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Yerbal periphrases are one of the most representative ways of expression of the category of aspect in
the Portuguese language.
The purpose of this article is to present how the periphrases compose the aspectual value of
expressions. Moreover the author indicates some semantic incompatibilities, which arise between
particular elements forming together one periphrase and different elements forming whole expressions.

1. O valor aspectual de uma situacao e estabelecido pela integracao de todos os
constituintes que participam na sua definicao. Neste contexto, o valor global de
todo o enunciado constitui sempre uma configuracao dos valores expressos por
todos os seus elementos constitutivos.
Tendo em conta que as perifrases verbais constituem uma estrategia muito
frequente e muito representativa que a lingua portuguesa tern ao seu dispor para a
expressao da categoria de aspecto, a presente comunicacao tem como objectivos
gerais: mostrar como e que as construcoes perifrasticas portuguesas entram na
construcao do valor aspectual de todo o enunciado e, ao mesmo tempo, analisar
algumas incompatibilidades semanticas que se evidenciam entre os diferentes
elementos constitutivos do enunciado.
2. De ponto de vista morfológico, a construcao perifrastica e formada por um
verbo auxiliar ligado a um verbo principal directamente, ou atraves de uma
preposicao. Neste conjunto conjuga-se apenas o auxiliar, pois o verbo principal vem
sempre numa das seguintes formas: no infinitivo impessoal (p. ex.: estd a cantar),
no participio (p. ex.: permaneceu caladd), ou no gerundio (p. ex.: estd cantandó).
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Os auxiliares aspectuais podem descrever situac5es pontuais (p.ex.: comecar a
estudar portugues), ou situacoes durativas (p.ex.: estar a ler), assumindo diferentes
valores aspectuais caracteristicos de cada uma das situac5es: pontual ou durativa'.
O auxiliar pontual, descrevendo a situacao momentanea, descreve sempre eventos.
Qualquer que seja a classe semantica do predicado principal que ocorre numa dada
perifrase, a situacao descrita e um evento. Os auxiliares durativos descrevem
situacóes que se prolongam no tempo, isto e, estados, actividades e eventos
prolongados na terminologia de Z. Yendler (1967). Em geral, as situacSes pontuais,
isto e, eventos, representam uma mudanca de estado ou uma transicao sofrida por
uma mudanca de estado. Ao contrario, as situacoes durativas descrevem, ou a
continuidade dum acontecimento descrito, ou a repeticao deste acontecimento num
dado intervalo de tempo.
Se nós aceitarmos a definicao contida no Diciondrio dos termos linguisticos,
podemos dizer que a perifrase e um termo que designa a utilizacao de diferentes
palavras em vez de uma unica palavra para exprimir a mesma relacao gramatical^.
Neste contexto parece-nos razoavel considerar todas as perifrases e os valores
aspectuais que elas exprimem em duas perspectivas. Na primeira delas, e preciso
analisar a natureza semantica do auxiliar e a natureza semantica do verbo principal,
para considerar depois o jogo aspectual entre os dois constituintes mencionados no
interior de cada uma das perifrases. Como e evidente cada elemento constitutivo
exprime por si o valor aspectual do lexema verbal que, ao depender da combinacao
de dois semantemas em questao, apresentam as caracteristicas próprias do conjunto.
Noutra perspectiva, e necessario situar cada uma das perifrases num contexto
enunciativo e considerar as relaęSes que ela entretem com os outros constituintes,
desta vez, no interior do enunciado. Neste caso, e preciso ter em conta, entre os
outros elementos: o tempo gramatical em que ocorre a perifrase analisada, a quantificacao sobre os nomes e os adverbiais circunstanciais.
3. Comecemos a nossa analise e consideremos algumas perifrases construidas
com os auxiliares pontuais. Tentaremos, em primeiro lugar, apresentar as combi
nacoes possiveis entre o verbo auxiliar e o verbo principal no interior da perifrase,
para passarmos depois a algumas incompatibilidades semanticas no nivel enunciativo.
3.1. As nossas analises evidenciaram os casos em que os auxiliares pontuais se
combinam com os representantos de todas as classes semanticas de predicados
verbais, e os outros casos em que os auxiliares, devido ao seu conteiido semantico,
bloqueiam o uso com os verbos de certas classes de predicados.
Ao primeiro grupo dos auxiliares que nao poem restricoes a uso de predicado
yerbal pertencem, por exemplo, tais como: deixar (de), cessar (de), voltar (a),
' Assim, os auxiliares pontuais podem assumir o valor icoativo, causativo, inceptivo, conclusivo,
ou cessativo; os auxiliares durativos podem exprimir os seguintes valores: cursivo, permansivo, iterativo, frequentativo, habitual ou gnómico.
^ Diciondrio dos termos linguisticos (1990), vol. II, p. 294. Edicoes Cosmos.
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tomar (a), costumar, ser costume, hdbituar-se, etc. Os auxiliares costumar, ser
costume, ser hdbito que ocorrem nas perifrases com o infinitivo expriraem o valor
aspectual habitual, isto e, descrevem as situacoes que ocorrem num intervalo de
tempo tantas vezes que sao consideradas um habito. Vejam-se a titulo de exemplo
as construcoes com o auxiliar costumar:
1. Naguele tempo costumayg haver pouco mmimento na aldeia. (PSF2: 24)
2. O Miguel costumayg escręyer para uma revista. (PSF2: 24)
3. Costumayg sentar-se naguele banco. (FN)
4. Ela costumayg sair muito cedo. (PSF2: 24)

Como se ve, o auxiliar costumar pode coocorrer com todas as classes semanti
cas de predicados verbais, nao existindo incompatibilidade entre o conteudo seman
tico do referido auxiliar e as caracteristicas semanticas de verbos que representam
diferentes tipos de predicados vendlerianos: estado (haver), actividade (escrever),
evento prolongado (sentar-se) e evento instantaneo (sair). Em todos os exemplos
citados, em todas as combinacoes, as construcSes perifrasticas exprimem o valor
aspectual habitual.
3.2. Como ja mencionamos, alguns auxiliares, por razSes semanticas, bloqueiam o uso de certos grupos de predicados. Pode-se dizer por exemplo que, de
modo geral, ha incompatibilidade na coocorrencia entre os auxiliares pontuais e os
eventos instantaneos. Vejam-se a este propósito os seguintes enunciados com o
auxiliar comecar. As perifrases com este auxiUar assumem um valor aspectual
inceptivo, descrevendo uma situacao que comecou a ocorrer no intervalo de tempo
descrito:
5. Depois, a agua (...) comecou a ser verde e luminosa. (AFPC: 115)
6. Bernardo comecou a beijg-lg deyggarinho. (AFPC: 352)
7. Comecou a gbrir gs malas. (JSA: 22)

Raros sao os exemplos que evidenciam a combinacao do auxiliar comecar com
os estados, situacao descrita no exemplo (5). No entanto, de ponto de vista
semantico, nao ha razao para bloquear esta coocorrencia. Sendo telicos e durativos,
os estados gozam de propriedade de subintervalo, e sempre e possivel distinguir as
fases sucessivas da sua duracao. O mesmo acontece nas situacoes durativas representadas pelas construcoes perifrasticas dos enunciados (6) e (7). O verbo beijar
representa uma actividade, o sintagma abrir as malas - um evento prolongado,
devido a presenca no seu conteudo semantico do traco (-1- durativo) e associavel ao
valor inceptivo. Assim, nao ha nenhuma incompatibilidade semantica entre os
elementos constitutivos no interior da perifrase.
Analisemos agora um caso da combinacao do auxiliar comecar (a) com os
representantes dos eventos instantaneos para confirmar a impossibilidade desta
coocorrencia. A este respeito poderiamos citar:
8. * O Pedro comecou a apgggr a luz.
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Repare-se, no entanto, que se nós considerarmos a situacao de apagar a luz
nao como um evento unico, mas como um habito, o enunciado (8) ganha um valor
iterativo, em que a perifrase marca o comeco do referido habito do Pedro.
Compare-se agora o enunciado (8) com (9):
9. O Pedro comecou a apasar a luz desde que pagou muito pela electricidade.

Nesta interpretacao apagar a luz ja nao e um evento instantaneo, mas sim, um
evento prolongado, que e compatiyel com o auxiliar comecar (a).Veja-se ainda o
exemplo (10):
10. O Pedro comecou a apagar as lu7.es.

Desta vez e a quantificacao do objecto directo que constitui um outro factor
que pode tomar o enunciado (8) aceitavel. No caso citado a quantificacao do
objecto altera o valor aspectual de toda a construcao que exprime o valor iterativo.
Estamos perante um evento prolongado, na fase inicial do seu desenvolvimento.
Assim podemos interpretar os outros enunciados reunidos no nosso corpus que
evidenciam, desta vez, a influencia da quantificacao do sujeito, no valor de toda a
relacao predicativa:
W. Jdasprimeiras

dificuldades comecam a sureir. (JSA: 58)

12. Cala a noite ąuando as primeiras viaturas (...) comecaram a entrar em Yendas Novas.
(JSM: 217)
13. Comecayam la a aparecer as cruzes das torres, os telhados das casas, os cumes dos
mentes naturais. (AFPC; 51)

Os enunciados citados impoem algumas observacoes. Como se sabe, ha incom
patibilidade entre a classe de eventos instantaneos e o auxiliar comecar a, que pertence ao grupo dos auxiUares pontuais. No entanto, os enunciados ( U ) - (13) sao
aceitaveis e correctos, devido a pluralidade do sujeito. A interpretacao iterativa do
sujeito determina o desaparecimento da referida incompatibilidade.
3.3. Consideremos agora outra perifrase portuguesa, construida tambem com o
auxiliar pontual, cuja analise evidencia outros problemas e diferentes interpretacoes
semanticas. Referimo-nos ao auxiliar acabar (de) que na perifrase com o infinitivo
do verbo principal assume um valor aspectual conclusivo, descrevendo as situacSes
do ponto de vista de termo da sua ocorrencia. Vejam-se os seguintes enunciados
que mostram diferentes combinacoes do auxiliar acabar (de) com representantes de
diferentes classes de predicados verbais:
14. Esse velho dandy (...) acabara justamente de ter um dos seus acessos de tosse (...)
(EQMI: 85)
15. (...) e acabei de comer e levei-a a Reguengos ao notdrio. (ALA: 160)
16. O meu barbeiro tinha acabado de almocar um tacho de bacalhau com batatas, ąuando
Ihe ocorreu a ideia letal de lavar o cabelo. (AFPC: 91)
17. Acabei de cheear. airuia nem fui a casa. (PSF2: 10)
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Consideremos os exemplos acima. Em (14), na perifrase com o auxiliar acabar
(de), ocorre o verbo ter que representa um estado. Este predicado yerbal que
se caracteriza pela presenca no seu conteudo semantico do traco (+ durativo),
combina-se com facilidade com o auxiliar acabar (de), assumindo o valor aspectual
conclusiyo. Podemos dizer o mesmo acerca dos exemplos (15) e (16), nos quais
ocorrem os verbos durativos comer (actividade) e almocar (evento prolongado).
Repare-se, no entanto, que a situacao descrita em (17) e diferente. O yerbo che gar,
que representa um eyento instantaneo, nao pode ocorrer na perifrase com uma
interpretacao analoga. Ja notamos a incompatibilidade da ocorrencia dos eventos
instantaneos com os auxiliares pontuais. No entanto, temos de lembrar-nos do facto,
de que a forma portuguesa acabar (de), alem da possibilidade de exprimir o yalor
conclusiyo, pode localizar tambem um eyento temporalmente, indicando um evento
recem-conclufdo. E esta a interpretacao que se pode atribuir ao enunciado (17). Este
enunciado, inteiramente aceitavel, nao assume um yalor meramente conclusiyo,
mas indica a situacao que se realizou no momento imediatament anterior a um
momento de enunciacao (o eyento chegar teve lugar num momento muito recente).
Assim, notamos que as perifrases com acabar (de) com os verbos durativos
admitem duas interpretacSes semanticas, uma aspectual e outra temporal, enquanto
as perifrases com os verbos isentos do traco (-1- durativo), admitem só uma destas
interpretac5es, a interpretacao temporal. Vejam-se a este propósito dois exemplos:
18. Acabei de ler o livro.
(!' interpretacao aspectual - o valor meramente conclusiyo)
(2* interpretacao temporal - li agora mesmo, num momento muito recente)
19. Acabei de sair.
(interpretacao aspectual - impossivel)
(interpretacao temporal - sal agora mesmo, num momento imediatamente anterior)

4. As obseryacóes acima citadas referem-se as perifrases com os auxiliares
pontuais. Yejamos agora algumas restricoes semanticas na construcao de um yalor
aspectual que aparecem com as perifrases construidas com os auxiliares duratiyos.
4.1. Comecemos a nossa analise pela perifrase estar + a + infinitivo que com a
perifrase estar + gerundio constituem as construcoes mais antigas da lingua portuguesa. As duas penfrases mencionadas representam o yalor cursivo, isto e descreyem um estado de coisas em curso.
O auxiliar estar pode surgir na perifrase com os representantes de todos os
tipos de predicados yerbais de Yendler, o que nao quer dizer que todas as combinacoes com diferentes tipos de verbos exprimam um valor aspectual cursivo. Para
podermos evidenciar as principais diferencas semanticas entre todas estas combinacoes possfyeis, propomos considerar quatro enunciados com a perifrase mencionada, com os representantes de todas as classes de predicados yerbais, pela ordem
seguinte: com uma actiyidade, com um eyento prolongado, com um estado e com
um eyento instantaneo.

300

B. Hlibowicka-Węglarz

20. Mas ela estava doente, nao sabia o que estgyg a faz.er. (JSA: 57)
21. Mas estgyg Id a minha patroa a fritar-me os oyos. (JDP: 240)
22. Nao estou a eostar nada de as ver assim . (ARG: 53)
23. Agora a matilha dos credores estaya a chesar. (AFPC: 28)

Combinado com as actividades (fazer) e com os eventos prolongados ifritar os
ovos), a penfrase com o auxiliar durativo estar descreve um estado de coisas em
curso. O exemplo (22) em que na perifrase ocorre um verbo principal durativo, o
verbo estativo gostar, ja e diferente. Repare-se que este tipo de verbos exprime o
valor cursivo atraves da forma simples, atraves da forma do presente do indicativo
(gosto). Assim, a forma perifrastica (estou a gostar) quando ocorre, confere ao pre
dicado estativo um caracter de temporariedade^, dando-nos a entender que uma da
da situacao nao se verificava anteriormente. O mesmo pode-se dizer acerca dos
enunciados:
24. Estgyg agora a pensgr nisso. (ARG: 75)
25. Estou g ye-la a sofrer as insónias e os remorsos do meu crime. (AFPC: 106)

Se Yoltarmos agora a um exemplo (23) em que ocorre o verbo chegar, repre
sentante de um evento instantaneo, verificamos que neste caso o auxiliar estar nao
introduz o valor cursivo, mas indica a proximidade, a iminencia da situacao dscrita,
introduzindo o valor iminencial. Nao estranha pois que os eventos instantaneos,
devido ao seu caracter pontual, nao se combinem com os auxiliares durativos para
descrever as situacSes que estao em curso num dado intervalo de tempo. Em (23) a
situacao descrita esta iminente, mas ainda nao se verificou (os credores ainda nao
chegaram - estavam a chegar). Assim podemos interpretar tambem o exemplo (26)
em que ocorre um outro representante da classe de eventos instantaneos, o verbo
entrar:
26. A fome estd g entrgr comieo. 6 rapazes. (ARG: 74)
(a fome estd a entrar, mas ainda nSo entrou).

4.2. Passemos ainda a analise dos outros auxiliares durativos que assumem o
valor aspectual permansivo, isto e, descrevem a situacao igual ao descrito na
situacao imediatamente anterior. Entre as perifrases construidas com este tipo de
auxiliares podemos citar as seguintes: ficar + a + infinitivo, continuar + a + infinitivo, permanecer + a + infinitivo, etc. A analise detalhada das combinacoes pos
sfyeis entre os auxiliares e os verbos principais no interior da perifrase evidenciou o
facto dos auxiliares citados poderem ocorrer com todos os tipos de predicados,
exepto os eventos instantaneos, o que e facil compreender na expressao de
manutencao da situacao descrita. Se nós combinarmos o auxiliar durativo com um
representante de evento instantaneo, toda a perifrase nao exprime um valor
permansivo, caracteristico de situacSes durativas. Os auxiliares tais como: per' Casanovą (1985: 84).
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manecer, assim como continuar, ąuando se combinam com os eventos instantaneos
exprimem um valor aspectual iterativo, isto e, significam a repeticao da situacao
descrita. Vejam-se a este propósito:
27. (...) ele permaneceu no passeio a acender um ciearro. (ALA: 91)
28. Porąue as pessoas continuavam a nascer e a morrer naguele fim de mundo. (EVA: 83)

Assim, permanecer a, acender um cigarro de (27) significa uma repeticao
multipla da situacao descrita pelo sintagma acender um cigarro. No exemplo (28)
continuar a nascer e a morrer significa certa repeticao da mesma situacao por
varias pessoas. O enunciado (28) impoe tambem outras observacoes interessantes:
a ideia de repeticao resulta tambem da auantificacao do sujeito {as pessoas) e do
emprego do tempo gramatical, preterito imperfeito (continuavam). Esta observacao
confirma, uma vez mais, que para alem do verbo, ha outros constituintes que podem
concorrer para o valor aspectual de todo o enunciado.
5. Toda a nossa analise pos em evidencia que na complexa rede de relaęSes
intraproposicionais interagem numerosos factores, entre os quais e preciso enumerar os seguintes: a natureza semantica do predicado verbal; a escolha do tempo
gramatical; a quantificacao dos sintagmas nominais e a natureza semantica do
adverbial.
O valor referencial de todos os enunciados, isto e a sua significacao global,
resulta do jogo aspectual entre os constituintes acima mencionados.
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