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<Passar a + infinitivo> no Português 
Europeu: construção com valor 

discursivo ou operador aspetual?

HENRIQUE BARROSO
Universidade do Minho

Introdução

<Passar a + infinitivo> é uma construção verbal que “parece” partilhar, 
prototipica mente, o mesmo significado com vinte e duas outras, que vou já 
discriminar, por nove grupos, porquanto, para além do prototípico, cada conjunto 
exibe um outro significado peculiar, especial (como se vai ficar a saber daqui a 
pouco, por exemplo, para a construção em análise): 

(i) <começar a + infinitivo> e <principiar a + infinitivo>; 
(ii)  <desatar a + infinitivo>, <deitar a + infinitivo>, <largar a + infinitivo>, <romper 

a + infinitivo>, <deitar -se a + infinitivo>, <botar -se a + infinitivo> e <desandar 
a + infinitivo>; 

(iii) <entrar a + infinitivo> e <entrar + gerúndio>; 
(iv) <pegar a + infinitivo>; 
(v) <meter -se a + infinitivo>; 
(vi)  <pôr -se a + infinitivo>, <ficar a + infinitivo>, <ficar + gerúndio> e <quedar -se 

a + infinitivo>; 
(vii) <recomeçar a + infinitivo>; 
(viii) <passar a + infinitivo>; 
(ix) <começar por + infinitivo>, <começar + gerúndio> e <principiar por + infinitivo>.1

1 Como orientação, eis as etiquetas que atribuí, já lá vão uns anos (carece, por isso, de uma revis(itaç)ão), em 
documento privado não publicado, a estes agrupamentos verbais: as duas do grupo (i) marcam o ‘início’ de 
uma situação simplesmente, isto é, sem quaisquer nuances; as sete do (ii), o ‘início repentino’; as duas do 
(iii), o ‘início mais ou menos repentino’; a única do (iv), o ‘início + intensidade’; a única do (v), o ‘início + 
hábito + afinco, determinação’; as quatro do (vi), o ‘início + duração/continuidade’; a única do (vii), ‘novo 
início, depois de pausa’; a única do (viii), o ‘início, resultante da transição de uma situação para outra’; e, 
por fim, as três do (ix), ‘início de uma situação colocada em primeiro lugar numa série’.



280

P E L O S  M A R E S  D A  L Í N G U A  P O R T U G U E S A  3

Deste vasto leque de construções, há algumas que estão bem documentadas 
(é o caso de <começar a + infinitivo>), outras consideravelmente (o de <passar 
a + infinitivo>), outras pouco (o de <meter -se a + infinitivo>) e outras, ainda, 
muito pouco (como <romper a + infinitivo>).

Não vou tratar de todas estas construções agora – é óbvio. Não é esse o 
objetivo, nem, em rigor, poderia. Mas apenas da que faz parte do título – e é 
suficiente, quer metodológica quer descritivamente. Ou seja: vou indagar do(s) 
seu(s) significado(s), da sua definição estrutural (quer dizer, da sua natureza mais 
ou menos perifrástica), das possíveis restrições de seleção (ou da sua descrição 
sintática) e, por último (na conclusão), discutir de modo breve a análise e 
descrição empreendidas neste trabalho, essencialmente2.

1. Do(s) significado(s): prototípico e específico(s)

Quando procedi à primeira abordagem desta matéria, mais precisamente, que 
me ocupei de perífrases verbais incetivas, e de modo concreto da construção em 
análise, escrevi o seguinte (Barroso, 1994, p. 124):

Expressando a ‘inceptividade’ da acção verbal, passar + a + inf. apresenta -se como 
uma ‘variante contextual’ do sintagma gramatical geral deste valor aspectual, porque 
implica a presença explícita ou implícita de um contexto próprio de ocorrência, 
a saber: o início da ação com o abandono de uma orientação anterior que vinha 
sendo habitual.
O paradigma, com excepção da morfotaxe do imperativo (para a qual não docu-
mentámos qualquer exemplo), encontra -se, tal como pôr -se a + inf., completo e 
perfeitamente funcional na norma linguística portuguesa. E no que respeita à 
coocorrência verbal, existe, porém, uma diferença entre as referidas construções: 
a que agora estamos a estudar coocorre perfeitamente com os verbos cópula (cf. 
exemplos do corpus) e aquela não.

Apesar de válida, esta visão está a precisar de alguma atualização. No mínimo, 
olhar para a questão de uma outra perspetiva – uma atualização teórico-
-metodológica, portanto. Foi o que procurei fazer – sem, todavia, esgotar o 
tema – e trazer aqui.

Porque, “aparentemente”, <passar a + infinitivo> focaliza o ‘começo’ da situação 
denotada pelo predicado cujo núcleo é a forma verbal do infinitivo, está -se, 
“também aparentemente”, diante de uma construção aspetual incetiva ou, se se 
preferir, de fase inicial. Este parece, pois, ser o significado prototípico, partilhado 
com as demais outras. Com efeito, atentando nos enunciados (1), (2), (3), (4), (5), 
2 Trata -se de uma metodologia inspirada maioritariamente em García Fernández (2006).
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(6), (7), (8), (9), (10), por exemplo, observa -se que não vão em sentido contrário: 
podem não o confirmar cem por cento, mas também não o desmentem. E, para 
já, fiquemos por aqui.

(1)  1.6. “– Não temos respeito por nós próprios?  
– Desconsideramo -nos bastante, bastante! Inferiorizados pelo peso que os 
estrangeiros têm em relação a nós, passamos a reverenciá -los e a amesquinhar -nos.”

(2)  2.6. “Por obra e graça da União Europeia, deixou de haver emigração portuguesa 
para a França, Alemanha ou Luxemburgo. Trabalhar nestes países passou a ser 
um direito dos portugueses, que, por coincidência, passaram a dirigir -se mais 
para um país não comunitário: a Suíça, descoberta no final da década de 70.”

(3)  3.2. “[…]. Se beberes agora este filtro passarás a ser como a Menina do Mar. 
Poderás viver dentro da água como os peixes e fora da água como os homens.”

(4)  4.1. “Corria o ano de 1297. Reinava o rei D. Dinis. Com a praça vizinha de 
Ouguela e o território e praça de Olivença, a vila de Campo Maior, já então 
também ocupada pela força das armas, passava a pertencer ao reino de Portugal.”

(5) 5.1. “A aldeia passara a ter sempre presente o nome do “americano”.”
(6) 6.4. “Sabe Deus o que passaria a fazer quando tivesse completado essa tarefa.”
(7)  7.5. “Incomoda -o, Não me incomoda nada, Talvez o passe a incomodar se lhe 

der conta de uma ideia que acabou de me ocorrer, […]”
(8)  8.3. “[…]. Assim justamente consideravam os espanhóis o resultado do seu 

combate, terminado por um duelo decisivo entre eles e os holandeses, para 
impor, pela primeira vez, que as “línguas de trabalho” da UE, em vez de 
continuarem a ser apenas o inglês e o francês, passassem a incluir o castelhano.”

(9)  17.4. “[…], mas deteve -o a ideia de que as probabilidades de que o telefone dela 
estivesse sob escuta tinham passado a ser, da noite para a manhã, de cem em cem.”

(10)  23.1. “Os seres humanos têm dentes alinhados com a testa, e não salientes, 
o que deve resultar de terem passado a apanhar os alimentos com as mãos, e 
já não com os dentes.”

Continuemos (com outros dados). No que à construção sob escopo diz 
respeito e perseguindo o título, no sentido de o dilucidar, passo já à formulação 
da primeira hipótese: será <passar a + infinitivo> uma construção com valor 
discursivo? E, se sim, de que tipo?

Efetivamente, é esta a interpretação avançada por García Fernández (2006, 
p. 209), para a construção semelhante do castelhano, senão vejamos:
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Perífrasis discursiva que funciona como un estructurador de la información y, más 
concretamente, como un marcador de continuidad. Expresa que el evento denotado 
por la forma verbal de infinitivo se sitúa a continuación de otro u otros eventos a 
los que en el discurso puede hacerse o no referencia explícita.

Apesar de ser uma interpretação que faz algum sentido, sobretudo tendo 
em conta o que se passa com outras em parte do mesmo tipo (<chegar a + 
infinitivo>, <começar por + infinitivo> e <acabar + gerúndio>, só para citar três 
exemplos) e, naturalmente, sem querer discutir isso para o castelhano (não estou 
na posse de todas as coordenadas), parece -me que, em face do corpus3 aqui tido 
em consideração (e são 88 enunciados), em português, <passar a + infinitivo> 
não constitui nenhuma construção discursiva, com a função de ‘estruturador da 
informação’, mais propiamente ‘ordenador de continuidade’ (por oposição aos 
de ‘abertura’ e de ‘fecho’), equivalendo mais ou menos a ‘em segundo/terceiro/… 
lugar’, ‘depois’, ‘a seguir’, como parece ser o caso naquela língua – pelo menos, 
a julgar pelas palavras do autor citado.

Passemos à segunda hipótese: ou será que <passar a + infinitivo> é, antes, um 
operador aspetual? E, caso seja, que tipo de operação efetiva?

É exatamente para esta interpretação que Cunha (2007, pp. 94 -98 e também 
154 e ss.) se inclina, ao confrontar a construção em análise com esta outra: 
<começar a + infinitivo>. Ouçamo -lo, pois:

[…] Pelo contrário, passar a apenas ocorre, sem problemas, no contexto de formas 
estativas, ocasionando anomalia semântica (ou, em alternativa, uma leitura de 
natureza habitual) sempre que comparece com eventos, independentemente das 
suas características específicas. […]

3 Que disponibilizo aqui, logo a seguir às Referências bibliográficas.
 A propósito do corpus e respetiva organização, atente -se neste esclarecimento: os enunciados que aparecem 

no corpo do texto, numerados de (1) a (38), são na sua grande maioria imediatamente seguidos de uma 
outra indicação numérica constituída por um algarismo em negrito, o da esquerda, seguido de outro ‘em não 
negrito’, o da direita. O primeiro, que teoricamente vai de 1 a 24 (cf. Barroso, 2007, pp. 133 -151), indica/
significa o ‘tempo verbal’ (simples ou composto) em que a construção aparece; o da direita, o número de 
ocorrências desta construção em cada tempo verbal, com a finalidade de documentar, sempre que possível, 
incluindo a ‘pessoa -número’, sobretudo propriedades de natureza sintático -semântico -lexical, a informação 
que de facto é relevante para a descrição da construção.

 No presente corpus, temos ocorrências da construção <passar a + infinitivo> nos seguintes tempos verbais: 
1. ‘presente’ do ‘indicativo’, 2. ‘pretérito’ ‘perfeito’ do ‘indicativo’, 3. ‘futuro’ (do ‘presente’) do ‘indicativo’, 
4. ‘pretérito’ ‘imperfeito’ do ‘indicativo’, 5. ‘pretérito’ ‘mais -que -perfeito’ do ‘indicativo’, 6. ‘condicional’ (ou 
‘futuro’ do ‘pretérito’ do ‘indicativo’), 7. ‘presente’ do ‘conjuntivo’, 8. ‘pretérito’ ‘imperfeito’ do ‘conjuntivo’, 9. 
‘futuro’ do ‘conjuntivo’, 10. ‘imperativo’, 11. ‘infinitivo’ ‘não pessoal’, 12. ‘infinitivo’ ‘pessoal’, 13. ‘gerúndio’, 
16. ‘futuro’ (do ‘presente’) composto do ‘indicativo’, 17. ‘pretérito’ ‘mais -que -perfeito’ composto do ‘indicativo’ 
18. ‘condicional’ (ou ‘futuro’ do ‘pretérito’) composto do ‘indicativo’, 19. ‘pretérito’ ‘perfeito’ composto do 
‘conjuntivo’, 20. ‘pretérito’ ‘mais -que -perfeito’ composto do ‘conjuntivo’, 23. ‘infinitivo’ ‘pessoal’ composto e 
24. ‘gerúndio’ composto.
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De acordo com Cunha (1998c), os dados que acabámos de observar indiciam 
que os operadores sob análise se encontram, por assim dizer, em distribuição 
complementar: enquanto começar a requer forçosamente a presença de (fases de) 
eventos (básicos ou derivados) para se constituírem como o seu “input” apropriado, 
passar a seleciona obrigatoriamente (fases de) estados.

Para além dos já considerados, eis outros enunciados que documentam o que 
acaba de se dizer:

(11)  2.3. “Ao assumir as suas novas obrigações estatais, Walesa passou a viver no 
Palácio Belvedere, em Varsóvia, sem condições de habitabilidade para acolher 
a mulher e os filhos, que permanecem em Gdansk.”

(12)  5.5. “O senhor Fortunato passara a detestá -lo desde que o vira certa vez saltar 
da rua para o muro do jardim, com uma pomba filada pelo pescoço, […].”

(13)  11.2. “C.S. – Esse seria outro objectivo. Mas o nosso objectivo primordial, 
que foi claramente anunciado, é o que nos permitirá passar a ter o presidente 
da Associação Nacional de Municípios.”

A construção <passar a + infinitivo> ocorre com todos os tipos de sujeito 
(no corpus, só não está documentada com sujeitos animados não humanos): 
animados e humanos, como em (14) e (15), inanimados, como em (16) e (17), 
e inexistentes o, como em (18).

(14)  1.2. “A partir deste momento histórico, as mulheres passam a ser um caso 
à parte, um apêndice para funcionar quando fazemos intervalos mecânicos 
dos amigos.”

(15)  3.4. “O Ensino Secundário vai ter, pela primeira vez em dezassete anos, um 
exame nacional das disciplinas nucleares de cada curso do 12.º ano, anunciou 
ontem a Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leite. Os alunos do 12.º 
ano passarão a fazer quatro, cinco ou seis exames, consoante o curso que 
pretendam frequentar.”

(16)  8.5. “O AcessNET permitiu que as chamadas para os utilizadores da rede 
passassem a ser taxadas com tarifa local em qualquer zona do país.”

(17)  9.1. “Se a Rover passar a ser considerada uma empresa germânica, por força dos 
80 por cento do seu capital adquiridos pela BMW, o construtor automóvel 
japonês Honda venderá a sua participação de 20 por cento, de acordo com 
Norbuhiko Kawamoto, presidente da Honda.”

(18)  3.8. “À uma hora da madrugada de sábado para domingo (meia -noite nos 
Aço res) entra em vigor a hora de Verão, devendo os relógios adiantar 60 
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minutos. ø Passará a amanhecer e a anoitecer mais tarde. A nova hora vigorará 
até ao úl timo fim -de -semana de Outubro.”

2. Da definição estrutural: perífrase e verbo semiauxiliar

Uma vez que a construção sob análise é praticamente sempre tratada como 
perífrase verbal, vem bem a propósito recordar os critérios habitualmente usados 
para, perante uma construção verbal, se poder aquilatar se se está na presença 
de uma perífrase ou de um grupo verbal, quer este se trate de uma expressão 
feita, quer de uma combinação sintática de dois ou mais verbos pertencentes a 
orações diferentes.

Tais critérios são exclusivamente (ou quase) de natureza sintático -semântica. 
É nesta base, por exemplo, que operam, para o português, Gonçalves & Costa 
(2002). Com efeito, tendo em consideração estes nove critérios,

(i) impossibilidade de coocorrência com orações completivas finitas, 
(ii)  impossibilidade de substituição do domínio encaixado por uma forma pro-

nominal demonstrativa, 
(iii) impossibilidade de coocorrência de duas posições de Sujeito, 
(iv) passivas encaixadas sem alteração do significado básico da ativa correspondente, 
(v)  impossibilidade de ocorrência do operador de negação frásica no domínio 

não finito, 
(vi)  ocorrência dos complementos pronominalizados (cliticizados) em adjacência 

ao verbo auxiliar, 
(vii) não seleção do Sujeito, 
(viii) coocorrência com qualquer classe aspetual de predicados verbais e 
(ix)  impossibilidade de ocorrência de modificadores temporais que afetem apenas 

a interpretação do domínio não finito, 

concluem que <ter e haver + particípio passado> são os únicos verbos auxiliares 
do português ou, recorrendo a uma expressão sua (Gonçalves & Costa, 2002, 
p. 97), “os auxiliares puros do Português”, porque cumprem todos os requisitos 
usados para a sua determinação, e que a auxiliaridade “é um fenómeno gradual, 
no sentido em que, entre os verbos tipicamente auxiliares e os não auxiliares (ou 
principais), existe um conjunto de verbos cujo comportamento oscila entre o 
dos primeiros e o dos segundos” (Gonçalves & Costa, 2002, p. 49). Os demais 
(de passiva, temporais, modais, aspetuais), tradicionalmente auxiliares, são 
considerados pelas autoras como ‘semiauxiliares’, exatamente por não cumprirem 
o pleno dos critérios cujo elenco acabei de apresentar – a situação de passar a, 
precisamente.
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Ora, tendo em consideração o que se acabou de expor, pode -se afirmar que o 
‘caráter perifrástico’ de <passar a + infinitivo> resulta, numa síntese, destes testes (a 
sua passagem só está confirmada em mais ou menos metade dos arrolados acima):

Teste 1: a forma verbal não finita (o infinitivo) não pode ser substituída(o) 
por uma ‘oração finita’, como o confronto de (19) e (21) com, respetivamente, 
(20) e (22) documenta.

(19) |4.4. “A partir de agora os agentes passavam a trabalhar divididos em dois 
grupos numericamente desiguais, […]”
(20)  *“A partir de agora os agentes passavam a que trabalhavam divididos em dois 

grupos numericamente desiguais, […]”
(21)  6.6. “Desta maneira, as companhias passariam a cobrar os prémios na mais 

perfeita normalidade até à data em que o feliz segurado cumprisse o seu 
octogésimo aniversário, […]”

(22)  *“Desta maneira, as companhias passariam a que cobrariam os prémios na 
mais perfeita normalidade até à data em que o feliz segurado cumprisse o 
seu octogésimo aniversário, […]”

Teste 2: a ‘forma verbal não finita’ (ou infinitivo) ‘seleciona o sujeito’, bem como 
‘outros complementos’, caso os haja: cf. (24) com (23) e (26) com (25), respetivamente.

(23)  4.4. “A partir de agora os agentes passavam a trabalhar divididos em dois 
grupos numericamente desiguais, […]”

(24)  *“A partir de agora os gatos passavam a trabalhar divididos em dois grupos 
numericamente desiguais, […]”

(25)  4.1. “Corria o ano de 1297. Reinava o rei D. Dinis. Com a praça vizinha 
de Ouguela e o território e praça de Olivença, a vila de Campo Maior, já 
então também ocupada pela força das armas, passava a pertencer ao reino de 
Portugal.”

(26)  *“Corria o ano de 1297. Reinava o rei D. Dinis. Com a praça vizinha de Ouguela 
e o território e praça de Olivença, a vila de Campo Maior, já então também 
ocupada pela força das armas, passava a integrar ao reino de Portugal.”

Teste 3: a construção em causa pode ser submetida à prova da passivização: 
cf. (28) com (27), que documenta esta transformação, e, ainda, (30) com (29), 
que exibe o processo contrário, ou seja, a transformação ativa do original na 
passiva – o que vem a dar no mesmo.



286

P E L O S  M A R E S  D A  L Í N G U A  P O R T U G U E S A  3

(27)  23.1. “Os seres humanos têm dentes alinhados com a testa, e não salientes, 
o que deve resultar de terem passado a apanhar os alimentos com as mãos, e 
já não com os dentes.”

(28)  “Os seres humanos têm dentes alinhados com a testa, e não salientes, o que 
deve resultar de os alimentos terem passado a ser apanhados com as mãos, e 
já não com os dentes.”

(29)  2.7. “Com a implantação do regime republicano em França, as competências 
an teriormente atribuídas aos monarcas passaram a ser exercidas por presi-
dentes, que acumulavam, com a chefia do Estado, a função de co -príncipes 
de Andorra.”

(30)  “Com a implantação do regime republicano em França, presidentes, que 
acumulavam, com a chefia do Estado, a função de co -príncipes de Andorra, 
passaram a exercer as competências anteriormente atribuídas aos monarcas.”

Teste 4: os (pronomes) clíticos podem ocorrer em adjacência ao verbo semiau-
xiliar, como em (31), ou (mais frequente) pospor -se ao infinitivo, como em (32) 
e (33).

(31)  7.5. “Incomoda -o, Não me incomoda nada, Talvez o passe a incomodar se lhe 
der conta de uma ideia que acabou de me ocorrer, […]”

(32)  5.5. “O senhor Fortunato passara a detestá -lo desde que o vira certa vez saltar 
da rua para o muro do jardim, com uma pomba filada pelo pescoço, […].”

(33)  23.2. “Cavaco recusou comparecer, mas Soares aceitou o convite. O programa 
chama -se Esta Semana e é apresentado por Margarida Marante na SIC. 
Conversa uns meses depois de o nosso ex ter passado a sê -lo, e três dias antes 
de começar a dar aulas na Universidade de Coimbra.”

3. Descrição sintática ou das restrições de seleção

Investigam -se, nesta secção, as possíveis restrições de seleção que afetam a 
construção, quer as que dizem respeito ao verbo semiauxiliar (ser defetivo, nesta 
qualidade, em determinados tempos, aspetos, modos, etc.) quer de modo parti-
cular as respeitantes ao auxiliado (é que, muito frequentemente, o semiauxiliar 
restringe o tipo de verbos com que se pode combinar para construir perífrases, 
sobretudo por razões que se prendem com a classe aspetual4 deste último, o 
verbo principal).

4 Sobre classes aspetuais de predicações (distintas tipologias), com que em parte se opera aqui, cf. Vendler (1967) 
e sobretudo Moens (1987), mas também Cunha (1998 e 2007), Oliveira (2003) e, ainda, De Miguel (1999).
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Em primeiro lugar, deve registar -se que não há quaisquer restrições no que 
às suas morfotaxes diz respeito, tendo inclusive em consideração a estrutura 
argumental e papéis temáticos (Duarte & Brito, 2003) dos verbos principais 
com que se combina; que os contextos sintáticos de passivização, de que já se 
falou, estão bem documentados; e que os de negação e interrogação estão, ao 
invés, ausentes.

Depois, no que concerne ao aspeto lexical, <passar a + infinitivo> constrói -se 
com predicados estativos, tal como os enunciados (11), (12) e (13), já referidos 
acima, entre tantos outros perfeitamente compulsáveis no corpus, o corroboram.

Ainda no que a esta secção diz respeito, verificamos que o semiauxiliar da 
construção perifrástica <passar a + infinitivo> se conjuga em (i) tempos com o 
significado aspetual de aoristo, como o pretérito perfeito simples em (34); (ii) 
em tempos com o significado aspetual de perfectivo resultativo, como o pretérito 
mais -que -perfeito em (35); (iii) em tempos verbais com conteúdo aspetual de 
imperfectivo, como o presente e o pretérito imperfeito em (36) e (37), de leitura 
habitual ou contínua, tanto do indicativo como do conjuntivo, sobretudo, mas 
ainda em vários outros tempos verbais, simples e compostos (cf. corpus, em anexo).

(34)  2.5. “Esta verba, segundo Peixinho – que passou a deter 95 por cento do capital 
social da empresa – só seria paga desde que as minas voltassem a gerar lucros, 
o que não aconteceu.”

(35)  17.5. “Tudo isto custava muito dinheiro, naturalmente, mas o negócio con-
tinuava a valer a pena, agora que os adicionais e os serviços extras tinham 
passado a constituir o grosso da factura.”

(36)  1.3. “Uma maioria de administradores da Fundação Gulbenkian deu ontem 
Azeredo Perdigão como incapaz para exercer a presidência e retirou -lhe o 
poder, dias depois de ele recusar demitir -se. Ferrer Correia passa a assegurar 
as funções do velho senhor. Mas ainda não foi nomeado novo presidente.”

(37)  4.2. “[…], condutores que, depois de terem dado mil e três voltas até conse-
guirem descobrir um local onde arrumar enfim o carro, se tornavam em peões 
e passavam a protestar pelas mesmas razões deles depois de terem andado a 
reclamar pelas suas, […].”

Por último, no corpus que me serviu de base para este estudo – se estive bem 
atento –, predominam ou estão mesmo apenas documentados tipos proposi-
cionais declarativos nas formas afirmativa, ativa e passiva e neutra, as estruturas 
que melhor servem à expressão do(s) significado(s) em questão.
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4. Conclusão

A construção <passar a + infinitivo>, porque seleciona obrigatoriamente 
(fases de) estados, não pode coocorrer com predicações que denotem eventos.

Portanto, e em conclusão, podemos afirmar que <passar a + infinitivo>, ao 
ocorrer exclusivamente com predicados estativos, de que por vezes pode resultar 
uma leitura habitual, funciona como um operador aspetual que se caracteriza por 
marcar a “passagem” a um novo estado – o que o enunciado (38) ilustra de forma 
inequívoca, a saber: passagem do estado ter em sonhos ao estado ter na garagem.

(38) 10.1. “Deixe de os ter em sonhos, passe a tê -los na garagem”

A este propósito (lembremo -lo apenas), há autores que falam inclusive de 
um valor aspetual ‘terminativo -incoativo’ – é o caso, por exemplo, de Gómez 
Torrego (1988, p. 125).

Acredito ter, assim, contribuído para uma melhor compreensão do funcio-
namento da construção de que acabo de me ocupar.
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Anexo: Corpus

1.1.  “Se passarmos da região dos vinhos verdes, entre o Douro e Minho, para 
Trás -os -Montes ou para a Beira, há uma altura em que se deixa de ver vinha 
alta e se passa a ver um outro tipo de vinha completamente diferente.”

[Ex, 1992/07/25]
1.2.  “A partir deste momento histórico, as mulheres passam a ser um caso à parte, 

um apêndice para funcionar quando fazemos intervalos mecânicos dos amigos.”
[I, 1993/03/05]

1.3.  “Uma maioria de administradores da Fundação Gulbenkian deu ontem 
Azeredo Perdigão como incapaz para exercer a presidência e retirou -lhe o 
poder, dias depois de ele recusar demitir -se. Ferrer Correia passa a assegurar 
as funções do velho senhor. Mas ainda não foi nomeado novo presidente.”

[P, 1993/03/31]
1.4.  “Outra das novidades do Código é a descriminalização de muitas transgressões, 

que passam a ser consideradas contra -ordenações, transferindo -se a competência 
para aplicar as sanções dos tribunais para os governos civis.”

[Ex, 1994/09/24]
1.5.  “Com efeito, enquanto na lei penal ainda em vigor a circunstância de se ser 

jornalista e de se estar no exercício da profissão constitui a justa causa que 
afasta a pretensa ilicitude das gravações, das filmagens ou das fotografias, com 
o novo Código tal circunstância não só deixa de ser uma justa causa como 
passa a constituir uma agravante.”

[Ex, 1994/09/24]
1.6.  “– Não temos respeito por nós próprios?  

– Desconsideramo -nos bastante, bastante! Inferiorizados pelo peso que 
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os estrangeiros têm em relação a nós, passamos a reverenciá -los e a 
amesquinhar -nos.”

[P, 1994/07/10]
2.1.  “[…]. E o “Clube dos Empresários”, como também era chamado, passou 

pro saicamente a ser conhecido por um nome muito menos prosaico.”
[I, 1993/03/26]

2.2.  “Recentemente, Koresh passou a anunciar a sua mais recente identidade: ele 
era o filho de Deus. “Se o que a ‘Bíblia’ diz é verdade, eu sou Cristo”, afirmava, 
sem mais argumentos.
Nem era preciso. Pela mesma altura, este “messias” ordenou aos discípulos que 
começassem a preparar -se para o apocalipse, comprando armas.”

[P, 1993/04/20]
2.3.  “Ao assumir as suas novas obrigações estatais, Walesa passou a viver no Palácio 

Belvedere, em Varsóvia, sem condições de habitabilidade para acolher a mulher 
e os filhos, que permanecem em Gdansk.”

[P, 1993/12/26]
2.4.  “Entretanto, Mira, Cantanhede e Miranda do Corvo, tradicionalmente três praças 

fortes do Partido Social Democrata, passaram a fazer parte das hostes rosas.”
[P, 1993/12/17]

2.5.  “Esta verba, segundo Peixinho – que passou a deter 95 por cento do capital 
social da empresa – só seria paga desde que as minas voltassem a gerar lucros, 
o que não aconteceu.”

[P, 1994/02/20]
2.6.  “Por obra e graça da União Europeia, deixou de haver emigração portuguesa 

para a França, Alemanha ou Luxemburgo. Trabalhar nestes países passou a ser 
um direito dos portugueses, que, por coincidência, passaram a dirigir -se mais 
para um país não comunitário: a Suíça, descoberta no final da década de 70.”

[P, 1994/09/25]
2.7.  “Com a implantação do regime republicano em França, as competências an te-

riormente atribuídas aos monarcas passaram a ser exercidas por presidentes, que 
acumulavam, com a chefia do Estado, a função de co -príncipes de Andorra.”

[P, 1995/02/19]
2.8.  “Sucedia que quando calhava jantar pelas sete horas quase sempre encontrava 

um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco 
passou a interessar -me.”
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[LD (1.ª Parte), p. 45]
2.9.  “Nós passámos a tratar de algumas notícias de sociedade e das últimas notícias 

novelescas de Paris.”
[MA, p. 99]

2.10.  “[…], o Centro acabou, a olaria já tinha acabado, de uma hora para a outra 
passámos a ser como estranhos neste mundo,”

[C, p. 347]
3.1.  “O país passará a poder enviar tropas para fora do seu território em missões 

de paz das Nações Unidas.”
[I, 1992/11/20]

3.2.  “[…]. Se beberes agora este filtro passarás a ser como a Menina do Mar. 
Poderás viver dentro da água como os peixes e fora da água como os homens.”

[MM, p. 38]
3.3.  “E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozando os 

dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo, para o converter na nossa 
íntima substância, faremos também descrições e análises, que, uma vez feitas, 
passarão a ser coisas alheias, que podemos gozar como se viessem na tarde.”

[LD (1.ª Parte), p. 48]
3.4.  “O Ensino Secundário vai ter, pela primeira vez em dezassete anos, um 

exame nacional das disciplinas nucleares de cada curso do 12.º ano, anunciou 
ontem a Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leite. Os alunos do 12.º 
ano passarão a fazer quatro, cinco ou seis exames, consoante o curso que 
pretendam frequentar.”

[DM, 1995/07/28]
3.5.  “Passaremos a viver juntos aqui, como um casal, e juntos continuaremos a 

viver se tivermos de nos separar dos nossos amigos, dois cegos devem poder 
ver mais do que um, […].”

[EC, p. 291]
3.6.  “Primeiro, a boa notícia: Bruxelas deverá aprovar, já em Outubro, a candidatura 

ao Fundo de Coesão para a construção da estação de tratamento de águas 
de superfície que passará a abastecer 14 concelhos da área do Grande Porto.”

[P, 1996/09/22]
3.7.  “[…]. E que, como é óbvio, não será pelo facto de integrarem a Lei Fun-

damental que passarão a ser aplicadas, servindo para aumentar os casos de 
inconstitucionalidade por omissão…”
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[V 208 (1997/03/13 a 19), p. 24]
3.8.  “À uma hora da madrugada de sábado para domingo (meia -noite nos Aço res) 

entra em vigor a hora de Verão, devendo os relógios adiantar 60 minutos. 
Passará a amanhecer e a anoitecer mais tarde. A nova hora vigorará até ao 
úl timo fim -de -semana de Outubro.”

[Ex, 2003/03/29]
3.9.  “DONA ANA, DONA ELVIRA  

Quando souberem que te fizemos cair do pedestal, passarão a dizer o mesmo 
que nós. Podes ter a certeza.”

[DG, p. 80]
4.1.  “Corria o ano de 1297. Reinava o rei D. Dinis. Com a praça vizinha de Ouguela 

e o território e praça de Olivença, a vila de Campo Maior, já então também 
ocupada pela força das armas, passava a pertencer ao reino de Portugal.”

[Ex, 1994/10/08]
4.2.  “[…], condutores que, depois de terem dado mil e três voltas até conseguirem 

descobrir um local onde arrumar enfim o carro, se tornavam em peões e 
passavam a protestar pelas mesmas razões deles depois de terem andado a 
reclamar pelas suas, […].”

[EC, p. 127]
4.3.  “À primeira vista, quem ficava a ganhar com este artigo do regulamento 

era o rei, dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar 
com lamúrias, mais tempo ele passava a ter, e mais descanso, para receber, 
contemplar e guardar os obséquios.”

[CID, p. 9]
4.4.  “A partir de agora os agentes passavam a trabalhar divididos em dois grupos 

numericamente desiguais, […]”
[EL, p. 51]

5.1. “A aldeia passara a ter sempre presente o nome do “americano”.”
[TF, p. 29]

5.2.  “Só Rosália continuava a preocupar -se com tudo quanto à vida dele se prendia. 
Instalara -lhe a cama na despensa, que assim mandara o pai; mas tal fervor 
pusera na arrumação do que lá havia, que o cubículo passara a ter expressão 
airosa de quarto. E nunca lhe faltava coisa alguma. Nem mulher casada teria 
tantos cuidados.”

[TF, p. 153]
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5.3.  “[…], afinal não tinha terminado, pois a comida, que até aí mal tinha chegado 
para vinte, passara a ser tão pouca que nem a dez conseguiria matar a fome.”

[EC, p. 163]
5.4.  “Emigração – uma chaga crónica ou adiada? Ferreirinha não poderia prever, 

ao dar o ponto final na pobre e castiça reportagem (ele era o primeiro a 
reconhecê -lo), que dezasseis anos depois, num país (as pessoas diziam “este 
país” e fugiam de psicanalisar tal designação) com um rosto que se assumia 
como inacreditavelmente metamorfoseado, onde passara a ser proibido proibir, 
país dos muros e das estradas com poéticas ou embravecidas exortações a um 
futuro inventado, um novo jornal (“este” país seria também o país dos jornais, da 
palavra solta, febril, às vezes errante e perdida), chamado Alvorada, publicaria 
no seu número 660, de Agosto de 1981, uma reportagem sobre o mesmo tema.”

[RT, p. 115]
5.5.  “O senhor Fortunato passara a detestá -lo desde que o vira certa vez saltar da 

rua para o muro do jardim, com uma pomba filada pelo pescoço, […].”
[Putos, p. 161]

5.6. “O Achado pareceu surgir do nada, não estava ali e de repente passara a estar,”
[C, p. 127]

6.1.  “Enquanto não se apurassem as causas, ou, para empregar uma linguagem 
adequada, a etiologia do mal -branco, como, graças à inspiração de um assessor 
imaginativo, a malsonante cegueira passaria a ser designada, […].”

[EC, p. 45]
6.2.  “Aqui já são três os que vêem, um mais fará maioria, mas ainda que a felicidade 

de voltar a ver não viesse a contemplar os restantes, a vida para estes passaria 
a ser muito mais fácil, não a agonia que foi até hoje, […].”

[EC, p. 308]
6.3.  “[…]. Ou seja, por exemplo, os brasileiros passariam a poder ser entre nós, 

como os portugueses desde há muito podem no Brasil, titulares dos órgãos 
de soberania, excepto Presidente da República.”

[V 229 (1997/08/07 a 13), p. 30]
6.4. “Sabe Deus o que passaria a fazer quando tivesse completado essa tarefa.”

[POP, p. 333]
6.5.  “[…], ainda bem que Tertuliano Máximo Afonso não a ouviu, passaria a ter 

outra séria razão para se inquietar.”
[HD, p. 207]
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6.6.  “Desta maneira, as companhias passariam a cobrar os prémios na mais perfeita 
normalidade até à data em que o feliz segurado cumprisse o seu octogésimo 
aniversário, […]”

[IM, p. 36]
7.1.  “JAN VAN LEIDEN  

Agora mesmo o Senhor iluminou o meu espírito, e os vossos irá iluminar para 
que em mim passeis a ver o sucessor de Jan Matthys, e como tal me proclameis.”

[IND, p. 85]
7.2.  “Por outras palavras, que a RTPi deixe de ser um mero retransmissor de 

enlatados a eito e passe a dispor de programação própria e sintonizada com 
os diversos públicos a que se dirige nas sete partidas do mundo.”

[P, 1996/01/28]
7.3.  “[…]. Para tanto, desejo que passem a enviar -me as revistas Pro Teste e 

Dinheiro & Direitos, ao preço actual de 2.090$00 por trimestre.”
[…]5

7.4.  “Os três professores contestam que as Regiões Autónomas passem a ser tratadas 
como as ex -colónias ou como o território de Macau e não concordam que 
recebam verbas das “receitas tributárias do Estado” sem que participem nos 
encargos públicos nacionais.”

[V 229 (1997/08/07 a 13), p. 29]
7.5.  “Incomoda -o, Não me incomoda nada, Talvez o passe a incomodar se lhe der 

conta de uma ideia que acabou de me ocorrer, […]”
[HD, p. 223]

8.1.  “São já duas as pessoas que me contactaram para que passasse a fazer parte 
da elite dirigente em Luanda. A ideia seria eu circular durante algum tempo 
nesses meios e, depois de ter vencido todas as barreiras, transformar -me eu 
próprio numa personalidade influente.”

[I, 1993/04/16]
8.2.  “Para os privados, deixar -se -ia, portanto, a corrida ao mais fácil, ao mais óbvio 

 - sendo mesmo possível que, com uma situação mais desafogada financei-
ramente, os próprios privados passassem a pautar as suas escolhas por outros 
parâmetros.”

[Ex, 1994/09/17]

5 Ocorrência colhida em panfleto publicitário distribuído pela imprensa hebdomadária.
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8.3.  “[…]. Assim justamente consideravam os espanhóis o resultado do seu combate, 
terminado por um duelo decisivo entre eles e os holandeses, para impor, pela 
primeira vez, que as “línguas de trabalho” da UE, em vez de continuarem a 
ser apenas o inglês e o francês, passassem a incluir o castelhano.”

[P, 1995/01/08]
8.4.  “Os métodos de construção pouco mudaram, embora mais tarde as divisões 

passassem a ter uma disposição mais cuidadosa e se desse maior atenção aos 
pormenores das paredes e telhados.”

[P, 1995/05/14]
8.5.  “O AcessNET permitiu que as chamadas para os utilizadores da rede passassem 

a ser taxadas com tarifa local em qualquer zona do país.”
[Ex, 1997/11/01]

8.6.  “[…], indo ao extremo de consentir que humildes e honestos funcionários 
públicos passassem a trabalhar a tempo inteiro para a organização criminosa, 
[…]”

[IM, p. 63]
9.1.  “Se a Rover passar a ser considerada uma empresa germânica, por força dos 

80 por cento do seu capital adquiridos pela BMW, o construtor automóvel 
japonês Honda venderá a sua participação de 20 por cento, de acordo com 
Norbuhiko Kawamoto, presidente da Honda.”

[P, 1994/02/08]
10.1. 

[publicidade da marca, Volvo, on -line: visto no dia 15 de março de 2016]
11.1.  “Há também a Veneza de postal ilustrado. Pontes são 400, mais 200 canais 

para ligar as 118 ilhas da laguna. Centenas de gôndolas, que ameaçam passar 
a circular a motor, em protesto contra a velocidade rápida dos outros barcos 
e o fluxo de trânsito intenso no Gran Canalle.”

[P, 1996/02/11]
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11.2.  “C.S. – Esse seria outro objectivo. Mas o nosso objectivo primordial, que 
foi claramente anunciado, é o que nos permitirá passar a ter o presidente da 
Associação Nacional de Municípios.”

[Ex, 1993/05/22]
11.3.  ““Mas se os governos decidirem clonar apenas os melhores representantes 

das suas sociedades e a reprodução passar a ser autorizada apenas nesses 
moldes, isso não será uma coisa horrível? […].””

[CH, pp. 78 -79]
12.1.  “[…]. Nos anos 60, deixaram de ser escolas puramente vocacionais -religiosas 

para passarem a constituir um sistema educativo alternativo.”
[P, 1995/11/12]

12.2.  “Ainda não havia muito tempo que o Antunes se apoquentava por ver que 
andava atrasado na vida, mas mal sabia ele então que poucos dias depois 
deixaria de estar atrasado, para passar a andar ao contrário da vida.”

[NG, p. 104]
12.3.  “O facto de, este ano, os exames deixarem de ser uma tendencial excepção 

para passarem a constituir -se como regra é apenas um dos traços distintivos 
do regime de acesso e ingresso que agora se inaugura.”

[P, 1996/07/05]
12.4.  “[…]. 

A.T. – Claro. Deixa -se de observar para passar a ser observado. Deixamos 
de ser o guardador de segredos, com a compulsão de revelar esses segredos 
de maneira subversiva. […].”

[Ex, 1996/11/09]
12.5.  “Como em todas as situações em que é a fé que mobiliza, os actos deixavam 

de ter valor próprio, para passarem a ser avaliados consoante as convicções 
em nome das quais se proclamava que eram praticados.”

[V 211 (1997/04/03 a 09), p. 34]
13.1.  “Por via de mais uma mexida na hora legal, às 2 h 00 do dia 28, os relógios 

deverão ser adiantados 60 minutos, passando a marcar 3 h 00.”
[P, 1993/03/27]

13.2.  “[…]. Alguns dias depois foi operado, passando então a queixar -se de fortes 
dores no abdómen.”

[CP, 1993/05/21]
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13.3.  “Em 1937, fugindo ao nazismo, refugiou -se na Nova Zelândia, onde ensinou 
na Universidade Canterbury de Christchurch. Em 1945 mudou -se para 
Inglaterra, passando a leccionar na London School of Economics.”

[P, 1994/09/18]
13.4.  “É, em princípio, este ano que a estação espacial MIR, da Comunidade 

de Estados Independentes, deverá receber os seus dois últimos módulos 
científicos de 20 toneladas cada um, passando a ser o maior laboratório orbital 
jamais lançado para o espaço.”

[JN, 1993/02/28]
16.1.  “Segundo a queixosa, terá sido a partir desse momento (tinha M. já quase 18 

anos) que os dois membros do casal se terão passado a envolver sexualmente 
com ela.”

[Ex, 2003/08/02]
17.1.  “Não posso dizer que nos conhecemos e amámos. Mas podia dizer que se 

tinham conhecido e passado a andar sempre juntos.”
[FH, p. 220]

17.2. “Além disso, tinha passado a tratar -nos como um par, o que me irritava.”
[POP, p. 148]

17.3. “Foi uma surpresa para mim saber que tinha passado a viver no Centro,”
[C, p. 322]

17.4.  “[…], mas deteve -o a ideia de que as probabilidades de que o telefone dela 
estivesse sob escuta tinham passado a ser, da noite para a manhã, de cem 
em cem.”

[EL, p. 293]
17.5.  “Tudo isto custava muito dinheiro, naturalmente, mas o negócio continuava 

a valer a pena, agora que os adicionais e os serviços extras tinham passado a 
constituir o grosso da factura.”

[IM, p. 74]
18.1.  “Já se tem apresentado a história do idioma inglês como se ele tivesse 

retornado ao caos com a chegada dos normandos, que teriam passado a jogar 
peteca com a tradição lingüística anglo -saxónica.”

[…]6

6 Ocorrência colhida em Sapir, E. (1980). A Linguagem. Introdução ao Estudo da Fala (trad. port. de Language. 
An Introduction to the Study of Speech por J. Mattoso Câmara Jr.). São Paulo: Editora Perspectiva S.A., p. 160.
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18.2.  “Acrescenta, porém, que, ainda nesse mesmo ano, a própria Celina lhe soli-
citaria que voltasse, porque o marido teria passado a ter um relacionamento 
difícil com a família, devido à sua fixação na ex -aluna.”

[Ex, 2003/08/02]
19.1.  “Talvez por isso, o maior dos nossos ilusionistas, Luís de Matos, tenha passado 

a escoltar socialmente a modelo Evelina Pereira, ocupando um lugar que era 
desempenhado pelo estilista Miguel Vieira.”

[Ex., 1999/02/06]
19.2.  “É possível que mais tarde eu tenha procurado o olhar dela no olhar de 

outras mulheres. Ou que ela tenha passado a ser também, sob outra forma, 
o meu amor ausente.”

[Al, p. 174]
19.3.  “O facto de o Governo ter facilitado as transferências de créditos entre bancos 

não significa que, na realidade, tudo tenha passado a ser simples.”
[Ex, 1999/06/19]

19.4.  “É muito natural que os austríacos, mesmo os que não estão com Haider, 
tenham passado a nutrir o mais profundo desprezo pelos Governos que assim 
se envolveram nesta caça às bruxas de figurino neo -estalinista.”

[Ex, 2000/09/30]
20.1.  “De repente, dentro da nave, tudo o que flutuava é impelido contra o solo. 

Para um observador no interior da cabina tudo se passa como se uma força 
gravitacional tivesse passado a actuar. A gravidade e o movimento unifor-
memente acelerado são indistinguíveis para tal observador.”

[Ex, 1997/11/22]
20.2.  “[…], embora nos últimos tempos tivesse passado a ver o seu nome no genérico 

dos filmes em que participava, nem por isso deixara de pertencer à legião 
dos considerados inferiores, subalternos e acessórios, […]”

[HD, p. 132]
20.3.  “[…]. Como se os interesses de um e de outro, historicamente contrários e 

não raro incompatíveis, tivessem passado a coincidir de repente.”
[Ex, 2003/03/29]

23.1.  “Os seres humanos têm dentes alinhados com a testa, e não salientes, o que 
deve resultar de terem passado a apanhar os alimentos com as mãos, e já não 
com os dentes.”

[P, 1995/01/29]
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23.2.  “Cavaco recusou comparecer, mas Soares aceitou o convite. O programa 
chama -se Esta Semana e é apresentado por Margarida Marante na SIC. 
Conversa uns meses depois de o nosso ex ter passado a sê -lo, e três dias antes 
de começar a dar aulas na Universidade de Coimbra.”

[Ex, 1996/10/19]
23.3.  “– Como estás, Josip Manuelovitch? Quero felicitar -te por teres passado a 

ser o treinador do teu partido.”
[Ex, 1999/05/08]

23.4.  “Meus Caros Mário e Diogo  
Escrevo a ambos a mesma carta, pois presumo terem passado a andar todo 
o santo dia de braço dado.”

[Ex, 2003/01/18]
24.1.  “Ou melhor: que passara a ser alguém, uma vez que a cobiça pública o tomara 

de ponta. E, tendo passado a ser alguém, era necessário que justificasse o 
alarido, o destaque, a expectativa.”

[RT, p. 151]
24.2.  “Ao longo dos séculos, porém, embora a língua se tenha ido modificando 

sob o ponto de vista fonético, a antiga grafia grega foi conservada, tendo as 
palavras passado a pronunciar -se, contudo, de uma forma bastante diversa 
daquela que tinham de início.”

[…]7

24.3.  “Mais tarde foi salvo da decadência através da aquisição pela Câmara, tendo 
a partir daí passado a albergar uma programação cultural regular.”

[Ex, 1997/08/02]
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