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1. Do título e do tema-objecto de estudo e respectivo tratamento 

O título Para uma gramática do aspecto no verbo português é, entre vários 

possíveis, o que me parece representar melhor tanto a problemática a investigar 

quanto o respectivo tratamento. As razões – da mais geral para a mais específica – 

são as seguintes: (i) a categoria aspecto enquanto possibilidade universal da lin-

guagem, com manifestação (embora heterogénea) em todas as línguas até agora 

descritas; (ii) especialmente na categoria sintáctica verbo; (iii) e de modo recursivo 

(nuns casos) e não-recursivo (noutros), o que explica as compatibilidades ou 

incompatibilidades (as denominadas restrições de selecção), constituindo assim a 

gramática de uma língua particular; (iv) na ocorrência, do português; e, claro, (v) 

mais precisamente ainda, do português europeu actual. 

Com efeito, “do aspecto enquanto categoria da verbalidade expressa gramati-

calmente (no caso, perifrasticamente ou por meio de perífrases verbais)1 e da 

                                                        
1 As expressões biperifrástica (por meio de biperífrases, ou seja, construções do tipo das de <estar a 

+ acabar de + infinitivo>) e multiperifrástica (através de multiperífrases, isto é, estruturas do tipo das de 

<ir + deixar (inf.) de + começar a + infinitivo>), também gramaticais, constituem matéria de investigação 

de trabalho subsequente, a realizar após a conclusão do presente (cf. nota 3).  
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combinatória morfo-sintáctico-semântico-lexical destas últimas estruturas no portu-

guês europeu de hoje (sempre com base na representação escrita das suas distin-

tas manifestações da variante culta)” constitui o tema-objecto de estudo da presen-

te pesquisa2. Isto quer significar que se vai proceder à identificação do aspecto  

enquanto ca tegor ia verbal  (ou própria da verbalidade) distinguindo ao mesmo 

tempo os respectivos processos expressivos para, deste modo, se poder, por seu 

turno, proceder à identificação do aspecto na sua qualidade de categor ia gra-

matical  para, ainda, estabelecidas as coordenadas teórico-metodológicas e coligi-

das e identificadas as formas verbais em análise (todas perifrásticas), se fazer o 

reconhecimento da sua estrutura aspectual a funcionar de facto no português de 

hoje para, por fim, se proceder à descrição da sua sintagmática, ou seja, da com-

binatória morfo-sintáctico-semântico-lexical de nove perífrases aspectuais3 (algumas 

das que mais directamente têm que ver com a ‘constituição temporal interna’ das 
                                                        

2 Uma vez que ultimamente têm vindo a lume, sobretudo de autores portugueses (mas não exclusi-

vamente), vários estudos (cf. sobretudo cap. I, mas também bibliografia final), de orientação teórico-

metodológica igual (nuns casos), semelhante (noutros) e diferente (noutros ainda), pode pois parecer 

redundante persistir na temática em epígrafe. Acontece, porém, que posso enunciar (porque existem) 

pelo menos três ordens de razões que sustentam a presente investigação: 1. defendidas, em 30 de 

Setembro de 1988, as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica em Linguística Portuguesa, 

com a apresentação e defesa do trabalho de síntese O aspecto verbal perifrástico em português contem-

porâneo: visão funcional/sincrónica (publicado, em 1994, pela Porto Editora, com o n.º 5 da Colecção 

Mundo de Saberes), o Prof. J. G. Herculano de Carvalho, então meu orientador, sugeriu-me, para Provas 

de Doutoramento, que continuasse a aprofundar esta matéria; 2. volvidos estes anos, e apesar de entre-

tanto (conforme já assinalei) terem sido publicados diversos trabalhos (uns com maior incidência, outros 

com menor) sobre esta mesma temática (ou afim), acredito que posso ainda dar uma achega importante 

para o conhecimento destes aspectos da gramática do português (sobretudo das actualizações mais ou 

menos cultas da variante europeia desta língua); 3. e, em último lugar, é óbvio que mais uma contribui-

ção sobre uma determinada matéria é sempre uma mais-valia para o avanço e/ou para a história desse 

ramo do conhecimento. 
3 As restantes construções perifrásticas (mais cinquenta e uma) e todas as biperifrásticas (quarenta e 

sete) e multiperifrásticas (duas) aspectuais, já convenientemente organizadas, vão ser pois objecto de 

estudo em trabalhos posteriores (cf. nota 1). Porque, no fundo, se está diante da mesma matéria da 

tratada aqui, constituirão uma espécie de vols. II e III (uma continuação deste – também uma espécie de 

vol. I) de Para uma gramática do a spec t o  no verbo português. 
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situações, o núcleo duro da categoria aspecto) no português europeu da actualida-

de. 

Obviamente que esta maneira de proceder e consequentes resultados apenas 

se conseguem, independentemente do modelo teórico que se perfilhe ou queira 

perfilhar4, graças a aplicação de uma metodologia coerente – o que fiz. 

Ao eleger como objecto de estudo uma determinada parcela da realidade – um 

continuum de carácter unitário – coloca-se iniludivelmente a todo e qualquer inves-

tigador o problema das delimitações. Assim, no caso presente, porque é meu pro-

pósito investigar a natureza e constituição da categoria aspecto e averiguar da sua 

expressão gramatical verbal (de tipo perifrástico), essencialmente na variante euro-

peia do português da actualidade, estou automática e obrigatoriamente a deixar de 

lado, entre outros possíveis, os seguintes aspectos: certas categorias morfo-

sintáctico-semânticas, que até estão estreitamente relacionadas com aquela, como 

sejam o tempo e o modo, só para citar dois exemplos5; a sua manifestação em 

outras classes de palavras ou categorias sintácticas, como sejam o nome e o 

adjectivo, sobretudo; outros processos expressivos, complementares ou autóno-

mos, como seja a real ização f lexional  (ou morfológica), por exemplo; outras 

variantes nacionais do português actual, como seja a brasi le i ra, também só para 

referir um exemplo; etc. 

                                                        
4 Sobre esta matéria, veja-se o que se diz mais abaixo (pp. 8-9) e, em especial, o subcapítulo 5. do 

cap. II. Advirto, desde já, que a minha atitude em termos teóricos (e, em parte, metodológicos) não segue 

nem uma escola nem um autor em particular. O que se escreve no cap. II, bem como as referências 

bibliográficas aí convocadas, consubstanciam a orientação teórico-metodológica adoptada nesta investi-

gação. 
5 Basta lembrar que estas três categorias, mas combinadas ao mesmo tempo com as de pe sso a e 

nú me ro , são as que geram as 65 (ou 68, se se juntar também o gé ne ro , e isto ocorre quando o parti-

cípio assume o estatuto semi-adjectival – ou mesmo adjectival – como acontece, por exemplo, com o 

marcador da pa ss iva ) formas verbais simples que caracterizam a conjugação de um verbo pertencente 

ao padrão (flexional) geral (ou regular). 
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Pode, eventualmente, perguntar-se por que motivo é que não se trata também 

desses outros aspectos mais ou menos correlatos.6 A resposta, julgo, resulta mais 

do que evidente: a temática em análise é, já por si, complexa e abrangente. Tente-

mos compreender o alcance desta afirmação. 

Tratar do aspecto implica não só relacionar-se com o conceito de Aktionsart  

(ou modo de acção), e praticamente vice-versa, mas também, pelo menos numa 

língua do tipo da do português, abordar igualmente (ainda que ao de leve) o tem-

po l inguíst i co, e também vice-versa: com efeito, trata-se de duas focalizações do 

mesmo fenómeno (tempo/temporalidade)7. São, por conseguinte, termos/ concei-
                                                        

6 Se lhes faço referência, como agora, é porque não se pode dispensar, mas a informação é sempre 

colateral. Há, no entanto, autores que o fazem: Campo (1998), para o espanhol e português, Campos 

(1997) e Klöppel (1960), para o português, Confais (1990), para o francês e alemão, Togeby (1953), 

para o espanhol, tratam, por exemplo, das categorias tempo, aspecto e modo conjuntamente. 
7 Há línguas, porém, que conhecem situações bem mais estremadas (cada língua tem as suas 

preferências ou funções próprias), concretamente: ou “dominância” do t e mpo  ou, pelo menos, uma 

subtil arquitectura dos tempos (otetela e nandi), ou “dominância” do aspec t o  (árabe, berbere, russo), 

ou “dominância” da voz  (malgaxe) ou, ainda, “dominância” de e nu nc ia t iv o s (japonês, coreano). 

Sobre esta matéria em geral, cf. Bentolila (1998: 5-37), e sobre a especificidade de algumas daquelas 

línguas e ainda de outras ali não referidas, cf. Wetshemongo Kamomba (1998: 197-212), para o otetela, 

língua bantu falada na bacia central do Congo, que se caracteriza por apresentar uma base verbal 

precedida de um prefixo marcador de tempo e seguida de um sufixo indicador de aspecto; Ibn El Farouk 

(1998: 153-164), para o árabe literal moderno; Clairis (1998: 87-95), para o grego moderno, língua cujo 

‘presente’ representa a forma nua do verbo; Builles (1998: 213-251), para o malgaxe, língua falada em 

Madagáscar, cujo verbo é constituído por uma base seguida de um afixo que denota voz; Choi (1998: 

273-285) e Lee (1998: 287-304), para o coreano, língua que se caracteriza essencialmente pelas 

modalidades enunciativas, com uma forte representação da hierarquia dos interlocutores; Guérin (1998: 

253-272), para o inguche (língua caucásica setentrional), que apresenta um sistema verbal que faz 

lembrar o do russo: os verbos repartem-se por dois subconjuntos: o pontual e o repetitivo/iterativo; 

Nguyen (1998: 307-326), para o wallisiano, língua polinésia sui generis falada na Ilha de Wallis: mesmo 

sendo impróprio falar-se de sistema verbal, apresenta tempos-modos e aspectos; Martin (1998: 39-54), 

para o montanhês (língua falada no Québec, Canadá), que apresenta um sintagma verbal nu, ou seja, 

nem tempo, nem aspecto, nem modo; Chamoreau (1998: 55-69), para o tarasca (México), língua em que 

as modalidades enunciativas aparecem fortemente marcadas, imediatamente seguidas dos aspectos e 

tempos; Gruère & Sardessai (1998: 97-110), para a língua concani (falada no Estado de Goa), que opõe 

o imperfectivo ao perfectivo e também unidades de valor temporal e modal; Jain-Duhaut (1998: 111- 
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tos que se implicam mutuamente. Ora, este estado de coisas não facilita a sua 

abordagem – e assim começamos a (a)perceber(-nos d)a complexidade da ques-

tão, que pode ser ilustrada ainda por: Aktionsart e predicados verbais ou das 

relações entre os vários tipos de situações (estados, processos, processos  

culminados, culminações e pontos) e respectiva representação linguística 

(predicados verbais estativos, de processo, de processo culminado, 

de culminação e pontuais); aspecto imperfectivo e per fectivo ou da focali-

zação parcial (apenas de uma parte interna, sem contemplar nem o princípio nem 

o fim) e global (do princípio até ao fim) de uma situação qualquer; pontual idade 

e durativ idade ou dos predicados que se concebem, respectivamente, sem e 

com desenvolvimento interno; te l icidade e ate l icidade ou da propriedade de os 

predicados incluírem ou não no seu significado a conclusão natural do evento, isto 

é, serem del imi tados ou não-del imi tados, respectivamente; per fei to ou da 

focalização do(s) intervalo(s) de tempo imediatamente depois do fim de uma situa-

ção.8 Trata-se de uma temática com ramificações várias (daí a abrangência), e que 

de modo algum se esgotam com a presente enumeração. 

Os significados prototípicos e derivados de natureza aspectual que participam 

na estruturação do actual sistema verbal do português europeu (para parte dos 

quais já se apontou nos parágrafos precedentes, e que ficaremos a conhecer 

                                                                                                                                             
-142), para o hindi (a maior língua da Índia), que distingue classes de aspectos e também classes de 

tempos-modos; Staudacher-Valliamée (1998: 143-152), para o crioulo reunionês (língua falada na Ilha de 

Reunião), que se caracteriza por apresentar modalidades aspectuais (as predominantes) e para-

aspectuais e também tempos-modos; Bentolila & Shimelis (1998: 165-175), para o amárico (língua oficial 

da Etiópia): aspectos e tempos; e Bonvini (1998: 177-196), para o kàsim (língua do Volta, falada no Bur-

quina Fasso e norte do Gana), onde o verbo é monofuncional (predicativo) e as bases verbais se distri-

buem pelos tipos processual (processo associado à ideia de princípio, desenvolvimento e fim: portanto, 

pluriaspectivo) e estativo (sem desenvolvimento e sem progresso: por consequência, monoaspectivo). 

Cohen (1989) fornece, igualmente, informações relevantes sobre a matéria em epígrafe, tanto em termos 

gerais como sobre o que se passa numa série de línguas da família semítica (acádio, ugarítico, árabe, 

aramaico e línguas da Etiópia) e, ainda, do peul, do inglês, do latim e do russo. 
8 Cf. García Fernández (1998), Morimoto (1998) e Oliveira (2003), alguns dos autores que tratam 

destas matérias e que volto a citar, juntamente com outros, sobretudo no cap. II. 
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melhor, ou seja, de modo mais organizado, nos capítulos III a V) manifestam-se 

quer lexical quer gramaticalmente, no entanto a realização gramatical é incompara-

velmente muito mais organizada e sistemática, isto é, bastante mais produtiva. 

São instrumentos gramaticais dos significados em epígrafe as formas verbais 

per i f rásticas (e também as biperifrásticas e multiperifrásticas) ou da sua 

expressão morfo-s intáctica. Este processo expressivo resulta da instrumenta-

lização ou gramatical ização de certas expressões sintagmáticas9 que já se 

especializaram e/ou vão especializando, digamos assim, na manifestação mais ou 

menos sistemática dos significados compreendidos pela categoria verbal aspecto. 

Saber em que consistem os fenómenos/processos linguísticos auxi l iar ização 

e gramatical ização e como se manifestam é, pois, condição indispensável para 

nos podermos inteirar da interpretação-descrição que se faz da matéria em análise. 

Relacionar os instrumentos expressivos acabados de referir com os vários tipos 

de predicados verbais determinados pela Aktionsart  (estativos, de processo, de 

processo culminado, de culminação e pontuais) constitui, evidentemente, uma 

questão fulcral desta investigação, e por uma razão muito simples: já que se trata 

exclusivamente de formas verbais integradas em enunciados com sentido, este 

procedimento permite-nos ficar a conhecer o funcionamento de vários aspectos da 

gramática do português no que à categoria em questão diz respeito. 

Assim, e em relação a todas as formas verbais aqui consideradas, para além de 

se poder registar a frequência de ocorrência e alguns valores estatísticos relativos 

(sempre que necessário for), pode sobretudo averiguar-se do carácter comple-

to/praticamente completo/meio completo/pouco completo/ínfimo dos diversos 

paradigmas, isto é, as formas perifrásticas simples e compostas resultantes da 

actualização sintagmático-discursiva manifestada automaticamente nos sufixos fle-

xionais de tempo-aspecto-modo e pessoa-número que os constituem (ou das suas 

propriedades morfo-sintácticas); dos tipos proposicionais (declarativo, interrogativo, 
                                                        

9 Na ocorrência, verbo(s) auxiliar(es), flexionado(s) ou não flexionado(s), seguido(s) ou não de prepo-

sição(ões) e verbo(s) auxiliado(s), obrigatoriamente numa das três formas não-finitas do verbo: particípio 

(as menos frequentes), gerúndio (com uma frequência razoável) ou infinitivo (as mais frequentes). 
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exclamativo, imperativo ou optativo) e respectivas formas (afirmativa ou negativa, 

activa ou passiva, neutra ou enfática) em que ocorrem de facto, dos seus argumen-

tos (número e natureza) e correspondentes configurações sintácticas (“impessoal”; 

inergativa10, inacusativa ou ergativa11 e copulativa; transitiva; ditransitiva e transiti-

va predicativa), dos tipos de sujeito (sujeito nulo, sujeito animado, sujeito de coisa) 

e da quantificação de sujeitos e objectos directos e consequentes implicações signi-

ficativas (ou das suas propriedades sintáctico-semânticas); e, por fim, da relação 

entre significado prototípico e significados derivados (ou especiais), decorrentes 

estes últimos particularmente da sua combinação com algum ou alguns dos vários 

tipos de predicados verbais (estativos, de processo, de processo culminado, de 

culminação, pontuais) (ou das suas propriedades semântico-lexicais). De tudo isto 

se dá conta nos subcapítulos intitulados «Propriedades morfo-sintácticas», «Pro-

priedades sintáctico-semânticas» e «Propriedades semântico-lexicais» relativos a 

todas as formas verbais (perifrásticas) progressivas, progressivocomitativas  

e progressivogradativas, e logo após a apresentação de cada corpus descritivo-

exemplificativo. 

Se, porventura, ainda não se reparou na extensão significativa do termo gramá-

t ica, que justamente por isso encabeça também o título, os parágrafos imediata-

mente precedentes põem-no em evidência, ilustrando-o até de maneira inequívoca: 

gramáti ca no sentido de se tratar de instrumentos gramaticais resultantes do 

processo linguístico gramaticalização e gramática no sentido de se averiguar das 

suas propriedades morfo-sintáctico-semântico-lexicais.12 

Como é sabido, qualquer descrição pressupõe, se não de modo explícito, pelo 

menos implicitamente, um modelo simultaneamente teórico e metodológico que a 

sustente e legitime. Não se passa de outro modo aqui, como é óbvio. Não obstante, 

                                                        
10 Ou vero-intransitiva, isto é, configuração sintáctica própria dos verbos intransitivos verdadeiros. 
11 Ou, ainda, pseudo-intransitiva, isto é, configuração sintáctica própria dos verbos intransitivos fal-

sos. 
12 Não se julgue, contudo, que se esgotam assim, aqui, os sentidos do termo g ra mát i ca . Com 

estes coexistem outros, e igualmente válidos (cf., infra, o subcapítulo 3., pp. 15-16). 
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conforme já tive ocasião de o esclarecer13, não vou seguir nem uma escola nem 

um autor em particular. Por consequência, e fazendo jus ao primeiro período deste 

parágrafo, são estas as coordenadas de orientação descritiva básicas: 

1 Considerar as formas verbais simples, compostas, perifrásticas, biperifrás-

ticas e multiperifrásticas como um todo unitário.14 

 Este procedimento permite averiguar da rede de relações consubstanciada 

e partilhada por todas, designadamente: morfológicas, sintácticas, semânticas, ou 

de todos os tipos ao mesmo tempo. 

2 Considerar o aspecto como uma categoria que “tematiza”, primacialmen-

te, os intervalos de tempo e os limites ou fronteiras de uma situação, o mesmo é 

dizer, a sua constituição temporal interna, mas também os respectivos resultado ou 

não-resultado, orientação e quantificação.15 

 Este segundo procedimento permite, por sua vez, visualizar o espectro de 

significados prototípicos (ou tendencialmente desta natureza) expressos pelas for-

mas verbais em análise. 

3 Considerar a combinação das estruturas perifrásticas, bi e multiperifrásti-

cas, identificadas já pelos significados prototípicos, com os diferentes tipos de pre-

dicados verbais (os representantes linguísticos das situações).16 

 Por fim, o terceiro procedimento permite confirmar ou infirmar não só os 

significados prototípicos, como também os derivados e, até, os completamente 

                                                        
13 Cf. nota 4 (p. 3). 
14 A despeito de assim ser, na presente investigação apenas se têm em atenção, como foi já assina-

lado, algumas das formas verbais perifrásticas que têm a ver com a ‘constituição temporal interna’ das 

situações. Quanto a outras formas perifrásticas e às bi e multiperifrásticas, também se referiu já, consti-

tuem matéria de investigação em trabalhos subsequentes. As formas verbais simples e compostas só 

podem ser cabalmente analisadas/interpretadas e, consequentemente, descritas, depois de se convocar 

também e fundamentalmente a categoria t e mp o, de que agora não me ocupo, mas de que muito prova-

velmente me vou ocupar em trabalhos futuros. 
15 Recordar, no entanto, o que se escreve sobretudo no início da nota anterior. 
16 Recordar, de novo, a informação inicial da nota 14. 
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novos, para além de toda uma série de outras informações, para cujas natureza e 

relevância se apontou já em parágrafos anteriores. 

Estes são, pois e sinopticamente, os pilares em que assenta, se assim se pode 

dizer, o modelo teórico-metodológico que sustenta a presente investigação ou, se 

se preferir, as linhas de força com que se opera.17 

Os parágrafos precedentes deixam-no já transparecer, mas na prática é só na 

Parte II (caps. III a V)18 que se torna evidente que, sem se secundarizar a perspec-

tiva onomasiológica, é a semasiológica que se impõe. Esta maneira de proceder é 

perfeitamente inteligível, já que me propus como objectivo crucial nesta investiga-

ção perscrutar, no sentido de o procurar conhecer, o núcleo da estrutura aspectual 

que caracteriza o sistema verbal a funcionar de facto na variante europeia do por-

tuguês hodierno, ou seja, identificar alguns dos significados prototípicos e derivados 

daquela natureza realizados pela categoria sintáctica verbo ou, melhor, pelo pre -

dicado verbal . Isto, obviamente, sempre com base nas formas (verbais) perifrás-

ticas – os instrumentos, como vimos em parágrafos anteriores, mais ou menos 

gramaticalizados ao serviço das funções mais específicas de cariz aspectual. Por 

isso, (re)conhecer as formas que habitualmente manifestam aqueles significados é, 

evidentemente, fundamental também – aliás, como acabou de se assinalar, é delas 

que se parte sempre. Daí falar de gramática do aspecto  no verbo do por -

tuguês da actual idade, que o mesmo é dizer: os instrumentos gramaticais a 

que o português europeu de hoje, através das suas variantes cultas predominante-

mente, recorre – e assim fica, uma vez mais, explícita e explicada uma das acep-

ções do termo gramática, que integra centralmente o título. 

Para concluir esta breve apresentação da metodologia seguida, resta apenas 

referir a natureza das fontes de onde se retiraram os materiais para análise e inter-

pretação e consequente descrição. Em rigor, deveria ter-me servido de fontes orais, 

                                                        
17 Em sede própria (que é o subcapítulo 5. do cap. II), faz-se a sua apresentação devidamente 

enquadrada. Em todo o caso, já aflorei parte deste modelo em outros locais: Barroso (1999: 332-333) e 

(2000: 89-91). 
18 Na Parte I (cf. cap. II, secção 8.1., pp. 151-152) toca-se neste assunto apenas de modo ligeiro. 
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as que correspondem ao português falado normalmente. Se não de modo exclusi-

vo, ao menos numa percentagem elevada. Optei, em todo o caso, por fontes escri-

tas19 exclusivamente. E a razão deste procedimento, julgo, não deixa dúvidas a 

ninguém: a praticabilidade da última opção e a (quase) impraticabilidade da primei-

ra. Uma questão pragmática, portanto. Todavia, o português escrito (literário e não-

literário), não obstante pautar-se por regras próprias, representa bem – ou, até, 

muitíssimo bem – o português falado (basta consultar os nove corpora descritivo-

exemplificativos dos capítulos III a V: o fundamento da presente investigação). Uma 

nota mais: as fontes literárias são as que predominam. No entanto, como é natural, 

não deixam de ser falantes do português que o plasmam na escrita criativa. 

2. Da arquitectura da presente investigação 

O núcleo da presente investigação consta de duas partes. A Parte I desenvolve-

se em dois capítulos e a Parte II, em três. Delimitam-no, à esquerda, a Introdução 

e, à direita, a Conclusão, o Índice Remissivo e a Bibliografia.20 

A Introdução, como se está a ver, tem uma função fundamentalmente de apre-

sentação-descrição programática; e a Conclusão, como se vai ver, destaca, fazendo 

a sua enumeração, os resultados a que se chegou. Falemos, agora, das duas par-

tes em torno das quais se organiza a investigação e, também, do Índice Remissivo. 

Reconhecer ou ficar a conhecer uma parte da gramática do aspecto no verbo 

português através da sua variante europeia da actualidade é, sabe-se já desde o 

início, o propósito último desta investigação. Para tal convergem imediatamente 

dois outros e mediatamente três. No que à convergência imediata diz respeito, tra-

ta-se de perceber o aspecto enquanto categoria da verbalidade fazendo, ao mesmo 

tempo, o reconhecimento de parte da estrutura aspectual do subsistema perifrásti-
                                                        

19 Sobre a diversidade tipológica destas, veja-se o segundo parágrafo do subcapítulo 4. (pp. 16-17). 
20 Formam as suas margens a Dedicatória, os Agradecimentos, o Resumo, as Notas Preliminares, as 

Convenções e a Epígrafe. O Índice, não partilhando nem da natureza do núcleo nem das dos remanes-

centes, constitui, na sua qualidade de sumário essencialmente do primeiro, um verdadeiro programa de 

acção investigativa. 
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co do sistema verbal (Parte I) e averiguar a combinatória de algumas perífrases 

aspectuais no português europeu actual (Parte II). Quanto à convergência mediata, 

está em causa: primeiro, (re)conhecer o contributo de autores vários para o avanço 

desta área do conhecimento (cap. I); segundo, fazer a apropriação dos conceitos de 

aspecto e aspectual idade e de outros termos correlacionados (aspecto ver -

bal , aspecto lex ical , aspecto gramatical , aspecto composicional ; auxi -

l iar ização e gramatical ização), traçar as coordenadas do modelo descritivo e 

averiguar a constituição e finalidades dos corpora e, por fim, fazer o reconhecimen-

to das formas verbais perifrásticas (e também de outras) e respectivas denomina-

ção, estruturação e integração no sistema verbal (cap. II), ou seja, as matérias da 

Parte I ou do suporte teórico-metodológico pressuposto pela Parte II; e, terceiro, 

identificar e caracterizar em termos de significado algumas das diferentes formas 

verbais perifrásticas relacionadas com a ‘constituição temporal interna’ das situa-

ções e, sobretudo, fazer a descrição da sua combinatória morfo-sintáctico-

semântico-lexical (caps. III a V), isto é, as matérias da Parte II ou da parte descritiva 

por excelência. 

Os capítulos III a V desenvolvem-se basicamente do seguinte modo: para cada 

grupo de formas verbais perifrásticas21 compreendidas todas pela propriedade 

conglomeradora inventariada no subcapítulo anterior, procede-se, em primeiro 

lugar, e após uma introdução-apresentação comum, à sua identificação (como se 

obtêm) e caracterização (propriedade típica individualizadora); depois, faz-se a sua 

apresentação sintagmático-discursiva (ou seja, as formas devidamente integradas 

em enunciados completos quanto ao sentido), imediatamente seguida (logo depois 

de cada corpus) das respectivas propriedades morfo-sintáctico-semântico-lexicais; 

e, por último, aquilata-se da variação e/ou especialização manifestada/s nestas 

formas verbais, isto é: se se trata de variantes e de que tipo e por que razões ou se 

se está na presença de especializações significativas e quais e porquê. 

                                                        
21 Porque já foram enumerados (v. subcapítulo 1., p. 7), não se voltam a explicitar aqui os grupos 

em causa. 
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Já o disse antes, mas nunca é demais insistir: porque são o núcleo e fundamen-

to da presente investigação (particularmente da Parte II, que o mesmo é dizer, dos 

caps. III a V – os capítulos de natureza descritiva por excelência, como se frisou já), 

os corpora descritivo-exemplificativos têm que fazer obrigatoriamente parte (do cor-

po) do texto, isto é, integrá-lo, e de modo algum constituírem-se como seus apêndi-

ces22. 

Para que a(s) leitura(s) destes corpora se possa(m) fazer de modo inequívoco, 

eis a sua organização: as ocorrências das diferentes estruturas verbais (devidamen-

te contextualizadas), que os constituem, estão duplamente numeradas: 

a O primeiro número (a negrito), exclusivamente de 1. a 24.23, significa o 

“tempo verbal” do subsistema estudado: formas verbais perifrásticas.24 

b O segundo número, do lado direito do primeiro (em tipo normal), não limi-

tado, indica o número de ocorrências25 que consegui coligir para cada “tempo ver-

bal”, com a finalidade de documentarem o funcionamento efectivo (ou seja: uso 

discursivo das estruturas verbais em causa) desta subcomponente (afinal, trata-se 

da expressão gramatical verbal do aspecto) da componente semântica da gramáti-

ca do português europeu da actualidade.26 

Concretizemos com dois exemplos, que ilustram outras tantas ocorrências do 

subsistema de formas referido: 

3.6. «Imagino que estarás a chegar por estes dias, […]» 

                                                        
22 Este procedimento, como terá ocasião de ver-se ao longo de toda a Parte II, apresenta uma virtua-

lidade de vantagens. 
23 Mas pode perfeitamente haver vazios, e por motivos vários: por exemplo, incompatibilidades das 

estruturas com os significados em causa; não ter encontrado quaisquer ocorrências que os documentem 

– embora possíveis teoricamente; etc. Destas matérias vou tratar, naturalmente, nos locais apropriados. 
24 Tudo está devidamente descrito e explicado em 7.1. e 7.2. (formas paradigmáticas) e 7.3. (deno-

minações que proponho) do cap. II. 
25 Em princípio – tentei ter esse cuidado –, não repetidas, ou seja, que não apresentem exactamente 

a mesma (quantidade de) informação. 
26 Cf., supra, subcapítulo 1. (pp. 6-7) e os vários subcapítulos, nos três capítulos, em que se trata 

das propriedades morfo-sintáctico-semântico-lexicais das formas verbais perifrásticas sob escopo. 
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Sexta ocorrência (6.) do futuro perifrástico (3.) na segunda pessoa do singular; 

proposição de tipo declarativo nas formas afirmativa, activa e neutra; predicado 

verbal (<chegar>) de configuração sintáctica inacusativa, ou seja, selecciona um 

argumento interno que ocorre com a função/relação gramatical de sujeito; o excer-

to não é suficiente para informar sobre a natureza do sujeito mas, pela semântica 

de <imagino> e <chegar>, deduz-se (facilmente) ser animado e humano; a combi-

nação de <estar a + infinitivo> (a estrutura que manifesta prototipicamente o pro-

gressivo) com um predicado verbal de culminação (no caso presente, <chegar>), 

documentando a sua compatibilidade, proporciona a ocorrência do iminencial  

(aqui, um significado derivado e para o qual também contribui o uso do adverbial 

<por estes dias>27), que tem marcador(es) próprio(s)28 .29 

23.1. «Não era temê-lo nem buscá-lo o que acontecia: era a sua presença que afectava 
de tal maneira a realidade que todos recebiam em cheio a impressão de terem estado a 
dormir até ele chegar.» 

Primeira ocorrência (1.) do infinitivo pessoal composto perifrástico (23.) na ter-

ceira pessoa do plural; proposição de tipo declarativo nas formas afirmativa, activa 

e neutra; o predicado verbal <dormir> selecciona apenas um argumento externo 

que assume, por consequência, a função/relação gramatical de sujeito: portanto, 

verbo de configuração sintáctica inergativa; sujeito animado e humano; a combina-

ção de <estar a + infinitivo> com um predicado verbal de processo (<dormir>) – 

porém, contextualmente delimitado pelo adverbial temporal <até ele chegar>, logo 

predicado verbal de processo culminado – não só exibe um dos melhores contextos 

                                                        
27 Embora reconheça – assumindo-o mesmo – o papel dos adverbiais na expressão do aspecto 

proposicional, neste trabalho só em ocasiões do tipo da desta é que assinalo, e colateralmente, tal 

estatuto. 28 Por exemplo, entre outros, <estar para + infinitivo>. 
29 Isto não quer significar que se esgotem aqui e assim todas as informações das naturezas referi-

das, a saber: morfológicas, sintácticas, semânticas e lexicais. Apenas se registam as mais relevantes – é 

só para se ficar a perceber como se opera. Mesmo assim, também não quer dizer que vá operar sempre 

exactamente deste modo. Aqui, como se vê, resulta, porque se trata tão-somente de uma exemplificação. 

Na sua descrição propriamente dita são outras as maneiras de proceder. 
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de compatibilidade entre a primeira e o segundo como também, e por isso, expres-

sa o progressivo por excelência.30 

Dada a pertinência de um Índice Remissivo num texto da natureza do deste, 

resolvi integrá-lo, subdistinguindo três grupos de remissões: no primeiro, listam-se 

os termos que de modo inequívoco remetem interpretativo-descritivamente para a 

temática em análise; no segundo, os “tempos verbais” per i f rásticos; e, por, 

fim, no terceiro, os autores efectivamente citados e/ou meramente referidos. 

3. Dos objectivos específicos e gerais 

No seguimento do que se tem vindo a dizer é, pois, evidente que são objectivos 

específicos da presente investigação conhecer algumas das formas verbais mais 

directamente implicadas na manifestação do núcleo duro da categoria aspecto, as 

denominações decorrentes desta (uma proposta simples e natural, praticamente só 

de natureza formal, e bem diferenciada das designações consagradas pela gramá-

tica tradicional) e respectivos significados aspectuais prototípicos e derivados efecti-

vamente realizados na variante europeia do português actual. Por consequência, e 

logicamente, ficar a conhecer uma parte da componente semântica da gramática 

da língua portuguesa da actualidade, mais precisamente: a semântica gramatical 

do aspecto verbal nesta língua. 

A presente abordagem visa ainda deslindar, na medida das minhas possibilida-

des, a relação entre o sistema aspectual (melhor: do seu núcleo) de expressão peri-

frástica e as componentes morfológica, sintáctica e semântica, e ainda do léxico, da 

gramática do português europeu da actualidade. Este procedimento permitir-nos-á 

averiguar da boa formação das perífrases aspectuais: é que esta (a boa formação) 

está ligada tanto à semântica do verbo associado ao auxiliar aspectual quanto às 

suas propriedades sintácticas. E muito do que aqui se diz e de certa maneira como 

                                                        
30 Mesmo encontrando-se numa forma composta (de perfeito), tal facto não entra em contradição 

com o que se acaba de afirmar. Muito pelo contrário: <terem estado a dormir> é uma forma constituinte 

do paradigma <estar a dormir> (cf. cap. II, 7.1.). 
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se diz, sem nunca se alinhar a cem por cento, tem a sua matriz nos ensinamentos 

colhidos essencialmente em autores como Bertinetto (1986), Brianti (1992), Cam-

pos (2002), Comrie (1976), Duarte (1989), Duarte & Brito (2003), Gómez Torrego 

(1988 e 1999), Laca (1998, 2001, 2004), Lyons (1980), Miguel (1999), Morimoto 

(1998), Oliveira (1992a, 1992b, 1996a, 1996b e 2003), Rodriguez Espiñeira 

(1990), Squartini (1998) e Yllera (1999). 

Dado que a frequência de ocorrência das formas verbais perifrásticas é tão 

esmagadora, não consigo perceber por que motivo é que muitos autores de com-

pêndios de gramática escolares (para os diferentes graus do ensino básico e 

secundário) continuam a (ou persistem em) etiquetar as formas verbais simples-

mente como tempos  e a considerar praticamente apenas as formas verbais s im-

ples e, às vezes (nem sempre!), as compos tas e, só quase em nota de rodapé 

(quando acontece!), é que alinham (e mais nada!) alguns verbos auxiliares da dita 

conjugação per i f rástica.31 Ora, do exposto facilmente se deduz que o presente 

trabalho tem como objectivo(s) geral(ais), mais do que denunciar a situação descri-

ta, sobretudo contribuir para uma cultura de mudança, ainda que paulatina, deste 

status quo: no mínimo, abaná-lo. 

Por fim, como objectivo simultaneamente geral e específico, pretende-se (deseja-

se) que este trabalho venha a constituir (ou constitua mesmo) uma espécie de 

mutatis mutandis “manual” (para já, o vol. I) de Gramática do aspecto no verbo 

português da actualidade (sobretudo da sua variante europeia, como repetidamente 

se tem dito), para que professores e alunos, em particular, e a comunidade locuto-

ra, em geral, tendo necessidade de ensinar/aprender e/ou tirar dúvidas, possam 

consultá-lo e aí fazer(em) o reconhecimento das formas verbais perifrásticas que 

estão ao serviço daquela categoria, isto é, que a realizam de modo exclusivo e/ou 

                                                        
31 Enquanto Orientador Científico de Português de professores estagiários da Universidade do Minho 

fiz, já várias vezes, a seguinte experiência: quando me desloco às Escolas do ensino básico e secundário 

para poder assistir a aulas daqueles, peço-lhes que me mostrem os manuais da disciplina referida adop-

tados (livros de texto e compêndios de gramática) e, ao procurar neles estas matérias, tenho-me depara-

do sempre com a situação focada! 
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cumulativamente com outras categorias de que não se trata aqui – daí faltarem 

também as formas32. Numa palavra: uma forte finalidade didáctica, portanto. E eis 

outra acepção do termo gramática. 

4. Da especificidade das referências bibliográficas 

São de dois tipos as referências bibliográficas listadas no final do presente traba-

lho de investigação: as de natureza teórico-metodológica e as utilizadas na consti-

tuição dos corpora descritivo-exemplificativos. No que às do primeiro tipo diz respei-

to, quero aqui registar que foram compulsadas em diferentes graus, mais propria-

mente: umas, de modo mais detido, isto é, de leitura lenta, aturada e reflexiva (são, 

por isso, mais recursivamente utilizadas, aparecendo citadas directa e/ou indirec-

tamente ao longo da extensão textual, quando é caso disso, ou só em certos locais, 

quando oportunas); outras, de modo menos detido, porque de informação secun-

dária e/ou tendencialmente desta natureza: se vêm a propósito faz-se-lhes, obvia-

mente, referência; outras, por fim, só em diagonal, por terem um valor praticamen-

te residual, quer dizer, serem de natureza periférica. Por seu turno, as do segundo 

tipo, de cuja natureza me ocupei no último parágrafo da secção 1., constituem ao 

mesmo tempo o ponto de partida (os corpora enquanto objectos concretos a anali-

sar/descrever) e o ponto de chegada (os corpora enquanto exemplos, também 

concretos, do que se vai/está defendendo) da aplicação do modelo teórico-metodo-

lógico aqui tomado em consideração confirmando, pois, a sua exequibilidade. 

Porque se trata de um número consideravelmente elevado33 e, também, porque 

é relevante explicitar a sua diversidade (propriedade fundamental na descrição de 

um qualquer aspecto gramatical de também uma qualquer variante de uma língua 

particular), enunciam-se, a seguir, os diferentes tipos em que se enquadram (ou 

podem enquadrar) os textos-fonte utilizados na constituição dos corpora: imprensa 

                                                        
32 Por exemplo, as estruturas com verbos ditos modais, do tipo <deve trabalhar>, <deve ter traba-

lhado>, <pode comer>, <pode ter comido>, etc., etc. 
33 Cf. elenco em 2.1. e 2.2. da Bibliografia (pp. 366-368) e, ainda, Notas Preliminares (p. xxv). 
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regional (diários), imprensa nacional (diários e semanários); textos literários (poéti-

cos, narrativos e dramáticos); textos científicos e/ou técnico-científicos; revistas 

sociais e de divulgação vária; textos de literatura esotérica; textos narrativos brasi-

leiros e moçambicanos (uma percentagem ínfima, mesmo); estudos sociológicos; 

crónicas avulsas; e ainda: correspondência institucional; traduções (portuguesas) 

de originais em outras línguas; panfletos e/ou cartazes publicitários distribuídos 

pela imprensa; documentos oficiais; literatura prefacial. 

Apesar do seu carácter generalista, incluo na bibliografia teórico-metodológica 

gramáticas, dicionários, enciclopédias e obras afins (cf. 1. da Bibliografia). A razão 

é simples: são tão poucas, que não se justifica (assim me parece) a criação de 

uma secção especial dentro daquela. Independentemente do seu maior e/ou 

menor grau de informação, incluo-as porque simplesmente as compulsei.34 

                                                        
34 Mesmo no remate do que se pode chamar capítulo introdutório, gostaria de fazer o seguinte repa-

ro: à medida que se vai avançando na extensão textual (particularmente na Parte II), vai com certeza 

notar-se que o discurso parece (ou é mesmo) repetido. Não há, contudo, maneira de o contornar: a natu-

reza do objecto de estudo e a análise empreendida condicionam fortemente o tipo discursivo não me 

restando, por consequência, margem para grande diversidade estilístico-lexical. 


