
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOU ESTAR FAZENDO ... 
UM ESTUDO FUNCIONALISTA DE UMA (NOVA) FORMA 

PERIFRÁSTICA DE FUTURO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

GISONALDO ARCANJO DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2010 



VOU ESTAR FAZENDO ... 

UM ESTUDO FUNCIONALISTA DE UMA (NOVA) FORMA 
PERIFRÁSTICA DE FUTURO 

 
 

 

 

 

 

 

POR  
 

GISONALDO ARCANJO DE SOUSA 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da 
Linguagem, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Mestre. 
 Área de concentração: Linguística 
Aplicada. 
Orientador: Prof. Dr. Camilo Rosa da 
Silva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

                                                              2010  



 

 



VOU ESTAR FAZENDO ... 

UM ESTUDO FUNCIONALISTA DE UMA (NOVA) FORMA 
PERIFRÁSTICA DE FUTURO 

 

 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado, defendida por Gisonaldo Arcanjo de Sousa, aluno do 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, na área de Linguística 

Aplicada, aprovada pela banca examinadora, em 15 de outubro de 2010. 
 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr. Camilo Rosa da Silva 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Orientador 
 
 

Profa. Dra. Iara Ferreira de Melo Martins 
Universidade Estadual da Paraíba 

Examinadora externa 
 
 
 

Prof. Dr. Marco Antônio Martins 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Examinador interno 
 

 
 

Profa. Dra. Marize Adriana Mamede Galvão 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Suplente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha mãe 
Ao meu pai 

Aos meus irmãos. 
      A Maria – parceira acadêmica – por comungar dos ares linguísticos... 24h... 

Aos filhos OTTO e TOMÉ que insistem na ciência e na música,  
Dedico! 

 
 
 



Vou estar agradecendo 

 
Ao meu DEUS. 

 
Vou estar agradecendo aos meus pais, JOÃO E FRANCISCA que souberam 
me indicar os caminhos das letras, persistindo numa educação inclusiva – da 

qual faço parte e também aos meus irmãos GILSA e GISOMARK pela 
companhia na vida. 

 
Vou estar lembrando da minha professora primária MARIA DO SOCORRO 

ABREU – que na sua fragilidade persistiu e insistiu para que eu fosse inserido 
num contexto de educação excludente e me ouviu... quando o mundo resolveu 

calar-se. 
 

Vou estar agradecendo SEMPRE ao professor Dr. CAMILO ROSA  SILVA – 
grande profissional - que eu venho perseguindo (ou seria o contrário?) 
aspectualmente desde o Ensino Fundamental – Médio – Graduação e 
Pós....Pela poesia, pelos livros, pelas palavras, pela força, pelo norte a 

seguir...e pela paciência. 
 

Vou estar agradecendo também aos professores que permitiram ser objetos de 
pesquisa e abriram suas aulas em favor da Ciência para que fosse construído o 

corpus...especialmente a Fabiano, Fabiana e Elineuza... 
 

Vou estar agradecendo aos Mestrandos do Seridó. SUENYRA NÓBREGA que 
dividiu comigo momentos singulares, parceira das mesmas conquistas e 

aspirações. 
 

Vou estar agradecendo a professora Dr.ª MARIA ANGÉLICA FURTADO DA 
CUNHA pelo exemplo de amor à pesquisa e pelas aulas maravilhosas através 

das quais viajei em seus ensinamentos ímpares.  
Agradeço ao Dr. MARCO ANTÔNIO MARTINS pelas valiosas contribuições 

dadas no exame de qualificação. Sábios caminhos... 
A BETE, A LINDA, Secretária como ninguém. Pela graciosa maneira de 

acolhimento. 
Aos colegas FABIANO e NEDJA, amigos que me nortearam em um mundo 

desconhecido. Obrigado por preencherem lacunas deixadas na graduação com 
relação à linguística... e pela amizade. 

A LUZIENE FERNANDES MOREIRA, GILMAR ARAÚJO E DAYSE CÂNDIDO 
DA SILVA que como Secretários de Educação de Serra Negra do Norte e 

conterrâneos me apoiaram tornando possível a conquista do meu direito ao 
afastamento do trabalho para me dedicar ao curso. 

Vou estar agradecendo, por fim, ao lindo casal HÉLDER E MIRNA que 
literalmente entregou as chaves de sua casa - e muitas vezes de sua vida - em 

Natal, e me acolheu como irmão mais velho. 
 
 
 

  



RELAÇÃO DE TABELAS, GRÁFICOS, QUADROS E FIGURAS 

 

TABELAS 

 

Tabela 01: Distribuição dos verbos pontuais e não pontuais na pesquisa. 

Tabela 02: Síntese das ocorrências de futuros encontrados no corpus. 

Tabela 03: Pessoas do discurso. 

Tabela 04: Tamanho do verbo. 

 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 01: Ocorrências das FPGs nas cidades pesquisadas. 

 

QUADROS  

Quadro 01: Professores formadores do Corpus 

Quadro 02: Combinações dos traços aspectuais 

Quadro 03: Noções aspectuais 

Quadro 04: Nível de comprometimento 

Quadro 05: Mapeamento das ocorrências de FPGs. 

 

FIGURAS 

Figura 01: Modelo de comunicação pragmática 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá, onde a criança diz: 

Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

Funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 

É, pois, 

Em poesia que é voz de poeta, 

Que é a voz de fazer nascimentos –  

O verbo tem que pegar delírio.  

 

 

(BARROS, Manoel de. O Livro da ignorãnças.Rio de Janeiro:Lucerna, 2007.) 

  



Resumo 

 

O trabalho em evidência analisa o uso das formas perifrásticas gerundivas – 

FPG – (ir+estar+gerúndio) no discurso (gênero aula) dos professores de Natal, 

Caicó e Serra Negra do Norte, cidades potiguares. Para isso, optou-se por 

constituir um corpus uma vez que os dados encontrados em outros corpora 

(VALPB, D&G) foram inexpressivos para a pesquisa. O estudo procura elucidar 

as razões que levam o falante a utilizar uma forma de futuro estruturalmente 

mais longa em detrimento de outra mais curta; investiga como se dá a 

manifestação da gramaticalização e da marcação – princípios funcionalistas 

propostos por Givon. Além de Givón (1979, 1984, 1990, 1995 e 2001), outros 

autores serviram de luz: Cunha (1986); Bechara (2007); Cunha e Cintra (2007); 

Perini (2006); Neves (2000, 2006) Silva (2005); Furtado da Cunha e Tavares 

(2007); Gibbon (2000); Torres (2009). Após o estudo, emergiram os resultados 

que apontam o surgimento de uma nova forma de expressão de futuro com 

tendência a gramaticalizar-se.  

 

Palavras-chave: gerúndio; futuro; funcionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work in evidence analyzes the use in the ways periphasis of gerund - FPG - 

(to go+to be+gerund) in the speech (gender class) of the teachers of Natal, 

Caicó and Serra Negra do Norte, potiguares cities. For that, she opted to 

constitute corpus, once the data found in other corpora they were inexpressive 

for the research. The study tries to elucidate the reasons that take the speaker 

to use a form of larger future in detriment of the more it tans; it investigates as it 

feels the manifestation of the grammaticalization and demarcation - beginnings 

givonianos. Besides Givón (1979, 1984, 1990, 1995 e 2001), other authors 

served as light: Cunha (1986); Bechara (2007); Cunha and Cintra (2007); Perini 

(2006); Neves (2000, 2006) Silva (2005); Furtado da Cunha and Tavares 

(2007); Gibbon (2000); Torres (2009). After the study, the results that point the 

appearance in a new way of future expression emerged, marked and with 

tendency the grammaticalization.    

   

Key-words: gerund; future; functionalism.   
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INTRODUÇÃO 

 

“Estarão todos gerundindo, ou melhor, vão estar todos 
gerundindo, até que o novo substitua o que de novo é velho 
mais uma vez”. 
                 Machado Filho 

 

 

É natural que as línguas vivas disponibilizem aos falantes, em um 

mesmo espaço de tempo, uma ou várias maneiras de dizer a mesma coisa. 

Com o português falado pelos brasileiros não é diferente: há 

variedade/diversidade de formas para expressar a mesma ideia; do mesmo 

modo, uma única estrutura pode codificar ideias distintas, a depender do 

contexto.  

Conforme se verá neste trabalho, essa multiplicidade de formas atinge a 

língua portuguesa no que tange à codificação linguística do tempo futuro. 

Acredita-se que o caráter diversificador dos itens da língua surge com a 

finalidade de atender às necessidades de comunicação dos falantes porque a 

língua – qualquer uma – é dinâmica, não para, evolui. 

A questão central desta pesquisa é o estudo da expressão perifrástica 

gerundiva com valor de futuro. Este trabalho tenta contribuir para a descrição 

do fenômeno em tela, através da análise das formas verbais de futuro 

compostas por ir + estar + gerúndio, conforme se pode observar em 

 

(1) E diante do que foi colocado no estudo de hoje percebemos que 

vamos estar passando por uma nova crise mundial...elas aparecem 

e desaparecem, de repente, e vão e voltam...(PC) 

 

Propor uma análise moldada no funcionalismo linguístico significa dizer 

que se procura interpretar os resultados a partir de seus princípios, aqui 

ancorados no fenômeno da gramaticalização e no princípio meta-icônico da 

marcação. 

Analisar a estrutura de futuro formada com o gerúndio é tarefa um tanto 

complexa porque exige que se considerem categorias como a aspectualidade, 

a modalidade, a auxiliaridade, a temporalidade além de outras diretamente 



relacionadas ao verbo. Entretanto, por ser complexo, não significa que não 

possa ser desvendado. Pelo contrário, instiga o pesquisador descobrir e 

adentrar mais ainda no universo da linguagem para descrevê-lo e lançar luz 

sobre a natureza particular de alguns fenômenos. 

É certo que a presença do gerúndio nas locuções verbais provoca um 

desconforto em alguns gramáticos tradicionais. No entanto, essas relativas 

“novas construções” passaram a integrar as possibilidades expressivas da 

língua. Pode-se investigar se essa forma codificadora de futuro não compatível 

com os usos considerados padrões irá perecer com o tempo ou, se for aceita 

pelos utentes, vai estar se incorporando à língua como aconteceu com outras 

construções. 

 O presente trabalho evidencia o estudo sobre a forma perifrástica 

gerundiva com valor de futuro, estruturando-se em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, descreve-se o fenômeno gerundivo e todo processo 

metodológico da pesquisa, desde a constituição do corpus até os 

procedimentos da análise.  

O segundo capítulo esboça os pressupostos teóricos do funcionalismo 

linguístico. Pautados em Givón (1979, 1984, 1990, 1995 e 2001), são 

apresentados o princípio da marcação e o referencial teórico sobre o fenômeno 

da gramaticalização - bases da análise dos dados. 

No terceiro capítulo, um pouco mais extenso, encontra-se em evidência 

o estudo do verbo, focalizando algumas categorias relacionadas com a 

temática do trabalho. São apresentados o conceito de verbo de alguns 

gramáticos tradicionais e, também, de linguistas, algumas reflexões sobre as 

categorias de tempo, aspecto e auxiliaridade – as quais mantêm íntima ligação 

com o objeto de estudo.  

O quarto capítulo traz a análise dos dados e elementos relacionados à 

FPG e outros tópicos envolvidos no fenômeno. Aplicam-se aí os princípios 

funcionalistas da marcação e da gramaticalização. Surgem, então, possíveis 

respostas para as questões do trabalho. 

Na sequência, são expostas as conclusões referentes à pesquisa e 

sugestões para investigações futuras. Sim. Porque a ciência avança e as 

verdades não são absolutas, ainda mais em se tratando de língua. 

 



1  EIS A PESQUISA!  
 

 

1.1 O Fenômeno 

O gerúndio, uma das formas nominais do sistema verbal, é formado 

pelo tema verbal mais o sufixo “ndo”, e dá uma ideia de continuidade ao verbo. 

Aparece como verbo principal nas locuções verbais e orações reduzidas. Indica 

normalmente um processo incompleto ou prolongado. Ele pode vir só ou 

combinado a outros verbos. 

Quando o gerúndio vem acompanhado de outros verbos, formam 

locuções verbais. Nas locuções verbais, flexiona-se apenas o auxiliar, pois o 

verbo principal vem sempre numa das formas nominais. 

Os dados abaixo acusam as locuções e a ocorrência nas três cidades: 

Natal (PN), Caicó (PC) e Serra Negra do Norte (PSNN) que serviram de base 

para a construção do corpus. 

 

(02)...ah!!! Sim! É dessa forma mesmo...muito bom...vou estar 

esperando o restante dos trabalhos...é pra nota...tá bom...(PN) 

 

(03) Não adianta esperar muito tempo...eles só aparecem em época 

de campanha e enchem nossos ouvidos e mentes de 

informações...assim, vão estar fazendo suas 

vidas...enganando outras... (PC) 

 

(04)...as linhas são paralelas,sim...vou estar passando a revisão de 

tudo que dei...página 233 do livro...verifiquem a população da 

China também...(PSNN) 

 

Segundo Luft (2002, p.181), “as locuções verbais têm sido chamadas 

também perífrases verbais, conjugações ou locuções perifrásticas (...) em outra 



nomenclatura, locução verbal (LV) é o mesmo que sintagma verbal (SV) ou 

frase verbal (FV)”.  

O presente trabalho analisa, na perspectiva da linguística funcional, o 

uso das construções gerundivas perifrásticas (ir+estar+verbo principal no 

gerúndio) no discurso1 de professores no Estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente, nas cidades de Serra Negra do Norte, Caicó e Natal, 

conforme apontado anteriormente. 

Aborda-se o uso das categorias gerundivas constituídas pela junção 

dos verbos ir+estar+verbo principal no gerúndio com o fim de constatar se há 

tendências à rotinização das mencionadas estruturas no discurso de 

professores em detrimento das formas verbais sintéticas do futuro com as 

quais concorrem. 

Por isso,  é uma proposta centrada na linha  de pesquisa do discurso, 

gramática e ensino da área de linguística aplicada do Programa de Pós- 

Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN e surge da tentativa de 

averiguar a codificação das referidas formas em estados reais de língua, para 

então compará-las com o que preconiza a gramática normativa. 

Já se sabe que a gramática dita tradicional “peca” por restringir demais 

os seus estudos a uma visão de conhecimento pronto, acabado. Assim, não 

reconhece o caráter não discreto das classes, nem a existência de formas 

versáteis que, dependendo do contexto em que se encontram inseridas, podem 

assumir outras funções.  

A forma perifrástica gerundiva2 (doravante FPG) possui um conteúdo 

semântico que expressa futuridade, é indicadora do presente contínuo, além de 

ser definidora de aspecto, conforme dado da amostra: 

 

(05) Na história de educação é bem diferente... Os princípios do 

comportamento humano vão estar sendo discutidos numa 

próxima aula e talvez não dê tempo para a próxima 

                                                 
1
 Mais adiante será abordado o conceito deste termo e sua aplicabilidade no trabalho com professores. 

2
 Adiante serão mostradas as várias denominações para essa forma verbal e as razões que levaram a usar 

esta forma. 



avaliação...mas é bom ir estudando mais... o tempo vai servir 

para isso...as xerox estão na pasta.. (PC). 

 

Com a finalidade de averiguar se a expressão em estudo é uma 

inovação na língua, pesquisou-se em vários corpora, dentre eles o Projeto 

Variação Linguística no Estado da Paraíba – VALPB (Hora e Pedrosa, 2001)  e 

o Discurso & Gramática  – a língua falada e escrita na cidade do Natal - D&G 

(Furtado da Cunha, 1998). Os dois corpora, apesar de se constituírem de 

amostras da fala do final do século passado, e, portanto, relativamente atual, 

foram encontradas somente três ocorrências, impossibilitando de se fazer uma 

pesquisa com a temática em exposição 

Desta forma, escolheram-se professores, uma vez que são agentes 

multiplicadores que influenciam a fala de seus alunos e, além disso, “alternam 

o uso da língua padrão3 com o uso do português popular, seguindo normas 

interacionais decorrentes da natureza do evento de fala” (MARTINS, 2007, p. 

161).   

Os professores que formam o estrato desta pesquisa atuam nas 

cidades de Natal, Caicó e Serra Negra do Norte, todas cidades potiguares. 

Essa escolha foi feita porque elas representam, para os padrões locais, três 

tipos de cidade, de grande, médio e pequeno porte, o que poderia evidenciar a 

disseminação do uso, em diferentes contextos. Justifica-se a escolha também 

pelo acesso que o pesquisador, em virtude de sua origem geográfica, domicílio 

e frequência obrigatória ao campus central, teria aos informantes. 

Apresenta-se nos próximos tópicos todo o processo metodológico que 

aponta o desenvolvimento da pesquisa com o fim de iluminar o caminho 

percorrido por ela. 

1.2 Objetivos 

As línguas constituem realidades dinâmicas e estão sujeitas a 

transformações no decorrer do tempo. Assim, palavras e estruturas que ontem 

                                                 
3
 Bagno (2007, p.104) compreende que norma padrão e norma culta não são sinônimos. Para ele há uma 

confusão dos termos. Padrão significa o modelo idealizado de língua “certa” cristalizada nas gramáticas 

normativas e a norma culta corresponde ao “uso real da língua por parte dos falantes privilegiados da 

sociedade urbana”.  



existiam não ocorrem mais nos dias de hoje, e, se ocorrem, estão modificadas 

tanto em sua forma como em sua função. Desse modo, criam-se formas novas 

ou utiliza-se de formas velhas em novas funções.  

O trabalho tem como objetivo primordial analisar o uso das 

construções gerundivas (verbo ir + verbo estar + verbo principal no gerúndio) 

na fala de professores, para investigar o processo de mudança. Isso não 

impede que outros objetivos sejam traçados e aplicados a fim de responder a 

outras indagações geradas pela questão e também elucidar e levar à luz outros 

pontos que possam surgir no decorrer da pesquisa. 

Assim, optou-se por investigar quais formas de representação do 

futuro são mais recorrentes na fala: a sintética ou a perifrástica.  

 

1.3 Questões da pesquisa 

 

Com o intuito de averiguar o uso das formas perifrásticas gerundivas 

na fala dos professores contido no corpus, a pesquisa busca esclarecimento 

para as seguintes questões:  

1. Em decorrência do fato amplamente aceito de que o usuário prefere 

usar estruturas que apresentam o menor número de palavras, 

traduzida pela lei da economia linguística de Martinet (1974), como 

se explica a adoção do futuro perifrástico (mais longo) em 

detrimento do sintético (mais curto)? 

2. Quais os verbos mais propensos à perifrasização? 

3. E, por último, qual a trajetória de gramaticalização da FPG?  

As interrogações feitas aqui propiciam respostas e reflexões logo mais 

adiante.  

 

1.4 Justificativa 

As construções gerundivas, apesar de desprestigiadas por alguns 

usuários, são bastante frequentes em situações reais de uso da língua. 



Observa-se que as referidas construções encontram-se muito 

difundidas na língua oral, comumente usadas por uma larga faixa profissional, 

que inclui recepcionistas, secretários, operadores de telemarketing, de serviço 

de atendimento ao público, e, também, o professor, a despeito do tratamento 

de estigmatização em relação ao seu emprego entre falantes do Português 

considerado padrão. 

Deve-se ressaltar, ainda, que esse emprego parece estar se 

expandindo e tem sido observado na fala de pessoas pertencentes a diferentes 

segmentos profissionais, entre eles, o professor.  

A escolha de recortes da língua oral da fala de professores em sala de 

aula se deve ao fato de que através da troca verbal podem surgir novos 

padrões gramaticais, os quais, se repetidos frequentemente, rotinizam-se e se 

tornam formas regulares na língua, conforme defende o paradigma 

funcionalista. 

Além disso, justifica-se a pesquisa pela observação das recorrências 

na fala dos profissionais da educação acima citados, pelo fato de não existirem 

estudos sobre o fenômeno, envolvendo esse grupo de informantes. 

 

1.5 Descrição do contexto de pesquisa 

 

A investigação se deu mediante uma análise funcional do uso das 

expressões gerundivas (ir + estar + gerúndio) no discurso em sala de aula de 

professores das cidades de Natal, de Caicó e de Serra Negra do Norte. São 

professores do ensino médio, universitário e de pós-graduação nos anos de 

2008 e 2009. 

 

1.5.1 A formação do corpus 

 

O corpus foi formado através de gravação eletrônica das aulas de 

nove professores. Esta seleção se deu de forma aleatória nas cidades já 

citadas e com o consentimento dos envolvidos. 



Eles foram identificados por números e formam o universo abaixo: 

Nº Formação Cidade Área  

01 Especialização Serra Negra Exatas 

02 Graduação Serra Negra Humanas 

03 Graduação Serra Negra Biológica 

04 Doutorado Caicó Humanas 

05 Doutorado Caicó Humanas 

06 Doutorado Caicó Humanas 

07 Doutorado Natal Humanas 

08 Doutorado Natal Humanas 

09 Doutorado Natal Humanas 

Quadro 01- Professores formadores do corpus. 

 

Os docentes informantes pertencem às áreas de Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e Ciências Biológicas, entretanto, não houve preocupação em 

igualar os números de professores às áreas de ensino.  

 

1.6 O contexto de produção dos dados analisados...  

 

A competência comunicativa implica ter domínio sobre uma língua para 

poder usá-la criativamente em diversas situações sociais. Assim, observa-se 

que o falante vai precisar adequar a sua fala conforme o interlocutor, o lugar e 

o assunto em evidência. Dessa maneira, cada situação social exige uma 

determinada variedade linguística e isso suscita questões bastante complexas, 

que contribuem para a alteração do discurso dos falantes.  

Já se sabe que os gêneros discursivos são materialmente constituídos 

por recursos linguísticos disponíveis na fala e na escrita. Para o professor, 

como para qualquer falante, os gêneros da fala têm auxílio de recursos 

paralinguísticos: expressões da face, gestos com as mãos, tom de voz, entre 

outros. Na escrita, o docente dispõe além das representações simbólicas (o 

código alfabético, pontuação, etc.) de outros recursos não verbais, como 

ilustrações, gráficos, cores que complementam o sentido global daquilo que se 



quer comunicar. Esses recursos podem ser incorporados à caracterização do 

gênero, sendo específicos para esta ou aquela  modalidades dente as cidades. 

Conforme Bakhtin (1997, p. 303), os gêneros discursivos organizam 

nossa fala de acordo com o contexto. Os gêneros da fala são mais “maleáveis”, 

“mais plásticos”, “mais livres”. Além disso, são também padronizados, variam 

conforme as circunstâncias, a posição social e o relacionamento dos pares. 

Nos contextos institucionais, no qual se situa a escola, os padrões de gêneros 

discursivos são direcionados para um determinado evento condicionado a um 

contexto interacional. É o caso da aula. 

Rojo (2007), baseando-se em Bakhtin, entende a aula como um sistema 

de atividades de comunicação da esfera escolar, articulados e não 

aleatoriamente instituídos. 

 Na visão de Cox e Assis-Peterson (2001, p. 20), “aula é um evento que 

ocorre em circunstâncias particulares e concretas da prática de um professor 

específico com um grupo específico de alunos num determinado dia e 

momento”.  Em outras palavras, pressupõe-se que, numa aula, o professor 

executa sua sequência didática para facilitar a aprendizagem do aluno. O 

modelo didático a ser seguido pelo professor provavelmente vai depender das 

impressões retiradas dos primeiros contatos com o discente. Esse diagnóstico 

possibilita adequar a aula à situação de cada turma de alunos, o que se impõe 

como um recurso importante para particularizá-las.  

O gênero aula apresenta alguns aspectos de configuração que são 

relativamente estáveis, tais como: introdução, referência explícita de temas a 

serem estudados, topicalização, digressões, expressões que marcam o 

envolvimento da interação, fragmentação de conversas e subtemas. Essa 

pluralidade aponta o hibridismo – a miscelânea de gêneros que o constitui. 

É oportuno afirmar que Marcuschi (2008, p.154-5) considera que a aula 

expositiva constitui-se gênero textual, uma vez que ela é experienciada no 

cotidiano, representando padrões sociocomunicativos, caracterizados e 

definidos por composições funcionais, “com objetivos enunciativos e estilo 

concretamente realizado na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e técnicas”. 

Para caracterizar os tipos de aulas, Marcuschi (2005) adota três critérios: 

a) desenvolvimento do tópico discursivo central; b) estratégias de interação 



adotadas pelo professor e c) comportamento dialógico entre professor e aluno. 

O autor, analisando um corpus proveniente do Projeto de Estudos da Norma 

Lingüística Urbana Culta (NURC), estabelece quatro formatos de aulas: 

ortodoxa; socrática, caleidoscópica e desfocada, que apontam características 

de base reflexiva, classificatória.  

Na aula ortodoxa, o desenvolvimento do tópico discursivo está, de modo 

geral, centrado no professor, responsável por apresentar o tema, desenvolvê-lo 

com breves intervenções dos alunos – ou sem elas - e respeitando uma 

estrutura física que não permite desvios do tópico central. As perguntas dos 

docentes são pontuais, conceituais e retóricas. Já as respostas não são 

consideradas na condução da aula, uma vez que o aluno não sabe responder 

ao tipo de pergunta requisitada ou quando consegue tende a conduzir um 

desvio no tópico discursivo. 

Na aula socrática, método do filósofo que leva o seu nome, o professor 

elege um tema a ser desenvolvido, porém não o anuncia de forma direta. No 

lugar da exposição, o docente se utiliza de perguntas sistemáticas 

endereçadas a diversos alunos, tendo como objetivo conduzir a aula a partir de 

um conhecimento inicial supostamente tido pelo aluno e expresso através das 

respostas. As intervenções e perguntas discentes são mais numerosas que no 

formato ortodoxo e servem para refazer o tópico ou reforçar o tema em 

condução. Diante das perguntas, o professor pode optar por encaminhá-las a 

outros alunos, apresentar respostas conceituais e/ou novas perguntas para 

desenvolver o tópico. 

Na aula caleidoscópica, o professor não tem plano de condução rígido a 

ser seguido, ao contrário, elege um tópico a ser desenvolvido, porém suscetível 

a aceitar as sugestões expressas pelas interrupções dos alunos – respostas e 

perguntas. Assim, pode-se encontrar nesse formato de aula o desenvolvimento 

de uma variedade de tópicos interligados ocorridos nem sempre em uma 

ordem linear. As perguntas do professor são raras e quando ocorrem servem 

para verificar conhecimentos pontuais. Já as participações espontâneas dos 

alunos são recorrentes e tendem a introduzir um caráter desviante do tópico 

discursivo central. 

A aula desfocada é caracterizada por não apresentar um tópico 

específico em andamento, pois o professor ou trata de muitos temas pouco 



interligados ou cede aos desvios sugeridos pelas interrupções dos alunos. Para 

Marcuschi (2005, p. 58),  

essas aulas dão a sensação de falta de planejamento e são 
pouco produtivas, sem tema central e muitas vezes perdem-se 
em intermináveis discussões sobre questões paralelas em que 

o professor discute com os alunos ou trata de temas pessoais. 
  

Nesse formato de aula, as perguntas do professor são raras e as 

respostas dos alunos tendem a introduzir um tópico novo ou complementar. As 

perguntas dos alunos também são pouco frequentes e desviantes, já que as 

respostas do professor tendem a ser caracterizadas pela aceitação de um 

desvio do tópico em desenvolvimento. 

Como se vê, no gênero aula, observa-se tanto a fala como os escritos 

envolvidos em um processo comunicativo. Esse envolvimento presente na sala 

de aula, conforme Tanner (1980) constitui-se, na conversação, em estratégias 

paralinguísticas que, em conjunto com a fala, dão sentido global à interação 

face a face. Essas estratégias manifestam-se nos gestos da face, das mãos, 

nos olhares, no tom irônico, no humor, na entonação da voz, entre outros 

recursos. 

O envolvimento é caracterizado pela linguagem contextualizada que 

exige maior atenção da audiência e cuja interpretação está associada a 

recursos paralinguísticos que funcionam como informações adicionais à 

conversação face a face. São estratégias de envolvimento que se apresentam 

de diferentes formas na situação conversacional, dependendo dos 

interlocutores, pois as pessoas partilham diferentes costumes culturais. 

No dado abaixo, da amostra da presente pesquisa, nota-se que o 

professor, vendo a complexidade do assunto e a dificuldade de compreensão 

do aluno, traz para a sala de aula a maquete de uma pirâmide e tenta, de 

maneira didática, esclarecer porque trouxe o material. 

 

(06)  Aluno: Demora muito aprender... vai precisar aprender mais 

ainda?... 

PSNN: Vai... é...pra gente vê...por isso que eu trouxe aqui...ela 

(a pirâmide) pra gente observar, pesquisar, porque quando a 

gente desenha no quadro é uma coisa...e quando a gente vê 



na prática é outra, não é?... Qual seria a altura dessa pirâmide? 

...a altura da pirâmide, não a altura do triângulo das faces 

lateral... 

 

Deduz-se que, em situações como essa, o aparato linguístico e as 

estratégias paralinguísticas se fundem para que haja entendimento da 

explicação e apreensão do conteúdo didático. Isso quer dizer que, além dos 

recursos paralinguísticos, a interação se estrutura tendo como base a 

forma/função de expressões léxico-gramaticais peculiares à variedade 

linguística acionada, seja “padrão” ou “não-padrão”, a depender do gênero 

discursivo em evidência. 

No gênero aula, a busca de envolvimento interacional que facilite a 

assimilação das informações é ativada, muitas vezes, na fala do professor, 

incentivando os alunos na realização de uma tarefa. Nessas situações, é 

comum o uso de expressões reveladoras de estratégias que remetem ao uso 

da função interpessoal da linguagem, nos termos de Halliday (1973). Eis um 

exemplo, também do corpus:  

 

(07) Podemos fazer uma forma sólida a partir dessa forma plana? 

(...) Vamos ver? Cês querem fazer? (...) Quem quer tentá? Vai, 

Samara, tente aí...tente unir aí...pá...formar uma forma 

sólida...fácil, né? (PSNN) 

 

Postas essas reflexões, verifica-se que o discurso dos professores, além 

de apontar múltiplas possibilidades para análises que tem como objeto a aula, 

tais como análise da conversação, etnografia da fala, sociolinguística 

interacional, teorias da enunciação, didática, psicologia da aprendizagem, entre 

outros, pode, também, fornecer dados que respondam às questões desta 

pesquisa. 

Percebe-se, assim, que, diante do discurso produzido em situações 

concretas de comunicação verbal, o professor também experimenta, como 

qualquer outro usuário da língua, pressões do processo comunicativo, 

emergidas de elementos contextuais e linguísticos, além de outros fatores 

cognitivos envolvidos na interação.  



Conhecido o contexto de produção de dados, passa-se aos passos 

metodológicos da pesquisa. 

 

1.7 Passos metodológicos 

 

Para dar início ao trabalho, gravaram-se cinco aulas com duração de 

45 minutos de cada professor e descartaram-se duas com o objetivo de deixar 

o docente “mais à vontade”, ou seja, sem pressões sofridas pelo fato de estar 

sendo monitorado. Dessa forma, as três aulas restantes de cada um dos 

professores pesquisados serviram para a constituição do corpus, perfazendo 

um total de 20h15min de gravação. 

Em etapa posterior, localizaram-se as ocorrências de futuro das 

codificações em estudo na fala dos professores e transcreveram-se somente 

aquelas que apareciam a forma pesquisada, ou seja, a forma perifrástica 

gerundiva. 

 Quantificou-se, na sequência, as ocorrências do futuro formadas pela 

expressão perifrástica (ir + estar + VP no gerúndio), pela expressão ir + 

gerúndio e pela expressão sintética (base do verbo + desinência de futuro).  

Em seguida, aplicaram-se aos dados os princípios funcionalistas 

descritos no referencial teórico, os quais são de fundamental importância para 

o desenvolvimento desta reflexão: marcação, e, principalmente, o princípio da 

gramaticalização. 

Compararam-se os dados com o que preconiza a gramática tradicional 

em relação ao uso do gerúndio, prosseguindo com a exposição e comentários, 

os quais são ilustrados com tabelas, quadros e figuras Apresentam-se, então, 

as considerações finais sobre o trabalho e apontamentos que poderão originar 

outras pesquisas.. 

 

 

 

 



2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS - FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO 

 

Este capítulo objetiva refletir sobre o paradigma funcionalista. Evocam-

se aqui as principais bases que culminaram para o processo de aceitação do 

modelo, o qual se concentra no uso da língua. 

Conhecidas as influências motivadoras dessa vertente de pensamento 

linguístico, procura-se caracterizá-lo, calcando-se nas premissas de Givón 

(1995), dentro de uma concepção de língua que culmina num formato de 

gramática emergente. 

Na sequência, apresentam-se os princípios que são de fundamental 

importância para análise do trabalho, tendo como base a teoria em foco: 

marcação e gramaticalização. 

 

2.1 Do ontem ao hoje – premissas  

 

A língua, junto com o homem, evolui. Quebra barreiras culturais, 

penetra continentes, molda e redesenha povos, tradições. Dessa forma é viva, 

é dinâmica, é mutante. 

Na Grécia surge a primeira preocupação com o uso da linguagem. 

Aristóteles passa parte de sua vida filosofando sobre a comunicação humana e 

percebe peculiaridades: 

 

[...] sons articulados são símbolos de expressão da alma, e sinais escritos 
são símbolos dos sinais da fala. Assim como os sinais escritos não são os 
mesmos para todos os homens, também não o são os sons da fala. Mas o 
que eles são em primeiro lugar – expressões da alma – é o mesmo para 
todos; e a que essas expressões se assemelham – coisas – também é o 
mesmo para todos os homens. (ARISTÓTELES. 1984, p. 3). 

 

Esse pensamento aristotélico – relação entre linguagem e lógica –

perdurou concomitantemente com estudos linguísticos baseados na gramática 

greco-latina, que partia de princípios lógicos e através deles procurava deduzir 

os fatos da linguagem e estabelecer normas de comportamento linguístico. Os 



estudos da linguagem destinavam-se ou a ditar regras práticas sobre o bom 

uso ou a descobrir, na língua, as leis do pensamento humano. Portanto, eram 

estudos de caráter normativo e filosófico. 

Contrapondo-se a essa concepção estática, a linguística no século XIX 

mudou. Surgem, então, a gramática comparativa e a linguística histórica. 

No início do século XX, ainda sobre os efeitos da linguística histórico-

comparativa, alguns estudiosos começaram a se preocupar com a ideia de 

que, ao longo do estudo evolutivo da língua, deveria haver um estudo 

sincrônico ou descritivo. Saussure (2000) preconiza o estudo descritivo – visão 

da língua como sistema: um conjunto de unidades que obedecem a certos 

princípios de funcionamento, constituindo um todo coerente, mais tarde 

denominado estruturalismo – porque a língua deve ser estruturada em si 

mesma e por si mesma. 

Assim como outros movimentos linguísticos do século XX, o 

Estruturalismo não foi unificado. Dirven e Fried (1987) preconizam que as 

várias abordagens da linguística estrutural, herdadas de Saussure, variavam 

também conforme a definição de função em seus modelos teóricos assim 

divididos: pólo formalista e pólo funcionalista. 

O 1º polo analisa a língua como objeto autônomo, cuja estrutura 

independe de seu uso. Hjelmslev (1975, p. 3), um representante desse polo, 

afirma que a língua é uma “unidade encerrada em si mesma, como uma 

estrutura sui generis.” 

Repudiando as ideias behavioristas de Leonard Bloomfield – segundo 

as quais a linguagem humana era interpretada como uma resposta que o 

organismo humano produzia aos estímulos recebidos repetida e 

constantemente, constituindo, assim, sistema de hábitos de respostas a 

estímulos -, aparece Chomsky com o gerativismo, defendendo a tese de que o 

ser humano age criativamente sobre seu sistema linguístico, gerando e 

remontando estruturas a todo o momento. A ideia de que a língua deve ser 

analisada como uma faculdade mental natural estava evidenciada e a 

linguagem passava a ter uma nova morada: a mente. 



O 2º polo, por sua vez, concebe a língua enquanto instrumento de 

interação social, acreditando que o estudo descritivo das sentenças da língua 

deva ser contextualizado, a partir de dados baseados em estados reais da 

língua. E assim surge o Funcionalismo que se prolifera em diversas partes do 

mundo em ideias e concepções. É o que veremos a seguir. 

 

2.2  Funcionalismo Contemporâneo 

 

Há muitos significados para o termo funcionalismo. Essa pluralidade 

vai desde o fato de que existem vários pesquisadores que criaram e 

desenvolveram suas versões particulares até aqueles que repudiam as ideias 

formalistas. Sendo assim, ou agregando informações ou rejeitando-as, os 

funcionalistas se mantém unidos por um fio singular muito bem exposto por 

Martinet (1994, p.14): “o que deve constantemente guiar o lingüista é a 

competência comunicativa [...]”, já que “toda língua se impõe [...], tanto em seu 

funcionamento como em sua evolução, como um instrumento de comunicação 

da experiência.” 

Furtado da Cunha (2008, p.157) reforça essa ideia afirmando que  

os funcionalistas concebem a linguagem como instrumento de 
interação social, alinhando-se, assim, à tendência que analisa 
a relação entre linguagem e sociedade. Seu interesse de 
investigação lingüística vai além da estrutura gramatical, 
buscando as situações comunicativas – que envolvem os 
interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo – a 
motivação para os fatos da língua. 

 

Do rompimento de concepções estruturalistas e algumas gerativistas, 

o funcionalismo desponta como um grande expoente dentro da linguística 

moderna. Dos seus primórdios, na Escola Linguística de Praga4 - na verdade, 

outras vertentes funcionalistas aparecem tanto no Ocidente como no Oriente 

não ofuscando os ideais de Praga – o funcionalismo vai deixando suas 

descobertas e peculiaridades: 

                                                 
4
À Escola Linguística de Praga pertencem os estudos feitos antes de 1930 nos quais a linguagem permite 

ao homem reação de referência à realidade extralinguística pondo as frases como vias comunicativas 

estabelecendo ligação direta com o contexto.  



 Retira das falas/escritas cotidianas os dados para suas 

pesquisas, pois prefere investigar a língua em sua situação 

natural de uso; 

 explica o processo de aquisição da linguagem pela criança 

percebendo sua capacidade cognitiva. A interação com os 

outros é vista como fator determinante desse processo; 

 a linguagem é uma interseção de conhecimentos 

comunicativos, sociais e cognitivos interligados à psicologia 

humana e que reflete processos advindos do pensamento 

adaptando-os às diferentes situações de uso. 

 

Dessa maneira, pode-se afirmar que os ideais funcionalistas reforçam 

a primazia de que a língua é usada adaptativamente nos diversos mundos nos 

quais o falante vive. Como diz Givón (1995), todos os funcionalistas assumem 

o postulado da não-autonomia: a língua não pode ser descrita como um 

sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem referência 

a parâmetros como cognição e comunicação, processamento mental, interação 

social e cultural, mudança e variação, aquisição e evolução. 

Pensando diferente, mas com o mesmo objetivo de estudar a língua 

contextualizada em sua real situação comunicativa, os estudiosos da função 

avançam em suas pesquisas, fincando-se em cidades-pólos, elaborando suas 

próprias maneiras de perceber a linguística. Em Genebra – Bally, Sechehaye, 

Frie; em Londres – Halliday; em Amsterdan – Dik; para chegar finalmente nos 

Estados Unidos. 

O Funcionalismo norte-americano é representado por Sandra 

Thompson, Paul Hopper, Wallace Chafe, Talmy Givón e Elizabeth Traugott, 

entre outros, e foi influenciado em seu início por tendências formalistas. A 

abordagem norte-americana também defende a língua em sua forma de 

expressão linguística e extralinguística e a gramática se torna aberta às 

mudanças do uso, vista como um “conjunto de formas, padrões e práticas que 



surgem para servir às funções que os falantes necessitam desempenhar com 

mais freqüência” (FORD, FOX, THOMPSON, 2003, p.122) 5. 

Observadas as peculiaridades funcionalistas, pode-se ainda verificar, 

através de suas perspectivas de análise, a dinamicidade da linguagem surgida 

através das pressões do discurso, impostas por forças gramaticais e 

extragramaticais. Tais forças são paralelas e confluem para uma complexa 

relação entre estrutura e função. Dessa maneira, evidencia-se o 

entrelaçamento da sintaxe com a semântica, constituindo um mosaico 

funcionalista dinâmico. 

Segundo Salomão (1994), a sintaxe é uma força externa, pois parte do 

princípio de organização da forma, da estrutura; enquanto que a semântica é a 

força interna encontrando aporte nos mistérios da mente humana. 

Portanto, o funcionalismo torna-se um veículo ideal para investigar a 

língua no seu contexto linguístico e também em situações extralinguísticas, 

pois a sintaxe passa a ser mutante e adaptável ao discurso. “(...) há uma forte 

vinculação entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem em razão 

das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no 

momento da interação discursiva” (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 164). 

Já se sabe que a língua é um instrumento de interação social entre os 

seres humanos. O esquema de Dik (1989, p. 8-9), exposto a seguir, traduz bem 

isso, e mais, mostra a importância da expressão linguística no ato 

comunicativo. 
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 Tradução nossa. 



 

 

 

 

    Formas do falante                                   Construtores do destinatário 

 

                                             antecipa→ 

                                            ← reconstrói 

 

 

 

Figura 01- modelo de comunicação pragmática 

 

Por um lado, a partir do modelo acima, a expressão linguística diz 

respeito à função da intenção do falante, da informação pragmática6 e da 

antecipação que ele faz da interpretação do destinatário. Por outro lado, a 

interpretação do destinatário passa a ser função da expressão linguística, da 

informação pragmática do destinatário e sua conjetura sobre a intenção 

comunicativa que o falante tenha tido (NEVES, 1997, p. 20). 

Portanto, em qualquer estágio da interação verbal, as pessoas 

envolvidas no ato comunicativo têm informações pragmáticas. Essas 

informações passam a mediar a intenção do falante e a interpretação do seu 

interlocutor, tornando-se um fenômeno de dupla face que tanto pode ser 

abordado do ponto de vista de seus reflexos mensuráveis como do ponto de 

vista dos processos mentais envolvidos. 

Segundo Dik (1989), a interação constitui uma forma de atividade 

cooperativa estruturada. É estruturada, uma vez que é normatizada por regras 

e convenções, e cooperativa porque precisa de pessoas, pelo menos duas, 

para atingir seus objetivos. Ele  complementa que há, também, dois sistemas 

                                                 
6
 O conceito aqui evidenciado equivale ao aportado no dicionário de Dubois et. al. (2006, p. 480): “o 

aspecto pragmático da linguagem concerne às características de sua utilização (motivações psicológicas 

dos falantes, reações dos interlocutores, tipos socializados da fala, objeto da fala, etc.) por oposição ao 

aspecto sintático (propriedades formais das construções lingüísticas) e semântico (relação entre unidades 

lingüísticas e o mundo)”  

Informações 

pragmáticas do falante 

 

Informações 

pragmáticas do 

destinatário 

INTENÇÃO INTERPRETAÇÃO 

expressão 

lingüística 



de regras: a primeira, que aponta a semântica, a sintaxe, a morfologia e a 

fonologia - formadoras das expressões linguísticas - e a segunda regra que é a 

pragmática - responsável pelo padrão de interação verbal em que essas 

expressões linguísticas são usadas. 

 

2.3 Os princípios do Funcionalismo 

 

O que se adota nesta pesquisa é o funcionalismo americano, 

precisamente o givoniano, em particular, ancorado: i) na ideia da concepção da 

estrutura interna gramatical que une sintaxe, semântica e pragmática e  ii) na 

não-autonomia do sistema linguístico.  

Givón (2001) aponta a representação e a comunicação do 

conhecimento (experiência) como as principais funções da linguagem humana. 

A comunicação é processada por meio do sistema de representação cognitivo 

e pelo sistema de codificação comunicativo, e, cada um desses sistemas é 

formado por níveis. Pertencem ao sistema de representação cognitivo: 

a) O léxico conceptual – uma espécie de mapa das experiências 

físicas ou externas, sociais e culturais, mentais ou internas 

todos presos ao tempo e compartilhados socialmente. São 

representados por nomes, verbos e adjetivos; 

b) A informação proposicional – são conceitos combinados em 

orações sobre eventos/estados dos quais as entidades fazem 

parte; 

c) O discurso multiproposicional – junção/combinação das 

orações (a informação proposicional) em um discurso 

coerente. 

 

Assim, a respeito da ligação dos formadores desses subsistemas, 

Givón conclui “pode-se entender o significado de palavras independentemente 

da proposição à qual pertencem, mas não se pode entender uma proposição 

sem entender o significado das palavras que a compõem”. E complementa: 

“Pode-se entender o significado de orações independentemente do discurso ao 



qual pertencem, mas não se pode entender o discurso sem entender as 

proposições que o compõem”. (GIVÓN, 2001, p. 10-1).7 

Givón (2001) percebe que o sistema de codificação comunicativo é 

composto por dois códigos: o primeiro código é o sensório motor periférico que 

se relaciona com a fonética, a fonologia e a neurologia. Ele envolve operações 

de codificação e decodificação associadas às modalidades motoras e 

perceptuais; o segundo é o gramatical. Cabe a ele codificar a semântica 

proposicional e a coerência discursiva através dos subsistemas gramaticais 

elencados abaixo: 

 papéis gramaticais; 

 definitude e referência; 

 anáfora, pronome e concordância; 

 tempo, aspecto, modalidade e negação; 

 transitividade; 

 topicalização; 

 foco e contraste; 

 relativização; 

 atos de fala; 

 junção oracional e subordinação. 

 

Alguns desses subsistemas serão evocados posteriormente para 

elucidar as questões das hipóteses deste trabalho. 

Givón (2001) considera a gramática como um sistema de base 

biológica, adaptada, motivada, não arbitrária. Ele a explora através das 

seguintes premissas: 

 A linguagem é uma atividade sócio-cultural; 

 a estrutura serve a uma função cognitiva ou comunicante; 

 a estrutura é não-arbitrária, motivada, icônica; 

 a mudança e a variação estão sempre presentes; 

 as categorias são não discretas; 

 a estrutura é não-rígida, maleável; 
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 o significado é dependente do contexto; 

 as gramáticas são categorias emergentes e 

 regras gramaticais permitem flexibilidade. 

 

As premissas acima obrigam o Funcionalismo a estudar a língua em 

situação de uso: a gramática que empresta formas ao discurso passa a ser por 

ele formatada. Tem-se agora a ideia de gramática funcional – um sistema 

formado pelas regularidades resultantes de variadas pressões que a língua 

sofre no uso. 

Os funcionalistas se apóiam nessa gramática imprevisível, instável, 

dinâmica, mutante, variante, sujeita às pressões que o discurso faz de forma 

contínua e constante sobre ela. Daí o conceito de “gramática emergente” 

formulado por Hopper (1998). 

Segundo Bybee e Hopper (2000, p. 96)8, num estudo sob a 

perspectiva da gramática funcional, deve-se considerar: 

i) “que o analista examine o item em que está interessado apenas 

quando usado por falantes reais em contextos reais; 

 ii) há a necessidade de que o item seja atestado por um bom número 

de ocorrências para que se confirme que realmente fez parte do 

repertório das estratégias discursivas do usuário da língua”. 

Na interação comunicativa, os envolvidos se sentem mais libertos dos 

padrões prescritivistas impostos pela gramática normativa e falam mais 

espontaneamente, ajudados por outros recursos como os gestos, as 

expressões faciais, as pausas, tom de voz. 

Givón (1995) enfatiza que a gramática não passa de um código 

comunicativo, capaz de instrumentalizar a sistematização linguística a partir de 

dois domínios funcionais: o da semântica proposicional e o da pragmática 

discursiva. 

A partir dessa concepção, Givón (1995) elenca alguns princípios 

funcionalistas: princípio da iconicidade, princípio da marcação, teoria dos 

protótipos e gramaticalização. Eles são de fundamental importância para se 
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compreender escolhas de arranjos sintáticos feitas pelos falantes no momento 

de interação comunicativa.  

De acordo com o autor, os padrões postos à construção do discurso 

são fornecidos pela gramática que emerge, que varia, que muda. Assim, 

surgem funções novas para velhas formas. E esses princípios respondem a 

essa inquietude da língua.  

 

2.3.1 Princípio da Marcação 

 

Herdado da Escola Linguística de Praga, o princípio meta-icônico da 

marcação é pautado na relação presença versus ausência de um traço 

linguístico, que pode ser fonológico, morfológico ou sintático. Existem três 

critérios que distinguem as categorias marcadas das não marcadas, em 

processos binários. São eles: 

 complexidade estrutural – a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa – ou maior – que a equivalente não marcada; 

 distribuição de frequência – acredita-se que a categoria marcada é 

menos frequente; 

 complexidade cognitiva – demonstra que a categoria marcada 

parece ser mais complexa cognitivamente levando mais tempo e 

esforço mental para seu processamento que a outra estrutura. 

 

Algumas condições explicam porque a categoria marcada é menos 

frequente que a não-marcada: maior capacidade de memória, mais esforço de 

atenção e maior tempo de processamento. 

Givón (1995) percebe que a marcação e a não-marcação precisam ser 

estudadas independentemente e depois comparadas a partir de resultados 

empíricos. Para que tenha valor, a correlação função/forma deve ser testada e 

depois quantificada.  

Neste próximo tópico passa-se a verificar sob a ótica funcionalista: a 

gramaticalização. 

 



2.3.2 Gramaticalização 

 

Meillet (1912, p.131) foi quem primeiro usou o termo gramaticalização 

para definir “passagem de uma palavra autônoma à função de elemento 

gramatical”. No entanto, sabe-se que os estudos iniciais sobre o tema podem 

ser encontrados no século X, na China. 

O artigo “L’évolution des formes grammaticales” é considerado a obra 

inaugural dos estudos de gramaticalização. Publicado primeiramente na Rivista 

di Scienza, XII, nº 26, foi posteriormente reimpresso em 1958; entretanto, as 

citações contidas no original de 1912 não foram modificadas por entender-se 

que foi com esse trabalho que o autor difundiu a gramaticalização. 

Depois, obedecendo a uma ordem cronológica, outros autores9 

também apresentam suas definições para o termo gramaticalização partindo do 

marco inicial proposto por Meillet.  

Para Kurylowicz (1973, p. 52), “gramaticalização consiste no aumento 

do limite de um morfema que avança de um status lexical para um gramatical 

ou de um menos gramatical para um mais gramatical.” 

Heine e Reh (1984, p. 15) definem gramaticalização como “um 

processo em que unidades linguísticas perdem em complexidade semântica, 

significação pragmática, liberdade sintática e substância fonética, 

respectivamente.” 

Para Sankoff (1988, p.17), a “gramaticalização está presente quando 

palavras de conteúdo ou morfema de classe aberta da língua tornam-se 

palavras funcionais, ou morfemas de classe fechada.” 

Heine, Claudi e Hünnemayer (1991, p. 2) percebem que a 

gramaticalização “ocorre quando uma estrutura lexical assume uma função 

gramatical ou quando uma unidade gramatical assume uma função mais 

gramatical ainda.” 

Traugott e König (1991, p. 189) conceituam gramaticalização 

referindo-se “ao processo histórico unidirecional e dinâmico pelo qual itens 
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lexicais adquirem novos status como formas gramaticais morfossintáticas e 

passam a codificar relações não codificadas ou codificadas diferente.” 

É importante registrar que todo o estudo sobre gramaticalização 

comunga os seguintes pontos: 

 Distinguem itens do léxico, signos linguísticos plenos, classes 

abertas de palavras, lexemas concretos, palavras principais, de um 

lado, e itens da gramática, classes fechadas de palavras, lexemas 

abstratos, palavras acessórias, do outro. 

 Consideram que as últimas categorias tendem a se originar das 

primeiras.  

 

O processo de gramaticalização provoca uma inquietação no sistema 

linguístico. Hopper (1998) entende que a gramática das línguas vai sendo 

constantemente negociada no processo da comunicação e que não há 

gramática pronta, mas em constante construção. 

Dependendo da ótica de quem estuda a gramaticalização, ela pode 

ser vista como paradigmática, processual, diacrônica, sincrônica ou, ainda, 

combinadas as duas últimas, isto é, pancrônica. 

Ela se instaura no instante em que uma unidade linguística lexical 

começa a adquirir um uso gramatical ou, se já possui essa formação 

gramatical, migra para uma ainda mais gramatical. 

Hopper (1991) propõe cinco princípios que governariam o processo de 

gramaticalização. São eles: 

1. Estratificação: em um domínio funcional amplo, novas 

camadas estão emergindo continuamente. Nesse ínterim, 

entre o velho e o novo, as camadas velhas não necessitam 

ser descartadas, mas podem coexistir com as camadas mais 

novas; 

2. Divergência: se uma forma lexical sofre gramaticalização, a 

forma original pode permanecer como autônoma, sujeita às 

mesmas mudanças a que se submete um item lexical 

comum. Segundo Silva (2005), as formas podem comungar 



da mesma etimologia, mas do ponto de vista funcional, há 

divergências. 

3. Especialização: dentro de um domínio funcional, em um 

determinado estágio, é possível a variedade das formas com 

nuances semânticas diferentes. Essa variedade estreita-se 

ao se configurar a gramaticalização, e, portanto, reduzem-se 

a variedade e opções de escolhas formais. 

4. Persistência: diz respeito à percepção de vestígios-fontes, 

ou seja, “as relíquias de outrora” 10 deixadas por seus 

significados originais, ao longo do trajeto traçado pela 

gramaticalização. 

5. Decategorização: as formas, ao passarem pelo processo de 

gramaticalização, tendem a perder ou neutralizar as marcas 

morfológicas e sintáticas que são peculiares às categorias 

plenas (nomes e verbos). Passam, pois, a se caracterizar 

como categorias secundárias (adjetivos, particípios, 

preposições e conjunções). 

 

Contrapondo-se a Hopper, Castilho (1997), entende que os princípios 

acima citados relacionam-se a quatro outros princípios, os quais podem 

representar os estágios de gramaticalização: 

 Analogia – envolve a atração de formas não existentes para 

se uniformizar com construções já existentes.  

 Reanálise11 – acontece quando uma forma perde os limites 

de sua constituição e passa a ter, em diversas instâncias, 

estrutura e sentido diferentes.  

 Continuidade e Gradualismo – explicam a efetivação da 

renovação das estruturas da língua como processo contínuo 

e gradual. 
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para que ocorra o processo. 

 



 Unidirecionalidade12 – mostra a irreversibilidade do 

movimento da gramaticalização. 

Givón procurou aprofundar-se nos estudos sobre a gramaticalização, 

apesar de preferir o termo sintaticização. Ele mergulha nos módulos do léxico e 

da morfologia e emerge com “a introdução do discurso13 como um parâmetro 

maior para o entendimento da estrutura da língua e também com o 

desenvolvimento de estruturas e categorias gramaticais”. (VOTRE; 

MARTELOTTA; CEZARIO, 2004, p. 24). 

 Givón (1971, p. 413) - que afirmara que “a morfologia de hoje é a 

sintaxe de ontem” -14, adita que “a sintaxe de hoje é o discurso pragmático de 

ontem” (GIVÓN, 1979, 208-9), argumentando que no processo de 

gramaticalização o modo mais pragmático de comunicação abre um caminho 

para um modo mais sintático, com isso, expressões linguísticas com vinculação 

sintática fraca se transformam em expressões sintáticas fortemente ligadas. 

Múltiplas são as definições para gramaticalização, todas baseadas na 

definição clássica de Meillet (1912), porém, talvez, insuficientes para 

determinar tal fenômeno. Braga (1999) aponta que a gramaticalização sofreu 

alargamento e hoje inclui o estudo do itinerário percorrido por formas linguístas 

e por construções emergentes. 

Portanto, com base nos conceitos apresentados, a gramaticalização 

pode ser entendida, grosso modo, como a passagem de elementos linguísticos 

do léxico à gramática em uma trajetória unidirecional.  
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3  E NO PRINCÍPIO... O VERBO... 

 

Neste capítulo, passa-se a verificar o conceito de verbo em algumas 

gramáticas da língua portuguesa e a visão de estudiosos sobre as categorias 

de Tempo15, Aspecto, Auxiliaridade, pois são partes importantes no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1 O Verbo  

 

O verbo representa uma das dez classes gramaticais apontadas pela 

gramática tradicional. Ele tem sua importância na comunicação devido a sua 

pluralidade de formas e aplicabilidades nos discursos, tendo em vista suas 

peculiaridades sintáticas e semânticas.  

Cegalla (2005, p.182) define verbo como palavra que expressa ação, 

estado, fato ou fenômeno e acrescenta que “é a palavra indispensável na 

organização do período”. O autor ainda reforça a importância desse elemento 

entre todas as classes gramaticais, pois, segundo ele, “[...] se reveste de 

diferentes formas para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo, modo 

e voz”. 

Aproximando-se da definição de Cegalla (2005), Abaurre e Pontara 

(2006, p. 274) conceituam o verbo como sendo “uma palavra que pode variar 

em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, 

mudanças de estado e manifestação de fenômenos da natureza”. 

Já Cunha e Cintra (2007, p. 393) veem o verbo como “uma palavra de 

forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento 

representado no tempo”. Os mesmos autores ainda informam que o verbo não 

tem, sintaticamente, uma função “que lhe seja privativa”. 

Em sua Moderna Gramática Brasileira, Luft (2002, p.166) diz que “o 

verbo é a palavra que exprime um processo inserido no tempo: uma ação, um 

fenômeno, um estado, ou mudança de estado”. 

Cipro Neto e Infante (2008, p. 127) têm uma visão de verbo pautada 

na exuberância de flexões. Eles afirmam que o verbo é caracterizado “pelas 
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suas flexões e não pelos seus possíveis significados”. Como exemplo, citam as 

palavras: feitura, cópia, chuva, acontecimento que tem conteúdo semântico 

muito próximo aos de alguns verbos, mas não apresentam as mesmas 

possibilidades de flexão que verbos correspondentes como: fazer, copiar, 

chover, acontecer. 

Rocha Lima (1987, p. 107) faz referência ao verbo como sendo a 

palavra “que denota ação, estado ou fenômeno” e complementa: “é a parte da 

oração mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais” capaz de 

mudar sua forma para exprimir ideias de voz, de Modo, Tempo, Número e 

Pessoa. 

“Dinamismo”. Essa foi a palavra encontrada por Melo (1980, p. 80) 

para definir o verbo. A dinâmica que, segundo o autor, caracteriza essa classe 

gramatical está presente na “ação, fenômeno cambiante e, esporadicamente, 

estado ou mudança de estado”, também no “processo, movimento, no sentido 

próprio de termo”. 

Os estudos da maioria dos autores se prendem muito às questões da 

ação, dos fenômenos naturais e ao estado. Na verdade, são raros os conceitos 

aplicados à categoria que não eleja esse trio como componente definidor. 

Em Bechara (2007, p. 209), encontram-se considerações sobre o 

verbo bastante amplas. O autor, numa visão geral, inclusive citando Jakobson 

(1924), Coseriu (1973) e Said Ali (1964), entende por verbo “a unidade de 

significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual se 

organiza seu significado lexical”.  

A definição de Bechara (2007) parece ser a mais completa 

comparando-se aos conceitos dos outros gramáticos tradicionais. Ele foge do 

ação-estado-fenômeno presente nos demais compêndios e remete às reflexões 

organizadoras de sentido. 

Vasta também é a definição de Said Ali (1971, p. 129) para o verbo. O 

autor parece aplicar todas as definições aportadas acima sobre a categoria 

verbal: 

 

Verbo é a creação lingüística destinada a expressar a noção predicativa. 
Denota ação ou estado e nas línguas do grupo ariano possui sufixos 
próprios, com que se distingue a pessoa do discurso e o respectivo número 



(singular ou plural; em alguns idiomas também o dual), o tempo (atual, 
vindouro, ou pretérito) e o modo da ação (real, possível, etc) 

  
 

Perini (2006, p. 319) critica a definição do verbo apresentada pelos 

gramáticos tradicionais, entre as quais cita a gramática de Cunha e Cintra 

(1985, p. 367) “uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto 

é, um acontecimento representado no tempo”. Segundo o autor é difícil aplicar 

uma definição a casos concretos, pois, diante de uma palavra de classificação 

desconhecida, como decidir, baseado no conceito, se é um verbo? Que quer 

dizer “exprime o que se passa”? Que vem a ser “um acontecimento 

representado no tempo”? 

Assim, baseando-se nas interrogações, o autor argumenta: 

 

Não se pode dizer que em: Estou impressionado com o sucesso de 
Pedrinho. O sucesso de Pedrinho exprime algo que se passa? Mas onde 
está o verbo em O sucesso de Pedrinho? E que significa representado no 
tempo? Em uma frase como: A água se compõe de hidrogênio e oxigênio. 
Pode-se argumentar que o acontecimento não se representa no tempo, pois 
a afirmação vale para todos os tempos, e não para alguma ocasião especial. 

No entanto, há um verbo no último exemplo. (PERINI, 2006, p. 319) 
 

Do ponto de vista do autor, o verbo é identificável pelos traços 

morfossintáticos, pois, sendo um lexema, pode variar em número, pessoa e 

Tempo, ou seja, “o verbo é uma palavra pertencente a um lexema cujos 

membros se opõem quanto a número, pessoa e tempo”.. 

Dubois et al. (2006, p. 611-2), em seu dicionário de linguística, formata 

em três itens a definição verbal. 

a) A gramática tradicional (GT) aponta o verbo como palavra que 

exprime processo, ou seja, a ação que o sujeito faz ou sofre; 

estado ou também a existência do sujeito ou seu estado, ou, a 

relação estabelecida entre o predicativo e o próprio sujeito. 

b) Na linguística estrutural, o verbo assume o papel de 

constituinte do sintagma verbal e é definido também por suas 

características temporais, pessoais e numerais. 

c) E, na linguística gerativa o verbo passa a ser V, cuja forma 

corresponde ao radical da GT. 

 



Como a análise envidada neste trabalho é de cunho funcionalista, 

merecem destaque os conceitos de verbo defendidos por representantes dessa 

linha.  

O conceito de verbo elaborado por Neves (2000, p. 25) parte do 

predicado. Para ela, a predicação exerce influência na denominação da 

categoria: 

 

Os verbos em geral, constituem os predicados das orações. Os predicados 
designam as propriedades ou relações que estão na base das predicações 
que se formam quando eles se constroem com seus argumentos (ou 
participantes de relação predicativa) e com os demais elementos do 
enunciado.  

 
 

Neves (2000) vê na predicação o resultado da aplicação de termos 

(designadores de entidades) a um predicado responsável por denominar 

propriedades ou relações. Assim, para a construção de uma oração, é 

necessário um predicado que representa basicamente a categoria verbo, ou, 

ainda, a categoria adjetivo (quando houver verbo de ligação). 

Insistindo, ainda, sobre o conceito de verbo baseado no predicado, a 

autora percebe que ele possui propriedades sintáticas e semânticas como a 

forma lexical, a categoria, o Número e a função semântica dos termos, bem 

como as restrições de seleção que lhe são impostas. Entretanto, esclarece que 

não constituem predicados os verbos modalizadores16, os que indicam Aspecto 

e os que auxiliam a indicação de Tempo e de voz. 

Para construir o conceito verbal pautado no predicado, Neves (2000) 

observou os princípios semânticos17, a integração de componentes 

(dinamismo, aspecto e pragmática) e a transitividade presentes na predicação. 
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 Percebe-se, pois, que nos conceitos dados para verbo aparecem 

algumas convergências e divergências, principalmente com relação ao Tempo. 

É o que se tenta explicar no tópico seguinte. 

 

3.1 .1 O Tempo no verbo    

 

Tempo, segundo Costa (2002), é uma categoria que marca na língua, 

através de lexemas, de morfemas, de perífrase, a posição que os fatos 

referidos ocupam no tempo, tomando como ponto de partida o ponto-dêitico18 

da enunciação. 

Para maior esclarecimento da natureza dêitica de Tempo, pode-se 

utilizar um recurso bastante difundido no estudo da categoria que é o 

estabelecimento de uma reta cronológica ou linha de tempo. Nesta linha/reta 

marca-se o instante da enunciação, com um ponto, o NUNC (em latim, agora), 

onde está situado o falante: 

 

 ____________________________._________________________________  

                                                      NUNC 

Na linha, podem-se situar os acontecimentos enunciados como 

anterior, posterior ou simultâneo ao ponto NUNC. Quando o falante faz isso, 

ele está utilizando a categoria linguística Tempo. 

A língua portuguesa tem meios de expressar diversos pontos dessa 

linha de Tempo: o Presente, o Passado e o Futuro, além de outros pontos em 

que se subdividem os dois últimos – o chamado Tempo Relativo. 

Costa (2002, p. 17) mostra que um Tempo Relativo como o mais-que-

perfeito e o futuro-do-presente composto se caracterizam por recorrer não 

apenas a um ponto de referência, o ponto dêitico da enunciação, mas também 

por levar em consideração um outro ponto da linha do tempo que precede ou é 

posterior ao momento da enunciação. 

Desta forma, os Tempos Relativos tratam os acontecimentos a partir 

do estabelecimento de graus de anterioridade e posterioridade, relativamente a 

dois pontos da linha/reta do Tempo, um dos quais é o momento da enunciação. 
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 É o ponto espacial e temporal em que o falante está situado no momento da fala. 



O Tempo está dentre as várias categorias semânticas universais. 

Segundo Admoni (1970, p. 157),  

 

a categoria de tempo liga o verbo ao ato da fala e ao processo 
comunicativo como um todo, daí, sua importância na frase [...] 
Na estrutura morfológica do verbo, unem-se estruturas 
gramaticais, lógicas e comunicativas.  
 
 

Lyons (1975) percebe que os contrastes: presente, passado e futuro 

(remanescentes da gramática grega e latina) não apresentam o que há de mais 

importante no verbo. Ele aponta como característica primordial o fato de se 

apresentar dêitico, por relacionar o Tempo da ação, estado ou evento referido 

na sentença ao Tempo da enunciação, ou seja, o Tempo passa a ser 

concomitantemente propriedade da sentença e da enunciação. 

A dinamicidade provocada pelos contrastes (presente, passado e 

futuro) coloca o verbo como uma palavra temporal por excelência. Entretanto, 

Klein (1974), verificando outras línguas não possuidoras de formas verbais 

marcadas por morfemas temporais (vietnamita, e o birmanês), mostra que 

essas línguas têm a capacidade de expressar um instante ou até mesmo um 

sistema temporal completo. 

No hopi, língua ameríndia estudada por Whorf (1971), não se observa 

nas formas verbais as marcas diferenciadoras dos tempos, mas, percebe-se, 

no verbo, a expectativa da ação (salienta-se que a cultura hopi dá valor à 

preparação) e a regularidade do evento. 

Como se vê, a categoria temporal não está universalmente ligada ao 

verbo e nem este a ela. 

Em seus estudos, Ilari (1981), Castilho (1968), Almeida (1978), Arrais 

(1980) e Orlandi (1987) questionam a temporalidade na língua portuguesa com 

relação à oposição pontual versus durativo, ligada à própria classificação 

conceitual e tradicional do verbo. 

Esses mesmos investigadores do relacionamento do Tempo apontam 

que a gramática tradicional aprisiona o verbo em compartimentos estanques e 

impróprios demais para captar toda a sua significação sem ao menos 

questionar as noções semânticas – mais especificamente - o conceito. 



Ainda com relação ao Tempo, Reichenbach (1947) articula uma 

proposta teórica em que se apresentam os conceitos de momento de fala (MF), 

momento de evento (ME) e momento de referência (MR). O “momento” é 

tratado como “período/intervalo” de Tempo, comparando a Swart (1998): uma 

“soma de instantes”. A localização temporal incide sobre o evento (ME), em 

relação a um ponto localizador (MF) ou a um ponto intermediário de referência 

(MR).  

Assim, ME é aquele em que acontece o evento, processo ou ação 

descrito; o MF é o tempo da enunciação, da fala e o MR é a apresentação ao 

ouvinte da perspectiva de anterioridade, simultaneidade ou posterioridade em 

que o evento ocorre em relação ao momento da fala. 

Percebe-se que, em qualquer definição, dentro de uma ou de outra 

teoria linguística, enfatizados o seu caráter dinâmico ou não, os verbos estão 

sempre associados à noção de Tempo. 

 

3.1.1.1 O Futuro19 

 

A forma de futuro do português deriva do latim vulgar proveniente das 

formas compactadas do verbo latino habere, no presente do indicativo seguido 

de verbo principal no infinitivo: habeo + cantare > cantare habeo > cantare 

hei > cantarai que originou o futuro sintético contemporâneo cantarei. 

(CÂMARA JÚNIOR, 1986, p.121). 

O Futuro possui, segundo Longo (1990, p. 173), uma noção virtual 

“derivada da impossibilidade de atribuirmos valor-verdade à asserção no 

momento de uma frase”. Indica fatos certos ou prováveis posteriores ao 

momento em que se fala e pode também indicar uma situação posterior a outra 

no passado. 

Dentro da categoria verbal, o Futuro divide-se em Futuro do Presente 

e Futuro do Pretérito, os quais “denotam uma ação que ainda vai ser realizada” 

(BECHARA, 2007, p. 281). Segundo este autor, o Futuro do Presente pode 

exprimir, substituindo o Presente, uma incerteza ou ideia aproximada, simples 
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 O foco do trabalho é direcionado à perífrase verbal com nuances de futuro, por isso a atenção dada à 

categoria Tempo. 



possibilidade ou asseveração modesta e, no lugar do Imperfeito, apresenta 

uma ordem ou recomendação. 

O Futuro do Pretérito pode, também, denotar se um fato se dará agora 

ou no futuro, dependendo de certa condição, asseveração modesta em relação 

ao passado, admiração por um fato se ter realizado e, por último, incerteza. 

É visível a diferença entre o Futuro do Presente e o Futuro do 

Pretérito. Apesar de os dois indicarem simultaneidade, no primeiro futuro, o 

momento de referência está vinculado ao momento da fala, enquanto no 

segundo esse fenômeno não ocorre (CORÔA, 1985). 

Estudos recentes sobre o uso do Futuro no português brasileiro 

comprovam que as formas de Futuro do Presente do Modo Indicativo só 

aparecem em contextos formais com valores preditivo ou injuntivo (SILVA, 

1997; MOTA, 1998; BARBOSA, 1999). Nos outros casos, segundo Silva 

(1997), o Futuro canônico é substituído pelo Presente do Indicativo ou por 

perífrases, das quais a mais gramaticalizada é a formada pelo verbo ir + 

infinitivo.  

Tafner (2004), em seu trabalho sobre a expressão do tempo futuro em 

textos escritos e textos transcritos de fala, oriundos da internet, constata o uso 

bastante diversificado de formas alternantes do futuro: 

 

 Futuro canônico; 

Nas próximas semanas lançaremos o edital para a construção 

do tão sonhado Centro de Convivência. 

 Estar (futuro) + verbo principal (gerúndio); 

A partir de 1º de janeiro estarei torcendo para quem for eleito 

que consiga entregar o país melhor ainda do que o estaremos 

entregando. 

 Ir (presente) + verbo principal (infinitivo); 

A Reitoria vai estimular nos próximos meses, uma discussão 

sobre o assunto. 

 Ir (presente) + estar + verbo principal (gerúndio); 

Primeiro que só de pensar que vou estar jogando no domingo 

me dá uma grande alegria. 

 Ir (futuro) + verbo principal (infinitivo); 



Há um exemplo bem concreto: no próximo sábado, em 

Santiago, o governo Olívio irá autorizar o início das obras da RS 

– 377. 

 Presente; 

Se tudo der certo, amanhã eu passo as informações para 

vocês. 

 Estar (presente) + verbo principal (gerúndio); 

Está começando de forma definitiva, domingo, a Operação 

Copa do Mundo, pela Rádio Gaúcha. 

 Modal (presente) + verbo principal (infinitivo); 

Podemos conversar sobre isso nesse 4º encontro. 

 Modal (presente) + estar (infinitivo) + verbo principal (gerúndio); 

...possamos estar incorporando novos parceiros e novos 

colaboradores ao longo do período. 

 Modal (futuro) + verbo principal infinitivo. 

A Faben, fabricante de tintas industriais, apóia o I Encontro de 

Estudantes do Centro de Artes e Desing, que acontece em 

Florianópolis e deverá reunir cerca de 200 estudantes. 

 

A autora postula que em função do imensurável poder de alcance da 

internet e do caráter bastante eclético de seus usuários, esse meio de 

comunicação pode propiciar uma rápida propagação de formas linguísticas 

inovadoras, tal como se imagina aqui em relação à forma perifrástica gerundiva 

em estudo. 

Percebe-se em sua pesquisa a variedade de formas de codificar os 

futuros usados na língua, inclusive quatro delas formadas por gerúndio, ou 

seja, quase a metade do total. Assim, fica evidente que a forma nominal possui 

força de uso aplicada à futuridade.  

Para Lyons (1981), o tempo é uma categoria dêitica, e a solução para 

seu estudo é opor passado e não-passado. O autor entende que o futuro é uma 

questão mais de Modo do que de Tempo. 

Mira Mateus et al. (1983) afirmam que, se o futuro em uma língua não 

for gramaticalizado, é discutível considerá-lo Tempo; por outro lado, se em 

outra língua for gramaticalizado, o futuro assume “sempre, associadamente  



um valor temporal, um valor modal de não factualidade” (MIRA MATEUS, 1983, 

p. 119). 

Os autores norte-americanos Hopper e Traugott (1993) acusam dois 

processos de formação do tempo futuro nas línguas românicas que constituem 

exemplos clássicos de gramaticalização. No primeiro, já apontado por Câmara 

Júnior (1986) e ratificado aqui, uma estrutura complexa formada pelo verbo 

modal habere no presente do indicativo (1ª pessoa do singular habeo) seguido 

de infinitivo (cantare) é sintetizada na forma flexionada (canta-rei). No segundo, 

formação mais recente, um novo verbo modal no Presente do Indicativo (1ª 

pessoa do singular – vou) passa a ser gradativamente mais dependente, tanto 

semântico quanto sintaticamente, da forma infinitiva que o segue (vou cantar). 

Há uma terceira forma de indicar o futuro que permanece estável 

desde a origem do português – o presente do indicativo. É notório que o 

sistema verbal das línguas românicas opõe basicamente Passado e não 

Passado. O Futuro não exige necessariamente qualquer marca temporal 

explícita, podendo, portanto, ser expresso pelo presente do indicativo. Esta 

terceira variante é bastante produtiva. Eis um exemplo do corpus desta 

pesquisa: 

 

(08)  Se você quiser que eu resolva eu resolvo...mas pode me 

ajudar?...pode?.(PSNN) 

 

Um outro Futuro que também vem sendo usado é aquele com a 

presença da forma nominal do verbo: o gerúndio. Também chamado de 

gerundismo.  

Este Futuro formado pela sequência verbal ir + estar + gerúndio 

passou a ser usado associado ao telemarketing20. Entretanto, o que se percebe  

que este fenômeno da língua para expressar futuridade parece ser cada dia 

mais recorrente na fala do brasileiro. Observa-se, também, que nos veículos de 

comunicação, precisamente a televisão, a forma perifrástica gerundiva está 

ganhando espaço nos programas televisivos de entretenimento: 
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 Forma de atendimento ao público por meio do telefone, no qual um vendedor/atendente oferece um 

produto ou serviço a um comprador. Esse tipo de comércio teve sua origem nos Estados Unidos, daí seu 

nome. 



 

(09) (...) Logo depois dos comerciais vamos estar passando para 

vocês mais vídeos cacetadas...não sai daí... (Domingão do 

Faustão21. Janeiro de 2009) 

 

(10) Certo, Zeca, daqui a pouco vamos estar voltando com mais 

informações do caso Isabella... (Fantástico22 – Renata Celibelli, 

Repórter. Agosto de 2008) 

 

Assim, em síntese, tem-se co-ocorrendo, atualmente, no português 

brasileiro, várias formas de Futuro das quais quatro tipos foram encontrados no 

corpus: 

 Forma sintética: 

 

(11)... vou estar mandando pra vocês, por e-mail, alguma coisa 

sobre a próxima aula...não sei se virei ainda...vocês fiquem 

atentos ao e-mail, ta? (PN)   

 

 Forma perifrástica: 

(12) ...fique caladinho que ninguém vai dar em você, não... (PSNN) 

 

 Forma que substitui o futuro pelo presente: 

 

(13) ...Se você quiser que eu resolva eu resolvo...mas pode me 

ajudar?...pode?(PSNN) 

 

 E, forma perifrástica gerundiva: 
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 Domingão do Faustão é um programa de entretenimento dominical apresentado pela Rede Globo de 

Televisão. 
22

 Fantástico – O show da vida. Programa de variedades apresentado pela Rede Globo de Televisão aos 

domingos desde a década de setenta. 

 



(14) ...vou estar mandando pra vocês, por e-mail, alguma coisa 

sobre a próxima aula...não sei se virei ainda...vocês fiquem 

atentos ao e-mail, ta? (PN) 

 

Para Câmara Júnior (1985, p. 128), a categoria de futuro surge “pela 

necessidade da expressão temporal; caracterizam-no certas necessidades 

modais”. Portanto, “o futuro começa como modo”. (CÂMARA JÚNIOR, 1957, p. 

223). 

Aparece, assim, uma questão nos estudos do Tempo Futuro. Seria ele 

temporal ou modal? (LYONS, 1995, p. 319)  

O que se percebe no português é uma convergência das duas 

categorias. Há uma uniformidade com relação ao futuro, em contraste com a 

referência ao passado e ao presente, pois, ele aparece matizado pela 

expressão de incerteza ou expectativa (atitudes frequentemente expressas 

pela categoria de modo). Assim, a distinção entre temporalidade e modalidade, 

de um lado, e tempo e modo, de outro, nem sempre são claramente descritas 

nas línguas em geral, em especial quando se trata de tempo futuro (LYONS, 

1995). O português não é exceção.  

O tópico seguinte apresenta sucintamente uma discussão sobre Modo 

e Modalidade, categorias que, de certa forma, contribuem para um melhor 

entendimento sobre o Futuro. 

 

3.1.1.2 Categoria de Modo 

 

Modo é a categoria resultante da modalidade. As gramáticas 

tradicionais não usam o termo modalidade. Modo é o sistema gramatical. 

Modalidade é o termo semântico (atitudes internas do falante em face de um 

evento). 

A categoria gramatical de Modo está presente nas diversas línguas do 

mundo. No latim se reconhece um sistema de modo: subjuntivo, indicativo e 

imperativo; o grego clássico também: subjuntivo, optativo e, mais tarde, no 

inglês, verifica-se um sistema de verbos modais – will, can, may, must. 



A origem Greco-latina levou ao português um sistema de modo verbal 

acoplado à modalidade. A GT separa uma categoria flexionada de modo, 

atribuindo noções para o subjuntivo e para o indicativo, não usando o termo 

modalidade para fazer referência às atitudes do indivíduo acerca do que se 

fala. 

Modo é a categoria resultante do processo de gramaticalização da 

modalidade epistêmica, deôntica ou de qualquer outro tipo (LYONS, 1995, p. 

332). Existem línguas que possuem Modos não-indicativos para diferentes 

tipos de Modalidade epistêmica, mas não possuem um Modo indicativo, 

apontado por linguistas e lógicos como modo semântico neutro ou não-

marcado.  

O paradigma de Modo associa essa categoria ao sistema flexional do 

verbo. Da mesma forma, a Modalidade, ou assumindo os termos da gramática 

normativa, a atitude do falante, está ligada ao sistema gramatical de Modo 

verbal. 

Assim, verificam-se várias propostas de separação entre Modo e 

Modalidade. Veja o pensamento de Jespersen (1924, p. 313): 

 

[...] Eles (subjuntivo, indicativo e imperativo) expressam certas atitudes da 
mente do falante em relação ao conteúdo da sentença, embora em alguns 
casos a escolha do Modo seja determinada não pela atitude do falante real, 
mas pela própria cláusula e sua relação com o nexo principal da qual é 
dependente. Ainda é muito importante que falemos de „modo‟ apenas se a 
atitude da mente é mostrada na forma de verbo: modo é uma categoria 
sintática, não uma categoria nocional.  

 

Lyons (1977, p. 848) percebe que o modo é uma categoria gramatical 

presente em quase todas as línguas, entretanto, “não pode ser confundida com 

a modalidade ou força ilocucionária”. 

A visão de Palmer (1986, p. 7) mostra que o modo é gramatical e a 

modalidade é extremamente nocional ou semântica. 

Desta forma, faz-se necessário referendar os estudos separatistas e 

apresentar a modalidade como categoria independente.  

 

 



3.1.1.3 Modalidade 

 

Vem dos tempos de Aristóteles, a procura pela definição e 

classificação dos tipos de Modalidade. Por um tempo, os interesses ficaram no 

âmbito das Modalidades aléticas (do grego “alético”= “verdadeiro”) recebendo 

denominação de lógicas ou aristotélicas: aqueles concernentes às relações 

entre o locutor e o universo de referência. Ou seja, pautam-se na descrição da 

relação entre verdadeiro e falso das proposições, apresentando uma gradação 

de aleticamente necessário à aleticamente possível.    

Em estudos recentes, Lyons (1977); Palmer (1986); Givón (1995), 

entre outros, novas propostas têm surgido pautadas em dois tipos de 

modalidades: a epistêmica e a deôntica. 

Palmer (1986, p. 18) conceitua Modalidade como sendo o processo de 

gramaticalização das atitudes subjetivas e opiniões do falante. O tipo 

epistêmico está relacionado às crenças, ao conhecimento ou opinião e o 

deôntico faz referência à necessidade ou à possibilidade de atos performativos 

pelo agente moralmente responsável.  

Mira Mateus et al. (1983, p. 46) afirmam que “a indicação do universo 

de referência relativamente ao qual uma predição é válida, e a indicação do 

modo como o locutor encara a ocorrência do estado de coisas descrito são 

expressas através da categoria Modalidade”. Ainda sobre a Modalidade, 

esclarecem que, em português, o fenômeno pode ser expresso pelo modo do 

verbo, neste caso o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. 

Fávero (1999, p. 43) apresenta uma classificação para Modalidade:  

i) alética – referente ao eixo da existência; 

ii) deôntica – referente ao eixo da conduta, ao que se deve 

fazer; 

iii) epistêmica – referente ao eixo da crença, ao conhecimento 

de um estado de coisas. 

 

Percebe-se, assim, que os autores acima confirmam que a 

Modalidade é a atitude assumida pelo falante diante do enunciado por ele 

construído. 



Givón (1995, p.112) aponta dois tipos de Modalidades – sempre 

relacionadas à atitude do falante: 

i) atitudes epistêmicas – estão vinculadas à verdade, à crença, 

à probabilidade, à certeza, à evidência; 

ii) atitudes avaliativas – dizem respeito ao desejo, à preferência, 

à habilidade, à intenção, à obrigação, à manipulação. 

  

Para Givón (1995), a Modalidade epistêmica codifica o conhecimento 

do falante sobre o conteúdo das proposições enunciadas, fazendo indicação do 

grau de verdade da proposição: certeza, possibilidade ou mesmo improvável 

realização do fato.  

Assim, como se insere no âmbito do irrealis, a Modalidade envolve um 

significado intrínseco de incerteza epistêmica, por apresentar baixa certeza ou 

baixa probabilidade em relação à ocorrência dos fatos - uma das prováveis 

características da forma perifrástica gerundiva. 

 

3.2 O Aspecto verbal 

 

Agora se evocam estudos sobre o Aspecto verbal. Não se pode 

pensar em realizar um trabalho sobre gerúndio sem antes perceber o 

envolvimento íntimo e forte da aspectualidade com o mesmo. 

Para Comrie (1976, p. 03), “aspecto são diferentes modos de observar 

a constituição temporal interna de uma situação”.  

Na visão de Castilho (1968, p. 14), “o aspecto é a visão objetiva da 

relação entre o processo e o estado expressos pelo verbo e a idéia de duração 

e desenvolvimento. É representação espacial do processo”.  

Os estudos dos fenômenos aspectuais na língua portuguesa não são 

muito abundantes. Esses quase não aparecem nos manuais de gramática e, 

em geral, quando aparecem, poucas são as referências. Mesmo ausentes das 

gramáticas normativas, as distinções aspectuais são bastante usadas na fala 

do povo brasileiro. Basta observá-la no uso espontâneo da língua para 



perceber o aspecto, principalmente como recurso capaz de evidenciar o Tempo 

interno da ação. 

Verificando abaixo a classificação das entidades que as línguas 

humanas possuem, possibilita-se ter uma visão que serve de base 

estruturadora de um trabalho sobre aspectualidade do verbo.  

Lyons (1980, p. 74) baseando-se em Vendler (1967) classifica as 

entidades que as línguas representam no seu nível semântico. Essas entidades 

foram classificadas em primeira, segunda e terceira ordens, assim 

estabelecidas: 

i) na primeira ordem, ficam os objetos físicos, como os seres 

humanos – que ocupam posição de destaque – sob 

aspecto de tratamento linguístico – em seguida, os 

animais e os seres inanimados. 

 

Essa posição é privilegiada dadas as entidades de primeira ordem no 

português, como em outras línguas também, por meio da estrutura sintática, 

ocuparem o papel de agente. A mente humana trata essa primeira entidade 

como “localizada no espaço” e se refere a ela como aquela que “existe”. 

 

ii)  Na segunda ordem, representada pelos acontecimentos, 

os processos, ocorrências extras que podem ser 

“localizadas no tempo”.  

 

Elas não “existem”, elas “acontecem” Essa entidade mantém com o 

Tempo a mesma relação que a primeira entidade mantém com o espaço. 

 

iii) as entidades de terceira ordem são abstratas; não 

podemos localizá-las nem no “tempo” e nem no “espaço”.  

 

São, na verdade, produtos de mente humana, e, aplicam-se-lhes 

valores de verdade ou falsidade. 

 



Costa (2002, p. 64) percebe que é na entidade de segunda ordem que 

se encontram os acontecimentos, atos, processos, atividades e estados, além 

de outros tipos de entidades. Cada um desses tipos de entidades difere dos 

outros pela maneira de combinar características semânticas, alguns traços, 

incluindo e excluindo outros. O autor apresenta um quadro que expõe em 

síntese a combinação destes traços: 

 

Tipos traços  exemplos 

 

acontecimentos 

Durativo Dinâmico Permanente Agente     

Cair                  - + - - 

atos (ações) - + - + Quebrar 

processos + + +- - Crescer 

atividades  + + +- + Ler  

estados  + - +- - continuar 

Quadro 02- Combinações dos traços aspectuais. 

 

Os traços pertinentes a esse tipo de classificação são baseados na 

maior ou menor duração, dinamicidade, permanência e na maior ou menor 

agentividade dos acontecimentos, atos ou ações, processos, atividades e 

estados. 

Uma palavra (queda), um verbo (levar), e em perífrases (vou levar, 

vou estar almoçando) são instrumentos comunicativos que podem transmitir 

aspectos. 

Com relação às perífrases, observa-se que são utilizadas pelos 

utentes da língua para expressar o Aspecto, principalmente com a presença do 

gerúndio. 

Na verdade, as perífrases podem expressar o Aspecto ou utilizar 

certos mecanismos gramaticais adequados para realizá-lo.  Esse recurso 

consiste no uso de conjugações compostas, ou perifrásticas, em que um verbo 

dito auxiliar se combina a outro(s) para expressar tal fenômeno. 

Câmara Júnior (1973, p. 143) observa a persistência da ideia de 

Aspecto e é categórico ao afirmar que: “há, a esse respeito, um ciclo de 



destruição e reconstrução. Criam-se formas de aspecto em substituição de 

outras perdidas”. Para tanto, ele até cita, como exemplo, o surgimento no latim 

imperial da locução habeo + particípio passado para a noção permansiva, a 

que já não se prestava o antigo Perfeito reduzido ao Passado concluso. 

No quadro abaixo, Travaglia (1981, p. 85) apresenta as noções 

aspectuais e Aspectos correspondentes que os verbos possuem: 

 

NOÇÕES ASPECTUAIS ASPECTOS 

D 

U 

R 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

1. Duração 

A. Contínua a. Limitada Durativo  

b. Ilimitada Indeterminado 

B. Descontínua a. Limitada Iterativo 

b. Ilimitada Habitual 

2. Não-duração ou Pontualidade Pontual 

 

 

 

F 
A 
S 
E 
S 

1. Fases de realização A. Por começar Não-começado 

B.Não-acabado ou começado Não-acabado 
ou começado 

C.Acabado Acabado 

 

2. Fases de  

Desenvolvimento 

A. Início (No ponto de início ou 
nos primeiros momentos) 

Inceptivo 

B. Meio Cursivo 

C. Fim (No ponto de término ou 
nos últimos momentos) 

Terminativo 

3. Completamento A. Completo Perfectivo 

B. Incompleto Imperfectivo 

Ausência de noções aspectuais Aspecto Não-
atualizado 

Quadro 03 – noções aspectuais 

 

Segundo Travaglia (1981), as formas perifrásticas são carregadas de 

aspectualidade, apresentando caráter: 

a) Imperfectivo – que é quando apresenta uma situação incompleta, 

na fase de desenvolvimento da ação; 



Ex. A mistura ia endurecendo lentamente23. 

 b) cursivo – que se caracteriza por apresentar a situação em pleno 

desenvolvimento, como já tendo passado seus primeiros 

momentos e ainda não tendo atingido seus últimos;  

Ex. Os rapazes continuam jogando apesar da chuva. 

c) não-acabado - também conhecido por começado – apresenta a 

situação já em realização, após seu momento do início e antes de 

seu término; 

Ex. O presidente estava falando desde as cinco horas. 

d) durativo – exprime eventos que perduram ou que se prolongam no 

Tempo tendo duração contínua limitada. 

Ex. Ele estava nadando desde as 6 horas da manhã. 

 Assim, a Forma Perifrástica Gerundiva caracteriza uma situação 

incompleta, em desenvolvimento, em realização e possuindo duração contínua. 

Travaglia (1981,) afirma que o Aspecto é uma categoria objetiva, e, 

por ter essa característica, a atribuição do Futuro de uma realização que 

aparenta dúvida, hipótese é, até certo ponto, abstrata à situação e enfraquece 

as noções aspectuais que estão sendo atualizadas, dificultando sua percepção, 

podendo até anulá-las. O autor complementa:  

 

 [...] o falante só se empenharia em tal atualização, quando ela fosse 
consideravelmente necessária, para justificar a utilização de recursos 
fornecidos pela língua para superar o efeito da realização virtual atribuída à 

situação. (1981, p. 295) 

 

Possenti (2008) contribui bastante para a análise do Aspecto quando 

adverte acerca da necessidade de compreender que as formas “vou mandar” e 

“vou estar mandando” não representam o mesmo aspecto durativo. Na primeira 

perífrase, o verbo “ir” – que marca só o futuro – é diferente de “ir + estar” – 

auxiliares da segunda perífrase – que marcam futuridade pela presença de “ir” 

e durabilidade em decorrência de “estar”. Então, para ele, “vou estar 
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 Os exemplos foram retirados de Travaglia (op. cit.). 



mandando” significa, entre outras coisas, que a providência não se dará 

instantaneamente. 

O mesmo autor ainda percebe outro aspecto importante de cunho 

pragmático ou interpessoal: “a expressão conota gentileza, formalidade, 

deferência (se verdadeira ou simulada não importa)”. Ainda, ele sugere 

investigar se a aceitação dessa forma perifrástica está intimamente ligada a 

uma cultura da falta de compromisso; e complementa: “não seria a primeira vez 

que se estabeleceria uma relação estreita entre um aspecto da língua e um 

traço de cultura ou de ideologia”. (POSSENTI, 2008, p.03).  

Veja-se, abaixo, o quadro da escala de compromisso construído pelo 

autor. Percebe-se que a aspectualidade aparece num grau decrescente do 

compromisso máximo até o mínimo, tendo em vista o nível de 

comprometimento de cada afirmação: 

 

Quando uma pessoa diz Ela quer dizer Nível de compromisso 

Hei de resolver o seu 

problema. 

Virou uma questão de 

honra para mim. 

Compromisso máximo. 

Resolverei o seu 

problema. 

Solução será dada, mas 

no futuro. 

Compromisso forte, mas 

nem tanto. 

Vou resolver o seu 

problema. 

Se tudo der certo, eu 

resolvo. 

Garantia relativa. 

Vou estar resolvendo o 

seu problema. 

Pode desistir. Compromisso mínimo. 

Quadro 04 – nível de comprometimento 

 

Essa ligação do Aspecto ao compromisso apontado no quadro acima 

pode desencadear outros estudos linguísticos baseados na semântica. Apesar 

de contribuir bastante para o desenvolvimento deste trabalho não é o seu foco 

principal e, por isso, não há aprofundamento do tema.  

 

 

 



3.3 A Auxiliaridade  

 

A definição de auxiliaridade apontada por Longo (1990) baseia-se na 

relação entre duas formas verbais dentro de um único sintagma; o auxiliar, 

como forma relacional que incide sobre outro verbo; e a perífrase ou locução 

verbal, como um complemento unitário que reúne um verbo e uma forma de 

infinitivo, gerúndio ou particípio num só predicado. 

Bechara (2007, p. 230) chama a locução verbal de “combinação das 

diversas formas de um verbo auxiliar com o infinitivo, gerúndio ou particípio de 

outro verbo que se chama principal”. E complementa: “muitas vezes o auxiliar 

empresta um matiz semântico ao verbo principal, dando origem aos chamados 

aspectos de verbo.” 

Cunha e Cintra (2007) definem que “os conjuntos formados de um 

verbo auxiliar com um verbo principal chamam-se locuções verbais”. Para 

estes autores, na locução verbal, conjuga-se apenas o auxiliar, já que o verbo 

principal vem sempre numa das formas nominais. 

O que se pode perceber é que a definição de auxiliaridade está 

atrelada à perífrase verbal ou locução verbal.  

Nos estudos de Almeida (1980), encontram-se muito mais informações 

que vêm contribuir para a pesquisa. Segundo esse autor, o processo de 

definição de auxiliar está estritamente ligado ao processo de gramaticalização, 

sendo considerado tanto mais auxiliar um verbo quanto maior o seu grau de 

gramaticalização, ou seja, quanto maior o seu afastamento do significado 

original em proveito do significado geral do sintagma. 

Explanando sobre os vários estudos em que a auxiliaridade é vista 

como processo semântico, de gramaticalização e de subductividade24, Almeida 

(2000) afirma que, diante da importância dada à estrutura pela linguística 

moderna, talvez já não se deva mais falar em perda ou esvaziamento da 

significação, pois acaba-se por admitir também como auxiliares. É o que Pons 

(1958) define como verbos que não experimentam uma verdadeira perda de 

significação concreta, mas que unidos a certas formas nominais, expressam 

modalidades diversas da ação ou estado.  
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 Segundo Guillaume (1964) apud Almeida (1980) é a tendência ou vocação que determinados verbos 

têm para se transformar em auxiliares. 



Em seguida, o estudo apresenta um posicionamento de Hamplová 

(1968) que sugere o desgaste total ou parcial do conteúdo semântico primitivo 

do verbo que passa a ser auxiliar, considerando também como auxiliares os 

verbos modais, bem como os de fase. Segundo a autora, apesar de estes 

verbos conservarem seu significado primitivo, são considerados auxiliares 

porque completam a significação do verbo conceitual e, se usados em modo 

independente, carecem de significação total. 

Num avanço ainda maior nesse sentido, Almeida (1980) percebe, em 

consequência de deslocamento de sentidos, que os verbos originalmente 

transitivos reduzem-se à situação de auxiliar de modo, o que determina uma 

possibilidade de traçar entre eles uma delimitação precisa.   

Desta forma, conforme Almeida (1980), o conceito de auxiliaridade e 

consequentemente de perífrase verbal firma-se nos pontos abaixo:  

 

 A perífrase deve ser vista no seu conjunto, pois aí aparecem as 

manifestações morfológicas e semânticas; 

 O processo de gramaticalização pelo qual o verbo auxiliar 

passa não deve ser percebido como perda ou esvaziamento de 

sentido, pois o que ocorre é transformação de uma significação 

léxica em significação gramatical, levado pela valorização da 

estrutura linguística que acentua a impropriedade de se falar 

em esvaziamento semântico; 

 As perífrases apresentam mais uma informação semântica à 

forma simples do verbo. 

Pelo exposto, percebe-se que a posição de Almeida (1980) quanto à 

definição de perífrase se resume em: um sintagma composto por no mínimo 

duas formas verbais das quais uma é sempre uma forma nominal, e a primeira 

tende a desenvolver o processo de gramaticalização. 

Com relação, ainda, à auxiliaridade, Perini (1998) afirma que uma 

sequência de dois verbos, em que um deles é a forma não-finita - infinitivo, 

particípio, gerúndio -, só pode ser considerada como um único predicado 



complexo25. Se isso é possível com dois verbos, acredita-se que com três 

também possa ser da mesma forma. 

Perini (1998) também adota o critério da apassivação para distinguir 

um verbo auxiliar do verbo principal. De acordo com esse critério, dado um 

sujeito e um objeto, se a estrutura puder se apassivar trocando esses dois 

termos de lugar e o resultado for uma passiva parcialmente correspondente, 

pode-se concluir que o sujeito e o objeto pertencem à mesma oração.  

 

3.4 E o que é mesmo perífrase? 

 

Devido à vasta terminologia apresentada à junção de verbos, se faz 

necessário abordar o conceito de perífrase verbal. 

No decorrer da pesquisa, observou-se que a Gramática Tradicional 

apresenta o tema de forma bastante heterogênea uma vez que não existem 

critérios coerentes quanto às classificações dadas às locuções verbais. 

Nas investigações feitas em algumas gramáticas, materiais didáticos 

de circulação nacional – do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD – 

veiculado pelo Ministério da Educação e também em visitas feitas a sites, 

observa-se que, na maioria deles, não há referência ao termo perífrase verbal 

ou construção perifrástica. O que se vê é a nomenclatura locução verbal 

comum a quase todos os materiais.  

Para Cegala (2005, p. 200), por exemplo, locuções verbais “são 

constituídas de um verbo auxiliar seguido de gerúndio, infinitivo ou particípio do 

verbo principal”. O autor descreve o verbo auxiliar como aquele que se aglutina 

“a uma forma nominal de outro verbo para constituir a locução verbal, a passiva 

e os tempos compostos.” (CEGALLA, 2005, p. 196). 

É notória uma circularidade nas definições, sem deixar claro o que é 

uma coisa ou outra, tratando o conceito com preocupação estrutural (caráter 
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 Para Perini (1998), um predicado é complexo quando a transitividade de uma sequência verbal, como 

em está dormindo, por exemplo, é idêntica à do verbo dormir sem auxiliar, ou seja, a presença ou 

ausência de estar não faz diferença para efeitos de aceitação ou recusa dos complementos.  



morfológico ou sintático) sem considerar possíveis usos e significados (caráter 

semântico).  

Na visão da linguista Abaurre (2003, p. 220), autora do livro 

“Português, Língua e Literatura” para o Ensino Médio, o termo aparece com a 

mesma denominação dada acima com acréscimo de que: “Verbos como ir, vir, 

andar, poder, querer, precisar, mandar, etc., funcionam como auxiliares em 

construções perifrásticas.”  

Como se percebe, não há uma diferença entre locução verbal e 

perífrase. Para as locuções verbais, há a classificação sintática já apresentada, 

além de uma subdivisão: formariam os tempos compostos, a voz passiva 

analítica e as “formas perifrásticas em que os verbos como poder, dever 

precisar e querer funcionam como auxiliares modais e exprimem a modalidade 

do enunciado, ou seja, a possibilidade, a necessidade, ou o desejo de que algo 

ocorra. (ABAURRE, 2003, p. 223). Também seriam  

 

[...] as formas perifrásticas em que auxiliares como estar, ficar, 
permanecer, voltar a, começar a, continuar a, deixar de, 
chegar a, ir, vir, andar, contribuem para expressão do aspecto 
verbal, categoria gramatical que explicita o ponto de vista do 
locutor com relação à ação expressa pelo verbo. 

 

 Mesmo com esses conceitos, fica obscura a diferença entre locução e 

perífrase uma vez que ora é usado um termo ora o outro. O que se percebe é 

uma imprecisão de conceitos, além de apresentarem como parâmetro somente 

a sintaxe.  

A denominação “perífrase”, não aparece na quase totalidade dos 

compêndios analisados, e a definição de “locução” é redundante. 

Outras informações foram buscadas em revistas e periódicos 

especializados em linguística (Revista ABRALIN V.2, 2003; CD-ROM do IV 

Fórum de Letras da PUCPR, Revista Língua Portuguesa editadas no biênio 

2008 e 2009), e verificou-se que também não há distinção clara entre perífrase 

e locução. A perífrase seria aquela que aceita elementos intercalados entre o 

verbo auxiliar e o principal e a locução aquela que nunca aceita segmentação, 

sendo núcleo do predicado.  



Entretanto, essa definição não é consensual, pois Ilari (1997) e 

Castilho (2002) percebem “um todo indivisível” na formação de uma perífrase. 

Eles veem papéis bem definidos, tanto para o verbo auxiliar quanto para o 

verbo principal. O segundo verbo nomeia o evento ou ação expressa por ele e 

o auxiliar, além de pessoa, número, modo e tempo que marcaria também o 

Aspecto. 

Segundo Câmara Júnior (1979, p. 167), o que diferencia a locução e a 

forma perifrástica é exatamente o auxiliar: para a locução, esse estaria “com a 

significação mais esvaziada e se tornou um mero índice da categoria que se 

destina a exprimir”.  

O autor ainda ressalta fatores que levam à composição de um verbo 

auxiliar mais um na forma nominal passarem para uma outra categoria que não 

a lexical e formarem uma perífrase: 

 

[...] a tendência de aglutinação, que, às vezes, a história 
lingüística faz de uma conjugação perifrástica...depende de 
três fatores: 1) ascensão em importância, no quadro geral das 
categorias verbais da língua, da noção gramatical que a 
perífrase traduz; 2) obsolescência da significação lexical do 
verbo que entra como auxiliar, isto é, aquele a que cabe o 
mecanismo gramatical do conjunto; 3) possibilidades 
fonológicas da construção em sua morfofonêmica [...] A 
significação lexical do conjunto está na forma nominal, como 
da forma simples está no radical. Na forma flexional auxiliar 
está a significação gramatical. (CÂMARA JÚNIOR, 1979, 
p.163)    

 

Neves (2000) compartilha com Câmara Júnior (1979) a definição de 

perífrase. Os verbos enquanto designadores de predicados são considerados 

como aqueles que, na formação perifrástica, mostram-se ambos responsáveis 

pelo preenchimento da estrutura argumental (argumento externo: sujeito; e 

interno: objeto) 

Neves (2000) e Câmara Júnior (1979) percebem que não há 

impossibilidade na intercalação de vocábulos entre os elementos da perífrase e 

afirmam que nem o auxiliar e nem a forma nominal se disjungem para associar-

se a outros elementos da sentença. E se isso ocorrer não há uma formação 

perifrástica. Também não há perífrase quando ambos os verbos permitem 



leitura de eventos distintos, como, por exemplo, em “mandei-o sair”, em que há 

um evento em que o sujeito “eu mando” e outro evento em que “alguém sai”. 

Em Neves (2000, p. 66), aparecem novamente as palavras perífrases 

e locução com igualdade de sentido ao referir-se a verbos que “combinam-se 

com o verbo nuclear do predicado para auxiliar mais especificamente a 

indicação da categoria aspecto”  

Longo (2002, p. 447) define as perífrases como “um complexo unitário 

que reúne um verbo e uma forma de infinitivo, gerúndio ou particípio numa só 

predicação”. Ela apresenta critérios que definem se um verbo é auxiliar ou não: 

1. desdobramento impossível da oração que mantém 

relacionamento com a existência de um sujeito único. Ou seja, em 

uma sentença do tipo “Maria vive comendo bolo” não é possível 

desdobrar em “Maria vive” e “Maria come bolo”. 

2. detematização, ou seja, a perda sofrida pelo auxiliar de atribuir 

papéis temáticos aos elementos nominais com os quais se 

combinam. No exemplo: “Maria vive comendo bolo” é o verbo 

comer que seleciona argumento externo e interno: Maria e bolo. 

Assim, a perífrase forma um complexo único com apenas um 

argumento externo e um interno. 

Depois de tudo isso, o que se observa é que mais do que confusão 

terminológica, a coexistência dos nomes locução verbal e perífrase verbal 

parece ter um fundamento somente histórico. Entre eles talvez haja um 

gradativo e crescente processo de gramaticalização. A perífrase, nessa 

perspectiva seria aquela em que o auxiliar manteria traços do significado do 

seu uso como pleno e locução verbal aquela em que o verbo auxiliar estaria 

mais gramaticalizado. 

Então, diante da investigação feita, prefere-se usar a terminologia 

Forma Perifrástica Gerundiva (FPG) para nomear a junção dos verbos, pois 

se entende que a nomenclatura atende às necessidades semânticas e resume 

às definições dadas pelos autores citados. 

 



  



4. ANALISANDO... 

 

Neste capítulo, se faz uma análise dos dados coletados na pesquisa, 

enfocando-se o uso da forma perifrástica gerundiva, doravante FPG, no 

discurso dos professores, além de outros tópicos interligados ao fenômeno em 

tela.  

 

4.1 O Uso 

 

Os professores que tiveram suas aulas gravadas para a constituição do 

corpus utilizaram 26 vezes a FPG. Cotejando-se as três cidades, verificou-se 

maior recorrência do uso da estrutura em foco num contínuo que vai da mais 

para a menos populosa. 

 

Natal > Caicó > Serra Negra do Norte 

 

Alerta-se que foi observada a mesma quantidade de aulas (três) e 

idêntico tempo de duração das gravações (45 min.) para cada um dos docentes 

das cidades que sediaram a pesquisa, perfazendo um total de 20h15min de 

gravação. 

A distribuição das ocorrências encontradas por cidade está explicitada 

no quadro abaixo: 

  



CIDADE OCORRÊNCIA 

 

 

 

 

Natal 

 

 vou estar esperando  

 vamos estar conversando  

 vamos estar levando  

 vou estar falando  

 vou estar mandando  

 vamos estar apresentando 

 vão estar solicitando  

 vou estar torcendo  

 vamos estar passando  

 vou estar explicando  

 vou estar assinando 

 vou estar solicitando 

 vamos estar conversando  

 vamos estar tratando  

 vou estar mandando  

 

 

 

Caicó 

 vão estar passando  

 vou estar corrigindo  

 vão estar sendo  

 vamos estar passando  

 vai estar providenciando  

 vão estar fazendo  

 vai estar fazendo  

 

 

Serra Negra do Norte 

 

 vão estar aplicando 

 vou estar passando 

 Vou estar conferindo  

 vai estar estruturando  

Quadro 05: mapeamento das ocorrências de FPGs. 

 

Como se vê, os professores da cidade de Natal lideram o uso da FPG, 

seguidos pelos docentes de Caicó, e, por último, pelos de Serra Negra do 

Norte. Proporcionalmente, percebe-se que a capital potiguar é detentora de 



mais de 50% do total das ocorrências encontradas, conforme evidencia o 

gráfico abaixo: 

 
Gráfico 01 – Ocorrências das FPG nas cidades pesquisadas 

 

Os dados, apesar de quantitativamente insuficientes para alimentarem a 

formulação de conclusões definitivas, podem ser interpretados como 

sinalizadores de que, quanto maior o núcleo urbano mais produtiva a FPG. 

Embora não caiba aqui apontar as razões para esse comportamento, importa 

lembrar que, para Piñon (2009, p. 28), o uso da FPG condiz com uma cultura 

urbana constituída por pessoas sempre em movimento: “nós temos a noção de 

que estamos agora aqui, mas daqui a pouco estaremos ali”, diz a autora. Essa 

poderia muito bem ser a sensação que envolve os falantes das cidades de 

Natal – capital do estado, Caicó - cidade pólo do Seridó26. 

Nos três municípios pesquisados, observa-se que o verbo ir – um dos 

envolvidos na forma pesquisada - é bastante recorrente na fala, tanto na sua 

forma canônica de verbo pleno, quanto como verbo auxiliar. Já é sabido, 

também, que as mudanças se dão primeiramente na língua oral, pois, à 

exceção das situações de monitoramento mais ostensivo, o falante tende a 

expressar-se com maior liberdade, sem se prender a normas prescritivas 

rígidas – como ocorre na modalidade escrita, especialmente, se o contexto não 

é de todo informal. Por isso, entende-se que amostras de linguagem oral 

constituam o material adequado para observação do fenômeno em tela.  
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No contato face a face, o interlocutor pode, a todo o momento, corrigir, 

se necessário, possíveis deslizes, em relação à gramática normativa 

produzidos nessa interação. Se não se comporta assim em relação ao uso das 

FPG, significa que entende não haver problemas de adequação à norma, a 

despeito de a referida forma ser estigmatizada pelos puristas, em maior ou 

menor grau de ativismo. 

Nesse contexto, é relevante afirmar que, conforme define Levinson (1983, 

p. 84) 27, 

 

a conversação é uma atividade lingüística básica. Ela integra as práticas 
diárias de qualquer cidadão, independente de seu nível sócio-cultural. A 
conversação representa o intercurso verbal em que dois ou mais 
participantes se alternam, discorrendo livremente sobre tópicos propiciados 
pela vida diária.  

 

Na sala de aula é assim. Aluno e professor se mantêm em uma 

negociação constante e produzem discursos que podem ser interrompidos a 

todo o momento, uma vez que estão envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, no qual um, teoricamente – e numa perspectiva da pedagogia 

tradicional -, é detentor do conhecimento e o outro se posiciona como aprendiz 

(cf. capítulo 1).  

 

Na seção seguinte, procura-se explicar as origens das FPGs.  

 

4.2  Comentando ... 

 

Como explicar a origem do ir+estar+ndo, ou gerundismo, forma 

aparentemente estigmatizada pela mídia, pelos gramáticos normativos e até 

por força de Lei28? Como a FPG poderia entrar em competição com outras 

formas de codificação de futuro, entrando em confronto com o princípio do 

menor esforço? Seria a FPG indícios de influência da língua inglesa? 
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 Decreto Nº 28.314, de 28 de setembro de 2007, publicado no DO do Distrito Federal por Arruda, então 

Governador da Capital Federal. Este Decreto demite o gerúndio de todos os órgãos do governo do DF. 



4.2.1 – Um anglicismo? 

 

Muitos estudiosos acreditam que a FPG tenha suas origens nas 

traduções de Língua Inglesa, compreensão provavelmente equivocada. 

Segundo Carvalho (2009, p. 24), quando duas línguas entram em 

contato, ocorre pelo menos uma das três soluções apontadas abaixo: 

a) A fusão das duas línguas ocorre depois de um processo longo de 

mistura. O falante usa as duas e elege uma; 

b) A segunda solução baseia-se na competição. É quando a língua 

“vencida” antes de desaparecer, após um período de bilinguismo, 

deixa na língua “dominadora” algum vestígio. Esse vestígio recebe o 

nome de substrato. E quando o fenômeno ocorre ao contrário, 

depara-se com o superstrato; 

c) Por último, diz respeito à coexistência de uma língua com a outra. 

Em contato, a influência exercida em ambas ou em uma (influência 

de adstrato) é sentida só no vocabulário e não na sintaxe. 

Dessa forma, não parece proceder a hipótese de que a FPG tenha tido 

sua origem no Inglês. Sabe-se apenas que a influência americana sobre a 

língua do Brasil é intensa, mas é mais visível no léxico, devido ao 

desenvolvimento tecnológico, bélico e financeiro dos Estados Unidos e sua 

supremacia política que atinge e influencia quase todo o mundo. 

Para que a FPG fosse considerada uma expressão advinda do Inglês, 

seria preciso que, inicialmente, as camadas menos privilegiadas tivessem 

acesso livre às traduções do Inglês, o que não parece ocorrer no caso do 

Brasil, em que a maioria dos falantes não está passível à cultura “estranha”, 

aprendida pelo estudo ou adquirida pelo contato.  

Assim, contesta-se a hipótese da procedência inglesa. A FPG parece 

ser, na verdade, resultado das pressões do uso, a partir do qual a gramática 

emerge e muda, enquanto as formas ajustam-se às novas funções e 

significados. É a dinâmica da língua.  

 

 

 

 



4.2.2 – Lei do Menor Esforço X FPG 

 

O princípio do menor esforço diz respeito ao fato de as línguas 

tenderem à simplificação através do descarte ou eliminação daquelas 

informações que parecem redundantes. 

Algumas propriedades gerais da linguagem contribuem para o princípio 

de economia linguística, tais como: 

a) O caráter discreto – unidades fonológicas constituem oposições 

contrastivas em pares mínimos; 

b) A criatividade – o usuário da língua é capaz de produzir frases novas 

pelo conhecimento da língua;  

c) Recursividade – de um número limitado de fonemas e de regras de 

combinação cria-se uma infinidade de sequências distintas. 

 

Martinet atribui a economia dos sistemas linguísticos à existência da 

“dupla articulação da linguagem” que recorre a possibilidades combinatórias 

dos fonemas de uma língua. 

Labov (2001, p.16-18) 29, por outro lado, acredita que esse princípio é 

puramente estrutural, pois “nós falamos tão rapidamente e com o menor 

esforço possível, aproximando-nos sempre do limite em que nossos 

interlocutores podem nos pedir para repetir nossas sentenças.” Assim, as 

mudanças ocorridas com os sons da língua estão diretamente ligadas a esse 

fator. 

 O autor ainda ressalta que se esse princípio for aceito tal qual foi 

formulado, tem-se aí a redução fonética que estaciona exatamente antes do 

ponto onde a informação poderia ser perdida, necessitando de uma primeira 

reformulação: “nós falamos com o menor esforço possível para sermos 

entendidos por nossos ouvintes, mas com o esforço suficiente para assegurar 

que seremos entendidos.” Por outro lado, essa reformulação significa que a 

alteração do som também altera o seu significado, o que requer ainda uma 

segunda reformulação: “nós falamos com menor esforço possível que é 

                                                 
29

 As citações de Labov que aparecem na dissertação, tanto nessa página como em outras, foram 

traduzidas por nós.  



requerido para transmitir todo significado que queremos expressar aos nossos 

ouvintes.” (LABOV, 2001, p. 18) 

O fato é que o uso das FGPs contraria o princípio da economia 

linguística. O falante passa a utilizar mais itens linguísticos e, portanto, mais 

massa morfológica, para codificar o tempo futuro. Supõe-se que a FPG 

acumula outras funções comunicativas e seu uso constitui-se uma alternativa 

para o usuário da língua expressar o futuro com mais ou com menos itens 

linguísticos, sendo essa escolha determinada por intenções comunicativas 

específicas.  

Na observação desse fenômeno, uma constatação não pode ser 

desconsiderada: parece ser uma estratégia pragmática a alta produtividade 

brasileira de encontrar aplicações outras ao gerúndio  

 

4.2.3 FPG X futuros 

 

Já se sabe que o futuro simples em Língua Portuguesa advém de uma 

formação perifrástica do Latim, partindo da junção do verbo habere (auxiliar) + 

o infinitivo de um outro verbo, tendo como resultado a forma simples bastante 

produtiva nas línguas neolatinas. Entretanto, esse processo histórico que 

pressupõe variação e mudança, evolução, negociação das línguas não é um 

processo acabado no português atual. Várias pesquisas (cf. GIBBON, 2000; 

SANTOS, 2000; OLIVEIRA, 2006; SILVA, 2005; MENON 2004; TORRES, 

2009) mostram haver um predomínio estatístico de frequência de uso do futuro 

perifrástico em detrimento do futuro simples. 

Observa-se que o processo parece ser cíclico e não linear: 

 

Forma simples > forma perifrástica > forma simples > forma perifrástica 

 

 

 

 

 

 

 



No latim  

 

amabo > amare habeo/habeo amara 

 

 

 

Na língua portuguesa 

 

Amar hei/hei de amar > amarei > vou amar 

 

 

Dessa maneira, pode-se hipotetizar o surgimento da FPG, expressando 

tempo futuro: a forma simples se transformou em uma forma perifrástica 

(amarei > vou amar). Tais formas são coexistentes no português 

contemporâneo com outras formas de expressão de futuro. É o fenômeno a 

que Hopper (1991) denomina de estratificação – princípio funcionalista ligado à 

gramaticalização – assunto que será abordado mais adiante, ainda neste 

capítulo. 

Segundo Oliveira (2006), o futuro canônico de um verbo não é tão 

recorrente nos dados da fala, sendo sua substituição feita pelas FPGs em 

contextos formais e informais. Ainda segundo a mesma autora, é bem provável 

que, em estarei amando, o falante faça a substituição da primeira posição do 

verbo estarei (auxiliar) por vou estar, forma mais utilizada para expressar o 

tempo futuro, tendo assim como resultado a FPG – vou estar amando. 

 

Hei de estar > estarei > vou estar  

 

Estarei amando > vou estar amando 

 

Observe-se que o falante mantém a ideia de tempo futuro com o uso da 

perífrase ir (presente) + infinitivo, entretanto como sua necessidade não é tão 

somente a expressão de futuridade, mas também de aspecto e modalidade, o 

que se vê é uma perífrase com gerúndio.  



O aspecto evidencia uma durabilidade da ação e, consequentemente, 

do tempo de realização dessa ação. Com relação ao modo, sinaliza para as 

noções de realidade, “no sentido de ter existência factual em algum tempo 

(verdadeiro), não ter existência real (falso) ou ter uma existência potencial em 

algum tempo possível (possível)” (GIVON, 1984, p. 272). Assim, a perífrase 

ancora-se na durabilidade e na possibilidade do porvir.  

No dado abaixo, adaptado para atender as necessidades explicativas, 

tem-se períodos que se apresentam no futuro. Como é perceptível, todas as 

formas utilizadas para codificar essa função fazem parte do repertório 

linguístico do falante: 

 

I - garantam suas carteiras, pois passarão essa semana pessoas para 

pegá-las... quem quiser antes pode pegar com Marcos no 

Departamento...aviso dado...(adaptado) 

 

II - garantam suas carteiras, pois vão passar essa semana pessoas 

para pegá-las...quem quiser antes pode pagar com Marcos no 

Departamento... aviso dado... (adaptado) 

 

III - garantam suas carteiras, pois vão estar passando essa semana 

pessoas para pegá-las...quem quiser antes pode pegar com Marcos no 

Departamento...aviso dado... (PC) 

 

Mesmo sabendo que o futuro não é um tempo que exprime uma 

realidade, mas uma possibilidade e, portanto, denota subjetividade, mesmo 

sabendo também que não se tem certeza quanto ao cumprimento da ação 

(ELIA, 1974, p.236), percebem-se diferenças modais e aspectuais nas 

ocorrências: 

 Em I, tem-se uma intenção provável para que o acontecimento da 

ação se realize. O verbo simples usado revela uma ação que deverá 

ser realizada. 

 Em II, há uma intenção de realização da ação, embora revele menos 

comprometimento do falante em relação a sua concretização. A ação 



verbal nesse caso é representada por uma perífrase prototípica do 

futuro no português (ir + infinitivo).  

 Em III, a FPG parece expressar dúvidas quanto à realização da ação. 

A presença da perífrase com gerúndio provoca uma incerteza.  

É bem verdade, entretanto, que, dependendo da entonação e do papel 

social do falante, em certos contextos, a construção III pode ser interpretada 

sem que se lhe atribua conotação de dúvida ou incerteza. Mas isso não 

inviabiliza a opção interpretativa apontada acima. 

 

4.3 O Futuro na pesquisa 

 

Dentro da língua portuguesa existem várias formas de expressar o 

futuro (cf. capítulo 3). No corpus foram encontradas quatro dessas formas. 

.Observem-se os dados abaixo: 

 

Forma sintética: 

 

       (15)... vou estar mandando pra vocês, por e-mail, alguma coisa sobre a 

próxima aula...não sei se virei ainda...vocês fiquem atentos ao e-

mail, tá? (PN) 

 

            Forma perifrástica: 

       (16) ...fique caladinho que ninguém vai dar em você, não... (PSNN) 

        

             Forma que se refere a tempo futuro, utilizando forma verbal de tempo 

presente: 

 

      (17) Se você quiser que eu resolva eu resolvo...mas pode me 

ajudar?...pode? (PSNN) 

 

    

 

 

 



           E, a forma perifrástica gerundiva, a FPG: 

 

        (18)....vou estar mandando pra vocês, por e-mail, alguma coisa sobre a 

próxima aula...não sei se virei ainda...vocês fiquem atentos ao e-

mail, tá? (PN) 

 

Verifica-se, na análise dos dados, que a expressão de futuro mais 

recorrente é formada pelo verbo IR (auxiliar) acompanhado de um verbo pleno. 

Ou seja, a forma canônica parece não atender mais às necessidades 

comunicativas, pelo menos no corpus, e compete com outras formas de futuro.  

As amostras do corpus evidenciam, ainda, que as FPGs designam um 

processo temporal. Percebe-se que o verbo ir, um dos envolvidos na perífrase, 

além de perder a liberdade sintática, agindo como um auxiliar, perdeu também 

o seu sentido de deslocamento de espaço concreto, exprimindo, junto com 

outros verbos que o acompanham, uma marca abstrato de futuro. Nesses 

casos, como mostrado anteriormente, poderá ser substituído pelo futuro 

simples do verbo principal sem prejuízo para o sentido da construção de futuro. 

Na ocorrência abaixo, tem-se três formas de expressão de futuro em um 

mesmo período É a competição entre as camadas mais antigas e as mais 

novas. 

 

        (19)  É interessante o assunto. Vou estar conferindo pessoalmente 

quando chegar em casa...conferindo e pronto... Aí saberei se 

posso ir ou não... Vai depender (PSNN). 

 

O fato de poder exercer as duas funções, uma de sentido mais abstrato 

e outra de caráter mais concreto pode ser indicador de que o processo de 

mudança pelo qual passa a expressão de futuro com o uso de formas 

perifrásticas, em português, ainda se encontre em andamento. Assim, tem-se 

formas inovadoras realizando funções antigas, ao mesmo tempo em que 

convivem pacífica ou turbulentamente com as co-irmãs que podem (ou não) ter 

sua estabilidade ameaçada no exercício de tais funções. E isso pode ser 

melhor explicado pela teoria da gramaticalização. É o que se estará tentando 

fazer a seguir... 



 4.4 Gramaticalizando 

 

O princípio da gramaticalização – um dos vários processos de 

mudanças linguísticas – é um dos mais perceptíveis nas línguas, visto que se 

constitui no fato de o sistema manter-se em constante inquietação e 

renovação. Isso é atestado pelo surgimento de novas funções para formas que 

já existem.  

Baseando-se nesse enfoque, passa-se a verificar os dados da pesquisa 

– as FPGs - à luz do processo da gramaticalização. O intento é verificar como 

se estabelece o processo de gramaticalização da FPG provocado pela 

instabilidade da combinação dos verbos auxiliares que sugerem uma outra 

significação diferente do sentido fonte. Veja-se o dado exposto a seguir: 

 

 (20) E diante do que foi colocado no estudo de hoje percebemos 

que vamos estar passando por uma nova crise mundial...elas 

aparecem e desaparecem, de repente, e vão e voltam...(PC) 

 

Observa-se, na ocorrência perifrástica, que o verbo ir perdeu o seu 

sentido original. Ele combinado com o verbo estar mais gerúndio remete a uma 

ideia de futuridade. Assim, em algumas construções, o verbo ir “flutua”, 

“passeia” entre seu significado fonte e o outro – resultado da combinação com 

verbos formadores da FPG. 

Hopper (1991) propõe, conforme exposto no segundo capítulo desta 

dissertação, alguns princípios que movem a gramaticalização. Aqui se retoma o 

princípio da estratificação, pois dialoga, de maneira mais específica, com as 

questões provocadoras da pesquisa.  

 

4.4.1 Estratificação 

 

A estratificação é um princípio bastante evidenciado em análises 

funcionalistas e diz respeito à convivência harmônica entre formas várias que 

existem para desempenhar uma mesma função. O velho, nesse caso, não 

precisa ser refutado. Passa a desempenhar sua função ao lado do novo, como 

é perceptível no dado abaixo: 



 

(21)  Viajaremos na sexta e... só retornaremos na quinta. Vamos 

estar apresentando um seminário... então como eu ia 

falando...os textos são grandes, mas apresentam boa leitura... 

durante esse tempo leiam... quando chegar retornaremos de 

imediato o assunto...(PN) 

 

Observe que se tem, na ocorrência acima, distintas formas de 

expressão de futuro. Uma forma canônica que introduz o primeiro período: 

viajaremos; uma FPG que abre o segundo período: vamos estar apresentando, 

e, por último, novamente a forma canônica do verbo retornar: retornaremos.  

Curioso é que se encontrou uma perífrase com a presença do verbo ir, 

ia falando, mas que não tem valor de futuro. Nesse caso, tem-se, conforme 

defendido por Givón (1995, p. 207), uma construção serial. Nela se observam 

duas predicações: a primária e a secundária, cuja atribuição de flexão é feita 

através de um verbo principal semântico. Mas Givón adverte que a noção de 

verbo principal semântico é desfeita quando o verbo é gramaticalizado em um 

marcador temporal, aspectual e modal, como é o caso do verbo ir. 

 

(22)...então pra gente encontrar o material da pirâmide...a gente não 

tem de medir a altura da pirâmide...a altura da pirâmide vai servir 

pra encontrar o volume...e isso vai ser na próxima aula que nós 

vamos...é...a partir de uma figura que vocês vão construir, cês vão 

descobrir como se acha o volume de uma pirâmide...Não...eu não 

vou dizer pra vocês a fórmula ...a gente vai tentar...através das 

descobertas...descobrir essa fórmula...a gente vai tentar...através 

da descobertas...descobrir essa fórmula do volume...da...pirâmide 

como eu ia falando ...cês tão acompanhando aí?... (PSNN) 

 

Silva (2005), em sua dissertação de mestrado, baseando-se em Givón 

(1995), afirma que os chamados auxiliares gramaticalizados, como ir, retêm as 

propriedades morfossintáticas dos verbos principais mesmo depois de 

perderem todos os vestígios de sua natureza semântica verbal. Sendo assim, 



não se pode identificar o verbo principal de uma construção serial tomando por 

base os critérios puramente morfossintáticos.  

Em outras ocorrências do corpus, observa-se o mesmo fenômeno de 

estratificação na fala dos professores: 

 

(23)  As pessoas daqui a algum tempo vão estar fazendo uso de 

vários recursos retirados do lixo...ele...o problema maior do 

povo...um problemão...o lixo será o vilão da humanidade...(PC) 

  

(24)  É interessante o assunto. Vou estar conferindo pessoalmente 

quando chegar em casa...conferindo e pronto. Aí saberei se 

posso ir ou não. Vai depender...(PSNN) 

 

A FPG convive, em um mesmo recorte sincrônico, com outras formas de 

expressão de futuro mesmo porque há especificidades presentes na expressão 

de modo e aspecto nessas construções.  Isso comprova que a língua é capaz 

de criar novas formas e pode ocasionar a transformação do sistema, 

introduzindo categorias para as quais, anteriormente, ou não existiam 

expressões linguísticas ou eram outras as expressões utilizadas.  

Sabe-se que o processo de gramaticalização modifica o sistema; afeta 

tanto as palavras ou expressões, individualmente, quanto as sentenças. Como 

se percebe, trata-se de um processo de renovação/substituição de velhas 

formas/funções por outras novas, com valor aproximado, como acontece com a 

substituição de futuros flexionais por perífrases verbais.  

Verificando a disposição dos verbos nas FPGs da amostra do corpus 

observou-se que a maioria delas vem acompanhada por advérbios/locuções 

adverbiais de tempo/oração adverbial. O conteúdo informacional relacionado a 

tempo reforça o uso das FPGs nas três cidades pesquisadas: 

 

(25) Garantam já suas carteiras de estudantes, pois vão estar 

passando essa semana pessoas para pegá-las. Quem quiser 

antes pode pegar com Marcos no Departamento. Aviso dado. 

Continuaremos com a aula...veremos o modelo... (PC) 

 



(26) Inventaram aí umas historinhas bestas.Na segunda estarei aqui 

mesmo, na aula...e só vou estar corrigindo os relatórios 

depois. Não se preocupem eu darei o resultado a tempo. (PC) 

 

(27) Viajaremos na sexta e ...só retornaremos na quinta. Vamos 

estar apresentando um seminário...então como eu ia 

falando...os textos são grandes mas apresentam boa 

leitura...durante esse tempo leiam...quando chegar 

retornaremos de imediato ao assunto... (PN) 

 

(28)...É sim...assim vocês vão estar aplicando a Teoria de Einstein 

na fórmula...é só resolver depois...chegar ao resultado...pode 

ser simples...é bom que vocês aprendam. É pra prova...(PSNN) 

 

(29) É interessante o assunto. Vou estar conferindo pessoalmente 

quando chegar em casa...conferindo e pronto. Aí saberei se 

posso ir ou não. Vai depender. (PSNN) 

 

Observa-se que os dados acima estão carregados de aspectualidade. 

Comrie (1981) afirma haver dois tipos de aspectos: a) o perfectivo - que 

descreve uma situação de curta duração e b) o imperfectivo – evidenciador de 

uma duração mais longa. Os dois tipos de aspectos podem ser usados para 

referendar uma extensão temporal de uma situação que se prolonga no tempo. 

É o que acontece quando se combinam as formas perfectivas com advérbios 

de tempo. Essa combinação/junção resulta uma expressão que pode ser 

confundida com aspecto imperfectivo. 

Em (25), percebe-se que a expressão temporal “essa semana” contígua 

à FPG implícita a ideia de durabilidade da ação. O que é perceptível também 

em (26), (27), (28) e (29) com relação à expressão adverbial destacada. 

Comrie (1981) define a durabilidade como uma ação que se prolonga no 

tempo. Ela é oposta à pontualidade – ação que se realiza momentaneamente. 

Dessa forma, por definição, entende-se que elas duas seriam incompatíveis. 

No entanto, observando a distribuição dos verbos plenos nas perífrases em 

análise, constatou-se que verbos com nuances pontuais como passar, corrigir, 



fazer, assinar, mandar, conferir ao lado de ir e estar remetem a um aspecto 

durativo. 

Observa-se que os verbos dispostos nas amostras do corpus 

apresentam pontualidades distintas. Uns são mais pontuais que outros e são 

usados indistintamente para compor o futuro na perífrase. 

Diz-se que um verbo é pontual quando as ações (semânticas) nele 

contidos são realizadas sem nenhuma fase de transição entre seu início e o 

seu fim. Ora, o que a gramática tradicional espera na composição de uma FPG 

é o uso de verbo não pontual em sua estrutura, no entanto o que se observa na 

amostra é a predominância de verbos pontuais na composição da FPG. 

Veja-se a condensação dos dados abaixo: 

 

 

Verbos Quantidade Porcentagem 

pontuais 18 70% 

Não pontuais 8 30% 

Total 26 100% 

Tabela 01: distribuição dos verbos pontuais e não pontuais na pesquisa. 

 

É certo que na FPG os auxiliares junto ao gerúndio acentuam o caráter 

não pontual de um verbo. Mesmo assim, quantificou-se 18 verbos com 

nuances pontuais e apenas 08 com características não pontuais. 

Para alguns gramáticos normativos, dentre eles Cipro Neto (2001), está 

aí a razão para o desprestígio e condenação da FPG: um verbo pontual 

exercendo uma função outra: a de durabilidade (+ durativo, - durativo). 

Ainda se constatou na análise da fala dos professores que, ao lado dos 

verbos formadores da FPG, a carga aspectual da pontualidade do verbo 

principal é reduzida, favorecendo a durabilidade do verbo gerundivo. Assim, os 

verbos ir e estar reforçam o aspecto durativo da perífrase mesmo com a 

presença de um verbo pontual. 

Possenti (2002) afirma que a FPG não fere a sintaxe do português. Para 

o autor, “vou mandar” e “vou estar mandando” não são a mesma coisa. A 

primeira formação remete somente ao futuro, enquanto que a segunda marca 



futuro e duração. Comunga-se, aqui, do ponto de vista do autor, percebendo-se 

que mandar é um verbo marcadamente pontual. Observe-se: 

 

(30) “...vou estar mandando para vocês, por e-mail, alguma coisa 

sobre a próxima aula... não sei se virei ainda... vocês fiquem 

atentos ao e-mail, tá?...” (PC) 

 

Da mesma maneira, Perini (1995) defende a FPG utilizando um verbo 

menos durativo em seu exemplo: “Manuel vai estar contando piadas.” Segundo 

o autor, essa construção é bem formada por duas razões: a) o verbo estar 

(auxiliar) é precedido de uma forma de ir e o gerúndio é precedido do verbo 

estar; e b) o infinitivo antecede o gerúndio. 

Para o autor, qualquer desobediência a esses dois pontos configura-se 

numa frase mal formada. 

Segundo a análise tradicional, o verbo passar se refere a uma ação 

ocorrida num momento único. Portanto, ele sugere o início e imediatamente o 

fim de uma ação, não considerando sua ocorrência numa extensão temporal. 

Entretanto, o verbo passar é o mais recorrente nos dados da pesquisa, 

ocorrendo três vezes com aspecto durativo, seguido de solicitar que apresenta 

as mesmas características temporais/aspectuais. Vejam-se os dados: 

 

(31) ““Garantam suas carteiras de estudantes pois vão estar passando 

essa semana pessoas para pegá-las. Quem quiser antes pode 

pegar com Marcos no Departamento. Aviso dado. Continuaremos 

com a aula....veremos os modelo...” (PC) 

 

(32) “Então eu disse: 

-É brincadeira!! Não acredito!! Aí... quer dizer... que vão estar 

solicitando mais computadores para a sala??? Veremos....” (PC) 

 

 Já o verbo fazer ocorreu duas vezes. Esse verbo pressupõe um tempo 

homogêneo, ocorre se referindo a tempo exato e prossegue para um término 

que é necessário para que a ação descrita por ele seja tomada como 

verdadeira.  



 

(33) “...as pessoas daqui a algum tempo vão estar fazendo uso de 

vários recursos retirados do lixo...ele...o problema maior do 

povo...um problemão... o lixo será o vilão da humanidade...”. (PC) 

 

Observando-se essas particularidades, nota-se que, potencialmente, 

todos os verbos estão disponíveis a se perifrasizarem, mesmo estes 

teoricamente improváveis, devido a sua natureza temporal/aspectual. 

Desse modo, pode-se afirmar que o uso pelo professor da FPG em sua 

fala se dá, provavelmente, por duas motivações: 

i)   a sintática – já que são construções gramaticalmente 

combinadas, e,   

ii) a pragmática – em que se observa a ocorrência da FPG 

demandada pelos contextos sociomodernos nos quais o 

falante se insere.  

Nessa segunda perspectiva, a dinâmica das relações de cursividades 

paralelas se configura em multitarefas, concomitantemente realizadas. Tal 

fenômeno pode, de imediato, causar certo estranhamento e alimentar 

conclusões infundadas de que o falante se utiliza da FPG como desculpa para 

procrastinar a realização de certas atividades, ações em curso, processos. Ou, 

ainda, para desincumbir-se de maior responsabilidade e comprometimento com 

aquilo que enuncia. 

No próximo tópico, discute-se o princípio da marcação. Esse princípio, 

como fora abordado anteriormente, é pautado na relação presença versus 

ausência de traços pertinentes a uma categoria linguística e seus contextos de 

uso.  

 

4.5 Marcação 

 

O princípio da marcação apresenta três critérios que são capazes de 

distinguir as categorias marcadas das não marcadas: a) complexidade 

estrutural; b) distribuição de frequência e c) complexidade cognitiva (cf. capítulo 

teórico nesta dissertação). 



Discute-se a seguir o primeiro dos três critérios, o da complexidade 

estrutural aplicado aos dados em análise nesta dissertação. Tome-se para 

análise o dado abaixo: 

 

(34)  Inventaram por aí umas historinhas bestas...na segunda estarei 

aqui mesmo, na aula...e só vou estar corrigindo os relatórios 

depois. Não se preocupem...eu darei o resultado a 

tempo...(PC) 

  

A FPG se impõe como estrutura marcada, em relação a sua 

concorrente, que seria a forma simples de futuro – corrigirei – visto que é mais 

extensa e, portanto, mais complexa estruturalmente. Confronte: 

Vou estar corrigindo  x  Corrigirei 

 

Depara-se, nesse dado, com uma diferença significativa na utilização de 

material linguístico que compõe a estrutura de uma e de outra construção. Na 

FPG, utiliza-se bem mais massa fonológica/morfológica, fato que deve trazer 

consequências para a função-significado, o que, certamente, pode influenciar a 

escolha do falante por uma forma em detrimento da outra. 

O segundo critério diz respeito à frequência. Tomando-se por base a 

tabela distribuidora das ocorrências veiculadoras de futuro encontradas no 

corpus, tem-se:  

 

Futuros PSNN % PC % PN % Total % 

Forma canônica 15 29,4 17 33,3 19 37,3 51 100% 

Forma perifrástica (ir) 32 31,4 36 35,3 34 33,3 102 100% 

FPG 04 15,4 07 26,9 15 57,7 26 100% 

Total 51 28,5 60 33,5 68 38,0 179 100% 

Tabela 02 – síntese das ocorrências de futuro encontradas no corpus 

 

Os dados da pesquisa evidenciam, a exemplo de tantas outras 

(GIBBON, 2000; SANTOS, 2000; OLIVEIRA, 2006; SILVA, 2005; MENON 

2004; TORRES, 2009), que o futuro formado pelo verbo ir + infinitivo é o 

detentor de futuridade, a forma preferida pelo falante, a mais recorrente e, 



portanto, não marcada quanto ao critério de frequência. Revela, também, que a 

FPG, por ser menos recorrente, se mostra, em relação a esse critério, como a 

categoria marcada.  

Quanto ao terceiro critério, o da complexidade cognitiva, percebe-se, 

que a FPG é detentora de maior complexidade cognitiva que a forma simples. 

Isso ocorre pelo fato de se agrupar, numa estrutura complexa, o verbo ir, que 

perdeu seu sentido de deslocamento espacial e passou a expressar tempo 

futuro; o verbo estar, que também perdeu sua função de auxiliaridade e que, na 

FPG, emite a sensação de continuidade de uma ação; e, um gerúndio – 

indicador de um processo incompleto e prolongado.  

Há, assim, na FPG, uma confluência de papéis semânticos e nuanças 

de especialidades relacionadas à natureza do verbo que contribuem para a 

elevação de sua complexidade cognitiva, se comparada à forma canônica de 

futuro simples. Paradoxalmente, entretanto, isso não tem inibido sua 

produtividade, seja em situações distensas, seja em contextos potencialmente 

monitorados, como é o de atuação do professor em sala de aula. 

Com relação à pessoa do discurso, observou-se a predominância da 

primeira pessoa do singular – subtendendo-se que as informações fornecidas 

são de inteira responsabilidade do falante – seguido da primeira do plural – 

dividindo a responsabilidade com os demais e, por último, o uso da terceira 

pessoa eximindo-se das responsabilidades conforme observa-se nos 

exemplos: 

 

(35) “...as linhas são paralelas, sim...vou estar passando a revisão 

de tudo que dei...página 233 do livro...verifiquem a população da 

China também...” (PSNN) 

 

(36) nós aqui vamos estar conversando sobre nossos estudos. Eu 

também já fui estudante e sei muito bem o que é ser hoje em 

dia...(PN)   

 

(37) É brincadeira! Não acredito!!! Aí... quer dizer...que vão estar 

solicitando mais computadores para a sala de 

aula?...Verdade? (PN) 



 

O quadro seguinte quantifica as informações apontadas acima com 

relação à pessoa do discurso: 

 

Pessoa do discurso Quantidade Porcentagem 

Primeira do singular 11 42% 

Primeira do plural 7 27% 

Terceira do singular 2 8% 

Terceira do Plural 6 23% 

Total 26 100% 

Tabela 03 – pessoa do discurso 

 

Retomando-se a análise em relação à estrutura, ou seja, ao tamanho do 

verbo temático, constatou-se que há mais verbos dissilábicos acompanhando o 

ir e o estar: 

 

Monossílabos Dissílabos Trissílabos Polissílabos Total  

01 11 08 06 26 

3,9% 42,3% 30,8% 23,0% 100% 

 

Tabela 04 – estrutura do verbo 

 

Os dados sugerem que os verbos estruturados em duas e três sílabas 

são mais sujeitos à perifrasização. Juntos, eles são responsáveis por mais da 

metade do total de ocorrências do corpus. 

 

(38)  Não adianta esperar muito tempo...eles só aparecem em época 

de campanha e  enchem nossos ouvidos e mentes de 

informações...assim, vão estar fazendo suas 

vidas...enganando outras...(PC) 

 

(39) ...e diante do que foi colocado no estudo de hoje percebemos 

que vamos estar passando por uma nova crise mundial...elas 

aparecem e desaparecem, de repente, e vão e voltam...(PC)   



 

(40) Na história da educação é bem diferente. Os princípios do 

comportamento humano vão estar sendo discutidos numa 

próxima aula e talvez não dê tempo para a próxima avaliação... 

mas é bom ir estudando mais... o tempo vai servir para isso... 

as xerox estão na pasta...  (PC) 

 

Observou-se, ainda, os contextos em que a FPG apareceu no discurso 

do professor em sala de aula. Sabendo-se que as aulas dispostas no corpus 

mantêm as características dos tipos apontados por Marcuschi (ortodoxa, 

socrática,caleidoscópica e desfocada), afirma-se que a perifrasização ocorre 

tanto em contextos mais formais – nas explicações – instante em que o 

professor profere teorias e aborda temas mais conteudísticos, como também 

em momentos menos formais – nos avisos, digressões e intervenções 

ocorridas durante a aula.  

 

(41) Esse método...não é que seja correto... o interessante é buscar 

alternativas...vai estar estruturando melhor de qualquer 

forma...e o que vemos é... na teoria é uma coisa e na prática 

outra. (PN) 

 

 (42) Inventaram por aí umas historinhas bestas...na segunda estarei 

aqui mesmo, na aula...e só vou estar corrigindo os relatórios 

depois. Não se preocupem...eu darei o resultado a 

tempo...(PC) 

 

Não se trata de um novo corpus, mas é importante afirmar que no 

decorrer desta pesquisa, a “ouvido nu”, verificou-se a utilização da FPG não tão 

somente na fala dos professores em pleno exercício de suas atividades, mas 

também em falantes ambientados em diversos contextos sociais: nas 

entrevistas dos noticiários, na fala de apresentadores e jornalistas, em trechos 

falados por personagens de telenovelas, em palestras proferidas, sem distinção 

de idade, sexo, nível de escolaridade. Portanto, parece se tratar de um 



fenômeno altamente espraiado na língua portuguesa do Brasil. Vejam-se 

alguns exemplos: 

 

(43) Meu amor, vamos estar falando disso depois...não é boa hora 

ainda...vem cá, vem...(Novela Viver a Vida, TV Globo, 

dezembro de 2009) 

 

(44) O senhor vai estar passando pra gente essas 

informações...Ou...só serão reveladas quando terminar o 

inquérito? É sigiloso?  (Programa Mais Você, Ana Maria Braga, 

TV Globo, julho de 2010) 

 

Curiosamente, a despeito da maior complexidade cognitiva, ou, quem 

sabe, impulsionado por ela, essa estrutura está ganhando força expressiva na 

fala, inclusive na da internet, condição prévia para atingir a grafia. Se isso vai 

acontecer, ou não, somente o tempo vai poder estar esclarecendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação tratou de analisar sob o foco funcionalista a forma 

perifrástica gerundiva como codificadora de futuro. Embora quantitativamente 

escassos, os dados se mostraram suficientes para alimentar algumas 

conclusões: a primeira delas é a constatação de que os informantes 

(professores no exercício de suas atividades), a exemplo de qualquer outro 

falante, também se utilizam da FGP como recurso linguístico para expressar o 

futuro, a despeito do monitoramento gramatiqueiro condenar tal uso.  

Uma das hipóteses do trabalho foi a de que a FPG, por ser 

estruturalmente mais longa que sua concorrente, contrariasse a lei da 

economia linguística proposta por Martinet. Confirma-se essa hipótese, uma 

vez que o falante passa a utilizar mais itens linguísticos para marcar o tempo 

futuro. 

Com relação à questão do aspecto influenciar o uso de determinados 

verbos nas FPGs, os dados atestaram que tanto os verbos pontuais como os 

não-pontuais estão propensos à perifrazisação. 

 Quanto à atuação do princípio icônico da marcação, percebe-se que a 

FPG aparece como forma mais marcada, uma vez que possui uma maior 

complexidade estrutural (são três verbos), uma baixa distribuição de frequência 

nas ocorrências de futuro no corpus e, por último, apresentar três verbos com 

significados distintos - o que significa dizer uma complexidade cognitiva maior 

que suas concorrentes: a forma canônica verbal e o futuro formado por ir + 

infinitivo. 

No que diz respeito ao uso do futuro, os dados apontam a 

predominância do verbo ir + infinitivo como forma prototípica na atual sincronia.  

Quanto à hipótese da gramaticalização, aplicando-se o princípio da 

estratificação, observou-se que a FPG vem sendo usada para 

renovar/substituir velhas formas/funções com valor igual ou aproximado de 

futuro. Percebeu-se que as formas mais novas convivem harmonicamente com 

as mais velhas, desempenhando a mesma função de futuro. 

É pertinente destacar-se que os resultados alcançados aqui não 

esgotam as várias possibilidades de pesquisar o gerúndio com expressão de 



futuro, uma vez que existem muitas outras possibilidades de codificação dessa 

função em língua portuguesa. 

Merecem análises pormenorizadas outras ocorrências apontadas no 

corpus que não foram contempladas com o estudo por não se enquadrarem 

nos objetivos. A exemplo, a estrutura a que se refere o tempo futuro utilizando 

a forma verbal de tempo presente. (Se você quiser que eu resolva eu 

resolvo...mas pode me ajudar?...pode?). 

Uma outra perspectiva  que se descortina a partir deste estudo é a 

necessidade de investigar o problema do preconceito linguístico já que, no 

decorrer da pesquisa, constatou-se a FPG como alvo de críticas e de 

campanhas condenando seu uso. 

A investigação linguística aqui apresentada busca se constituir numa 

ferramenta para a compreensão de um fenômeno entre tantos outros que 

sedimentam o funcionamento da língua portuguesa. Conceber a língua como 

viva, dinâmica e adaptável ao tempo é também aceitar os fenômenos que 

aparecem para preencher as lacunas surgidas em situações pragmáticas. Tudo 

em busca de melhor entendimento, comunicação, interação. 

Desse modo, espera-se que esta pesquisa venha estar dando sua 

contribuição para a descrição do comportamento das perífrases, alinhando-se a 

outras que tratam do tempo futuro e do gerúndio, em especial. 
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