
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO DA INVESTIGAÇÃO EM TORNO 
DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 

 

1. Introdução 

A presente investigação, sem evidentemente deixar de ser um contributo próprio 

para o conhecimento da temática que agora me volta a ocupar, integra-se de modo 

natural na produção aspectológica portuguesa, tanto nacional como internacional. 

Por conseguinte, o propósito desta unidade só pode ser bifocal: por um lado, fazer-

se uma síntese “crítica” das contribuições que me parecem (sem quaisquer juízos 

de valor) mais marcadamente produtivas e/ou representativas do tema em análise 

(objectivo primário) e, por outro, através dos implícitos e/ou explícitos daí decorren-

tes, ir paulatinamente situando a que estou a empreender (objectivo secundário). 

As contribuições a que me refiro no parágrafo precedente dizem apenas respeito 

a trabalhos produzidos no intervalo temporal dos últimos vinte a vinte e cinco anos, 

aproximadamente – o que não quer dizer que as produções anteriores a este 

período sejam destituídas de relevância. Muito pelo contrário.1 Trata-se tão-só de 

um procedimento metodológico. 

                                                        
1 Esta afirmação pode ser inteiramente conferida em Barroso (1994: 19-54), onde se recenseiam 

vinte e oito títulos (contributos em capítulos e/ou parágrafos de gramáticas, artigos e/ou comunicações e 

dissertações). A esmagadora maioria foi, portanto, produzida e publicada antes do período tido agora em 
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Já que os estudos que agora (e aqui) importa referir foram produzidos em ale-

mão, português brasileiro e português europeu, será essa também a ordem de tra-

tamento, e respeitando sempre a cronologia da sua publicação (trate-se de diferen-

tes autores ou de distintos trabalhos de um mesmo autor), designadamente: con-

tributos alemães (Schemann 1982 e Gärtner 1998)2, brasileiros (Travaglia 1985, 

Soares, M.ª 1987, Costa 1997 e Castilho 2000)3 e portugueses (Duarte 1989; Oli-

                                                                                                                                             
consideração. Deste conjunto há dez que, apesar de terem sido publicados nos primeiros anos do perío-

do em causa, não serão exactamente por isso apreciados de novo. Contudo, a referência de nove apare-

cerá na bibliografia final (porque esta, como se disse já na Introdução, não é exclusivamente de tipo 

selectivo). 
2 Trataram igualmente deste assunto, entre outros – é óbvio –, os autores que passo a mencionar: 

Böckle (1980: 333-354): do diassistema das perífrases verbais com ‘infinitivo gerundial’ do português; 

Campo (1998): tempos, aspectos e modos em espanhol e português: um manual para estudantes ale-

mães de português e espanhol; Cella (1978): análise distribucional e comparativa dos sistemas verbais – 

formas do indicativo – francês e português, à luz das teorias de G. Guillaume sobre o tempo, aspecto e 

modo; Dietrich (1996: 223-235): de uma tendência românica comum: perífrases verbais: tipologias fun-

cionais; Klöppel (1960): de Aktionsart e modalidade nas perífrases portuguesas; Martins (1982: 154-162 

e 345-361): de verbos auxiliares e conjugação perifrástica, respectivamente; Merlan (1999: 159-205): 
das ‘perífrases verbais paratácticas’ do tipo pegar e + V2 nas línguas românicas em geral, mas com 

maior incidência em português e romeno; Sten (1973): do emprego dos tempos verbais [dezoito e algu-

mas perífrases] em português moderno; Suter (1984): do Pretérito Perfeito Composto do português: ten-

tativa de delimitação da função fundamental do PPC por oposição ao Perfeito Simples, Imperfeito e Pre-

sente do indicativo – nível da língua – e as suas possibilidades de emprego/uso estilístico e semântico – 

nível da fala; e Weise (2000): análise textual contrastiva de alguns tempos do passado previamente selec-

cionados – pretérito perfeito composto, pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito do indicativo – do 

português e alemão. 
3 Entre outros autores brasileiros que também se ocuparam destas matérias e afins, podem citar-se: 

Barros (1974): do tempo e aspecto na flexão do verbo português; (1981): da aplicação dos princípios e 

métodos estruturais ao sistema verbal do português; Bechara (1999: 209-224): da aplicação do modelo 

coseriano [Coseriu (1976)] ao sistema verbal português; Corôa (1985): essencialmente, da interpretação 

semântica do tempo nos verbos do português e, colateralmente, também do aspecto; Ilari (1997): da 

expressão do tempo em português, sobretudo, mas também, ao tratar da expressão da duração e reite-

ração, do aspecto; Neves (2000: 25-65): de verbos: subclassificação dos que constituem predicados e 

tipologia dos que não constituem predicados: modalizadores, aspectuais, de tempo e de voz; e Rodrigues 
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veira 1992a, 1992b, 1996a, 1996b e 2003; Barroso 1994 e 2000; Campos 1996, 

1998 e 2002; Barbosa 1998a e 1998b; Silva, P. 1998; Cunha 1998 e 1999; Oli-

veira & Cunha & Matos 2001 e Duarte & Brito 2003)4. 

2. Contribuição de autores alemães 

Os contributos de autoria alemã que aqui trago à colação, para além de terem 

sido publicados com dezasseis anos de intervalo, são também de naturezas distin-

tas: o que apareceu primeiro é um estudo específico sobre perífrases verbais do 

português; o publicado mais recentemente, ao invés, trata-se de um capítulo de 

                                                                                                                                             
& Galembeck (1996: 281-296): do aspecto enquanto categoria motivada discursivamente, com base na 

análise das formas do pretérito perfeito e imperfeito do indicativo. 
4 De entre os autores portugueses que também abordaram e/ou trataram esta temática, podem refe-

rir-se os seguintes: Almeida, M.ª (2001: 47-59): do imperfeito e do imparfait numa perspectiva contrasti-

va; Ançã (1990): análise do domínio da expressão do tempo e do aspecto em português por alunos do 

5.º ano de escolaridade; Leiria (1996: 71-81): da aquisição do aspecto verbal por falantes não nativos, 
isto é, aprendizagem de L2; Lopes, A. (1996: 351-371): do tempo, aspecto e coesão discursiva: teoria 

deíctica do tempo gramatical e estrutura interna do intervalo de tempo; de um tratamento integrado da 

expressão do tempo e do aspecto; (1997: 657-670): análise semântica e pragmática do pretérito mais-

que-perfeito do indicativo em português contemporâneo: o seu comportamento com predicados de ac-

complishments e achievements e com predicados basicamente estativos e de actividades; Santos, D. 

(1992: 389-401): tratamento conjunto de tempo, aspecto e ‘genericidade’ e da habitualidade como mar-

ca fundamental do sistema aspectual e temporal do português; (1997: 299-315): de uma classificação 

aspectual portuguesa do português; Soares, N. (1995: 557-567): da semelhança/diferença funcional 

entre Começar a Vinf e Pôr-se a Vinf; Vilela (1999: 60-179): da categoria gramatical verbo: classificação 

quanto ao seu significado genérico; aspecto lexical e respectivos meios de expressão; verbos plenos e 

verbos auxiliares; tempo e temporalidade: tempo absoluto e tempo relativo, tempo como categoria grama-

tical e como categoria nocional, tempos verbais, relações de anterioridade/ simultaneidade/ posteriorida-

de, tempo e aspecto, referência temporal; grupos verbais e locuções verbais; e Volpato & Pereira (1997: 

341-346): considerações histórico-semânticas da construção progressiva em Português, propondo que se 

afira um status de ‘tempo verbal’ para o ‘progressivo’. Esta ideia, como cabalmente se verá, constitui 

mutatis mutandis uma tese que aqui se defende, e desde a fase mais incipiente deste projecto –, portan-

to, não só de agora! –, não só para o ‘progressivo’, mas também para outros valores aspectuais: ‘pro-

gressivocomitativo’, ‘progressivogradativo’, ‘inceptivo’, etc. 
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uma gramática. Porém, e para que mais facilmente se possa aquilatar do seu real 

contributo à problemática em questão, devem ser vistos de modo separado. 
 

2.1 O primeiro é um estudo de Schemann (1982)5 sobre os critérios de defini-

ção das perífrases verbais, essencialmente, com ilustração das perífrases verbais 

do português, para o que apresenta um extenso corpus (pp. 77-154) de que fazem 

também parte as respectivas equivalências em alemão (é que o estudo tem uma 

forte finalidade didáctica: ensino do português a falantes de língua alemã e, tam-

bém, vice-versa). Só que muitas estruturas não são perífrases mas, antes, constru-

ções/expressões idiomáticas – também não é de estranhar, porque o próprio A., 

mesmo no termo deste estudo e antes da apresentação do corpus, escreve o 

seguinte: «[…]. In diesem Sinn ist die Analyse der Verbalperiphrasen für uns ein 

Teilgebiet der Idiomatikforschung.»6 

Antes de fazer incidir o foco sobre os critérios de definição das perífrases ver-

bais, passa em revista, em 1. (pp. 1-8), as análises levadas a cabo até então, 

recordando ao mesmo tempo os critérios fundamentais, isto é: os que fazem de 

uma perífrase verbal uma unidade sintáctica e semântica, os conceitos de verbo 

auxiliar e auxiliado (ou principal) e a função modificadora daquele, sobretudo. Ago-

ra, já com o foco direccionado para o que de facto é tema, trata, em 2. (pp. 9-17), 

da “limitação ao contexto semântico e lexical”, ilustrando com <começar a> que, 

na sua qualidade de modificante, pode combinar-se com tudo o que é passível de 

começar, isto é, não apresenta quaisquer restrições relativamente ao modificado; 

ao invés, <desatar a> e <deitar a>, por exemplo, só podem aparecer em determi-

nados contextos: o primeiro, com 1. <correr/fugir …>, 2. <rir/ …>, 3. <chorar/ 
                                                        

5 Die Definitionskriterien der Verbalperiphrasen. (Die portugiesischen Verbalperiphrasen: Corpus und 

Analyse) (159 pp.): livro. 

Esta maneira de proceder (registar, em nota de rodapé, o título do estudo distinguindo ao mesmo 

tempo o tipo de contributo – tese/dissertação e/ou livro, artigo em revista da especialidade, comunica-

ção a uma reunião científica, capítulo e/ou parágrafo de livro/gramática), parece-me, facilita o acompa-

nhamento da apreciação crítica que se lhe segue. 
6 Schemann (1982: 74). 
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…>, 4. <berrar/descompor alguém/ …>, 5. <chover/ …>; o segundo, só com 1. 

<correr/fugir …>;7 em 3. (pp. 18-24), do “relacionamento e perspectiva”, ou seja, 

da ‘relação de uma acção com outras acções precedentes ou seguintes’ (<começar 

por> e <acabar por>8, entre outros, são exemplo disso), por um lado, e ‘movimen-

to em direcção ao falante ou para longe dele’ (também em sentido figurado), 

exemplificando com <estar por>, <ficar por>, <ficar a> e <ficar de>9, por outro 

lado; …>; em 4. (pp. 25-30), da “actualização e curso”, para o que discorre sobre 

<estar a fazer qc.>; …>; em 5. (pp. 31-40), de “metáforas de movimento e orienta-

ção”, falando de <passar a>, <chegar a>, <tornar/voltar a>, <ir>, <vir> e <vir a>; 

em 6. (pp. 41-48), discorre sobre a estrutura pragmática das perífrases verbais, ou 

seja, das pressuposições que acompanham uma perífrase e os actos de fala, para 

o que faz uma análise com base em <haver de fazer qc.>; em 7. (pp. 49-52), pro-

cura separar algumas perífrases verbais cujo significado é quase igual (do tipo <ter 

que/ ter de/ ter a/ precisar de fazer qc.>, por exemplo). Por fim, em 8. (pp. 53-

75), indaga, primeiro, das relações internas entre as perífrases verbais do portu-

guês (destacando-se como factores a ‘actualização’, o ‘relacionamento’ e a ‘pers-

pectiva’); apresenta, a seguir (Schemann 1982: 64), o modelo aspectual, que é 

basicamente o de Coseriu (1976), ou seja: ‘duração’, ‘repetição’, ‘conclusão’, 

‘resultado’ e ‘fase’ (a única excepção é a categoria da ‘visão’); e, depois ainda, de 

acordo com os diferentes critérios de definição das perífrases verbais, ordena-as do 

seguinte modo (Schemann 1982: 67-69): ‘duração’: durativo: <estar a>, (<andar 

a>), iterativo: <andar a>, (<ir fazendo>), <vir fazendo>, <tenho feito>; ‘repetição’: 

semelfactivo: <tornar a>, <voltar a>; ‘resultado’: efectivo: <qc. está feita>, (<chegar 

a>, <vir a>), produtivo: <alg. tem 3/ … romances/ … escritos>, etc.; ‘fase’: imi-

nencial/ingressiva: <estar a>, <estar para>, etc., inceptiva: <começar a>, <deitar 

a>, <desatar a>, etc., etc., continuativa: <continuar a>, etc., regressiva: <estar a 

acabar>, <estar a terminar>, conclusiva: <acabar de>, <cessar de>, <deixar de>, 
                                                        

7 Schemann (1982: 9-10). 
8 Schemann (1982: 19-20). 
9 Schemann (1982: 22-23). 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

26  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 
etc., egressiva: <alg. acaba de>, etc.; ‘relacionamento’: <acabar por>, <acabar 

fazendo>, <começar por>, <começar fazendo>, etc.; ‘perspectiva’: sobretudo 

<ir/vir>; ‘unidades pragmáticas’ (várias); ‘modais’ (várias); ‘unidades de percep-

ção’ (várias) e ‘outras’ (também várias). 

Apesar de se estar na presença do mais antigo dos estudos aqui convocados e, 

ainda, de não se concordar com tudo o que sobre esta matéria nele se defende, é 

claro que a sua leitura/consulta resulta naturalmente enriquecedora. 
 

2.2 O segundo contributo em língua alemã é o de Gärtner (1998)10. Trata-se, 

como já se disse, de um capítulo (de uma gramática) que se ocupa essencialmente 

dos “tempos” (principais valores do ‘presente’, ‘futuro’, ‘pretérito perfeito compos-

to’, ‘pretérito perfeito simples’, ‘pretérito imperfeito’, ‘pretérito mais-que-perfeito’, 

‘futuro do pretérito’ ou ‘condicional’), dos “modos” (‘indicativo’, ‘condicional’, 

‘imperativo’ e ‘conjuntivo’)11 e das “perífrases verbais”, que considera serem “for-

mas verbais compostas” (Gärtner 1998: 32), ou seja, formas constituídas por um 

verbo enfraquecido no seu significado originário, que funciona como verbo auxiliar, 

e o infinitivo ou gerúndio do verbo principal, distinguindo três tipos: as que servem 

para a  designação de ‘relações temporais’ (ou perífrases verbais que designam 

tempo), de diferentes ‘modalidades da acção verbal’ (ou perífrases verbais modais) 

e de diferentes ‘modos de ver o decorrer da acção verbal’ (ou perífrases verbais 

que designam aspecto). 

Nas do primeiro tipo, inclui <ir + infinitivo>, <haver de + infinitivo>, <vir + 

gerúndio>, <ter vindo a + infinitivo>, <acabar de + infinitivo> e <vir de + infinitivo>; 

nas do segundo, <dever + infinitivo>, <haver de + infinitivo>, <ter de/ ter que + 

infinitivo>, <precisar de + infinitivo>, <poder de + infinitivo> e <saber + infinitivo>; e 

nas do terceiro, toda uma série de construções perifrásticas que, devido ao seu 

elevado número e sobretudo à variedade significativa expressa, requerem uma con-

sideração à parte. 
                                                        

10 Grammatik der portugiesischen Sprache (34 pp.): capítulo de gramática. 
11 Gärtner (1998: 21-32), mais precisamente: parágrafos A.24 a A.100. 
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Assim, <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio> expressam actual idade, ou 

seja, “uma acção que está em curso relativamente a um determinado momento”; 

<ir + gerúndio>, progressiv idade, isto é, “começo e desenvolvimento gradual de 

uma acção”; <andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio>, ‘iteratividade descontí-

nua’; <viver a + infinitivo> e <viver + gerúndio>, ‘iteratividade contínua’ e <costu-

mar + infinitivo>, ‘iteratividade habitual’; <tornar a/voltar a + infinitivo>, ‘repetição 

simples da acção’; <chegar a/vir a + infinitivo>, ‘resultatividade’ com esforço do 

sujeito e sem participação activa do sujeito, respectivamente. A seguir, as perífra-

ses verbais que servem para designar as diferentes fases de uma acção: <estar 

(mesmo) para + infinitivo>, <ir a/para + infinitivo>, <estar a ponto de + infinitivo>, 

<estar por/ficar por + infinitivo> e <ter a/c. por + infinitivo>, ‘iminência da acção’; 

<começar a/principiar a + infinitivo>, ‘início da acção’; <apressar-se a/correr a + 

infinitivo>, ‘início apressado’; <deitar a/desatar a/disparar a/largar a/romper 

a/pegar a + infinitivo>, ‘início repentino’; <ficar a + infinitivo> e <pôr-se a + infiniti-

vo>, ‘início e duração/continuidade’ sem ser directamente desejada pelo sujeito e 

com o querer activo do sujeito, respectivamente; <meter-se a + infinitivo>, <dar 

em/para + infinitivo> e <sair a + infinitivo>, ‘início e hábito’; <agarrar-se a + infiniti-

vo>, <pegar a + infinitivo> e <agarra/pega e faz>, ‘início e intensidade’; <andar a + 

infinitivo> e <andar + gerúndio>, entre outras, ‘continuação de uma acção’; <deixar 

de/parar de/cessar de + infinitivo> e <desistir de + infinitivo>, ‘interrup-

ção/suspensão da acção’; <acabar de/terminar de + infinitivo>, ‘fim/termo da 

acção’. 

Em último lugar, sem assinalar nitidamente a passagem das de fase para as 

desta última categoria, trata, no parágrafo 6.6., das perífrases de ‘colocação da 

acção’, distinguindo as que designam ‘ordem’ (<começar por + infinitivo>, <come-

çar + gerúndio>, <continuar + gerúndio>, <acabar por/terminar por + infinitivo>, 

<acabar/terminar + gerúndio>) das que designam passagem de uma acção para 

outra (<passar a + infinitivo>, <ficar a + infinitivo> e <ficar + gerúndio>). 

Não obstante discordar de algumas afirmações e/ou interpretações feitas e/ou 

sugeridas pelo A. (entre outras, 1. não acho que as perífrases sejam formas verbais 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

28  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 
compostas tout court; 2. <ter vindo a + infinitivo> é uma forma de <vir + gerúndio> 
ou de <vir a + infinitivo1>, e não uma perífrase autónoma; 3. construções como 

<vir de + infinitivo>, <saber + infinitivo>, <tardar/demorar + infinitivo>, <estar a 

ponto de + infinitivo>, <dar em/para + infinitivo>, etc. não são perífrases), a com-

pulsação destas páginas da gramática em causa fornece indicações valiosas sobre 

a matéria em epígrafe. 

3. Contribuição de autores brasileiros 

3.1 O primeiro contributo a recensear, de entre os quatro de autoria brasileira 

supramencionados, é o de Travaglia (1985)12, que é ao mesmo tempo o de maior 

fôlego, tanto no número de páginas quanto – mais importante – no desenvolvimen-

to dado à categoria sob escopo. Vejamo-lo, pois: para além da Introdução (onde 

enuncia os objectivos da sua pesquisa – que situa essencialmente na componente 

semântica –, bem como os princípios metodológicos a seguir) e da Conclusão 

(onde alinha os principais resultados a que chegou), Travaglia desenvolve a sua 

investigação em dez pontos, equivalentes grosso modo a outros tantos capítulos, a 

saber: 1. colocações e estudos existentes sobre o aspecto no português (pp. 27-

48), 2. o conceito de aspecto e as noções aspectuais (pp. 49-70), 3. tipos de situa-

ções (pp. 71-84), 4. o quadro aspectual do português (pp. 85-116), 5. relações 

entre os aspectos (pp. 117-138), 6. o aspecto nos nomes (pp. 139-141), 7. expres-

são do aspecto pelas flexões verbais (pp. 147-201), 8. expressão do aspecto pelas 

perífrases verbais (pp. 203-280), 9. outros recursos de expressão do aspecto (pp. 

281-304) e 10. a relação do aspecto com a voz, o tempo e o modo verbal (pp. 305-

320). 

No primeiro, faz uma espécie de ponto de situação dos estudos de aspecto na 

língua portuguesa: num primeiro momento, as referências indirectas e, num 

                                                        
12 O aspecto verbal no português: a categoria e sua expressão (352 pp.): versão revista da tese de 

doutorado do autor. 
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segundo, as directas destacando, naturalmente, o trabalho de Castilho (1967), que 

também já recenseei noutro lugar (Barroso 1994: 36-40). 

No segundo, trata, em primeiro lugar, do conceito de aspecto, para o que 

avança as propriedades mais comummente apresentadas (1. «a maneira de ser da 

ação», 2. indicação da duração do processo, de sua estrutura temporal interna, 3. 

indicação dos graus de desenvolvimento, de realização do processo, o modo de 

conceber o desenvolvimento do processo em si, 4. o aspecto envolve tempo e 5. o 

aspecto como marcador de oposições entre certas noções ou de noções simples: 

término/não-término, início, resultado, etc.), considerando que as n.º 2, 3 e 4 ofe-

recem os elementos de partida para um bom conceito da categoria que, depois de 

distinguir do tempo verbal, ele próprio a define como «uma categoria verbal de 

TEMPO13, não dêitica, através da qual se marca a duração da situação e/ou suas 

fases, sendo que estas podem ser consideradas sob diferentes pontos de vista, a 

saber: o do desenvolvimento, o do completamento e o da realização da situação.» 

(Travaglia 1985: 53); e, em segundo lugar, apresenta algumas noções aspectuais 

nucleares (e cruciais para a sua descrição da categoria em português), como sejam 

as de ‘duração’ (contínua e descontínua, limitada e ilimitada), ‘pontualidade’ e a de 

‘fase’, que compreende os pontos de vista da ‘realização’ (situação por começar, 

começada ou não-acabada e acabada), do ‘desenvolvimento’ (início ou inceptivida-

de, meio ou cursividade e fim ou terminatividade) e do ‘completamento’ (situação 

completa e incompleta) e, ainda, outras noções não-aspectuais mas habitualmente 

ligadas ao aspecto (habitualidade, incoação, progressividade, permansividade, 

resultatividade, cessamento e experienciamento). 

No terceiro, chamando antes de mais nada a atenção para as implicações signi-

ficativas resultantes da interacção dos tipos de situação com as flexões temporais e 

as perífrases verbais, procede, depois, à distinção dos principais tipos de situações 

opondo, em primeiro lugar, verbos té licos (que indicam situações necessariamen-

                                                        
13 É assim que o A. representa o t e mp o c ro no l óg ic o , distinguindo-o desta maneira do t e mpo  

ve rb a l , por um lado, e dos t e mp o s f le x i ona i s , por outro. 
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te tendentes a um fim) a até l icos (situações que, pelo contrário, não tendem para 

um fim necessário) e, em segundo lugar, situações dinâmicas (as que se caracte-

rizam por as fases de uma situação serem necessariamente diferentes) a estáti -

cas (ao invés, aquelas cujas fases são idênticas, homogéneas, durante o período 

da sua existência), subdistinguindo, dentro das situações dinâmicas, os proces-

sos (situações dinâmicas durativas) dos eventos (situações dinâmicas pontuais) 

que, quando controlados por um agente, se designam, respectivamente, de acti -

v idades e actos; distingue, por fim, três tipos de situações pontuais (as incepti-

vas, as terminativas e as que não têm a ver nem com o início nem com o termo de 

uma situação), estados temporár ios (com duração limitada) de permanentes 

(com duração ilimitada) e situação ‘narrada’ de ‘referencial’. 

No quarto (o mais importante da primeira parte), faz a apresentação-

caracterização do quadro aspectual do português constituído, na sua opinião, por 

treze aspectos simples (isto é, caracterizados por uma única noção), que é o 

seguinte: 1. perfectivo (caracteriza-se por apresentar uma situação como ‘com-

pleta’, isto é, na sua totalidade), 2. imperfectivo (ao invés, caracteriza-se por 

apresentar a situação como ‘incompleta’, ou seja, numa das suas fases de desen-

volvimento), 3. durativo (ou de uma situação com ‘duração contínua limitada’), 4. 

indeterminado (ou de uma situação, pelo contrário, com ‘duração contínua ilimi-

tada’), 5. i terativo (ou de uma situação com ‘duração descontínua limitada’), 6. 

habi tual  (ou de uma situação, inversamente, com ‘duração descontínua ilimita-

da’), 7. pontual  (ou de uma situação ‘sem duração’), 8. não-começado (carac-

teriza-se por apresentar a situação na fase anterior ao início da sua realização), 9. 

não-acabado ou começado (ou da situação já em realização, ou seja, após o 

seu momento inicial e antes do seu momento terminal), 10. acabado (caracteriza-

se por apresentar a situação após o seu momento final, por conseguinte, concluída, 

terminada), 11. inceptivo (ou da apresentação da situação no seu ponto inicial ou 

nos seus primeiros momentos), 12. curs ivo (ou da apresentação da situação em 

pleno desenvolvimento, ou seja, concebida como tendo já passado os momentos 
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iniciais e antes de ter atingido os finais) e 13. terminativo (ou da apresentação da 

situação nos seus momentos finais ou mesmo no seu termo). 

Nos quinto e sexto (de importância secundária, sobretudo este último) trata, 

respectivamente, das relações entre os aspectos, separando os que pertencem ao 

mesmo grupo de distinções – que são mutuamente exclusivos – daqueles que 

podem ou não aparecer combinados com certos outros (são casos disso, por 

exemplo, o imperfectivo, que pode perfeitamente aparecer ao lado do inceptivo, 

cursivo e terminativo, por serem todos portadores do traço ‘incompleto’, na primei-

ra situação, e o perfectivo, que já o não pode por, inversamente, ser de carácter 

‘completo’, na segunda situação), e do aspecto nos nomes, ou seja, o facto de mui-

tos substantivos e adjectivos apresentarem situações como durativas ou pontuais, 

dinâmicas ou estáticas (sendo todos, curiosamente, derivados de verbos). 

No sétimo (o segundo em importância na segunda parte), descreve os tipos de 

aspecto expressos pelas flexões verbais, o mesmo é dizer, do aspecto expresso 

morfologicamente. Assim, segundo o A., o ‘presente do indicativo’ expressa os 

aspectos indeterminado, habitual, não-acabado, cursivo e imperfectivo; o ‘pretérito 

perfeito do indicativo’, o aspecto perfectivo, mas também o acabado e o passado 

habitual com limite; o ‘pretérito imperfeito do indicativo’, o aspecto imperfectivo, 

mas também o cursivo, o não-acabado e o passado habitual sem limite; o ‘pretérito 

mais-que-perfeito’ (tanto simples quanto composto), o aspecto acabado, mas tam-

bém o perfectivo; o ‘futuro do presente’, o ‘futuro do pretérito’, o ‘imperativo’ e os 

tempos flexionais do ‘subjuntivo’, por essencialmente marcarem valores modais, 

carecem de aspecto; o ‘infinitivo’ (ambas as formas) é aspectualmente neutro; o 

‘gerúndio’, em si, não marca qualquer noção aspectual, mas é normalmente apon-

tado como marcador dos aspectos não-acabado, cursivo e durativo; e, por fim, o 

‘particípio’ marca o aspecto acabado, apresentando a situação como concluída. 

No oitavo (o de maior relevo), que trata do aspecto expresso por perífrases ver-

bais, começa por esclarecer o conceito de ‘perífrase verbal’, destacando o seu esta-

tuto funcional múltiplo (marcação de aspecto, voz, tempo, modalidade e «determi-
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nadas noções semânticas»14), e definir o modus operandi (combinação de perífra-

ses verbais com verbos principais télicos, atélicos, estáticos (de estado ou não), de 

situações dinâmicas (processos e eventos) e transformativos – é que «muitas 

vezes, o tipo de verbo principal altera o aspecto expresso pela perífrase»15), pas-

sando, logo, à descrição detalhada por agrupamentos de perífrases, assim: “as 

perífrases de ter e haver”: <ter + particípio> expressa os aspectos perfectivo e aca-

bado, mas também, nas diversas combinatórias, imperfectivo, não-acabado, iterati-

vo, durativo, cursivo, e o mesmo se passa com <haver + particípio>; <ter + particí-

pio (variável)>, imperfectivo, cursivo, não-acabado e durativo (para a situação refe-

rencial) e acabado (para a situação narrada); “as perífrases de estar”: <estar por + 

infinitivo> e <estar para + infinitivo> marcam o aspecto não-começado (para a 

situação narrada) e a última também a noção temporal de ‘futuro’; <estar + gerún-

dio> e <estar a + infinitivo>, aspectos imperfectivo, cursivo, não-acabado e durati-

vo; <estar + particípio>, acabado; “as perífrases de ir”: <ir + infinitivo> marca tem-

po futuro; <ir + gerúndio>, durativo, com a ideia de desenvolvimento gradual; “as 

perífrases de vir”: <vir + infinitivo> expressa tempo futuro; <vir a + infinitivo>, futu-

ro, ‘ponto terminal’ = resultado; <vir + gerúndio>, aspectos imperfectivo, cursivo, 

não-acabado e durativo; “as perífrases iterativas e habituais”: <andar + gerúndio> e 

<andar a + infinitivo> marcam o aspecto iterativo; <viver + gerúndio>, imperfectivo, 

não-acabado e habitual; <viver + particípio>, habitual; <costumar + infinitivo> e 

<usar + infinitivo>, habitual; <tornar a + infinitivo> e <voltar a + infinitivo> expres-

sam segunda realização de uma situação; “as perífrases de ficar” (<ficar + gerún-

dio>, <ficar + particípio>, <ficar por + infinitivo> e <ficar a + infinitivo>) marcam, 

em geral, iteração; quanto às “perífrases de permanecer”, pouco mais diz de que 

são pouco usadas; “as perífrases de continuar, prosseguir e seguir” (<continuar + 

gerúndio>, <continuar a + infinitivo>, <continuar por + infinitivo> e <seguir + 

gerúndio>) marcam o aspecto começado ou não-acabado e durativo; “as perífrases 

                                                        
14 Travaglia (1985: 204). 
15 Travaglia (1985: 205). 



 

 

CAPÍTULO I 

  ESTADO DA INVESTIGAÇÃO EM TORNO DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 
 

33 

 
de deixar”: <deixar de + infinitivo>, em si, não marca aspecto, porém, em combi-

nação com <estar + gerúndio>, expressa o aspecto terminativo, e o mesmo se pas-

sa com <cessar de + infinitivo> e <parar de + infinitivo>; “as perífrases de acabar”: 

<acabar + gerúndio> e <acabar por + infinitivo> expressam um resultado final ou 

uma consequência, e <acabar de + infinitivo>, o acabado e, ainda, a noção tempo-

ral de passado recente; “as perífrases de terminar”: <terminar + gerúndio> não 

marca aspecto e <terminar de + infinitivo> expressa o terminativo; “as perífrases 

de começar e principiar”: <começar + gerúndio> e <principiar + gerúndio> não 

marcam aspecto, mas a primeira situação de uma série; <começar a + infinitivo> e 

<principiar a + infinitivo>, aspecto inceptivo; <passar a + infinitivo>, o mesmo que 

as anteriores, para além da implicação de mudança de situação; “outras perífrases 

inceptivas”: <pôr-se a + infinitivo>, <deitar a + infinitivo>, <desatar a + infinitivo>, 

<pegar a + infinitivo>, <romper a + infinitivo>, <desandar a + infinitivo> e <entrar a 

+ infinitivo> que, para além do significado em epígrafe, expressam ainda um valor 

intensivo. Remata este capítulo chamando a atenção para os seguintes factos: ser o 

pontual o único aspecto não marcado por perífrase; tender a língua portuguesa 

para apresentar as situações mais como durativas do que como pontuais e terem 

todas as perífrases nos pretéritos perfeito e mais-que-perfeito aspecto perfectivo. 

Por fim, no nono, trata de outros recursos expressivos da categoria em análise, 

como sejam: semantema verbal, adjuntos adverbiais, afixos (prefixos e/ou sufixos), 

tipo oracional, repetição do verbo, ênfase entonacional, preposições, complemento 

e sujeito do verbo; e, no décimo, das relações entre o aspecto e a voz (dizendo que 

o aspecto não-começado é o único que apresenta restrição em relação à voz, não 

aparecendo nem na passiva nem na reflexiva), o tempo (normalmente o futuro res-

tringe a actualização dos aspectos) e o modo (as perífrases parecem ser o único 

recurso de expressão do aspecto capaz de anular o efeito da modalidade). 

A própria resenha, como acaba de se ver, denota bem o fôlego deste trabalho. 

Para além do mais, está teoricamente bem alicerçado (Castilho 1967, Comrie 

1976, Lyons 1980, entre outros). Por conseguinte, daqui só pode decorrer que, 

independentemente das concordâncias e/ou discordâncias (que as há, com certe-
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za, mas irrelevantes para a condução da minha própria investigação), é de leitura 

obrigatória para todos os que se ocupam (ou queiram e/ou venham a ocupar-se) 

destas matérias na língua portuguesa. 
 

3.2 O contributo de Soares, M.ª (1987)16 é o segundo mais extenso dos quatro 

de autoria brasileira aqui convocados, porém o que se situa em último lugar em 

termos de contribuição efectiva para a constituição das bases teórico-metodológicas 

deste outro que estou a empreender. No fundo, a A. examina os sistemas verbais 

do russo e do português, procurando determinar as suas oposições aspectuais e 

temporais básicas: naquele, é a oposição aspectual perfectivo-imperfectivo; neste, 

temos que o sistema temporal está construído na base de duas oposições: os pla-

nos (actual e inactual) e as perspectivas (retrospectiva, respectiva ou paralela e 

prospectiva), sendo a primeira perspectiva (ou perspectiva primária) formada pelo 

sistema temporal simples e a segunda perspectiva (ou perspectiva secundária), 

pelos auxiliares <ter> (com valor retrospectivo) e <ir> (com valor prospectivo); nas 

dimensões aspectuais, que se obtêm com outros auxiliares, mais numerosos, é 

possível distinguir três tipos de oposições: a visão, a fase e a colocação. Trata-se, 

evidentemente, da assunção, em toda a linha, do modelo têmporo-aspectual pro-

posto por Coseriu (1976) para as línguas românicas. 

Na Introdução (pp. 1-5), recorda, muito resumidamente, sobretudo as circuns-

tâncias que levaram ao reconhecimento da categoria aspecto; a importância desta 

categoria no grego e em latim e, de modo particular, nas línguas eslavas; a acção 

dos gramáticos histórico-comparativistas para o desenvolvimento deste tipo de 

estudos nas línguas europeias; a diferença entre ‘aspecto’ e ‘modo de acção’ (ou 

Aktionsart); e, por fim, sublinha o objectivo didáctico deste estudo: auxiliar de 

aprendizagem da língua russa por parte de estudantes de língua portuguesa ou, 

mais precisamente, da «aplicação destes conhecimentos ao ensino do russo para 

brasileiros» (Soares, M.ª 1987: 5). 

                                                        
16 A semântica do aspecto verbal em russo e em português (198 pp.): tese de doutorado. 
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O trabalho desenvolve-se em oito capítulos. No primeiro (Conceituação de 

aspecto: pp. 7-27), trata de localizar a categoria sob escopo entre as categorias 

verbais servindo-se, para o efeito, do famoso estudo de Jakobson (1963a: 182-184) 

sobre estas mesmas categorias (género, número, pessoa, voz, modo, estatuto, 

aspecto, tempo, taxe e evidência) e o verbo russo; apresenta uma definição de 

‘aspectualidade’, opondo a ‘qualitativa’ à ‘quantitativa’, por um lado, relacionando 

aquela com a categoria ‘tempo’, por outro, distinguindo ‘aspecto’ de ‘modo de 

acção’, por outro ainda, e chamando a atenção para a diferença, própria do estru-

turalismo funcional, entre ‘valor de língua’ e ‘valores secundários’ (ou ‘valores de 

fala’), por fim. No segundo (O sistema aspectual do russo: pp. 28-41), fala da opo-

sição básica deste sistema, dos significados secundários, da relação da oposição 

básica com os ‘modos de acção’ desta língua e dos factores que entram em linha 

de conta na escolha do aspecto pelo falante. No terceiro (O aspecto no português: 

pp. 42-70), faz, num primeiro momento, uma breve retrospectiva dos estudos 

sobre o aspecto no português, recordando particularmente os trabalhos de Castilho 

(1967a), Travaglia (1985), Barros (1981) e Coseriu (1976, 1980) e, num segundo 

momento, apresenta o modelo têmporo-aspectual coseriano que, já o escrevi aci-

ma, assume por inteiro como suporte teórico para a descrição do português, ocu-

pando-se, primeiro, das dimensões temporais (planos e perspectivas) e, depois, das 

aspectuais (visão, fase e colocação ou incidência), concluindo com o relacionamen-

to entre ambos os tipos de dimensões. 

No quarto (Correspondências verbais português-russo segundo o contexto: pp. 

71-89), notando-se já bem a natureza didáctica do trabalho, a A. apresenta linear-

mente, com todo o detalhe, as correspondências das formas verbais do português, 

já denominadas coserianamente, e do russo, assim (só dois exemplos, para se ficar 

com uma ideia precisa): ‘passado da perspectiva retrospectiva do plano inactual’ 

(<tinha feito>) (português) e ‘passado do perfectivo’ (russo)17 e ‘futuro da perspec-

tiva prospectiva do plano actual’ (<irei fazer>) (português) e ‘futuro do perfectivo ou 

                                                        
17 Soares, M.ª (1987: 80). 
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do imperfectivo’ (russo)18. No quinto (Entrelaçamento das categorias tempo e 

aspecto em russo: pp. 90-126), apresenta, em primeiro lugar, o sistema modo-

temporal do russo, passando, depois, para os significados particulares de cada 

tempo verbal nesta língua e formas prováveis que lhes correspondem em portu-

guês, falando, por fim, do uso figurado dos tempos verbais ainda naquela língua. 

No sexto (Entrelaçamento das categorias aspecto e modalidade em russo: pp. 127-

139), depois de uma breve apresentação do conceito de ‘modalidade’, trata da sua 

expressão em russo (no passado, no infinitivo, no futuro, no imperativo e no subjun-

tivo). No sétimo (Os modos da ação e sua relação com o aspecto no russo: pp. 

140-157), trata da origem e do conceito de ‘modo de acção’ (ou Aktionsart), pri-

meiro; apresenta uma classificação dos modos de acção em russo, depois; da 

inter-relação do aspecto e do modo de acção, a seguir; e, por, fim, da formação dos 

pares aspectuais nesta língua. Finalmente, no oitavo (Aplicações deste estudo ao 

ensino do russo: pp. 158-178), depois de apresentar os postulados metodológicos 

gerais, trata do ensino do aspecto na etapa inicial, num primeiro momento, e em 

etapas mais adiantadas, num segundo momento. 
 

3.3 O penúltimo contributo de autoria brasileira é o de Costa (1997)19. Trata-se 

de um trabalho de dimensões inferiores aos dois precedentes e superiores ao 

seguinte. Todavia, depois do anterior, é o que menos contribui para a constituição 

dos fundamentos teóricos e/ou metodológicos que sustentam a presente investiga-

ção. Para além do mais, carece parcialmente de organização, quer macro quer 

microestrutural (p. ex., tem Introdução, mas não há Conclusão; ausência absoluta 

de numeração capitular e subcapitular; capítulos intitulados simplesmente assim: 

«Considerações Gerais» e «Perfectivo e Imperfectivo»). Em todo o caso, não deixa 

de dar informações substantivas sobre a categoria em epígrafe, como se pode ver 

já a seguir. 

                                                        
18 Soares, M.ª (1987: 83). 
19 O aspecto em português (102 pp.): tese de mestrado. 
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Para além da Introdução (pp. 8-10) – onde diz que se trata de um estudo feito 

com base em 24 horas de gravação e que usa os termos ‘fato’ ou ‘fato verbal’ para 

referir indistintamente conceitos como ‘situações’, ‘estados’, ‘acontecimentos’, ‘ati-

vidades’, ‘processos’, ‘atos’ –, desenvolve o seu trabalho em cinco pontos, a saber: 

em Considerações Gerais (pp. 11-29), depois de diferençar as entidades de primei-

ra (espaço), segunda (tempo) e terceira (atribuição de valores e formulação de juí-

zos) ordens, distingue os tipos de entidades de segunda ordem (com base nos tra-

ços ‘durativo’, ‘dinâmico’, ‘permanente’ e ‘agente’): ‘acontecimentos’, ‘atos’ 

(‘ações’), ‘processos’, ‘atividades’ e ‘estados’; relaciona ‘verbo’, ‘tempo’ e ‘deixis’; 

opõe ‘tempo’ (tempo externo) a ‘aspecto’ (tempo interno), apresentando uma sínte-

se dos traços caracterizadores desta última categoria: ‘a não-referência à localiza-

ção no tempo’, ‘a constituição temporal interna’, ‘a vinculação da categoria a ativi-

dades, processos e estados’ e ‘a “representação espacial”’; refere a importância na 

averiguação da ‘expressão lexical’, ‘morfológica’ ou ‘sintáctica’ da categoria aspec-

to, caso exista como possibilidade semântica numa língua, concluindo que em por-

tuguês se actualiza através de ‘lexemas’, ‘morfemas flexionais e derivacionais’ e 

‘perífrases’; relaciona ‘aspecto’ e ‘número verbal’ e, por fim, porque limita a noção 

de aspecto à ‘constituição temporal interna de uma situação’, ficam excluídas deste 

âmbito noções como ‘iteração’, ‘iminência’ e ‘habitualidade’. 

Em Perfectivo e Imperfectivo (pp. 30-38), para além de recordar uma série de 

caracterizações inadequadas (no sentido de equívocas e/ou mesmo erradas) da 

categoria em causa, distingue estes dois significados aspectuais com base na con-

sideração ou não consideração, por parte do falante, da constituição temporal 

interna, ou seja, imperfectivo e per fectivo, respectivamente, sublinhando que 

este último não admite subdivisões em termos de temporalidade e aquele, ao 

invés, sim – daí o poder referir uma situação em curso, as fases constitutivas da 

temporalidade interna e ainda o estado resultante de um processo anterior. 

Em Atualização do Aspecto nas Formas Verbais do Português (pp. 39-79), trata 

do aspecto verbal expresso pelos lexemas, pelos morfemas derivacionais (afixos), 

pelas formas dos tempos verbais (as de Gerúndio, Particípio, Pretérito Perfeito 
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Composto e Pretérito Imperfeito, do Indicativo e Subjuntivo, «carregam, efetivamen-

te, marca de imperfectividade.»20; e as restantes estão no perfectivo) e pelas perí-

frases (as de Gerúndio expressam ‘aspecto imperfectivo em curso’ – processo – e 

Voz ativa; e as de Particípio, ‘aspecto imperfectivo resultativo’ – estado resultante 

de processo anterior – e Voz passiva); alinha, depois, os verbos auxiliares aspec-

tuais <ser>, <estar>, <ficar>, <permanecer>, <continuar>, <andar>, que considera 

variantes aspectivas entre si, e, ainda, <começar a>, <ir> e <acabar de>, que 

expressam o imperfectivo de fases; a seguir (para mim, o ponto que mais se desta-

ca neste trabalho, até porque didacticamente aproveitável, embora peque por 

demasiado sinóptico e pela presença de uma ou outra incorrecção), apresenta 

quadros da “conjugação aspectual”, assim: nas pp. 58-64, o “quadro da voz ativa”, 

contrapondo as formas verbais simples (“tempos verbais”) às perifrásticas (“perí-

frases imperfectivas possíveis”), por exemplo: <leio> / <estou lendo>, <fico lendo>, 

<ando lendo>, <continuo lendo>, <permaneço lendo> [?!, pelo menos em PE], 

<começo a ler>, <vou lendo>, <acabo de ler>, e por aí fora; nas pp. 65-74, o 

“quadro da voz passiva”, contrapondo, desta vez, os “tempos verbais” às “perífra-

ses imperfectivas” e às “perífrases duplamente imperfectivas”, por exemplo: <é 

lido> / < – >, <está lido>, <fica lido>, <anda lido>, <continua lido>, <permanece 

lido> [?!, pelo menos em PE], *<começa (a) lido>, ?<vai lido>, *<acaba (de) lido> e 

*<é sendo lido>, <está sendo lido>, <fica sendo lido>, <anda sendo lido>, <conti-

nua sendo lido>, <permanece sendo lido> [?!, pelo menos em PE], <começa a ser 

lido>, <vai sendo lido>, <acaba de ser lido>, e igualmente por aí fora; e conclui 

este ponto com o levantamento das incompatibilidades com os verbos auxiliares 

<ir>, <começar (a)>, <acabar (de)>, <ser> e <estar>. 

Por último, em Atualização do Aspecto no Português Através dos Circunstanciais 

Temporais (pp. 80-88), analisa o papel dos ‘circunstanciais temporais propriamente 

ditos’ (exs.: <em Agosto>, <futuramente>, <agora>, etc.), dos ‘circunstanciais pon-

tuais’ (exs.: <de repente>, <logo>, etc.), dos ‘circunstanciais de freqüência’ (exs.: 

                                                        
20 Costa (1997: 44). 
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<de novo>, <novamente>, <periodicamente>, <sempre>, etc.) e dos ‘circunstan-

ciais durativos’ (exs.: <até hoje>, <há meia hora>, <desde Novembro do ano pas-

sado>, etc.) na expressão do aspecto; e, em Atualização do Aspecto no Português 

Através de Formas de Substantivos e Adjetivos (pp. 89-97), chama a atenção, sem 

lhe dar obviamente grande destaque (o número de páginas que lhe dedica não é 

suficiente para tal), para o facto de substantivos (em <-mento>, <-agem> e <-

ização>: marca de ‘imperfectividade’) e adjectivos (do tipo <global>, <globalizado> 

e <globalizante>: ‘perfectivo’, ‘imperfectivo resultativo’ e ‘imperfectivo cursivo’, res-

pectivamente) terem também um papel relevante na expressão da categoria em 

análise. 
 

3.4 O último contributo de autoria brasileira aqui trazido à colação (o mais 

recente dos quatro e também do autor) é o de Castilho (2000)21. No fundo, trata-se 

de um programa de acção nesta área do conhecimento, constituído por três pon-

tos, a saber: (i) o problema do aspecto verbal (pp. 17-23), (ii) um plano descritivo 

para o aspecto verbal (pp. 23-32) e, de acordo com a metodologia proposta, (iii) 

(descrição do) aspecto iterativo (pp. 32-42). 

No primeiro, onde se caracteriza o aspecto verbal como uma propriedade da 

predicação e esta última como o correlato gramatical do estado de coisas («con-

cepção de algo real ou imaginário que possa ocorrer em algum mundo»22), cita 

trabalhos representativos de cada uma das três fases que distingue na história da 

aspectologia: a “fase léxico-semântica” (a que corresponde à identificação das 

classes semântico-aspectuais do verbo ou Aktionsarten, isto é, aquela que consiste 

em atribuir à semântica do radical do verbo as noções aspectuais encontradas); a 

“fase semântico-sintáctica” ou, também dita, “composicional” (a que considera o 

aspecto como categoria que resulta da combinação da Aktionsart do verbo não só 

com a flexão e os verbos auxiliares, mas também com os argumentos do verbo e 

adjuntos adverbiais); e a “fase discursiva” (a respeitante às condições discursivas 
                                                        

21 «Problemas do aspecto verbal no português falado no Brasil» (30 pp.): comunicação. 
22 Castilho (2000: 17). 
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que propiciam a ocorrência dos aspectos assim identificados). Continuando a expo-

sição, relaciona e distingue as categorias ‘tempo’ e ‘aspecto’, fazendo-o bühleria-

namente, ou seja, a primeira insere-se no campo deíctico da linguagem e a segun-

da, no simbólico. Por último, e para que se possa fazer a sua descrição, apresenta 

a seguinte tipologia aspectual: imperfectivo (que compreende o ‘inceptivo’ ou 

relativo à fase inicial, o ‘cursivo’ ou relativo à fase medial e o ‘terminativo’ ou relati-

vo à fase final), per fectivo (que abrange, por sua vez, o ‘pontual’ e o ‘resultativo’), 

semel factivo (ocorrência singular) e i terativo (ocorrência múltipla, habitual ou 

reiterada), configurando os dois primeiros a face ‘qualitativa’ do aspecto e os dois 

últimos, a ‘quantitativa’. Para além desta assunção, o A. admite ainda a natureza 

composicional  do aspecto, que decorre, como em parte já se referiu, (i) da Ak-

tionsart do verbo na qualidade de item lexical, (ii) da interacção desta com a flexão 

de tempo ou com o verbo auxiliar, nas construções perifrásticas, e (iii) da interac-

ção deste complexo, tanto com os argumentos verbais (externo e internos) quanto 

com os adjuntos adverbiais aspectualizadores (Castilho 2000: 22-23). 

No segundo ponto, apresenta o programa de acção propriamente dito, que 

compreende as seguintes linhas de força: 1. Aktionsart do verbo (oposição entre 

verbos até l icos, que implicam diferentes fases na execução de um estado de coi-

sas, e verbos té l icos, que pressupõem começo e fim simultâneos ou praticamente 

simultâneos); 2. Aktionsart e flexão (há tempos que se combinam de preferência 

com um tipo de aspecto e outros com outro(s) tipo(s): parece que o presente, o 

pretérito imperfeito e o gerúndio favorecem a ocorrência do imperfectivo e o pretéri-

to perfeito e o particípio, ao invés, a emergência do perfectivo); 3. aspecto e formas 

perifrásticas (porque são fundamentais para a determinação do conteúdo aspectual 

verbal, é absolutamente necessário fazer o reconhecimento das perífrases verbais e 

averiguar do seu estatuto funcional; antes, porém, é preciso identificar os verbos 

auxiliares, produtos de gramaticalização de verbos plenos, para o que adianta os 

seguintes testes: (i) ‘sujeito da expressão’, isto é, dois verbos mas um só sujeito; (ii) 

‘escopo da negação’ sobre ambos os verbos – de outro modo não é perífrase; (iii) 

‘esvaziamento semântico (ou gramaticalização) do primeiro verbo’ passando, por 
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isso, a funcionar como meio ou instrumento de manifestar pelo menos um signifi-

cado – no caso concreto, aspectual; (iv) ‘lugar da perífrase no quadro conjugacio-

nal’ ou se as perífrases podem ser interpretadas como tempos compostos, o que 

leva o A. a concluir que «estar –ndo ainda não pode ser considerado um ‘presente 

composto’»23, por ser anafórico e seleccionado pelo discurso referencial, ao contrá-

rio do presente simples, que é catafórico e seleccionado pelo discurso genérico 

(Castilho 2000: 30), entre outras propriedades); e 4. aspecto, argumentos e adjun-

tos (isto quer significar que tanto as propriedades semânticas dos argumentos 

quanto a sua quantificação não são indiferentes à constituição do significado aspec-

tual: os SNs /específicos/ propiciam a emergência do imperfectivo e do perfectivo 

codificando, no singular, o ‘semelfactivo’ e, no plural, o ‘iterativo’; e, ainda, que os 

adjuntos adverbiais aspectualizadores, que o A. distingue entre ‘qualitativos durati-

vos’ e ‘pontuais’ e ‘quantitativos’, interferem enormemente na composição do tipo 

de aspecto obtido). 

No terceiro (e último) ponto, procede à descrição do i terativo – conforme o 

plano proposto – começando pela apresentação das propriedades deste aspecto, e 

que podem sintetizar-se do seguinte modo: (i) quantificação do imperfectivo e do 

perfectivo; (ii) o sujeito das predicações quantificadas é habitualmente /não-

específico/, pluralizado; e (iii) sendo o léxico praticamente irrelevante na composi-

ção iterativa, significa que está mais dependente de factores de carácter composi-

cional que os outros aspectos. Tais propriedades são ainda especificadas desta 

maneira: 1. iteração e flexão modo-temporal (o presente, o imperfeito, o pretérito 

perfeito composto, perífrases e até a repetição do verbo marcam este valor aspec-

tual); 2. iteração e argumentos verbais: os argumentos do verbo são capazes de 

gerar iteratividade quando temos a) um sujeito /não-específico/, seguido ou não de 

complemento nulo, b) um sujeito e/ou complemento pluralizados e c) um sujeito 

escopo de quantificadores (definidos, universais, partitivos e distributivos) (Castilho 
                                                        

23 Discordo deste termo (que rejeito liminarmente) para as formas perifrásticas propriamente ditas, 

porque <ter/haver + particípio> também faz parte daquelas estruturas (cf., por exemplo, corpora i e ii, 

pp. 169-171 e 193, respectivamente). 
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2000: 34-37); 3. iteração e advérbios quantificadores (neste âmbito, faz-se a distin-

ção entre repetição /não-específica/ e repetição /específica/: para a primeira, 

repetição indeterminada, concorrem os advérbios em <–mente> derivados dos 

adjectivos com o traço ‘frequência’, o advérbio <sempre> e os adverbiais formados 

com o elemento <vez> quantificado universalmente; para a segunda, repetição 

determinada, os adverbiais temporais formados por um SP quantificado)24; 4. ite-

ração e padrão sentencial (segundo o A., os padrões frasais aditivos em polissínde-

to, condicionais-temporais e temporais-proporcionais favorecem a quantificação do 

verbo gerando o significado iterativo)25; e 5. iteração e articulação discursiva (as 

narrativas de eventos habituais e discursos argumentativos em que se fazem gene-

ralizações são, segundo o A., habitualmente construídos através de séries de predi-

cações iterativas)26. 

Na síntese conclusiva final, ressalta o A., uma vez mais, o carácter composicio-

nal do aspecto enquanto propriedade da predicação, encarando-o como uma hipó-

tese séria no momento da sua descrição, e recorda (i) que o léxico não é um factor 

relevante para o iterativo, (ii) que as ‘flexões não-específicas’ predominam nas 

expressões iterativas e, por fim, (iii) que os argumentos pluralizados, os argumen-

tos verbais /não-específicos/ e os adjuntos adverbiais quantificadores favorecem o 

iterativo, ao contrário dos argumentos no singular, que favorecem o semelfactivo, e 

/específicos/ e qualificadores durativos e pontuais, o imperfectivo e o perfectivo, 

respectivamente. 

Embora breve (também não seria possível fazer mais no espaço-tempo de uma 

comunicação), estamos na presença de um contributo bastante esclarecedor da 

problemática em análise, para além da pertinência e actualidade óbvias. 

 

 

                                                        
24 Cf. exemplos em Castilho (2000: 37-39). 
25 Cf. exemplos em Castilho (2000: 40). 
26 Cf. exemplos em Castilho (2000: 41-42). 
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4. Contribuição de autores portugueses 

4.1 Dos contributos de autoria portuguesa que aqui vão ser recenseados, come-

ço pelo de Duarte (1989)27, e tão-somente porque foi o primeiro a aparecer. No 

subcapítulo mais pequeno (Duarte 1989: 38-41), a A. trata da tipologia dos estados 

de coisas, ou seja, distingue estados («estados de coisas [– DINÂMICO] cujas 

entidades envolvidas não sofrem qualquer alteração ou transição durante o interva-

lo de tempo (It) em que têm lugar») de eventos («estados de coisas [+ 

DINÂMICO], localizados num dado It, que exprimem a passagem de um estado p, 

localizado num It’ imediatamente anterior, para um estado p’, localizado num It” 

imediatamente posterior») e de processos («estados de coisas [+ DINÂMICO] que 

exprimem um dado “fazer” localizado num It aberto, delimitado por dois eventos (o 
início – x começar a Ψ – e o termo – x acabar de Ψ –)»). Se os estados, eventos e 

processos forem [+ CONTROLADO] (propriedade que resulta de uma entidade 

envolvida poder determinar intencionalmente a ocorrência ou não-ocorrência de um 

estado de coisas), está-se na presença, respectivamente, de posições, acções e 

activ idades.28 

Por seu turno, no subcapítulo maior (Duarte 1989: 89-102), é da categoria lin-

guística aspecto que a A. se ocupa, começando por dizer que a sua definição deve 

(i) dar conta da tipologia dos estados de coisas e dos predicadores, (ii) recorrer ao 

conceito de intervalo de tempo e a operações de quantificação sobre intervalos de 
                                                        

27 «Tipologia dos estados de coisas» e «A categoria linguística aspecto» (4 e 14 pp., respectivamen-

te): subcapítulos de gramática. 
28 Apesar de vários AA. fazerem esta destrinça terminológico-conceptual, outros há que operam de 

outro modo, isto é, não recorrendo ao traço [± CONTROLADO], distinguem apenas e st a do s, p r oc es -

so s , p r oce sso s c u lm inad o s, cu lm inaç õe s e p ont os . Como já deu para ver na Introdução, é de 

acordo com estes últimos que eu procedo: cf., por exemplo, Duarte & Brito (2003: 190-197). 

Para além disso, gostaria de fazer esta outra observação: como também já deu para notar (igualmen-

te na Introdução), s i t u aç ão é o termo que vou usar (quase sempre) ao longo do trabalho, em vez do 

sinónimo e st ado  de  c o i s as , porque também é o mais frequentemente utilizado pelos estudiosos des-

tas matérias: cf., por exemplo, Comrie (1976: 3), Lyons (1980: 427, 640-646 e 1995: 321-324) e Smith 

(21997: 11). 
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tempo, de modo a poder-se averiguar da duração do estado de coisas e dos carac-

teres singular/plural da sua ocorrência e (iii) incluir a referência às fronteiras inicial 

e final de um intervalo de tempo e, ainda, os intervalos adjacentes (os imediata-

mente anteriores e os imediatamente posteriores), ou seja, a definição da categoria 

aspecto deve contemplar tanto a ‘classe aspectual’ do predicador (i) quanto a ‘for-

ma aspectual’ (ii e iii). A seguir, distingue os vários tipos de predicados (os eventi-

vos, os processuais e os estativos) e respectivas propriedades; discorre sobre os 

valores aspectuais de alguns tempos verbais (“perfeito”, “imperfeito”, “pretérito 

perfeito composto”, “presente simples”): ‘acabado’/‘inacabado’, ‘ocorrência singu-

lar’/‘ocorrências plurais’; ‘inacabado’ e ‘frequentativo’; ‘inacabado’, ‘habitual’, 

‘ocorrência singular’, ‘gnómico’ ou ‘universal’, respectivamente; considera os ver-

bos aspectuais, nas construções perifrásticas, como variantes aspectuais de <ser> 

e <estar>: <começar a Vinf> exprime um valor aspectual ‘inceptivo’; <acabar de 

Vinf>, ‘conclusivo’; <estar a Vinf>, ‘cursivo’; <continuar a Vinf>, ‘permansivo’; e 

<acabar de Vinf>, ‘cessativo’. 

Fala, depois, dos processos de expressão da categoria em análise, distinguindo 

os ‘lexicais’ (classe aspectual – estados, processos e eventos – e formação de 

palavras) dos ‘gramaticais’ (formas verbais, verbos aspectuais e adverbiais); e, por 

fim, dos valores aspectuais, opondo o pontual  (o que caracteriza enunciados que 

descrevem eventos) ao durativo (o que, por sua vez, caracteriza enunciados que 

descrevem estados e processos) e acabado a inacabado (definidos em termos 

da teoria conjuntista ou dos intervalos e subintervalos de tempo). O pontual com-

preende o ‘incoativo’ (passagem de um estado para outro), o ‘causativo’ ou ‘resul-

tativo’ (uma entidade determina a passagem de outra entidade de um estado para 

outro estado), o ‘inceptivo’ (começo da ocorrência do estado de coisas descrito), o 

‘conclusivo’ (ao invés, termo da ocorrência do estado de coisas descrito), o ‘cessa-

tivo’ (passagem de um estado de coisas que ocorreu para outro que não ocorre em 

It); e o durativo, o ‘cursivo’, o ‘permansivo’, o ‘iterativo’, o ‘frequentativo’, o ‘habi-

tual’ e o ‘gnómico’ (ou estado de coisas válido em todos os subintervalos de It). 
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Mesmo em se tratando de um capítulo de uma gramática, não deixa de ser um 

estudo profundo sobre a categoria em causa: o consulente sai obviamente esclare-

cido e também mais enriquecido pela quantidade de informação que aí consegue 

colher. 
 

4.2 Um contributo sui generis, porque produzido faseadamente ao longo de 

mais de uma década (o que permite observar uma certa evolução na apresentação 

destas matérias por parte do seu autor – facto que, aliás, o próprio titulado deixa 

em parte transparecer: de «Alguns aspectos do Aspecto» e «Algumas questões 

sobre Tempo e Aspecto», de 1992, passando por «Algumas questões de semântica 

temporal» e «Algumas peculiaridades do Aspecto em português», de 1996, a 

«Tempo e Aspecto», um capítulo integrante de uma gramática descritiva do portu-

guês, de publicação recente: 2003), é o de Fátima Oliveira. Mas vejamos, por par-

tes, a especificidade desta contribuição que, pelo exposto, se pode desde já classi-

ficar de plural. 

Assim, em Oliveira (1992a)29, que «é apenas o primeiro esboço, com o objecti-

vo de tornar mais claras algumas questões relacionadas com o Aspecto»30, a A. 

sublinha, antes de mais nada, os seguintes aspectos: a complexidade dos estudos 

de aspecto, dado esta categoria implicar relações (i) com o tempo gramatical, (ii) 

com uma tipologia de estados de coisas e (iii) também com questões de referência 

nominal, sobretudo a diferença entre predicados cumulativos e ‘quantizados’; a 

dificuldade em determinar o significado do Aspecto separadamente do do Tempo e 

do da Aktionsart (é que se, na origem, o Aspecto dizia apenas respeito à oposição 

perfectivo/imperfectivo, para designar estados de coisas concluídos ou não, ulti-

mamente tem-se estendido a outras noções – duração, instantaneidade, frequên-

cia, início, completude, etc. – que se encontram igualmente gramaticalizadas na 

estrutura de várias línguas); a dificuldade em destrinçar a lexicalização da gramati-

calização na manifestação daqueles significados, isto é, se se está na presença de 
                                                        

29 «Alguns aspectos do aspecto» (16 pp.): comunicação. 
30 Oliveira (1992a: 288). 
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formas gramaticais ou de itens lexicais; e a consideração subjectiva do aspecto, ou 

seja, a representação que o falante tem do processo expresso pelo verbo (portanto, 

relativo à enunciação, e não ao enunciado, como o Tempo). 

Depois, porque é importante conhecer os mecanismos que dão conta da estru-

tura (interna) dos estados de coisas, fala da existência de várias tipologias (sem se 

esquecer de sublinhar que nenhuma está isenta de problemas), procedendo de 

imediato à apresentação, sumária, da, já clássica, de Vendler, seguida da de 

Moens.31 No que diz respeito à primeira tipologia, temos: activ idades, accom-

pl ishments  (ou conclusões – proposta de trad. port. da A.), achievements  (ou 

consecuções – igualmente sua proposta de trad. port.) e estados. Os dois primei-

ros caracterizam-se por serem processos com fases sucessivas e os dois últimos, 

ao invés, por não terem fases sucessivas; e, entre si, os dois primeiros porque as 

actividades são homogéneas e os accomplishments, inversamente, heterogéneos; 

e, por fim, também entre si, os dois últimos porque os achievements são pontuais 

e os estados, pelo contrário, concernem a um período. 

Logo a seguir, chamando a atenção para o facto de esta classificação ter sido 

alvo de alteração por parte de autores vários, apresenta a taxinomia de Moens, que 

estabelece uma clara distinção entre estados e não-estados (ou eventos, como ele 

os denomina), correspondendo ontologicamente à distinção entre situações estáti-

cas e situações dinâmicas, respectivamente. Os eventos são «delimitados» por-

que, supõe-se, começam e terminam em pontos relativamente precisos no tempo; 

os estados, pelo contrário, por precisamente não fazerem referência ao início ou 

ao fim de um estado, embora alargados, «não são delimitados». Os eventos são, 

por sua vez, de dois tipos: os atómicos (indivisíveis) e os alargados (oposição 

paralela à de Vendler entre processos sem fases sucessivas e com fases sucessi-

vas, respectivamente); para além disso, tanto um tipo quanto o outro pode ou não 

ter consequências (semelhante à oposição télico/atélico); por fim, os eventos ató-

micos podem ser de dois tipos: as culminações (que incluem o ponto final, por-

                                                        
31 Cf. Oliveira (1992a: 291 e 292-293). 
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tanto com consequências) e os pontos (sem quaisquer consequências) (o primeiro 

tipo assemelha-se ao achievement de Vendler e o segundo ao semelfactivo de 

Smith). 

Defende, ainda, com apoio noutros autores (Oliveira 1992a: 293-294), que, não 

sendo de todo despiciendo considerar os argumentos do verbo, o tempo gramatical 

e os advérbios, a classificação aspectual deve ser dinâmica, dizendo mesmo que 

«um passo importante a ser dado é a forma como se pode dar a computação do 

valor aspectual de uma frase.»32 E, já no remate da sua comunicação, em jeito de 

síntese, recorda a necessidade de (i) uma abordagem dinâmica do Aspecto e a de 

(ii) averiguar qual a classificação mais adequada dos estados de coisas, deixando 

no ar a seguinte questão: «Serão as classes aspectuais que explicam o Aspecto (os 

dados) ou a interacção da informação semântica veiculada pelos traços aspectuais 

que é crucial para a composição do Aspecto?» (Oliveira 1992a: 301). 

Em Oliveira (1992b)33 (que até à página nove é o mesmo texto de Oliveira 

(1992a), apenas com correcções pontuais por causa da inclusão da categoria 

Tempo), parte-se da hipótese de que as informações de natureza temporal e aspec-

tual constituem sistemas temporais complementares, caracterizando-se a do pri-

meiro tipo por localizar a situação no tempo e a do segundo por especificar a estru-

tura temporal interna da situação.34 Neste sentido, diz que, tanto em português 

como noutras línguas, os tempos gramaticais podem ter um valor específico de 

perspectiva (como acontece no contraste entre Pretérito Perfeito e Pretérito Imper-

feito), por um lado, e que a duração, por exemplo, é uma propriedade que afecta 

os dois subsistemas e que há relações de co-ocorrência entre expressões adver-

biais e propriedades aspectuais, por outro lado. 

A seguir, e depois de caracterizar o per fectivo, no quadro de uma semântica 

de intervalos, como «um intervalo cujos limites inicial e final estão fechados» (Oli-

                                                        
32 Oliveira (1992a: 296). 
33 Algumas questões sobre tempo e aspecto (23 pp.): caderno. 
34 Pelo que acaba de se escrever, nota-se claramente um distanciamento – no sentido de ir um pou-

co mais além – em relação a Oliveira (1992a). 
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veira 1992b: 9), chamando a atenção para o facto de se apresentar o Pretérito Per-

feito como um indicador dessa propriedade, sublinha a necessidade de se ter em 

conta não só o tipo de situação como também a perspectiva. Discute, a esse pro-

pósito, vários casos com estes tipos de implicações, falando do “paradoxo do 

imperfectivo”, apresentando argumentos de autores vários e contra-argumentando 

sempre, dadas as naturais dificuldades dos vários modelos em explicarem as espe-

cificidades de certos tempos combinados com certos tipos de predicados verbais, 

denotadores estes também de certos estados de coisas, numa língua como o por-

tuguês. E, ainda neste âmbito, afirma (Oliveira 1992b: 14) que a associação do 

Pretérito Perfeito e Progressivo tem efeitos diferentes consoante o tipo de situação. 

Termina esta contribuição, cujo objectivo no fundo é abrir caminhos para tentar 

perceber esta intrincada questão da relação entre Tempo e Aspecto, recordando, 

uma vez mais, a especificidade do português, ao conjugar tanto o Imperfeito quanto 

o Perfeito com o Progressivo, concluindo com uma apresentação sumária da pro-

posta de Landman 1992, que diz que o Progressivo é um operador de SV (cf. Oli-

veira 1992b: 19-21). 

Em Oliveira (1996a)35, expõem-se sumariamente (o espaço não é para desen-

volvimentos) algumas questões de semântica temporal, mais propriamente: da 

capacidade que as línguas têm de referir eventos que ocorrem simultânea, anterior 

ou posteriormente em relação a um ponto tomado como referência (ou do tempo 

gramati cal ), bem como da sua apresentação completa ou incompleta (ou do 

aspecto). Neste âmbito, reflecte, por um lado, sobre algumas formas de tratamen-

to do tempo e respectivas propriedades, ou seja: do tempo como uma “série de 

instantes ordenados uns em relação aos outros” ou do tempo direccional, irreversí-

vel e uniforme, que se caracteriza pela ‘irreflexibilidade’, ‘transitividade’, ‘assime-

tria’ e ‘densidade’ (daí poder representar-se o tempo como uma linha); por outro 

lado, porque esta concepção de tempo não serve (porquanto desadequada) para 

descrever acontecimentos ou situações que apresentam duração, por exemplo, 

                                                        
35 «Algumas questões de semântica temporal» (6 pp.): subcapítulo de livro. 



 

 

CAPÍTULO I 

  ESTADO DA INVESTIGAÇÃO EM TORNO DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 
 

49 

 
recorre-se à ideia de ‘intervalo de tempo’ ou do tempo como um conjunto contínuo 

de intervalos temporais ordenados pela relação de precedência (ou seja, os interva-

los de tempo podem ‘sobrepor-se’, ‘estar contidos’ ou ‘preceder’ outros intervalos 

de tempo). 

A seguir, na subsecção intitulada “Relações entre alguns tempos”, trata dos 

seguintes aspectos: do tempo como categoria deíctica, ou seja, a sua interpreta-

ção depende da relação dos tempos verbais relativamente a um ‘ponto de referên-

cia’ (que pode ser outro tempo verbal ou o ponto/momento da fala); do carácter 

anafórico de alguns tempos verbais (nos discursos) e do papel dos advérbios e 

expressões adverbiais na expressão do tempo; de a interpretação dos tempos sim-

ples e compostos depender da frase e do discurso (daí as noções de ‘presente his-

tórico’, ‘presente habitual’, etc.); de os caracteres modal e/ou temporal do ‘futuro’ 

se prenderem com a especificidade de cada uma das línguas; e de a ‘posteriorida-

de’ se realizar em português por meio de expressões adverbiais e <ir + infinitivo> e, 

ainda, de os tempos do passado mostrarem relações de ‘ordenação’ mas também 

de ‘inclusão’. 

Depois de definir o aspecto como a diferente forma de perspectivar as situa-

ções descritas pelos predicados verbais, a A. procede à apresentação das proprie-

dades aspectuais dos eventos, a saber: “processo preparatório”, “ponto de culmi-

nação” e “estado resultante”, caracterizando neste seguimento as classes aspec-

tuais de verbos (ou Aktionsarten) de acordo com a tipologia de Vendler (Oliveira 

1996a: 367): accompl ishments  (ou eventos que apresentam duração), que 

incluem a fase preparatória e o ponto de culminação; achievements  (eventos 

momentâneos), que só incluem o ponto de culminação; activ idades (que preci-

sam de um complemento para demarcar algum limite) e estados, que não apre-

sentam um ponto de culminação intrínseco. 

Conclui, sublinhando, uma vez mais, que a informação aspectual pode modifi-

car-se sempre em relação aos tipos básicos, e isto deve-se sobretudo à acção dos 

complementos e dos operadores aspectuais, dizendo que o Progressivo (com 

<estar a + infinitivo>) e o Perfectivo (com o Pretérito Perfeito) são operadores 
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aspectuais, e que a grande oposição aspectual é constituída por Imperfectivo (even-

to não completo)/Perfectivo (evento completo) (Oliveira 1996a: 368). 

Em Oliveira (1996b)36, temos grosso modo uma sistematização do que a A. foi 

apresentando nos trabalhos anteriores, concretamente: trata do conceito de Aspec-

to relacionado com o de Tempo e ainda com o de Aktionsart. Os dois primeiros têm 

a ver com o fluxo e refluxo dos eventos através do tempo, ou seja: o Tempo descre-

ve as relações de Anterioridade, Coincidência e Posterioridade das frases marcadas 

temporalmente em relação com o momento da enunciação (o que corresponde a 

uma visão muito simples deste fenómeno), mas também e sobretudo a relação 

entre o tipo de eventualidade e a forma como é perspectivada (uma visão complexa 

do Tempo, e também a que está mais próxima da realidade das línguas); para além 

disso, confirmando esta propriedade do fenómeno linguístico em causa, estão as 

relações temporais entre frases complexas e discursos ou da natureza anafórica do 

Tempo; e, ainda, que eventualidades diferentes implicam interpretações diferentes. 

Depois, do Aspecto e da sua articulação ou diferenciação com a Aktionsart: tra-

dicionalmente, o Aspecto corresponde à oposição Imperfectivo/Perfectivo, marcada 

por afixos nas línguas eslavas; e a Aktionsart, à informação lexicalizada de certas 

propriedades aspectuais (‘duração’, ‘completude’, ‘frequência’, etc.), referindo a 

dificuldade em distinguir um do outro, porque o mesmo tipo de informação pode 

expressar-se quer por processos lexicais quer por processos gramaticais, o que 

exemplifica com as expressões em português de “uma situação que se repete”: 

<frequentemente>, <muitas vezes>, <costumar + V> ou Presente e Imperfeito em 

certas construções. 

Porque é fundamental conhecer a estrutura interna dos eventos e a forma como 

os falantes podem descrever as suas subpartes, apresenta quatro tipologias de 

situações, a saber: a de Vendler (1967): as situações que implicam fases sucessi-

vas (activ idades e accompl ishments ) e as que não o implicam (estados e 

achievements ), estes últimos não se combinando por isso com o Progressivo; a 

                                                        
36 «Algumas peculiaridades do aspecto em português» (40 pp.): comunicação. 
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de Dowty (1979): reclassificando a de Vendler, propõe ‘estados’, ‘actividades’, 

‘mudança de estado simples’ e ‘mudança de estado complexa’, sendo todos agen-

tivos ou não agentivos (portanto, oito tipos); a de Moens (1987): estados/não-

estados (ou eventos) (com base em situações estáticas/situações dinâmicas): 

os primeiros são de duração não limitada e os segundos começam e terminam em 

pontos relativamente precisos no tempo; e, dentro destes últimos, há os atómicos 

(indivisíveis) e os alargados, podendo ambos ter ou não consequências (daí o 

paralelismo com té l ico/até l ico), para o que propõe as seguintes classes aspec-

tuais: estado, processo culminado (evento alargado télico), processo (evento 

alargado atélico), culminação (evento atómico que inclui ponto final) e ponto  

(evento atómico sem consequências) (está-se, por conseguinte, na presença de 

uma classificação dinâmica, ou seja, o Núcleo Aspectual é constituído por ‘proces-

so preparatório’, ‘ponto de culminação’ e ‘estado consequente’); por fim, Kamp & 

Reyle (1993) propõem a tipologia de Vendler associada ao Núcleo Aspectual de 

Moens, assim: accompl ishments  (‘processo preparatório’ + ‘ponto de culmina-

ção’), achievements  (‘ponto de culminação’), activ idades e estados, e tudo 

isto combinado com os operadores aspectuais (que se relacionam com a mudança 

aspectual) Progressivo e Perfeito. 

Concluída esta apresentação teórica, trata de algumas questões de Tem-

po/Aspecto em português, chamando antes de mais nada a atenção para a especi-

ficidade desta língua no que diz respeito à compatibilidade do Imperfeito/Pretérito 

Perfeito/Pretérito Mais-que-Perfeito com o Progressivo. A seguir, destaca algumas 

diferenças entre o Pretérito Perfeito e o Imperfeito; releva o facto de a combinação 

destes dois tempos com o Progressivo alterar o tipo de situação, assinalando ainda 

que o Imperfeito e o Progressivo têm efeito de estado (não há delimitação temporal) 

e que, associados, originam o ‘estado progressivo’. 

Num outro ponto, ao tratar do Progressivo, faz as seguintes asserções: porque o 

estado tem fases (ou sub-estados), há aproximação entre o Imperfeito e constru-

ções progressivas; o Presente e o Imperfeito expressam ‘estados habituais’; o Pre-

térito Perfeito, por haver limite final no passado, ‘iteratividade’; as construções com 
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Progressivo são eventos incompletos, ao passo que com o Pretérito Perfeito se 

considera o evento globalmente; com o Pretérito Perfeito + Progressivo, tem-se pelo 

menos duas fases; e, por último, as construções com Progressivo são mais restriti-

vas em português do que em inglês (não ocorrem, por exemplo, com <estar + 

adjectivo>). 

Termina este contributo arrolando algumas observações sobre o Pretérito Perfei-

to Composto: em primeiro lugar, e ao contrário do que se passa com as outras lín-

guas românicas, este tempo não marca ‘perfectividade’, mas antes ‘duração’ e, 

conforme o tipo de situação, ‘mais ou menos iteratividade’; tratando-se de um 

estado, a perfectividade perde-se; sendo o presente o ponto de perspectiva, <ter + 

Particípio Passado> marca o início de um evento ou estado anterior ao presente e 

que pode continuar para além deste, mas se for outro o ponto de perspectiva já 

não acontece a mesma coisa; e <ter + Particípio Passado flexionado> é que marca 

claramente ‘perfectividade’. Numa palavra: a per fectiv idade requer que nenhu-

ma fase do evento possa ocorrer para além do ponto de referência, pois é o ‘estado 

resultante de uma acção acabada’ o que está em causa – daí dever distinguir-se a 

‘perfectividade’ da ‘completude’. 

Finalmente, em Oliveira (2003)37, está-se na presença de uma bem estruturada 

e sólida apresentação das categorias Tempo e Aspecto na língua portuguesa, o que 

denota claramente a tal “evolução” referida logo no início da presente secção. 

Antes de mais nada, e apesar de reconhecer que fundamentalmente se não podem 

separar as duas categorias, procura em todo o caso determinar-lhes o conceito, 

caracterizando o tempo como uma «ordenação linear de unidades temporais ató-

micas (instantes) ou densas (intervalos) que se podem suceder ou sobrepor» e o 

aspecto como a categoria que «permite olhar para a sua estrutura interna pers-

pectivando as situações do seu interior, sendo por conseguinte sub-atómico»; aque-

la é uma categoria relacional (deíctica e anafórica) e esta, ao invés, centra-se tão-

                                                        
37 «Tempo e aspecto» (52 pp.): capítulo de gramática. 
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somente na perspectiva interna, sem necessidade de se relacionar com outros 

elementos (Oliveira 2003: 129-130). 

Em relação à categoria linguística tempo, diz-se que os tempos verbais se arti-

culam em três domínios (passado, presente e futuro), o que permite falar numa 

relação tríplice (anter ior idade, s imul taneidade, poster ior idade) relativa-

mente a um momento tomado como referência; e porque a localização temporal é 

relativa, apresentam-se três momentos essenciais: o ponto da fala (ou o momen-

to da enunciação), o ponto  do evento (ou o tempo do acontecimento descrito 

pela frase) e o ponto de referência (ou o ponto intermédio que permite situar o 

evento ou estado descrito). 

Quanto à categoria linguística aspecto, começa por discordar da distinção tra-

dicional entre este e Aktionsart , que consiste em considerar o primeiro como 

uma categoria gramatical (de expressão morfológica, por exemplo) e a segunda 

como uma categoria lexical, porque é possível (as línguas estão aí para o demons-

trar) veicular informação aspectual igual e/ou muito semelhante fazendo uso de 

diferentes processos linguísticos. E, neste âmbito, alista, em primeiro lugar, os 

meios de expressão do aspecto (comuns ao português e a muitas outras línguas): 

(i) natureza semântica dos predicados, (ii) afixos (que contêm também informação 

temporal), (iii) construções com auxiliares e semiauxiliares, (iv) a combinação de 

vários elementos na frase, com destaque para os adverbiais e (v) a natureza sintác-

tico-semântica dos sintagmas nominais, particularmente os que constituem com-

plementos subcategorizados; e, em segundo lugar, apresenta a sua (porque a 

assume, mas tomada de Moens38) tipologia aspectual (processo, processo culmi-

nado, culminação, ponto e estado)39 que articula com a noção de Núcleo Aspec-

tual , constituído, conforme se escreveu já, por ‘processo preparatório’, ‘ponto de 

culminação’ e ‘estado consequente’. 

                                                        
38 Cf. contributo anterior (Oliveira, 1996b). 
39 Porque se trata da tipologia adoptada na presente investigação (cf. 3.1. do cap. II, onde se encon-

tra devidamente caracterizada) e este trabalho foi uma das suas principais fontes, não se dá aqui maior 

relevo  a esta matéria. 
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Defensora da aspectual idade composicional  (a que se caracteriza por a 

determinação do valor aspectual de uma frase poder resultar da intervenção de 

vários factores), considera os ‘tempos gramaticais’, os ‘operadores aspectuais’ e a 

‘natureza semântica dos complementos’ factores desencadeadores de mudança 

aspectual na frase. Quanto a este último, verifica-se que um ‘argumento contável’ 

se articula preferencialmente com um ‘predicado télico’ (ex.: <beber um copo de 

água>) e um ‘argumento não contável’, com um ‘predicado atélico’ (ex.: <beber 

água>, <beber copos de água>) (Oliveira 2003: 151). 

No que diz respeito aos tempos gramaticais, a A. considera o seguinte: o Pretéri-

to Perfeito Simples não altera necessariamente o valor aspectual da predicação, ao 

contrário do que tradicionalmente se defende, isto é, que é ‘perfectivo’; em todo o 

caso, este tempo gramatical atribui um ‘limite’ a um estado e um ‘limite’ e uma 

inferência de ‘terminado’ a um processo; o Imperfeito, por ser um tempo alargado, 

permite transformar ‘eventos télicos’ em ‘predicados atélicos, não delimitados’ e 

possivelmente, até, em ‘estados habituais’ (ou outros); o Mais-que-Perfeito (simples 

ou composto) estabelece claramente um ‘estado consequente’ para as situações 

que envolvem culminação (processos culminados e culminações), o que é um traço 

de ‘perfectividade’; em relação aos restantes tipos de situações, tem um efeito 

aspectual de ‘terminado’; o Pretérito Perfeito Composto não marca ‘perfectividade’ 

(como acontece com as construções paralelas em outras línguas românicas), mas 

antes ‘duração’ que tem início não preciso no passado e que perdura no presente, 

a que se associa, consoante o tipo de situação, e a construção em que ocorre, uma 

leitura de ‘iteratividade’; este efeito perde-se, todavia, se o ponto de perspectiva 

temporal não for o momento da enunciação e ainda se se estiver diante de situa-

ções estativas; o Presente do Indicativo só indica tempo presente, e em parte 

sobreposto ao tempo da enunciação, com estados; com processos, a leitura prefe-

rencial é a de estado habi tual  (ocorrência indeterminada de eventos do mesmo 

tipo num intervalo de tempo não delimitado, com inclusão obrigatória do tempo da 

enunciação); com processos culminados, raramente se usa sem a ocorrência 

simultânea de adverbiais de quantificação (do tipo <todos os dias>) ou de duração 
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(do tipo <em quatro dias>); com culminações, as formas de Presente são pouco 

usuais.40 

Por fim, em relação aos operadores aspectuais, temos que o Progressivo (que 

se obtém em PE com <estar a + infinitivo> e que se caracteriza por perspectivar 

um evento como estando a ter lugar, como durativo e, ainda, como incompleto) 

pode ocorrer com todos os tipos de situações, excepto com estados não faseáveis, 

transformando-os geralmente em ‘estados progressivos’. No fundo, este operador 

tem pelo menos os seguintes efeitos: (i) as situações comportam-se basicamente 

como estados; (ii) as situações télicas no Progressivo perdem a sua culminação; 

(iii) as culminações perdem também a sua não duração; e (iv) com “verbos de cria-

ção”, as formas progressivas supõem em geral ‘objectos incompletos’ (ex.: <estar a 

construir uma casa>). 

Com outros operadores passa-se o seguinte: <começar a + infinitivo> pode ocor-

rer com eventos (sobretudo processos culminados e processos) e estados faseá-

veis, resultando a leitura final num ‘evento pontual’; <continuar a + infinitivo> pode 

combinar-se com estados não faseáveis, mas sem acarretar qualquer alteração 

aspectual, e ainda com estados faseáveis e eventos, resultando a leitura final num 

‘processo’ (claro que, tratando-se de processos, não há alteração aspectual); <dei-

xar de + infinitivo> pode ocorrer com estados, acarretando uma ‘mudança de esta-

do’, com características de ‘estado cessativo’, e com eventos (essencialmente pro-

cessos e processos culminados; com culminações, é de difícil aceitação), implican-

do uma leitura de ‘evento pontual’; <parar de + infinitivo> (com características 

paralelas a <deixar de + infinitivo>) opera tipicamente sobre eventos (processos e 

processos culminados) e não sobre estados, marcando uma ‘paragem’ ou uma 

‘interrupção’ do evento cuja leitura final é a de um ‘evento pontual’; <acabar de + 

infinitivo>, marcando o ‘fim’ com características diferentes dos anteriores, opera 

                                                        
40 Sobre o poder transformativo deste tempo gramatical, veja-se o que escreve ainda a A. (Oliveira 

2003: 145): «A transição de um evento para um estado iterativo ou mesmo habitual operado pelo Pre-

sente permite compreender em parte por que razão as frases genéricas caracterizadoras surgem usual-

mente no Presente.» 
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sobre processos e processos culminados cuja leitura final é a de ‘culminação’, 

quase sempre, e também a de ‘processo culminado’, em alguns casos; e <andar a 

+ infinitivo> opera , tal como <estar a + infinitivo>, sobre eventos e estados faseá-

veis, todavia a leitura final é  outra: aqui, está-se na presença de um ‘estado habi-

tual’ ou ‘frequentativo’. 

Por último, trata dos tempos gramaticais41, mais propriamente, apresenta uma 

análise das informações temporais (com indicação, nos casos relevantes, de algu-

mas incidências aspectuais e modais) de cinco tempos simples (Presente, Pretérito 

Perfeito, Pretérito Imperfeito, Futuro e Futuro do Passado) e quatro compostos (Pre-

térito Perfeito Composto, Pretérito Mais-que-Perfeito Composto, Futuro Composto e 

Condicional Composto), num primeiro momento; e dos adverbiais de tempo, desig-

nadamente dos ‘de localização temporal’, ‘de frequência’ e ‘de duração’, num 

segundo momento – matérias que, por serem de natureza colateral relativamente à 

temática sob escopo, entendo não carecerem de outro detalhe. 
 

4.3 O contributo de Barroso (1994)42, de matriz coseriana (Coseriu 1976, 

1977b, 1977c, 1977d e 1980) e dietrichiana (Dietrich 1983), constitui, com certe-

za, um texto a compulsar por todos aqueles que abordem esta temáti-

ca/problemática: é que se trata, conquanto muito próxima do modelo coserio-

dietrichiano, de uma análise global (por isso, se calhar, não vai tão fundo quanto 

seria desejável) da expressão verbal perifrástica das categorias aspectuais, e res-

pectivas subcategorias, efectivamente representadas no português contemporâneo. 

Para além da Introdução e da Conclusão, este trabalho consta de quatro capítu-

los, dos quais os II e III constituem o seu núcleo duro. No I (Ponto da situação dos 

estudos de aspecto verbal em português: pp. 19-54), resenham-se os contributos 

                                                        
41 Num trabalho precedente, em co-autoria (Oliveira & Lopes 1995), tem-se já uma análise que 

aponta no sentido da que se apresenta nesta secção do que se está a recensear. 
42 O aspecto verbal perifrástico em português contemporâneo: visão funcional/sincrónica (190 pp.): 

tese/livro. 
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de autores portugueses e brasileiros em gramáticas, primeiro, e em outros estudos, 

depois, e, por fim, de quatro outros autores (que não portugueses nem brasileiros). 

No II (Perífrases verbais, gramaticalização e aspecto perifrástico: pp. 55-81), 

estuda-se o processo de gramaticalização das perífrases verbais, para o que se ana-

lisa o conjunto sintagmático auxiliar + auxiliado, delimitando o auxiliar através de 

critérios vários e procurando conhecer os distintos graus de gramaticalização das 

perífrases; distinguem-se as perífrases aspectuais das perífrases modais, temporais 

e diatéticas; apresenta-se uma definição da categoria aspecto, bem como de aspec-

to verbal perifrástico; e, em último lugar, caracterizam-se os distintos níveis de rea-

lização da categoria em epígrafe: realização não gramatical (lexical e contextual) e 

realização gramatical (flexional e perifrástica). 

No III (Estudo funcional/sincrónico das perífrases verbais aspectuais do portu-

guês contemporâneo: pp. 83-164), considera-se, na linha de Coseriu, o aspecto 

verbal perifrástico como um sistema complementar (ou marginal) da conjugação 

fundamental, primeiro; depois, passa-se ao estudo das categorias e subcategorias 

aspectuais do sistema linguístico português expressas por meio de perífrases ver-

bais, começando pela ‘visão parcializadora’, que compreende a ‘visão angular’ 

(expressa por <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio>), a ‘visão comitativa’ 

(<andar a + infinitivo>, <andar + gerúndio>, <viver + gerúndio> e <viver a + infiniti-

vo>), a ‘visão prospectiva’ (<ir + gerúndio>), a ‘visão retrospectiva’ (<vir + gerún-

dio>), a ‘visão continuativa’ (<continuar a + infinitivo> e <continuar + gerúndio>) e 

a ‘visão extensiva’ (<ficar a + infinitivo> e <ficar + gerúndio>); passando à ‘fase’ (ou 

‘grau’), que compreende, por sua vez, a ‘fase iminencial’ (<estar para + infinitivo>, 

<andar para + infinitivo>, <ir para + infinitivo> e (<ir a + infinitivo>), a ‘fase incepti-

va’ (<começar a + infinitivo>, <principiar a + infinitivo>, <recomeçar a + infinitivo>, 

<pôr-se a + infinitivo>, <passar a + infinitivo>, <romper a + infinitivo>, <deitar a + 

infinitivo>, <desatar a + infinitivo>, <pegar a + infinitivo>, <largar a + infinitivo>, 

<entrar a + infinitivo> e <meter-se a + infinitivo>), a ‘fase progressiva’ (<ir + gerún-

dio> e <vir + gerúndio>: trata-se de formas sincréticas, tanto formalmente quanto 

em termos de conteúdo), a ‘fase continuativa’ (<continuar a + infinitivo> e <conti-
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nuar + gerúndio>: também formas sincréticas, tanto em termos formais como de 

conteúdo), a ‘fase pré-final’ (<estar a + acabar de + infinitivo>), a ‘fase final’ (<aca-

bar de + infinitivo>) e a ‘fase egressiva’ (<ter + particípio flexionado>); (ao lado des-

tas, mas marcando «‘paragens’ no desenvolvimento de uma acção verbal»43, estão 

<parar de + infinitivo>, <cessar de + infinitivo> e <deixar de + infinitivo>); conti-

nuando com a categoria da ‘colocação’, que compreende, também por seu turno, o 

‘alinhamento’ (ou ‘ordem’) (<começar por + infinitivo>, <começar + gerúndio> e 

<acabar por + infinitivo>, <acabar + gerúndio>, <terminar por + infinitivo>, <termi-

nar + gerúndio> e <findar por + infinitivo>), a ‘disposição resultante’ (<vir a + infini-

tivo> e <chegar a + infinitivo>) e a ‘demarcação’ (<ir + infinitivo> e <vir + infiniti-

vo>); depois, a categoria da ‘repetição’, com a subcategoria ‘repetição simples’ 

(<voltar a + infinitivo> e <tornar a + infinitivo>); da ‘duração’, com a subcategoria 

‘durativo’ (ou ‘duração indefinida’) (<ter vindo a + infinitivo>, <ter estado a + infini-

tivo>, <ter andado a + infinitivo>, <ter continuado a + infinitivo> e <ter ficado a + 

infinitivo>); do ‘resultado’, que compreende o ‘resultado efectivo’ (<ter + particípio 

passado>) e o ‘resultado produtivo’ (<ter + objecto directo + particípio concordando 

em género e número com o objecto>); do ‘cumprimento’ (ou ‘acabamento’) (<estar 

+ particípio>) e a «a não realização da acção verbal»44 (<estar por + infinitivo>, 

<continuar por + infinitivo> e <ficar por + infinitivo>). 

No IV (e último) capítulo (Origem das perífrases verbais aspectuais), de natureza 

periférica, dada a analogia formal e funcional das perífrases verbais aspectuais nas 

línguas românicas, nomeadamente no português e no castelhano, aventa-se a hipó-

tese de terem tido uma origem comum que é, pelo que tudo indica, o grego anti-

go.45 

                                                        
43 Barroso (1994: 134). 
44 Barroso (1994: 162). 
45 Sobre esta matéria, cf. Coseriu (1977b, 1977c e 1977d) e Dietrich (1983: 272-433). 
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Barroso (2000)46, que teórico-metodologicamente se começa a diferenciar do 

modelo coserio-dietrichiano em que assenta Barroso (1994), como acabou de se 

ver, é aqui convocado sobretudo porque faz a ponte entre este último e a presente 

investigação – sem olvidar, naturalmente, a informação que nele se pode colher 

sobre tipos formais e funcionais de perífrases verbais e respectiva relação estatísti-

ca (alguns valores indicativos) num corpus concreto (Todos os Nomes, de José 

Saramago)47 –, e que pode ver-se já e fundamentalmente no conceito de ‘sistema 

verbal do português hodierno’ que aí apresento, ou seja: «Por tal expressão, enten-

demos não só (como habitualmente se faz) o conjunto das formas verbais simples 

e dos tradicionalmente denominados tempos compostos, mas também das perífra-

ses verbais simples (designação provisória do conjunto verbo auxiliar flexionado + 

com/sem preposição + verbo auxiliado não flexionado: infinitivo, gerúndio ou parti-

cípio), os (também provisoriamente designados) tempos compostos das perífrases 

verbais simples (combinações desta com ter ou haver + particípio passado) e ainda 

os complexos verbais perifrásticos (designação também provisória para a combina-

ção de duas ou mais perífrases simples, com ou sem ter ou haver + particípio pas-

sado)»48, constituindo o que aí também designo, respectivamente, por sistema 

integrado (formas verbais simples e tempos compostos), sistema em parte integra-

do e em parte ainda marginal (perífrases verbais simples e tempos compostos das 

perífrases verbais simples) e alargamento e/ou enriquecimento do sistema verbal 

anterior (complexos verbais perifrásticos).49 
 

4.4 A contribuição de Campos (1996)50, entre outras eventuais razões, interes-

sa aqui ser focada essencialmente por duas: pela chamada de atenção para a 
                                                        

46 «Das perífrases verbais como instrumento expressivo privilegiado das categorias de natureza tem-

poro-aspectual e simplesmente aspectual no sistema verbal do português de hoje» (15 pp.): comunica-

ção. 
47 Barroso (2000: 91-98 e 99-101, respectivamente). 
48 Barroso (2000: 89-90). 
49 Cf., no entanto, o que aqui se diz com o que se escreve nos subcapítulos 7. e 8. do cap. II. 
50 «Para uma reinterpretação de alguns fenómenos aspectuais» (17 pp.): comunicação. 
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‘natureza composicional do aspecto’ (a primeira) e pela introdução de uma tipolo-

gia aspectual “nova” (discreto – denso – compacto), um auxiliar analítico com um 

forte potencial na revelação da ‘construção da determinação nominal e verbal’ (a 

segunda). 

A aspectual idade composicional  consiste no seguinte, e passo a citar: «o 

valor aspectual de uma situação só pode ser estabelecido pela integração progres-

siva de todos os constituintes que participam na sua definição, a saber, verbo lexi-

cal, predicado (SV), sujeito, tempo verbal, adverbial temporal-aspectual, contexto 

discursivo.»51 Ainda neste âmbito, a construção dos valores aspectuais consegue-

se graças à convergência de três planos: o ‘plano da noção’ (onde se definem e 

estruturam propriedades semânticas primitivas), o ‘plano sintáctico-semântico’ 

(onde se constrói e orienta a relação predicativa) e o ‘plano das operações enuncia-

tivas’ (onde se constroem determinações nominais e verbais, dando origem ao 

enunciado). 

E no que diz respeito à construção da determinação, com a referida tipologia 

(que incide sobre propriedades semânticas, primitivas ou construídas, geralmente 

associadas à tipologia tradicional ‘contável’/‘não contável’ ou ‘contável’/‘massivo’), 

temos que na determinação nominal funciona mais claramente (‘discreto’ corres-

ponde à noção de ‘contável’: são quantificáveis por numerais, singularizáveis e plu-

ralizáveis; a de ‘denso’, a ‘não contável’, do tipo <farinha, areia>; e ‘compacto’ não 

se deixa singularizar ou pluralizar nem directamente, como acontece com ‘discre-

to’, nem por meio de discretizadores, como no caso de ‘denso’) do que na verbal 

(uma ocorrência nocional e situacionalmente determinada é de tipo ‘discreto’; só 

espácio-temporalmente, de tipo ‘denso’; e apenas qualitativamente, de tipo ‘com-

pacto’). 

Em Campos (1998)52, tem-se essencialmente uma introdução à categoria 

aspecto e à construção dos seus valores referenciais em português. Para isso, a A. 

                                                        
51 Campos (1996: 77). 
52 «Aspecto e modalidade» (29 pp.): capítulo de livro. 
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começa por dizer que o valor referencial da categoria gramatical aspecto resulta da 

convergência de diversos factores, concretamente, (i) da ‘natureza aspectual da 

relação predicativa’ e (ii) de um conjunto de operações que age sobre a relação 

predicativa, que é o ‘ponto de vista’, construído pelo locutor. Fala, depois, das clas-

ses aspectuais: estados (states), actividades (activities), eventos prolongados 

(accomplishments) e eventos instantâneos (achievements), para o que apresenta 

vários exemplos comentados, concluindo que, «para a definição da natureza aspec-

tual do objecto linguístico modalizado, concorrem, não só o predicado verbal, mas 

também os seus argumentos nucleares, e ainda, o adverbial marcador de localiza-

ção temporal, quer associado a um intervalo de duração, quer associado a um 

intervalo de realização.»53 

A seguir, a propósito do ‘ponto de vista’ (a segunda componente na construção 

do valor aspectual da relação predicativa), que diz ser a perspectiva pela qual o 

locutor constrói, linguisticamente, a situação representada pela relação predicativa, 

distingue a perspectiva que vê a situação como ‘estando em curso’ ou como ‘cons-

tituindo um todo’ em relação a um ponto tomado como referência – o que corres-

ponde, respectivamente, às designações tradicionais de imperfectivo e perfec-

t ivo, conceitos que vai explanando através de exemplos. Ainda neste âmbito, diz 

que a distinção imperfectivo–perfectivo não se encontra marcada no léxico, nem 

em português nem na esmagadora maioria das línguas ocidentais (ao contrário do 

que se passa nas línguas eslavas), mas que, sim, aparece marcada nos tempos 

gramaticais (p. ex.: imperfeito–perfeito simples, formas progressivas–formas não 

progressivas, etc.). Discorre, ainda, sobre os valores ‘habitual’ e ‘genérico’ das fra-

ses, dizendo que há autores que incluem os ‘genéricos’ e os ‘habituais’ entre as 

situações-tipo, ao lado das actividades, dos eventos e dos estados (Campos 1998: 

206) e, por fim, reporta alguns valores aspectuais e temporais expressos pelos 

tempos gramaticais, actualizados numa pluralidade de contextos. 

                                                        
53 Campos (1998: 202). 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

62  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 

Campos (2002)54, o mais recente contributo da A. a esta área do conhecimen-

to, estrutura-se em dois momentos. No primeiro, sobre questões aspectuais, recor-

da alguns “postulados”, como sejam: o aspecto, tanto em português quanto na 

maior parte das línguas ocidentais, exprime-se basicamente nos predicados ver-

bais, nos tempos gramaticais, nas perífrases verbais e nos adverbiais aspectuais; 

os valores aspectuais e temporais, ainda que de manifestação principal nas formas 

verbais, têm a ver com o enunciado na sua globalidade, por um lado, e resultam de 

relações binárias entre o tempo T do enunciado – termo localizado – e uma segun-

da coordenada temporal T’, que é termo localizador (Campos, 2002: 75), por outro 

lado; a construção destes valores provém da convergência da (i) natureza aspectual 

do predicado verbal subjacente (também dita classe aspectual ou Aktionsart) e de 

(ii) outras categorias gramaticais coocorrentes, principalmente do tempo e da 

determinação do argumento interno da relação predicativa (daí falar-se da natureza 

fortemente composicional  da categoria aspecto); a distinção entre ‘valor aspec-

tual do enunciado’ e ‘natureza aspectual do predicado’, e que esta pode centrar-se 

na oposição entre ‘télico’ e ‘não-télico’, ou seja, os predicados té l icos represen-

tam situações delimitadas intrinsecamente, contêm na sua definição um ponto 

terminal inerente ou “telos” (exs.: <nascer>, <morrer>, <chegar>, <escrever o/um 

livro>) e os predicados até l icos, ao invés, representam situações que não con-

têm um ponto terminal inerente, sem quantificação intrínseca (exs.: <correr>, 

<nadar>, <ler>, <cantar fados>, <escrever cartas>); distinção entre ‘telos nocional’, 

intrínseco (definido pelas propriedades primitivas do verbo, por um objecto directo 

ou um adjunto espacial que discretizam a situação) e ‘telos enunciativo’, marcado 

temporalmente; a tipologia de classes aspectuais de Vendler (1967): estados, acti-

vidades, eventos prolongados (accomplishments) e eventos instantâneos ou pon-

tuais (achievements): os eventos são situações télicas e os estados e as activida-

des, atélicas. 

                                                        
54 «Questões aspectuais: algumas especificidades do português» (16 pp.): artigo. 
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No segundo, sobre algumas especificidades do aspecto em português, trata dos 

valores aspectuais do pretérito perfeito simples e nas formas compostas do pretéri-

to (pretérito perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito) e, ainda, dos valores 

de <acabar de>. Este último apresenta duas interpretações: a nocional-aspectual 

(que só ocorre com situações que tenham duração, marcando a passagem de um 

ponto previamente definido) e a temporal (com predicados télicos instantâneos). 

Em relação aos tempos gramaticais referidos, a A. diz o seguinte: o pretérito perfei-

to simples pode ter dois valores (o ‘aoristo’ e o ‘perfeito’, ou seja, situação passada 

com relevância no presente); o pretérito perfeito composto, com verbos estativos, 

tem valor de ‘continuidade’, e com verbos não estativos, de ‘iteratividade’; o mais-

que-perfeito, na forma simples, expressa ‘aoristo’ e, na composta, ‘perfeito’.55 

Comentário global final: apesar de parcelares (trata-se de pequenos estudos), 

são contributos importantes para o conhecimento da temática sob escopo: afinal, 

está-se na presença de outra(s) perspectiva(s) sobre o mesmo fenómeno, o que é 

obviamente enriquecedor, porque também complementar. 
 

4.5 Em dois trabalhos (um em francês e o outro em português) saídos a público 

no mesmo ano, Barbosa (1998a)56 e (1998b)57, respectivamente, apresenta uma 

análise funcional do sistema verbal português, ou seja,  diz que a classe ‘verbo’ se 

define, nesta língua, pela compatibilidade com as classes da ‘pessoa’ (seis mone-

mas: P1, P2, P3, P4, P5 e P6), do ‘tempo’ (dois monemas: ‘passado’ e ‘pretérito’), 

da ‘perspectiva’ (também dois monemas: ‘anterior’ e ‘posterior’), do ‘aspecto’ (um 

único monema: ‘perfeito’, com valor de “accompli”, como escreve o A.) e do 

‘modo’ (quatro monemas: ‘subjuntivo’, ‘infinitivo’, ‘gerúndio’ e ‘imperativo’). Para 

além disso, não tem em linha de conta a existência do monema ‘particípio’, consi-
                                                        

55 Entre outros estudos afins destes, da mesma autora, e cuja consulta constitui certamente uma 

mais-valia, refiro os três seguintes: Campos (1997a), sobre ser o pretérito perfeito composto um tempo 

presente(?); Campos (1997b), sobre os significados de <acabar>: ambiguidade lexical e representação 

metalinguística; e Campos (1997c), sobre o marcador <já>. 
56 «Le système verbal portugais» (16 pp.): comunicação. 
57 «Modalidades verbais portuguesas» (16 pp.): artigo. 
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derando-o, antes, ou como um adjectivo (tanto nas construções não-passivas quan-

to nas passivas – concordando em género e número com o nome –, porque, 

segundo o A., a classe da ‘voz’ não existe em português), ou como o segundo seg-

mento (<-do>) do significante descontínuo, próprio do monema ‘perfeito’ (exs.: 

<tem cantado>, <tinha cantado>, <teria cantado>, etc.).58 

A despeito de tratarem de uma temática praticamente colateral à que agora me 

ocupa, a convocação destes estudos justifica-se, no entanto, por duas razões: pela 

apresentação e caracterização do significado aspectual ‘perfeito’, expresso por 

<ter/haver … -do> (a primeira), e, mais importante (vem ao encontro do que aqui 

também se defende), por se considerarem os ‘tempos compostos’ e os ‘tempos 

simples’ integrantes do sistema verbal do português, e não estes últimos como um 

sistema complementar daquele (a segunda). 
 

4.6 Na mesma linha de pensamento dos trabalhos recenseados em 4.5 está o 

de Silva, P. (1998)59 (situa-se no mesmo quadro teórico – o funcionalismo –, para 

além de que o autor daqueles foi, inclusive, o orientador deste). A principal diferen-

ça é que aqui são estudados exclusivamente os “tempos compostos” do sistema 

verbal português da actualidade (para o que parte da sua definição, designações, 

origem e evolução), frisando o seu autor que, já na origem, se caracterizavam por 

uma certa ambivalência: expressavam o estado resultante (um valor) de uma acção 

anterior e terminada (o outro valor) (Silva, P. 1998: 66). Em síntese, são estas as 

propriedades que o A. atribui às formas verbais compostas do português: <tem 

amado>: “perfectividade” em diversos sentidos, sobretudo “realizado” ou “concre-

tizado”, e associado ao sentido de “certo”; <terá amado>: “perfectividade distan-

ciada”; <teria amado>: “perfectividade duplamente distanciada”; <tenha amado>: 

“perfectividade de algo não-afirmado em relação ao momento de referência”; 

<tivesse amado>: “perfectividade distanciada de algo que é comentado”; <tiver 

                                                        
58 Embora distintamente (também são outros os alvos), o A. já aponta nesta direcção em dois outros 

estudos, publicados anos antes: cf. Barbosa (1995) e (1989). 
59 Os “tempos compostos” do sistema verbal português (171 pp.): tese de mestrado. 
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amado>: “perfectividade de algo posterior que é comentado”; <ter amado>: “per-

fectividade do sentido do monema actualizado como verbo”; e <tendo amado>: 

“perfectividade temporal”. 

Dois comentários finais: a “perfectividade” é um conceito que, apesar de tudo, 

não está suficientemente definido, para além de ser diferente do que é costume 

entender-se por tal (aspecto negativo); rejeita (Silva, P. 1998: 159) liminarmente a 

concepção que defende que os chamados tempos compostos constituiriam um 

sistema secundário relativamente ao sistema verbal primário, de que fariam parte 

as formas verbais dos tempos ditos simples (aspecto positivo). 
 

4.7 O contributo de Cunha (1998)60, que se situa na mesma linha teórica dos 

de Oliveira recenseados em 4.2, constitui uma referência obrigatória na investiga-

ção portuguesa da actualidade para todos quantos se dedicam ao estudo destas 

matérias, e por um dúplice motivo: porque se trata de um trabalho com um desen-

volvimento considerável sobre as construções com progressivo no português (foca-

lização de um ponto na ampla e complexa rede aspectual), primeiro; e por causa 

do conhecimento aportado, isto é, fica-se a saber o comportamento semântico das 

referidas construções, bem como da sua relação com outros operadores aspectuais 

no português de hoje, segundo. 

Estruturado em três capítulos, no I (Questões gerais sobre tempo e aspecto: 

delimitação e convergências), trata (i) de algumas propostas fundamentais sobre as 

classes aspectuais de predicações, (ii) da oposição básica eventos/estados, (iii) da 

articulação tempo e aspecto e (iv) do aspecto e Aktionsart. No primeiro item, arrola, 

caracterizando-as, as propostas de Vendler (1967), Dowty (1979), Mourelatos 

(1981), Parsons (1990), Moens (1987) e Kamp & Reyle (1993). Sinopticamente: 

Vendler, com base em três critérios (1. predicados que admitem/não admitem a 

construção progressiva, 2. predicados que se combinam preferencialmente com 

expressões adverbiais durativas/quantitativas e 3. implicações do Progressivo rela-
                                                        

60 As construções com progressivo no português: uma abordagem semântica (165 pp.): tese de 

mestrado. 
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tivamente ao Perfeito), distingue quatro classes (estados, actividades, accomplish-

ments e achievements), que se diferenciam entre si por serem durativos/não dura-

tivos, dinâmicos/não dinâmicos, homogéneos/não homogéneos, télicos/não téli-

cos, com/sem estado resultante, entre outras propriedades61; Dowty, com base 

nas noções de ‘intervalo de tempo’, ‘momento’ e ‘mudança de estado’ (ou da 

semântica de intervalos), reformula a classificação de Vendler, propondo as seguin-

tes distinções: predicados verdadeiros relativamente a momentos/intervalos de 

tempo, estados/não estados e predicados de mudança de estado indefini-

da/definida;62 Mourelatos, que adopta, basicamente, uma classificação tripartida e 

que tem muito em comum com a de Vendler (estados, processos e eventos), insis-

te particularmente que os tipos aspectuais devem ser atribuídos, não aos predica-

dos, mas antes às predicações, inventariando os elementos linguísticos que contri-

buem para isso: (i) o significado inerente do verbo, (ii) a presença e a natureza de 

certos argumentos do predicado, (iii) expressões adverbiais e preposicionais, (iv) 

aspecto (Perfectivo e Imperfectivo), (v) os tempos gramaticais e (vi) o tempo;63 Par-

sons encara o conceito de ‘evento’ como um “primitivo” a partir do qual se podem 

descrever todas as distinções aspectuais;64 Moens, que à semelhança do autor 

anterior adopta a distinção ‘estados’/‘eventos’ como a oposição fundamental no 

tratamento das eventualidades, ao dar grande atenção à estruturação interna dos 

eventos, faz com que o conceito de ‘fase’ se torne central neste posicionamento 

teórico. Daí a noção de Núcleo Aspectual  (representação da estrutura fásica dos 

eventos) que compreende o processo preparatór io (fase durativa, homogénea 

e atélica), o ponto de culminação (fase atómica, indivisível) e o estado resul -

tante (fase estática e que dá conta da existência de consequências, resultado da 

finalização de um evento télico), e do qual decorre a sua classificação aspectual 

das predicações: processos (eventos constituídos apenas pela fase de ‘processo 

                                                        
61 Sobre a essência destas propriedades e respectiva funcionalidade, cf. subcapítulo 3.1. do cap. II. 
62 Para mais pormenores, cf. Cunha (1998: 8-13). 
63 Para mais detalhes, cf. Cunha (1998: 13-17). 
64 Para outros pormenores, cf. Cunha (1998: 19-21). 
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preparatório’), processos culminados (eventos constituídos pelas três fases 

descritas), culminações (eventos constituídos pelas duas últimas fases) e pon-

tos (eventos constituídos apenas pelo ‘ponto de culminação’, sem consequências 

associadas). E, para dar conta da “passagem”, “transição” de umas classes para 

outras, fala de Rede Aspectual  (uma complexa teia de relações entre as várias 

eventualidades). Por fim, para Kamp & Reyle, os primitivos aspectuais são os con-

ceitos de ‘estado’ e de ‘evento’.65 

No segundo item, desenvolve a oposição básica entre eventos e estados, 

com explicitação e caracterização dos respectivos subtipos. Deste modo, os primei-

ros descrevem situações dinâmicas, ou seja, aquelas em que se verifica uma qual-

quer mudança ao nível do estado de coisas que os próprios perspectivam (podem, 

por isso, conceber-se como estruturados a partir de fases pertencentes a um mes-

mo Núcleo Aspectual); os segundos, ao invés, descrevem situações não dinâmicas, 

isto é, aquelas em que não se verifica qualquer mudança ao nível do estado de coi-

sas que representam, porque perspectivado como inalterado ao longo do tempo 

(trata-se, por conseguinte, de um “contínuo estático”). Nos primeiros, porque não 

se apresentam do mesmo modo (isto é, uns marcam uma fase, outros marcam 

outra e/ou outras), é possível distinguir os seguintes subtipos: actividades ou pro-

cessos, accomplishments ou processos culminados, achievements ou culminações 

e pontos; nos segundos, por seu turno, porque carecem de todo de uma estrutura 

fásica, é impossível estabelecer quaisquer subcategorias. Em todo o caso, Moens 

(1987) propõe a seguinte divisão para os estativos (Cunha 1998: 29): estados  

lex icais (correspondem a predicações cujo valor estativo resulta da contribuição 

prestada por certas propriedades inerentes a determinados itens lexicais), estados 

progressivos (os que resultam dos efeitos da aplicação do operador aspectual 

Progressivo), estados resul tat ivos (correspondem à última fase do Núcleo 

Aspectual, isto é, os que dão conta de forma não dinâmica das “consequências” 

subjacentes a grande parte das culminações), e estados habi tuais (os que se 

                                                        
65 Para outros detalhes, cf. Cunha (1998: 27). 
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formam a partir da iteração de eventos, passando a ser perspectivados como um 

todo, e que dão origem a um “contínuo” estático). E, por fim, porque a Rede 

Aspectual permite a passagem de estados para processos, distingue estados 

faseáveis (os que podem sofrer a “transição” para eventos) dos estados não 

faseáveis (os que estão impedidos de se tornarem eventos). 

No terceiro item, dedicado à articulação tempo/aspecto, começa-se por chamar 

a atenção para a ‘sensibilidade’ às classes aspectuais de muitos adverbiais tempo-

rais (os ‘durativos’ com processos e estados; os ‘pontuais’ com processos culmi-

nados, culminações e pontos; e os ‘frequenciais’, que convertem eventos em esta-

dos habituais); passando-se, num primeiro momento, a uma breve reflexão sobre o 

facto de os tempos gramaticais, numa língua como o português, para além das 

informações temporais, veicularem também várias outras de natureza aspectual, 

centrando particularmente o foco no Pretérito Perfeito (1. perfectivo?, 2. terminati-

vo?, 3. passado e neutro em termos aspectuais?), mas também no Imperfeito (esta-

tividade e carácter habitual ou frequentativo, para além de passado), Presente do 

Indicativo (habitual ou frequentativo) e Pretérito Perfeito Composto (para além de 

perspectivar uma situação como «começada no passado mas prolongando-se 

potencialmente até ao tempo presente»66, parece converter as situações em esta-

dos habituais ou frequentativos); e, num segundo momento, ao estabelecimento 

das diferenças entre Tempo e Aspecto (1. o primeiro é um conceito basicamente 

“relacional” – localização de uma eventualidade em relação a um “ponto de refe-

rência” – e o segundo, ao invés, diz respeito à “perspectivação temporal do interior 

de uma eventualidade”; 2. porque relacional, o primeiro é uma categoria deíctica – 

e estabelece quase sempre relações de tipo anafórico – e o segundo, pelo contrá-

rio, é essencialmente “autónomo”, no que à referência diz respeito; 3. e, em último 

lugar, o primeiro aborda as eventualidades de um modo essencialmente exterior, 

isto é, ‘atomicamente’ e o segundo, de modo inverso, a partir do seu próprio inte-

rior, ou seja, ‘subatomicamente’); concluindo com a relação entre aspecto e 

                                                        
66 Cunha (1998: 43). 
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Aktionsart, para o que recorda três concepções do primeiro (sentido estreito: desig-

na apenas as ‘oposições sistematicamente gramaticalizadas’, relativas à perspecti-

vação interna das situações; sentido nem estreito nem largo: refere todas as infor-

mações relativas à estruturação interna das situações morfológica ou flexionalmen-

te marcadas; sentido largo: concepção sem restrições, ou seja, concebe-se como 

uma noção puramente semântica, independentemente das variações aos níveis 

sintáctico e morfológico), adoptando uma concepção abrangente e unificada, ou 

seja, o Aspecto é, antes do mais, uma noção semântica e, como tal, diz respeito à 

estruturação temporal interna das predicações, mantendo por isso uma certa inde-

pendência relativamente às diversas propriedades sintácticas, morfológicas ou lexi-

cais envolvidas (Cunha 1998: 49). 

No capítulo II (As construções com Progressivo), depois de dizer como se obtêm 

(com <estar a + infinitivo>, na norma-padrão do PE, <estar + gerúndio>, em algu-

mas variedades do Alentejo e Açores e também no PB) e que ocorrem com a quase 

totalidade das classes aspectuais de predicações, (i) resenha alguns problemas 

clássicos associados ao Progressivo em Semântica Formal, (ii) recorda algumas 

propostas de tratamento, (iii) reflecte sobre a articulação do Progressivo com 

alguns Tempos Gramaticais do português e (iv) trata da construção <estar para>. 

No primeiro ponto, sublinha o carácter estativo das construções progressivas (ou 

seja, as frases no Progressivo comportam-se basicamente como estativos), descre-

ve o paradoxo do Imperfectivo (ou, por outras palavras, os valores de verdade das 

formas progressivas de eventualidades télicas não implicam a verdade do “todo” da 

situação correspondente) e fala da relação entre o Progressivo e as classes aspec-

tuais de predicações (por exemplo,  os achievements, na estrutura progressiva, 

perdem não só a telicidade como também a “instantaneidade”, a propriedade que 

caracteriza este tipo de situações, e, ainda, com “verbos de criação”, as formas 

progressivas supõem, geralmente, a existência de “objectos incompletos”) (Cunha 

1998: 56-69). No que diz respeito ao segundo ponto, depois de passar em revista 

as virtualidades e defeitos de algumas propostas (sobretudo as baseadas numa 

semântica de “momentos” ou “intervalos”), que não conseguem resolver certos 
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problemas decorrentes da actualização do Progressivo, assume que só a inclusão 

de um sistema composto por um Núcleo e uma Rede Aspectual (como o de Moens 

1987) dá resposta satisfatória aos problemas focados, concebendo o Progressivo 

como um operador aspectual que converte um input necessariamente processual 

num output de tipo estativo (Cunha 1998: 85-91). No terceiro ponto, foca-se sobre-

tudo a relação do Progressivo com o Imperfeito (ambos estativizam as situações 

em que ocorrem), o Pretérito Perfeito (“terminado”, embora não intrinsecamente 

“concluído”), o Presente do Indicativo (não ocorre a leitura preferencialmente habi-

tual) e o Pretérito Perfeito Composto (também torna estativas as situações em que 

ocorre, seja por “prolongamento” até ao presente, seja por iteração de situações) 

(Cunha 1998: 92-93). E, no último ponto, a propósito da possibilidade de uma 

interpretação que remete para o futuro das formas progressivas em inglês (o que 

não acontece em português), parte para a construção <estar para>, que caracteriza 

na eventualidade de representar aquele papel, chegando, porém, à conclusão tra-

tar-se de uma estrutura que não se identifica nem com o Progressivo nem com um 

tempo futuro, mas antes suporte de um estado pré-preparatório (Cunha 1998: 94-

99). 

No III (e último) capítulo (Relações entre o Progressivo e outros operadores 

aspectuais no português), (i) faz uma caracterização geral de alguns operadores 

aspectuais, (ii) verifica a articulação do Progressivo com alguns operadores aspec-

tuais e também com construções predicativas adjectivais e (iii) tece algumas consi-

derações finais. No primeiro item, que começa pela definição de operadores 

aspectuais («elementos linguísticos cuja principal função é a de alterar a “pers-

pectivação” ou a “focalização” das situações, manifestando, portanto, consequên-

cias muito relevantes ao nível da classificação aspectual das expressões com que 

se combinam»67) e pela apresentação da noção de “operação aspectual” (ou seja: 

as categorias aspectuais básicas são comutadas, na Rede, de forma a obter-se o 

input desejado, e este, por seu turno, sofre uma nova transição, devido à acção do 

                                                        
67 Cunha (1998: 103). 
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operador aspectual, de modo a conseguir-se um output final), apresenta as caracte-

rísticas gerais dos seguintes operadores aspectuais: <começar a>, <continuar a>, 

<deixar de> e <parar de>, <acabar de>, <andar a>. 

Porque as características gerais dos primeiros quatro operadores aspectuais se 

apresentam mais abaixo, a propósito da recensão a Cunha (1999), passamos de 

imediato às dos restantes. Assim, <acabar de>, que o A. caracteriza como um 

«operador que veicula o “final”, a “conclusão” ou a “culminação” de um dado 

evento»68, aparentemente pode ocorrer com todas as classes aspectuais, salvo 

estados. Porém, observando um pouco melhor, verifica-se que a sua combinação 

com culminações é bem diferente da da com processos e processos culminados: 

com aquelas, para além da informação aspectual, desempenha também um impor-

tante papel em termos temporais. Em face do exposto, <acabar de> apresenta as 

seguintes propriedades: processos e processos culminados como categoria-base, 

processo básico no input e culminação (ou processo culminado, se, para além de 

culminação, existir um processo preparatório) no output (Cunha 1998: 122). 

<Andar a>, que «descreve a ocorrência “iterada”, “prolongada” ou “frequente” de 

um evento ou de parte(s) de um evento»69, ocorre, tipicamente, com todas as 

categorias aspectuais, com excepção dos estados não faseáveis (tal qual com 

<estar a>); e o mesmo se passa em relação à conversão das diversas categorias 

aspectuais em processos (o seu input) e, ainda, no que ao output diz respeito 

(estados, com ambos os operadores), apenas com a diferença de que, com <estar 

a>, como se viu, se tem um estado progressivo e, com <andar a>, um estado habi-

tual ou frequentativo. Portanto, e em síntese, temos: eventos e estados faseáveis 

como categoria-base, processo no input e estado habitual ou frequentativo no out-

put. 

No segundo item, relaciona o Progressivo com alguns outros operadores aspec-

tuais, mais propriamente: verifica o comportamento de um e outros quando ou são 

                                                        
68 Cunha (1998: 118). 
69 Cunha (1998: 123). 
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escopo de ou estão no escopo de, respectivamente, isto é, trata-se de ter em conta 

o carácter composicional e hierarquizado das estruturas com vários operadores. 

Assim, veja-se o que se passa com os que se acabaram de considerar: <começar 

a>, como todos os outros eventos pontuais, pode surgir no escopo do Progressivo 

(tem-se, nestes casos, um processo preparatório); <continuar a>: se o output é um 

estado não faseável, esta estrutura dificilmente ocorre sob o escopo do Progressivo; 

se, ao invés, for um processo, já é possível aparecer no seu escopo; <deixar de> 

comporta-se tal como <continuar a>, para além de que pode ter escopo sobre as 

formas progressivas; <parar de> pode surgir sem problemas dentro do escopo do 

Progressivo, mas o inverso já não é muito plausível; <acabar de>, no escopo do 

Progressivo, comporta-se tal qual as outras culminações, porém a situação inversa 

(o Progressivo no escopo de <acabar de>) é algo anómalo; e <andar a>, visto tra-

tar-se de um estado de tipo não faseável, não pode ocorrer no escopo do Progressi-

vo, e o contrário também não parece lá muito plausível (Cunha 1998: 127-135). 

E no que às construções predicativas adjectivais diz respeito, o A. apresenta a 

seguinte relação comportamental (Cunha 1998: 146): <ser ADJ> expressa estado 

(propriedades de um indivíduo); <estar ADJ> e <continuar ADJ>, estado (manifes-

tações temporalmente limitadas de um indivíduo); <andar ADJ>, estado habitual ou 

frequentativo; e <ficar ADJ>, culminação com estado resultante expresso. 

No último item, reflecte sobre questões de estrutura e organização da sua pró-

pria investigação (opção de caracterizar o Progressivo como um operador aspectual 

que converte processos em estados) e sobre problemas e questões em aberto (o 

que se deve entender exactamente por Perfectividade e qual a estrutura que melhor 

a expressa no português: <ter + particípio>? ou <ter + OD + particípio flexionado>?; 

a dificuldade em se encontrar uma definição incontrovertida e rigorosa de ‘estado’; 

outra vez sobre o carácter estativo das formas progressivas; construções progressi-

vas: estados faseáveis” ou “não faseáveis”?), concluindo (caracterização semântica 

de <estar a> em contextos de ocorrência muito diversificados e a noção de ‘opera-

dor aspectual’, fundamental para a dilucidação das suas funções e propriedades) 
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com a chamada de atenção para as interacções entre os diversos operadores e 

entre estes e os Tempos Gramaticais do português (perspectivas futuras). 

Em Cunha (1999)70, temos praticamente uma (espécie de) síntese do capítulo 

terceiro de Cunha (1998), com excepção das quatro páginas iniciais onde, eviden-

temente, se procede à apresentação dos pressupostos teóricos (Núcleo Aspectual: 

processo preparatório, ponto de culminação e estado resultante; classes aspectuais 

de eventos: processos, processos culminados, pontos, culminações e estados e 

respectiva caracterização, com a divisão fundamental entre estados [+ “faseáveis”] 

e estados [– “faseáveis”]; Rede Aspectual: “transições” ou “comutações” – do 

input para o output ou da configuração aspectual) e à caracterização do Progressivo 

e respectivos problemas, decorrentes estes últimos sobretudo da sua análise no 

âmbito de uma semântica de intervalos. 

O núcleo deste trabalho consiste, pois, na caracterização geral dos seguintes 

cinco operadores aspectuais: <começar a> e <passar a>, <continuar a>, <deixar 

de> e <parar de>. <Começar a>, que o A. caracteriza «como representando a pas-

sagem de um “não evento” a um evento, ou, dito de outra forma, como o momento 

que marca o início de uma nova situação»71, pode aparecer combinado com prati-

camente todas as classes aspectuais (salvo os estados que não se podem conver-

ter em processos e talvez também algumas culminações), ou seja: eventos e esta-

dos faseáveis como categoria-base, fase pré-preparatória no input e evento pontual 

no output. <Passar a>, apesar de semanticamente ser semelhante ao anterior 

(permanece a ideia de passagem de uma “não eventualidade” a uma eventualida-

de) (Cunha 1999: 453), distingue-se em todo o caso dele por aspectualmente 

serem outras as suas restrições combinatórias: como input só fases preliminares 

de formas estativas e como output só estados, o que quer dizer que o efeito deste 

operador é «a ‘passagem’ de um estado pré-preparatório a um estado de natureza 

aspectual idêntica.»72 <Continuar a>, que «perspectiva uma eventualidade (durati-
                                                        

70 «Breve análise semântica de alguns operadores aspectuais do português» (16 pp.): comunicação. 
71 Cunha (1999: 451). 
72 Cunha (1999: 453). 
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va) no seu “prolongamento” ou “continuação”, isto é, dá conta de um intervalo não 

inicial de uma situação»73, ocorre com estados não faseáveis (permanecendo 

como tal tanto no input quanto no output) e com eventos e estados faseáveis (por-

tanto, processo quer no input quer no output); para além disso, há algumas dificul-

dades em combiná-lo com certas culminações e, com pontos, só depois de conver-

tidos, por iteração, em processos (Cunha 1999: 454). <Deixar de>, que «designa 

passagem de um evento não completo a um “não evento”, ou seja, descreve a 

“cessação” ou “interrupção” de uma dada eventualidade»74, ocorre quer com 

estados não faseáveis (sendo também este o seu input; o output é um estado ces-

sativo), quer com estados faseáveis e eventos (subsistindo alguma dificuldade na 

sua combinação com culminações) – o que quer dizer que, neste caso, se tem um 

processo como input e um evento pontual + estado cessativo como output. E, por 

fim, <parar de>, que «descreve a “interrupção” ou “paragem” de um dado even-

to»75, parece não poder aplicar-se a estados nem a culminações, mas ocorrendo 

exclusivamente com processos e processos culminados (Cunha 1999: 459): pro-

cesso básico como input e evento pontual (+ estado cessativo) como output. 
 

4.8 Um outro contributo importante, ainda que não desenvolvido, para o conhe-

cimento da temática-objecto de estudo na presente pesquisa – e que naturalmente 

contribui para a percepção do aspecto enquanto categoria da verbalidade – é o de 

Oliveira & Cunha & Matos (2001)76 que, no fundo, consiste numa breve (as cir-

cunstâncias também não permitem aprofundamentos) análise de alguns operado-

res aspectuais em PE e PB. Para isso, e numa espécie de introdução, assinalam 

nas duas variedades do português casos de construções plenamente paralelas 

(<começar a, passar a, deixar de, chegar a, parar de + infinitivo>), parcial ou varia-

                                                        
73 Cunha (1999: 454). 
74 Cunha (1999: 456). 
75 Cunha (1999: 458). 
76 «Alguns operadores aspectuais em português europeu e português brasileiro» (13 pp.): comunica-

ção. 
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velmente correspondentes (<continuar a + infinitivo>/ <continuar + gerúndio>, 

<acabar de + infinitivo>/ <acabar + gerúndio> ou <acabar de/ por + infinitivo>) e 

divergentes (<estar a + infinitivo>, <estar + gerúndio>, <ficar a + infinitivo> e <ficar 

+ gerúndio>) que, tendo em atenção as construções em que ocorrem, consideram 

operadores aspectuais porque «operam alterações no output e permitem veri-

ficar que são despoletadas comutações aspectuais na base, ou seja, no tipo aspec-

tual de predicado de partida, determinando também, em vários casos, que o pró-

prio tipo aspectual de input seja alterado para poder ocorrer com certos operado-

res, não criando anomalias semânticas.»77 

Depois, para se poder proceder à descrição do anunciado, apresenta-se a tipo-

logia aspectual usada (a de Moens 1987, que é muito semelhante à de Vendler 

1967): estados e eventos (oposição básica) e estados lex icais (não faseá-

ve is – do tipo <ser verde>, <ser alto> – e faseáveis – do tipo <ser simpáti-

co>)78, estados progressivos, estados consequentes e estados habi -

tuais, por um lado, e processos (paralelo a activities), processos culminados  

(accomplishments), culminações (achievements) e pontos (diferentes de culmi-

nações por não admitirem estado consequente), por outro lado, classificação 

aspectual das predicações esta que tem a sua génese no Núcleo Aspectual  

(também Moens 1987), constituído por três fases principais: processo prepara-

tór io (fase de tipo processual e durativo), ponto de culminação (fase pontual 

que pressupõe uma mudança) e estado consequente (que descreve algumas 

consequências associadas a alguns pontos de culminação), a que se associa estrei-

tamente uma Rede Aspectual  (fenómeno que permite, sob certas condições, a 

transição de um determinado tipo aspectual para outro). 

Feita a apresentação dos pressupostos teóricos, passam à descrição do Pro-

gressivo em relação com alguns outros operadores nas duas variedades do portu-

guês referidas, começando por dizer que aquele pode ocorrer com qualquer tipo de 

                                                        
77 Oliveira & Cunha & Matos (2001: 737). 
78 Sobre esta distinção, cf. Cunha (1998: 31 e 1999: 448-449). 
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evento, excepto com estados não faseáveis, tanto numa variante quanto na outra – 

o que quer significar que o input terá que ser um processo e o output um estado 

(progressivo). Para além disso, em termos temporais, o contraste entre o Presente 

do Indicativo e o Presente Progressivo, com excepção de uma “leitura de futuro” 

para a construção com gerúndio, permite asseverar que, igualmente nas duas 

variedades do português em questão, o primeiro é só com estados que mantém 

características temporais porque, com eventos, transforma-os em estados habituais 

– o que quer dizer que, nestes casos, o Presente Progressivo é que é o responsável 

pela informação temporal de sobreposição (total ou parcial) com o tempo da enun-

ciação (Oliveira & Cunha & Matos 2001: 739). 

No que diz respeito aos outros operadores, temos que <estar para + infinitivo> 

pode ocorrer com todos os tipos aspectuais, excepto com estados não faseáveis, 

quando se faz a medição de uma fase pré-preparatória. Por este motivo, os AA. 

consideram que «não se trata de um operador aspectual, mas antes de um pers-

pectivador, que mede a duração da fase pré-preparatória, marcando eventualmente 

o começo da fase preparatória.»79 <Andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio> são 

semanticamente aparentados com <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio>, isto 

é, (i) ocorrem com eventos e estados faseáveis, (ii) o input é um processo (básico 

ou derivado) e (iii) só mesmo no output é que divergem: naqueles é um estado 

habitual e, nestes, como já se disse, um estado progressivo. <Ficar a + infinitivo> e 

<ficar + gerúndio> também são afins do Progressivo, ou seja, (i) admitem, no seu 

escopo, estados faseáveis e eventos, (ii) o input é um processo (igualmente básico 

ou derivado) e (iii) o output é, nestes, diferentemente do Progressivo, um evento 

pontual + estado consequente. E, por fim, <continuar a + infinitivo> e <continuar + 

gerúndio>, ao contrário dos operadores aspectuais precedentes, coocorrem com 

qualquer classe aspectual de predicação (Oliveira & Cunha & Matos 2001: 744) e, 

por consequência, tanto no input quanto no output, temos ou estados não faseáveis 

                                                        
79 Oliveira & Cunha & Matos (2001: 740). 
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ou processos pois, segundo os AA., <continuar a> «participa em duas estruturas 

aspectuais marcadamente divergentes»80. 
 

4.9 A última contribuição de autoria portuguesa que convoco a esta espécie de 

ponto de situação dos estudos sobre o aspecto no português é a de Duarte & Brito 

(2003)81. Trata-se de uma apresentação-caracterização sumária (como é próprio 

de um subcapítulo de uma gramática), mas límpida (o que facilita enormemente a 

leitura a consulentes desconhecedores e/ou não dominadores destas matérias), 

para além de utilitária, dos diferentes tipos de situações e tipos aspectuais de ver-

bos que as descrevem, bem como da relação entre estes últimos e a respectiva 

estrutura argumental. 

As AA. começam por distinguir estados (situações não dinâmicas) de eventos 

e processos (situações dinâmicas, não estativas), dizendo que os primeiros são 

descritos por verbos estativos e os segundos, por verbos não estativos – 

dois tipos de verbos cuja diferença radica na impossibilidade (os primeiros)/ possi-

bilidade (os segundos) de ocorrerem em frases imperativas. 

Caracterizam, a seguir, as situações dinâmicas, que se distinguem entre si (i) 

por tenderem ou não para um fim (respectivamente, té l icas ou até l icas), (ii) por 

terem ou não duração e (iii) por apresentarem ou não estado resultante: as situa-

ções dinâmicas atélicas (denominadas processos) caracterizam-se porque a 

duração se apresenta sem delimitação (admitindo, por conseguinte, expressões 

adverbiais durativas); as télicas, ao invés, por apresentarem uma duração delimita-

da, porém distintamente, ou seja: os de duração razoavelmente longa (processos 

culminados), os de duração breve (culminações) e os de nenhuma duração 

(pontos); e estes três últimos distinguem-se, ainda, porque os processos culmina-

dos e as culminações exibem estado consequente e os pontos, não. 

                                                        
80 Oliveira & Cunha & Matos (2001: 746-747). 
81 «Tipos de situações e tipologia aspectual dos verbos» e «Natureza aspectual do verbo e respectiva 

estrutura argumental» (8 pp.): subcapítulos de gramática. 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

78  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 
Por fim, averiguam que os distintos tipos aspectuais de verbos pertencem (ou 

podem pertencer) a várias classes. Assim, são ‘estativos’ (aqueles que descrevem 

estados) verbos existenciais (exs.: <existir>, <haver>, <ser>), locativos de dois luga-

res (exs.: <morar>, <residir>), de posse (exs.: <ter>, <pertencer>), epistémicos 

(ex.: <saber>), perceptivos (ex.: <ver>), psicológicos não causativos (ex.: <gostar>) 

e copulativos (exs.: <ser>, <andar>); ‘de processo’, verbos meteorológicos (exs.: 

<chover>, <nevar>), inergativos de actividade física (exs.: <chorar>, <dançar>), de 

movimento (exs.: <correr>, <nadar>) e também transitivos com incorporação do 

objecto (ex.: <A Teresa já comeu>), ‘plurais simples’ (ex.: <O João escreve [poe-

mas]>) ou massivos (ex.: <O Carlos bebe [vinho]>); ‘de processo culminado’, ver-

bos binários e ternários de tipo causativo ou agentivo, em que o argumento interno 

exprime o resultado ou a entidade criada ou afectada pelo processo (exs.: <des-

truir>, <dar>, <comprar>, <deslocar>, <escrever>); ‘de culminação’, verbos uná-

rios de movimento, de aparecimento e desaparecimento em cena, mudança de 

estado (exs.: <chegar>, <sair>, <nascer>, <morrer>, <falecer>, <murchar>, <reju-

venescer>) e alguns predicados binários ou ternários que denotam processo pon-

tual (exs.: <ganhar (a corrida)>, <conseguir (o prémio)>, <pedir (algo)>, <descobrir 

(a solução do problema)>); e ‘pontuais’, verbos unários com o argumento Tema ou 

Experienciador seleccionado para sujeito (exs.: <espirrar>, <suspirar>). 

 

No presente capítulo, como se viu pela apresentação de um conjunto de contri-

buições à temática/problemática em epígrafe, ao “relegarem-se” para segundo 

plano certos tratamentos e ao “destacarem-se” certos outros, fui apontando já 

numa determinada direcção a minha própria maneira de conduzir a investigação 

que ora tenho em mãos – o que se verá melhor no capítulo que se segue e, de 

modo concreto, nos capítulos III a V. Assim (denunciando sentido de unidade e coe-

rência textual), neste capítulo I, aponta-se na direcção de uma orientação; no capí-

tulo II, traçam-se as respectivas coordenadas de natureza teórica, bem como as de 

carácter metodológico; e, nos capítulos III a V, faz-se a aplicação do procedimen-

to/modelo teórico-metodológico assim construído. 


