
 
Valor aspetual básico, dado pelo significado do verbo, 

combinado com os seus complementos; o valor básico 

distingue situações dinâmicas de estativas, pontuais de 

durativas, resultativas ou não. 

 

Valor aspetual 
 

(a) Aspeto lexical 

Expressão linguística da estrutura temporal interna de uma 

situação, independente da sua localização temporal; é dado 

por informação lexical (a) e pelo contexto gramatical (b). 

 

Valor aspetual 



Classes  
aspetuais  

básicas 
 

 


O Pedro está doente. 


A Joana sabe inglês. 


Gosto de ler. 

 

Valor aspetual 
 

Estados 
 
situações não dinâmicas, 
durativas e de estrutura interna 
uniforme 

 

 


A criança espirrou. 


Saramago morreu em 2010. 


O professor premiou o melhor aluno. 


Passeei sem rumo. 

 

Eventos 
 
situações dinâmicas, com etapas 
sucessivas, pontuais ou 
durativas, que podem levar a 
uma mudança do estado de 
coisas inicial 

 

(a) Aspeto lexical: 



Valor aspetual 
 

O contexto gramatical permite construir novos valores 

aspetuais a partir do valor aspetual básico (lexical) − a 

interação de diferentes tempos verbais, verbos 

auxiliares aspetuais, estruturas de quantificação, 

advérbios e locuções adverbiais permite representar 

situações acabadas e não acabadas, iterativas, 

habituais e genéricas. 

 

(b) Aspeto gramatical 



Valores 
aspetuais 

construídos 
 

 


A Ana comeu um gelado. 


Gostei muito de ti. 


Finalmente, acabei de ler Os Maias. 

 

Valor aspetual 
 

Valor perfetivo 
 
Representa situações 
concluídas; o pretérito 
perfeito simples está, 
normalmente, associado a 
este valor, assim como os 
verbos auxiliares acabar de, 
deixar de, parar de 

 

 


A criança chorava copiosamente. 


Os alunos estudavam para o teste, 
quando se ouviu um estrondo. 


Ando a ler o Memorial do Convento. 


O meu pai está a lavar a louça. 

 

Valor imperfetivo 
 
A situação é apresentada 
como não concluída; o 
pretérito imperfeito e os 
verbos auxiliares aspetuais 
estar a ou andar a contribuem 
para a construção deste valor 

 

(b) Aspeto gramatical: 



Valor aspetual 
 

 

 


Os cães gostam de ir à rua. 


Os dinossáurios eram répteis. 


A baleia é um mamífero. 


Quem vai ao ar perde o lugar. 


Dormir a sesta é muito saudável. 

 

A situação descrita no enunciado 
é atemporal e atribui 
propriedades permanente a uma 
entidade ou a uma classe, ou 
mesmo a outras situações. 
Este valor pode ser dado pelo 
presente ou pelo pretérito 
imperfeito do indicativo, por 
predicados estativos, pelos 

determinantes, por exemplo. 

Valores 
aspetuais 

construídos 
 

Valor genérico 



Valor aspetual 
 

Valor habitual 
 
A mesma situação é repetida no 

tempo com a frequência suficiente 

para que se possa considerar um 

hábito para a construção deste 

valor.  
Mais importantes do que os tempos 
verbais são as expressões adverbiais 
como sempre, frequentemente, 
normalmente; estruturas 

quantificadas como todas as 

semanas, duas vezes por dia, 
durante 10 anos, …; ou verbos 
aspetuais como costumar. 

 

 


Geralmente, meu pai compra o 
jornal no quiosque da esquina. 


Levanto-me cedo todos os dias. 


Bebo café três vezes por dia. 


O avô do Afonso deu consultas 
durante 20 anos. 


Costumo ler antes de dormir. 

 

Valores 
aspetuais 

construídos 
 



Valor aspetual 
 

Valor iterativo 
 
A repetição da situação descrita pelo 
enunciado não é sistemática nem 
ocorre com frequência suficiente 
para que se possa considerá-la um 
hábito. 
Este valor é construído 
principalmente pela interação de 
eventos com expressões adverbiais 
como ocasionalmente, ultimamente, 
de vez em quando, agora, naquele 
dia, naquele ano; com estruturas 
quantificadas como duas vezes, 
cinco vezes, muitas vezes, algumas 
vezes; com o pretérito perfeito 
composto ou com verbos auxiliares 
aspetuais como andar a. 

 

 


Como marisco ocasionalmente. 


Naquele dia, o João foi três vezes 
para a rua. 


O professor tem faltado às aulas. 


O meu gato anda a dormir muito. 

 

Valores 
aspetuais 

construídos 
 


