e nunca 
espécies . Uma vez satis feito esse critério, a interpret ação habitual , agora considerada 
preferencial para ESTAR – NDO, seria eliminada pela Máxima da Quantidade de Grice:  
faça com que sua cont ribuição seja tão informativa quanto necessário (para o propósito da  
corrente conversação); não faça sua contribuição mais informativa do que for requerido.  

Assim O ursoF está atacando o vilarejoF será interpret ada cursivamente quando o 
interlocutor tiver algum tipo de evidênci a direta do at aque (o urso em si, gritos 
amedrontados , a própri a entonação apavorada do fal ante etc.). Ele pode até concluir que o 
mesmo urso tenha desferido outros  ataques, mas  essa inferênci a será barrada pela Máxima 
da Quantidade: uma vez que há ‘presenci alidade’ da denotação dos argumentos, se o falante 
quisesse referir a uma seqüência de ataques (l eitura habitual) el e teria incluído essa 
informação na frase.  

Um último ponto a observar, ao propor uma semântica precisa para ESTAR – NDO, 
essa linha de análise tem a vantagem de preservar a intuição que, assim como nas  demais  
perí frases de gerúndio do PB, há um elemento pragmático na leitura cursiva de ESTAR – 
NDO. Até onde eu saiba, essa intuição nunca foi questionada para o português. 
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Nesse ‘squib’ mostrei como reduzir as instâncias de ambigüidade de leitura em 
ESTAR – NDO a um único caso e eliminei essa ambigüidade desse caso pel a aplicação de 
dois princípios, um deles implícito na análise e o  outro independentemente motivado. 
 
 
 
ABSTRACT:  Neste texto e esboço uma semântica para ESTAR – NDO que resolve a 
ambigüidade entre os valores progressivo e habitual. 
 
KEYWORDS: ESTAR – NDO, progressivo, habitual, aspecto, classes  verbais. 
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