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R E S U M O

Esta dissertação possui dois objetivos centrais:
analisar o aspecto verbal na literatura de cordel e b)

a)

invest^

gar se o aspecto verbal realiza-se diferentenente na literatura
propriamente dita e na literatura de cordel.
A fim de alcançar as metas propostas, encontra-se este
trabalho estruturado em cinco capítulos,
0 Capítulo I aborda as categorias verbais,

detendo-se

no aspecto, cuja gênese nocional é estudada com vistas a

preci

sar iwii conceito para aquela categoria.
0 Capítulo II apresenta diferentes enfoques dados
modalidades aspectuais e analisa especificamente a

às

classifica

ção tipológica proposta por Ataliba T. de Castilho.
0 Capítulo III descreve em linhas gerais os

gêneros

poéticos da literatura popular nordestina e a ideologia da lite
ratura de cordel, no intuito de apresentar o "corpus" a ser exa
minado.
0 Capítulo IV analisa o "corpus" mostrado no

Capítulo

I I I , à luz das linhas teóricas traçadas nos dois primeiros capí
t u l o s , estudando, assim, o aspecto verbal na literatura de

cor

dei.
0 Capítulo V sintetiza os resultados obtidos e

respon

de às indagações que compreendem os objetivos desta disscrtaçãa

A B S T R A C T

This dissertation has two central objectives: a)

to

analyze the verbal aspect in "cordel" literature, and b) to
vestigate if the verbal aspect is realized differently in

in
lite

rature itself and in "cordel" literature.
In order to reach our goal, this study is divided

in

to five chapters.
Chapter I deals with the verbal categories,

focusing

upon aspect, whose notional genesis is studied in order to give
a concept to that category.
Chapter II presents different approaches applied

to

the aspectual modalities and specially analyzes the typological
classification proposed by Ataliba T. de Castilho.
Chapter iii describes in general lines the poetic
terary genres of the popular literature of the

Northeast

silian region) and the ideology of "cordel" literature,

1^
(Bra
thus

presenting the "corpus" to be examined.
Chapter IV analyzes the "corpus" shown in

Chapter

III, in the light of the theoretical lines drawn in the
first chapters, thus examined the verbal aspect in "cordel"

two
li^

terature.
Chapter V synthesizes the results of the study and g^
ves answers to the questions which comprise the objectives
the present dissertation.

of

R É S U M É

Cet exposé a deux objectifs essentiels: a)

analyser

l ’aspect verbal dans la littérature de "cordel" e b)

vérifier

si l'aspect verbal se réalise différemment dans la

littérarure

proprement dite et dans la littérature de "cordel".
Pour aboutir ceux objectives proposés, ce travail est
structuré en cinq chapitres.
Le chapitre I comporte un aperçu des catégories verba
les, en se fixant sur l'aspect, dont la genèse notionnelle

est

étudiée ayant en vue la fixation d'un concept pour cette catégo
rie.
Le chapitre II présente plusieurs approches des
lités aspectuelles et analyse particulièrement la

moda

classifica

tion t3q5ologique proposé par Ataliba T. de Castilho.
Le chapitre III décrit en lignes générales les genres
poétiques de la littérature populaire du nor-est et l'idéologie
de la littérature de "cordel" afin de présenter le "corpus" qui
doit être examiné.
Le chapitre IV analyse le "corpus" présenté au

chap^

tre III, à la lumière des directions théoriques conçues

dans

les deux premiers chapitres, étudiant, donc, l'aspect dans

la

littérature de "cordel".
Le chapitre V est la synthèse des résultats
et répond aux questions qui forment les objectifs de cet
sé.

obtenus
expo

I N T R O D U Ç Ã O

Apesar de não ter sido arrolado pela Nomenclature Gra
matical Brasileira, e, por conseguinte, não constar nas gramáti
cas normativas da língua portuguesa, deve o aspecto verbal

ser

matéria de preocupação pro parte dos lingüistas, dada a sua

re

levância no verbo português.
Com essa assertiva, não somente postulamos a inclusão
oficial do aspecto dentre as categorias verbais
te consideradas

tradicionalmen

(modo, tempo, voz, número e pessoa), mas,

tam

bém, pleiteamos estudos e pesquisas capazes de levá-lo ao lugar
que deve ocupar, pela sua importância à semântica do verbo e

à

estilística da língua.
Apenas dois tnbalhos conhecemos que abordam o

assun

to, embora na literatura pertinente encontrem-se referências e_s
parsas e ligeiras: um, de Simões Ventura,

"Reflexões sobre o A_s

pecto Verbal" - que não pudemos localizar - e outro, de Ataliba
T. de Castilho,

"Introdução ao Estudo do Aspecto Verbal na

Lín

gua Portuguesa".
Neste último estudo, apresentado como tese de doutora
mento em 1966, perante a Universidade de Sao Paulo, encontramos
ao lado dos resultados obtidos uma série de indagações que, uma
vez respondidas, poderiam conferir àquela pesquisa um caráter a
inda mais conclusivo, emprestando à categoria aspectual maiores
e mais detalhadas informações, além de elucidar certos
a ela relacionados

tópicos

(cf. CASTILHO, 031, p. 107-17).

Dentre as indagações formuladas, uma chamou-nos parti

cularmente a atenção:
"As diferentes modalidades de linguagem (linguagem
remte, linguagem popular, etc) têm preferência por determinados
processos de expressão do aspecto?"

(CASTILHO, op, ci t . p.117).

Já que as conclusões relatadas por CASTILHO

prendem-

-se à literatura propriamente dita, logo nos veio à mente

veri

ficar se elas também se aplicariam à literatura de cordel.

Pro

cedendo assim, poderíamos não só confrontar os resultados

por

ele obtidos com aqueles a que chegaríamos, mas, também,
guar até que ponto diferentes registros lingüísticos

averi

tenderiam

a utilizar-se do aspecto verbal de modo diverso.
Contudo, para atingirmos esses objetivos teriamos que
esposar,

"a priori", todas as formulações teóricas

por aquele autor,

defendidas

seguindo-lhe inclusive a metodologia,

sob

pe

na de nos desviarmos do caminho traçado.
Como não somos dado a assuriiir posições apriorísticas,
preferimos analisar o aspecto verbal na literatura de

cordel

dentro de um roteiro novo, que nos permitisse reanalisar a
ria pertinente, embora não nos poupemos na consulta

teo

constante

àquele estudo. Assim fazendo, e caso venhamos a dele nos

afas

tar, por discordância eventual a e.sse ou aquele'enfoque, talvez
sejamos obrigado a deixar algum ponto por examinar, mas, em con
trapartida, haveremos de chegar a outras conclusões, inicialmen
te não previstas, mas - quem sabe? - também significativas.
Nos termos expostos,

buscaremos, em princípio,

res

ponder às questões seguintes:
15) Quantas e quais são as modalidades aspectuais que
se realizam na literatura de cordel?
2^) Quantas e quais são as formas de expressão dessas

modalidades?
3à) 0 aspecto verbal realiza-se diferentemente na

1^

teratura propriamente dita e na literatura de cordel? Sendo

a

resposta afirmativa,

quais são essas diferenças?

A fim de alcançar resposta a essas indagações,

estru

turamos nossa dissertação em cinco capítulos, conforme segue:
No Capítulo I abordaremos as categorias verbais,

d£

tendo-nos no aspecto, cuja gênese nocional é estudada com
tas a apresentar um conceito para aquela categoria.

vi_s

Examinare

mos também sua relação com a categoria temporal e com o modo da
ação.
No Capítulo II apresentaremos diferentes enfoques
dos às modalidades aspectuais, analisando especialmente a

da
cias

sificação proposta por Ataliba T. de Castilho.
No Capítulo III descreveremos, em linhas gerais,

os

gêneros poéticos da literatura popular nordestina e a ideologia
da literatura de cordel, no intuito de apresentar o "corpus"

a

ser examinado.
No Capítulo analisaremos o "corpus" mostrado no
tulo I I I , à luz da li]fihas teóricas traçadas nos dois

cap^

primeiros

capítulos, estudando, pois, o aspecto verbal na literatura

de

cordel.
No Capítulo V sintetizaremos os resultados
apresentando resposta às indagações que compreendem os

obtidos,
objet^

vos desta dissertação.

A origem deste trabalho praticamente nos impôs o méto
do a seguir: o onomasiológico.
Aplicado inicialmente à Lexiologia, o método onomasio

4

lógico, que estuda a forma a partir do conceito, seria

utiliza

do depois por F. Brunot, William E, Buli e Klaus Heger, em seus
estudos sobre os tempos verbais^, tendo-se mostrado válida

a

sua aplicação a pesquisas sobre o aspecto verbal, como se
dencia pela tese de Ataliba T, de Castilho, a que nos

evi

reporta

mos anteriormente.
O
Apesar das criticas de que tem sido alvo^", é -forçoso
reconhecer esse método como capaz do elucidar o quadro

aspectu

al português, dadas as suas particularíssimas manifestações for
mais, o que torna a categoria um tanto refratária à adoção
metodologia,

de

quando não mais eficiente, ao menos mais na moda.

De qualquer forma, dentro das coordenadas a que

nos

subi.ietemos, outro não poderia ser o método a utilizar.
Consignamos a seguir normas e procedimentos adotados:
As obras consultadas diretamente encontram-se
das na bibliografia, ao final deste trabalho.

numera

Sempre que a elas

nos referirmos, mencioná-las-emos pelo número respectivo. Os da
dos bibliográficos atinentes às obras não consultadas diretamen
te encontram-se nas notas postas ao final do capítulo onde
ram citadas.

fo

Tais notas ali se encontram para efeitos de simpl^

ficação dos trabalhos mecanográficos.
Os folhetos que compreendem o "corpus" são citados pe
la primeira letra do tipo que representam; H = Heróico ("0

Va

lente Cascavel ou o Assombro do Sertão"), R = Religioso (”A

3^

Queixa de Satanás á Cristo"), M = Maravilhoso ("História de

Ra

quel e a Fera Encantada") e B = Burlesco ("0 Encontro da

Velha

que Vendia Tabaco com o Matuto que Vendia Furao"). A letra segu^
da de número remete à ordem da estrofe no texto.
No Capítu.lo IV, os exemplos encontram-se

precedidos

de um código, cujo valor daimos a seguir: A primeira letra

(ou

letras) refere-se ao tipo aspectual ( I = Inceptivo, D = Durat_i
vo, T = Terminativo, P = Perfectivo ou Pontual e IT =

Iterati

vo); a segunda letra ( ou letras ) atém-se à natureza

express^

va ( S = Semantema Verbal, FT - Flexão Temporal, TO = Tipo

Ora

cional, PV = Perífrase Verbal e AD = Adjunto Adverbial); o núme
ro diz respeito à ordem do exemplo.
Por medida de economia, os versos são citados em
quência linear, estando separados por barra. Quando há

se

omissão

de verso, indicamos o fato com reticências entre parênteses.
simples eliminação de termo ou expressão é representada por
ticências.

Ocorrem essas omissões sempre que os versos ou

A
re
ter

mos elididos pareceram-nos desnecessários à compreensão do exem
plo citado. As formas de interesse em cada exemplo foram realça
das com grifo.
Ao final, impõe-nos a complexidade do estudo a
dade em atribuir a esta dissertação - principalmente

humi^
naquilo

que de novo guarda - um caráter introdutório, desprovido,assim,
de conclusões definitivas e convicções inabaláveis.
Dar-nos-emos por satisfeito se as conclusões a.
chegarmos puderem contribuir à clareza da matéria analisada
servirem a novos estudos sobre o aspecto verbal na

que
ou

literatura

de cordel.
N O T A S

1. Cf. Karl BALDINGER, 005, p. 11.
2. A respeito, v. BALDINGER, 006, que conclui pela validade
método.

do

Capítulo I

0

A S P E C T O

V E R B A L

1. As Categorias Verbais

Visto na bipartição fundamental de sua estrutura,

o

verbo apresenta uma parte portadora da carga nocional externa o semantema, e outra - o morfema, responsável por um > conjunto
de traços gramaticais que funcionalmente desempenham o
de

papel

atualizadores

do semantema. Tais elementos ensejam ao
re
2
“
ceptor da mensagem transmitida "reconhecer o processo não mais
somente como distinto de todos os outros processos possíveis,mas
também como parte integrante da situação que é objeto da

infor

mação".

varia

(IMBS, 055, p. 10). Desta forma, ao morfema ou

vel morfológica cabe expressar as variações de situação do
ma n t e m a , definindo a natureza do processo ( aspecto ),
nando-o

se

relacio

a um dado momento ( tempo ), ou ao "mouvement de

pen

sée" que no instante da enunciação anima o emissor ( modo). Tam
bém lhe é dado exteriorizar, no tocante ao processo, o

papel

atribuído ao amissor ( voz ), seu relacionamento com o receptor
e o assunto ( pessoa ), bem como a quantidade das pessoas envol
vidas no processo anunciado ( número ).
Na conceituação do professor de Strasbourg (loc.cit.,
pas,), a fala

emprega efetivamente as variações

morfológicas

do verbo para a expressão das já citadas variações de situação.
Ora, estas últimas são infinitamente mais numerosas que
las, resultando daí que a língua é obrigada a agrupar essas

aqu£
si^

7

tuações em situações-tipo e são finalmente estes tipos de situa
ç õ e s , antes que as situações particulares,
femas verbais.

que traduzem os

mor

Segue, pois, que a atualização total, que

deve

processar-se até permitir a identificação das situações no
elas têm de mais particular, é tarefa comum, a m

que

só tempo, aos

morfemas verbais e aos outros elementos de atualização contidos
na frase. Assim sendo, é da frase, e não dela mesma, que a

va

riável morfológica recebe o complemento necessário ao remate de
sua

função atualizante.
As variações de situação traduzidas pelas formas

ver

bais, graças à atuação que sobro elas exercem - nos termos

ac^

ma caracterizados - as variáveis morfológicas, designamos

cate

gorias verbais.
Embora caiba a essas categorias importância tão
vente no que respeita à atualização do processo verbal

rele

virtua^

mente considerado, não dispõe a língua portuguesa de um mecani_s
mo lingüístico capaz de representar a cada uma delas de

modo

unívoco. Por esta razão, uma mesma fonna verbal pode,simultanea
mente, expressar mais de uma categoria, em especial as de aspec
to, modo e tempo. Assim, pelo fato de não serem exclusivas,

ca

berá ao contexto precisar qual a categoria predominante.
VENDRYES, porém, vê o assunto sob outro prisma.

Para

ele, "uma categoria que não se manifesta numa língua dada,

por

meio de um morfema qualquer, não existe nessa língua"(098,

p.

106).
Pelo que se constata no que afirmamos anteriormente,é
outra nossa opinião. E com ela compartilha o mestre Mattoso

CÂ

MARA J r . , quando faz duas ressalvas básicas à.citada formulação
do lingüista francês. São suas estas palavras:
"Em primeiro lugar, não se admita daí, ilusoriamente,

Observações sobre a Categorização do Sistema Verbal

Português"
3
(058) , deraonstra clara e convincentemente essa relevância .
Apesar de serem de aspecto, tempo, modo, voz,

número

e pessoa as categorias verbais, estas reduzem-se tipicamente na
língua portuguesa às quatro primeiras, posto que as duas

últi

mas também se exteriorizsuTi nos nomes. Em vista disso,

enfocare

mos aqui tão-somente aquelas quatro categorias, delas

oferecen

do um painel definidor, desprovido de toda e qualquer

preten

são senão a de revisar-lhes as noções básicas.

Deter-nos-emos

mais, porém, na categoria aspectual, dada a sua substantiva

im

portância a esta dissertação.

1.1. A Categoria de Tempo

Três pontos de referência são tomados pela

categoria

de tempo para situar o processo verbal nura dado momento:
a) o falante;
b) o momento em que se desenrola outro processo e
c) o momento em que se situa idealmente o falante.
"0 desvio do ponto de refrência - acresce

CASTILHO,

(031, p,16), de quem colhemos essas notas - faz oscilar todo
sistema temporal".
solutos

o

Se localizado no falante, temos os tempos ab

( presente, pretérito e futuro ); se no momento em

se desenrola outro procceso, os tempos relativos

que

( imperfeito,

mais-que-perfeito, futuro e perfeito do subjuntivo, futuro
feito) e, finalmente, se localizado no momento em que se

per
situa

idealmente o falante, os tempos históricos; nestes, o

sujeito

se insere na história, assumindo o papel de "dramatis

persona"

10

ou, ainda, adotando um tom profético de quem se sente seguro de
suas palavras.
Referindo-se ao assunto, considera Marcel Colien a sub
jetividade da categoria temporal, afirmando que ela "só tem sen
tido para o sujeito falante, que concebe o tempo de maneira ab£
trata, como uma linlia ideal, e ai traça divisões em relação

a

si mesmo: o que está atrás dele ( no momento em que fala ),

o

passado; o que está

.ante ele ( neste momento preciso ), o pre

sente; o que está adiante dele, o futuro

4

Mesmo sendo o tempo entendido como o eixo das conjuga
ções verbais,essa .categoria evidencia-se essencialmente
ps^ssado "versus" presente, cabendo a este último

dicóto

expressar

os fatos em que não há uma tonalidade temporal^.
Discorrendo sobre o assunto, conclui Eunice
que não se pode considerar em português a categoria de
consoante ela se apresenta no verbo.

"Qualquer

PONTES
tempo,

esquematização

definitiva que se tenta, está sujeita a neutralizações"(079, p.
75).^
Dado o caráter impreciso da divisão das formas
bais dentro do esquema tripartido ( presente, passado e

ver
i^'u.tu

ro ), até mesmo dividindo-as em anteriores e posteriores em

ra

lação ao momento ( que serviria de marco do tempo ) em que

se

fala - propõe aquela autora (loc. cit.) classificá-las como:
a) formas qLie se referem ao passado: Passado;
b) formas que não se referem ao passado: Não-Passado.
Considerando-se que a classificação acima proposta de
ve limitar-se ao português coloquial haveremos de concluir pela
sua funcionalidade, vistos os argumentos que a sustem. Entretan
to, mesmo assim, importa destacar que a diversidade cronológica

11

dos tempos nem sempre se apresenta diretamente marcada no
rior do verbo”^, havendo necessidade de lançar-se mão de

inte
meios

exteriores a ele.
Ferdinand BEUNOT, analisando esses recursos

express_i

vos do tempo, classificou-os em a) intrínsecos : palavras

(v.

g . , a p r è s , p r é , ava n t , etc) e verbos temporais (v.g.,

prévenir

postdater, etc) e b) extrínsecos : advérbios

ensuite,

(v.g.,

a l o r s , ptiis, etc), complementos

(v. g. , le lendemain, la
O
l e ) e tipos oracionais (orações temporais, v . g,).

veil

No que concerne ao assunto, Paul IMBS registra
"determinação interna", que serve para caracterizar as
nações estabelecidas pelo próprio verbo, através de

ujna
determd^

morfemas

gramaticais; e outra, a "determinação exterma", que as
cia através de outros termos complementares àquelas

eviden
atualiza

ções temporais expressas pelo verbo; são eles de natureza lexi
A
9
cal, como os dêiticos ; amanhã, o n t e m , neste mome n t o , etc (IMBS,
op. cit. pas., p. 11-2).
Aliás, esse mesmo lingüista também constatou a nature
za imprecisa da tradicional divisão do tempo em três

momentos

diferentes. Assim, assinalando que as divisões temporais

estão

agrupadas sempre em torno de um ponto de origem ou de um

lao.rco

temporal,

e, por compreender que esse "ponto de origem" forçosa

mente não se localiza no presente, propõe uma nova o

lúcida

abordagem do assunto^^.
Tomando como marco inicial o momento em que se

fala,

chamado de "presente real ou absoluto", e situando ao seu derre
dor, de um lado o passado, e de outro, o futuro, chega ao
ele denomina "sistema primário das divisões temporais".

que

12

Neste caso, o tempo, que seria representado linearmen
te :

apresentaria a seguinte configuração:

Passado

Presente

Futuro

(Origem dos tem
pos)
0 ponto de origem assinalado pode, contudo, ser

de£

locado para o passado ou para o futuro, que se t o m a m à sua vez,
marcos em relação aos quais situar-se-á o processo verbal.

Es

sas duas maneiras novas de encarar-se a divisão dos tempos rece
be o nom.e de "sistemas secundários das divisões e relações
porais'» expressas pelos verbos, cabendo-lhes formar "os

tem
siste

mas do tempo fictício ou relativo" .
A figuração desses "sistemas secundários" seria:

(1)

Pas. Anterior

Passado

Pas. Posterior

(Origem
dos
tempos)
(Comme il n ’avait

q u ’il la reprendrait

pas achevé sa ta il pen- le lendemain).
che,

sa

13

(2)

Fut. Anterior

Futiuro

Fut. Posterior y
>

(Origem
dos
tempos)
(Quand il aura

il estime

q u ’il faudra la

achevé sa tâ

ra, sans

reprendre).

che,

doute

Esses três sistemas ( o primário e os dois

secundá

rios ) podem ser simultaneamente configurados:

Dissertando sobre o tempo presente, divisa-lhe

IMBS

duas características principais, enquanto categoria temporal :"A
possibilidade de provj.r ora do tempo indiviso, ora das divisões
do tempo" (op. cit., p. 27; grifos nossos). No tempo

indiviso,

ou atemporal, estão situados: a) o presente habitual e dos esta
dos permanentes:

"En ce moment je travaille chez..."; b) o

pre

sente das verdades de experiência ou gnômico: "La jeunesse

qui

ent r e , croise à la porte la vieillesse qui sort"; o presente dos
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provérbios:

^On ne badine pas avec l'amour"; o presente das

mo

rais das fábulas :"Plus.fait raison que violence” ; c) o presente
de definição:

"Féodal:... qui appartient à un fief... Qui appar

tient à la féodalité en tant que mode de gouvernement." e d)
presente das verdades eternas:

"La somme des angles d'un

gle est égale à deux droits."(op.

trian

cit., p. 27-8),

T e m o s , p o i s , em torno do mesmo tema e a partir
idênticas conclusões

o

de

( qual seja, a do caráter impreciso da

di

visão tradicional dos tempos verbais ), duas soluções: uma,

de

fendida por PONTES; outra, por IMBS. Em ambas encontramos funda
mentações teóricas e exemplos capazes de lhes servirem de

res

paldo.
Evidentemente, se fossemos utilizar a primeira
classificações - aquela proposta por Eunice PONTES - na

das
aborda

gem de um texto propriamente literário, poderíamos concluir

pe

la sua inadequação; o que atribuiríamos ao seu caráter general^
zador. Todavia, não podemos perder de ,vista que a

classifica

ção em foco prende-se ao português coloquial, cuja

organização

estrutural, dadas as sensíveis reduções

enseja estudo da

cate

goria temporal dentro dos parâmetros estabelecidos.
Já a segunda classificação - a de Paul IMBS -

contra

riamente à primeira, melhor se prestaria ao estudo de um
propriamente literário, permitindo, sendo o caso,

texto

modificações

que a fizessem adequada ao esquema temporal abordado,

levando-

-se em consideração, pelo m e n o s , o código enfocado e suas varia
veis.
Não cabe a este trabalho, dentro dos limites

propos

tos, dissertar sobre o assunto. Contentamo-nos apenas em, citan
do diferentes pontos de vista, tirarmos deles aquilos que

real

e objetivamente nos motiva: a apreensão de noções mais desenvol
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vidas e substanciosas sobre a categoria temporal. Assim

fazen

do, objetivamos solidificar conceitos que nos possam ajudar

a

melhor e mais corretamente analisar o "corpus" escolhido. Este,
por suas características a um tempo literárias - se

considerar

mos o sentido originário da palavra - e a outro, coloquial - se
pensarmos no linguajar distenso que o encerra, levou-nos a
tuar duas concepções distintas de tempo verbal,
uma suas

guardando

si
cada

relações de afinidade com a natureza do "corpus" sele

cionado. Pensamos que um tal posicionamento possa contribuir

à

clareza do tema que abordamos.
A categoria de tempo será ainda realçada neste capítu
lo (item 2.3), quando analisada comparativamente à de

aspecto,

com a qual mantém estreitas relações.

1.2. A Categoria de Modo

A categoria de modo designa a relação entre o

procès

so verbal e o "mouvement de pensée" que no momento da fala

ani

ma o sujeito falante.
Conceituação semelhante a essa, fundamentada em
(op. cit., p.10), encontramos em A. MEILLET, para quem o

IMBS
modo

são "as formas por meio das quais é indicada a atitude

mental

daquele que fala em relação ao processo indicado pelo

verbo"

(070, p. 175).
De sua parte, GILI Y GAYA assente a essa
quando se reporta ao assunto;

concepção

"Entre os meios gramaticais

que

denotam a atitude do falante, encontram-se as formas de conjuga
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ção conhecidas com o nome tradicional de modos"(048, p.131;

o

grifo é nosso).
GUILLAUME, a seu turno, sintetiza o assunto ao

afir

mar peremptório que o problema de modo "é essencialmente

um

problema de visão" (051, p.30; o grifo é nosso).
0 processo verbal, dependendo da maneira pela qual
sujeito a ele relacionado o encare, pode assegurar um fato

o
‘(Í2i

dicativo), anunciar i«n fato com dúvida, ou de modo eventual feub
juntivo) ou querer que em fato aconteça (imperativo).
A noção expressa por cada um desses modos,

contudo,

não é rigorosamente delimitada. Assim é que, o modo indicativo,
devido à sua predominância, interfere na área dos dois

outros,

"cabendo a expressão da dúvida e da vontade a advérbios ou
tipo e sentido de toda a construção frasal, ex: dúvida partiu talvez outem»; vontade - ‘exijo a sua partida"

*ele
(c A m a RA

J r . , 019, p. 231). 0 subjuntivo é hoje, em português, de
bastante restrito a situações lingüísticas tensas, enquanto
imperativo, por ter em regra, no Brasil, uma conotação de
rioridade impositiva, é substituído por uma expressão

ao

uso
o
supe

indireta

de vontade, com o indicativo^^.

1.3. A Categoria de Voz

Também chamada de diátese

12

, a categoria de voz escla
13
rece a relação do sujeito falante com o processo verbal
.
De
pendendo do tipo de relação - se de atividade, passividade

ou

atividade e passividade ao mesmo tempo - teremos, respectivamen
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te, a voz ativa, a passiva e a reflexiva.
Em português, é a voz ativa a apresentação

primária

ou fundamental da forma verbal. Nela, o processo é visto

como

uma ação ou atividade de determinado agente, de quem, pelo
nos na representação lingüística, parte o processo. Em

me
razão

disso, não há, no dizer de CÂMAR/i Jr,, "uma relação constante e
indissolúvel entre os conceitos gramaticais de sujeito e

verbo

na voz ativa"(019, p.355), em que podemos detectar, por

vezes,

a inércia ou a própria passividade do sujeito, v . g . , "o soldado
dorme","o menino apanhou".
Secundariamente, há ainda a voz passiva e a

reflexi

va. Na primeira, o sujeito recebe o impacto da ação verbal
cutada por outrem. De acordo com a natureza formal assumida
lo elemento tradutor do processo anunciado, a voz passiva

exe
pe
pode

apresentar-se de duas maneiras: a analítica ou perifrástica e a
sintéticà ou pronominal.
Já na voz reflexiva, o mesmo ser é sujeito e

objeto,

i.e., ponto de partida e meta do processo verbal - o que
substancia, simultaneamente, a atividade e a passividade do

con
pa

pel do sujeito em relação à dinâmica expressa.

2. A Categoria Aspectual

Através dos tempos, diferentes autores têm-se reporta
do à noção de aspecto de maneiras diversas, razão por que a pró
pria Lingüística não lhe tem reservado com clareza um

conceito

capaz de atender os múltiplos enfoques dados. Assim, uns ao

fa

18

lar de aspecto referem-se ao sentido da raiz verbal,enquanto ou
tros preferem entender como tal somente aqueles casos expressos
por morfemas derivativos...
Essas observações divergentes, seja no tocante à

con

ceituação mesma dessa categoria verbal, ou no que respeita

à

sua existência ou não nas múltiplas línguas analisadas^^, I.van
der HYDE atribui â vagueza da palavra aspecto, traduzida do ru£
so "vid", aumentando-se mais ainda a confusão - ainda no
de HYDE - ao "se querer

dizer

aplicar os fatos lingüísticos

esla

vos a outras línguas de estrutura diferente^^, ao que Jens HOLT
acrescenta o fato de até o presente ter-se discutivo simplesmen
te "as noções lógicas do aspecto e do tempo, ao invés de
16
pretar as próprias formas lingüísticas"

inter

No concernente à natureza conceptual dessa categoria,
inúmeros s~o os posicionamentos teoréticos encontrados.

Uns,

vêem o aspecto relacionado à categoria de tempo; outros,
sam-se em distingui-lo de "modo da ação", enquanto

apre_s

terceiros

não encontram justificativa para tal.
Aqui, limitar-nos-emos ao arrolamento dos mais

signi

ficativos conceitos expendidos com vistas a resguardar a defini
ção a ser formulada; e, no intuito de melhor abordar,o

assuntOy

sentimos necessidade de situá-lo no prisma histórico.
As questões atinentes a aspecto e modo da ação,
como aqueles ligadas às categorias aspectual e temporal,

bem
serão

tratadas oportunamente.

2.1. A Gênese Nocional da Categoria Aspectual; em busca de
conceito.

um
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A noção de duração do processo verbal ressalta da pró
✓

pria análise dos tempos feita pelos gregos

17

, para quem a

cate

goria do aspecto - embora não fosse à época assim nomeada ~
sumiu •significativo relevo, a ponto de dominar todo o

as

sistema

verbal.
VAERÃO, ao assinalar na língua latina a antinomia tem
pora infecta e têmpora perfecta apegou-se não à idéia de tempo,
mas à de aspecto

, eis que o tema do infectum indicava a

ação

em desenvolvimento ( iraperfectiva ), ao passo que o tema do per
fectum realçava a ação conclusa ( perfectiva ),

correspondendo

a cada um deles três momentos distintos: o presente, o
19
e o futuro

passado

Igualmente no s;emítico e no indo-europru é a
expres
^
20
são de duração a dominante,e não a de tempo
, o que melhor po
^

de ser sentido nas línguas eslavas que "conservaram longo
po, e em parte até nossos dias, esta predominância do

tem

aspecto

sobre o tempo"(VENDYES, 098, p.117).
Com efeito, importa ao indo-europeu, antes, assinalar
o aspecto concluso ou

inconcluso do que se anunciava, que indi

car o tempo de sua ocorrência.

Sua preocupação

maior centrava-

-se pois, em estabelecer se a ação verbal "era considerada
sua continuidade ou num momento inicial ou final de seu

em
desen

volvimento, se tinha lugar somente uma vez ou se repetia, se ti
nha um fim ou u m resultado"(VENDRYES, op. cit. p. 117).
Foi a partir da noção de duração constatada nos
bos eslavos que Georg CURTIUS, cedendo a tendências

ver

comparatis

tas, procurou detectar nos verbos gregos aquele valor já consta^
tado no eslavo. Através desses seus estudos, surgidos à luz

em

1846, sob o título de "A Formação dos Tempos e dos Modos era Gr£
go e em Latim" é que a noção de aspecto fez-se introduzir

na

20

lingüística, com "um termo pouco afortunado: Zeitart»'(CARRETEE,
024, p.63), valendo modo de tempo ou qualidade de tempo.

*

Em síntese, Georg CURTIUS, constatando que os

verbos

eslavos podiam ser agrupados em perfectivos e imperfectivos, da
das as características morfológicas que apresentavam para
um desses valores,

"descobria que era possível distinguir

verbo grego, encarado sob esse prisma formal,
po*

cada
no

*os graus de

tem

(Al. Zeitstufe), ou seja, o presente, o passado e o futura,

e a »qualidade de tempo’ (Al. Zeitart), que compreendia

três

possibilidades; a) ação d^irativa, indicada pelas formas do tema
do presente; b) ação incipiente, expressa pelas formas do

tema

do aoristo, e c) ação completa, representada pelas formas do te
ma do perfeito"

(CASTILHO, 031, p. 21).

A propósito das conclusões a que chegou aquele

aspec

tólogo, despontam-se relevantes duas elucidações quanto ao

as

pecto - termo que viria substituir aquele Zeitart (qualidade do
tempo): a) considerou-o vinculado à categoria temporal, de
era apenas "modo" ou "qualidade" e b) via-o com roupagem
lógica pertinente, o que foi negado por aqueles que

que
morfo

posterior

mente estudaram o assunto. Para estes, a aspecto deveria ser en
tendido como luna categoria semântica.
Era qualquer caso, as idéias levantadas por CURTIUS,em
bora trouxessem em seu bojo as impropriedades que se cingem
conceituações incipientes, conseguiram chamar sobre si as
ções dos estudiosos, transformando o aspecto em matéria de
21
quisas nos mais variados sistemas lingüísticos
Uma

vez introduzido o termo "aspecto" nos

lingüísticos, uma variedade de definições lhe foram

aten
pe_s

.ostiidos
propostas.

Listamos a seguir aquelas mais significativas, no objetivo
co de amparar a definição a ser formulada, ao final.

às

úni
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Impõe-se considerar, não obstante, que, dadas as

dis

paridades existentes nas inúmeras definições encontradas -

o

que evidencia ainda hoje o seu caráter incôndito, houvemos

por

bera ignorar aqui as que apresentam essa categoria com
f
22
rísticas a ela não pertinentes

caracte

Após adiantar ser o aspecto "uma das noções mais dif^
cois e debatidas na Lingüística atual", ressalta Lázaro

CAERE

TER que essa categoria compreende "os matizes não temporais
desenvolvimento da ação verbal, que evocam as diversas

do

formas

verbais" (024, p. 63).
Jacinto do Prado COELHO também subscreve o

conceito

expendido ao dizer que aspecto "é a categoria gramatical median
te a qual se distinguem modalidade de duração (grifo no

origi

nal) do processo ou ação indicada pelo verbo, ou graus de

dife

rentes perfeição (= execução completa) do processo"(033,p.154).
Para CASTILHO o aspecto "é a visão objetiva da

rela

ção entre o processo e o estado expressos pelo verbo e a

idéia

de duração ou desenvolvimento. É, pois, a representação

espa

ciai do processo"(031, p. 14).
A seu tur n o , define LUFT ao aspecto como sendo a cate
goria graimatical do verbo "pela qual este é visto como um

pro

cesso nas várias .fases de seu desenvolvimento" (065, p,2l).
Da maior representatividade são os depoimentos que se
seguem, consideradas as posições conquistadas por seus

autores

no âmbito da ciência lingüística: Meillet e Vendryes.
Para o primeiro,

" a categoria do aspecto, não

menos

variada que a de tempo, inclui tudo o que é ralativo â

duração

e ao grau de acabamento dos processos indicados pelos

verbos"

(MEILLET, 070, p. 183).
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É mais incisivo VENDRYES:

"Chama-se com o nome de

a^

pecto a categoria da dviração" (098, p. 117).
Da análise comparativa dos enunciados acima, evidenc^
am-se duas constantes:
a) a categoria aspectual está associada à duração

ou

desenvolvimento da ação expressa pela forma verbal e
b) embora claramente distintas, as categorias de
pecto e tempo mantêm entre si um ponto de profunâo contato:
bas preocupam-se com o processo verbal, apesar de fazê-lo

as^
am
sob

enfoques distintos. Entretan:to, hão há que confundirem-se:

en

quanto o aspecto vê o processo em si mesmo, o tempo situa-o

em

relação a um momento considerado.
Assim, partindo das conceituações anteriores, podemos
definir aspecto como sendo a categoria que caracteriza o proce£
so verbal em si mesmo, exprimindo objetivamente o seu grau
23
desenvolvimento

de

2-2. As Categorias Aspectual e Temporal

Teoricamente, é sobremaneira simples diferençar uma c
outra categoria. Basta invocar para aspecto a natureza

interna

do processo verbal, e, para tempo, a situação desse processo em
relação a um momento dado. Na prática, contudo, a oposição
tre essas categorias não se mostra evidenciável a tais

en

simple

zas conceituais.
Roca PONS

entendeu muito bem a questão, ao

resumir:

23

"Qualquer que seja a posição que se adote ante o problema da re
lação do tempo com outros conceitos, sobretudo com o de

aspec

to, é indubitável que a citada relação é, em muitos casos,

par

ticularmente estreita e íntima"(o?7,p.23).
Mas, é essa relação particularmente estreita e

ínti

ma, no dizer do lingüista, a responsável por toda uma variedade
de enfoques conflitantes entre as duas categorias enfocadas.
A questão, além de complexa, já remonta à própria de_s
coberta da noção de aspecto, quando em seu nome primitivo— "Ze_i
tart" ~ nada mais significava que não "qualidade de tempo", con
forme vimos.
Porém, foi quando CURTIUS, analisando o verbo

grego,

notou-lhe a duplicidade de noção aspectual ( por ele chamada de
"Zeitart" - qualidade de tempo) e temporal ("Zeitstufe" - graus
de tempo) , que as mais controversas posições se extremarsim
torno de indagação: corresponderiam essas noções a duas

em

catego

rias gramaticais diferentes?
HJELMSLEV reduz o problema a uma unidade bimembre
que chama de "aspecto"; este aqui definido como "uma

a

categoria

morfemática verbal cujos termos tem em comura a facilidade de

se

rem dirigidos por um outro termo, pertençam ou não ao mesmo ne
24
xo, podendo consituir as duas funções simultanemanete."
Comen
tando essa abordagem, MACLENNAN afirma contundente: "no

fundo,

a questão mantém-se em pé, já que a teoria de Hjelmslev não pas
sa de ser uraa hipótese metodológica"(06?, p.35), tendo,

com

ela, evitado uma definição de tempo e aspecto.
Jens HOLT, por sua vez, desfechou contra a teoria

de

Hjelmslev crítica severa,, acusando o autor por "não haver expl^
25
cado as relações mútuas entre tempo e aspecto"
, alegando, por
outro lado, que a categoria de aspecto não é exclusivamente ver

24

bal - embora também ele não tenha contribuído à solução

espera

da.
GUILLAUME prefere fundir as duas noções em debate. Pa
ra ele, não só o tempo e o aspecto, mas também o modo, são face
tas de uma categoria geral de tempo, em sentido lato (cf. 051,
p. 36).
WEINRICH já sustenta a inexistência de íxmbas as
gorias, afirmando:

cate

"temos que eliminar da ciência da

linguagem

a doutrina de aspecto sem deixar rastro dela" e mais

adiante:

"A doutrina de aspecto é, ao menos nas línguas romanicas, falsa
e enganosa*' (lOO, p; 202).
Foi Paul IMBS quem, a nosso ver, melhor trataria o a_s
sunto, emitindo a respeito parecer significativo.
Após apresentar as divisões do tempo em espaços

com

preendidos entre dois pontos, localizados em torno de um

marco

temporal (origem do tempo) escolhido

autor

, pondera aquele

que o espaço existente entre cada um desses dois pontos
ponde ao tempo necessário a seu desenvolvimento. E

corre_s

acrescenta:

estaremos diante da categoria de aspecto no momento em que

con

siderarmos o processo "sob o angulo de seu desenvolvimento

in

terno" e não mais sob o ângulo do lugar que o processo ocupa em
relação ao marco temporal escolhido.
Mais adiante, afirmando que o aspecto é uma das

qua

lidades inerentes ao processo verbal, e realçando sua íntima a£
sociação â categoria de tempo, sem contudo com ele
-se, estabelece:

confundir-

" situando-se na mesma linha progressiva

que

as divisões do tempo, o aspecto não inclui, entretanto, a

no

ção de marco, cjssencial a estas divisões"

fõ^

(055,p. 15). E, ao

nal, arremata: aspecto e tempo, embora intimamente

solidários.
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encerram dois valores de certo modo rivais, cabendo a um

"cer

to ritmo" estabalecer-lhes a dominância alternada. Assim, à
zão em que o aspecto se afirma, o valor temporal mesmo

ra

arrefe

ce" (iMBS, op. cit., loc. cit., pas.).
Como o fizeram os demais autores que trataram do

a£

sunto, Paul IMBS também mostrou-se parcimonioso ao expor

sua

teoria a respeito, a ponto de atribuir a um impenetrável "certo
ritmo" a propriedade de estabelecer
tre a categoria de aspecto e a de

a dominância alternada

en

tempo.

Contudo, no que pese essa restrição, sustentam-lhe

a

teoria esclarecimentos convincentes, razão por que a tomamos co
mo nossa.
Conclusivamente, pois, podemos afirmar que aspecto
tempo caracterizam-se, apenas, na medida em que aquele só
realiza no espaço de que carece o tempo para situar o

e
se

processo

verbal em relação a um momento escolhido como marco da ação.
Pelo caráter ligeiramente vago dessa definição, é pro
vável façam-se restrições, mas é forçoso reconhecer que a

pró

pria natureza abstrata da noção aspectual assim o impõe.

Nou

tras línguas, como no latim, em que tanto o tempo quanto o
pecto apresentam roupagem morfológica específica a cada

um,

evidente seja possível pleitear conceituação mais clara e

apre

ensível. Na língua portuguesa - a que nos voltamos - dada a
lação de intimidade existente entre as duas categorias,
cer-lhes uma diferenciação mais
fa além de nossos limites

tangível afigura-se-nos

27

2.3. A Categoria Aspectual e Modo da Ação

a^

ve

estebe
tare

26

Introduzida a noção de aspecto na lingtlística moderna,
a partir das pesquisas feitas por CURTIUS no verbo eslavo,
guiram-se inúmeros estudos dessa categoria nas mais

se

diferentes

línguase e, com eles, novos enfoques analíticos despontaram, se
28
^
gundo o ponto de vista adotado
Se no verbo eslavo a noção aspectual detinha

elemen

tos morfológicos adequados à sua expressão, nas línguas.onde

o

aspecto passou a ser alvo de estudo, isso não acontecia. Deram-se conta os aspectólogos que ora a noção estabelecia-se
vés do próprio semantema verbal, ora por intermédio de

atra
flexões

e perífrases.
AGRELL, em 1908, foi o primeiro a nomear essas

situa

ções, chamando ao primeiro tipo expressivo de "Aspelct e ao úl
29
timo de "Aktionsart"
. Em 1934, KOSCHMIEDER ratificaria a apre
ciação agrelliana, deslinhando os conceitos:

"o Aspekt" de

um

verbo seria a expressão de uma ação enquanto terminada ou em d£
senvolvimento" ao passo que

Aktionsart seria "a expressão

uma ação enquanto realizada de certa maneira" (Ap.

de

MACLENNAN,

067, p. 19; grifo nosso).
Essa distinção ganhou foros de legitimidade e por

mui

tos lingüistas passou a ser considerada. Dentre eles,
PORZIG, JAKOBSON, GAMILLSCHEG, HERMANN, van WIJK e

citam-se
30
FADDEGON
.

Roca PONS apresenta a respeito oportuno depoimento. Pa
ra ele, o modo da ação

diz respeito "às idéias ou classes

de

ações expressas por cada verbo", enquanto que o aspecto diz re£
peito "às modalidades que uma mesma idéia verbal pode

adquirir

na conjugação normal ou nas perífrases complementares,

dentro

do mesmo ponto de vista, isto é, atendendo à duração ou

perfe^

ção da ação"^^.
Também Ataliba T. de CASTILHO é do mesmo pensamento. Pa
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ra ele,

"o modo da ação representa vima compreensão latu

sensu

das noções aspectuais, uma vez que abrange um número ilimitado
32
de possibilidades
, englobando e ultrapassando a bipolaridade
que caracteriza o aspecto"

(031, p.40). Já o aspecto,

trário, é o ponto de vista (...) do falante sobre o

"ao

con

desenvolvi

mento da ação. Reduz-se a uma compreensão strictu sensu do
blema, pois se reporta apenas aos graus de realização da

ação

e não à sua natureza mesma, que é a Alctionsart/ Daqui
rem-se as noções aspectuais a uma bipolaridade,

pro

reduz_i_

segundo a

ação

dure (imperfectivo) ou se complete (perfectivo)". (id.ibid,, p.
41).
Pelo visto, pois, o aspecto nada mais é que uma

cias

se especial de modalidade verbal que integra o próprio modo

da

ação; ou, por outra, o enfoque dado a um dos diversos tipos que
encerram modo da ação, donde podermos concluir que este

último

engloba também aquele. Entendendo assim - supomos - é que
franceses resolveram traduzir "Aktionsart" por aspecto,
3'^
do intraduzido o termo "Aspekt"
Apesar de assim ser, não

os
quedan

podemos perder de vista que,

enquanto ao modo da ação é dado compreender a realização

mesma

da ação, ao aspecto cabe expressar seus graus de realização den
tro do espaço temporal, o que mostra a ação verbal como concluí
da (aspecto perfectivo) ou em desenvolvimento (aspecto imperfec
tivo).
A título de ilustração, consideremos a frase;
"As dívidas aumentam assustadoramente".
0 sementema verbal traduz idéia de progressão, a ação anunciada
é vista em seu desenvolvimento e se realiza no instante em
se fala. Assim, temos:

que
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Modo da ação: progressivo.
Aspecto: durativo.
T e m p o : presente.
Pelo exemplo acima, pode-se notar que o aspecto

pren

de-se à interpretação da ação verbal no tocante â oposição dura
ção/completamento, sem importar-se com a sua natureza significa
tiva, que caracteriza o modo da ação. Além do mais., deve-se

no

tar que o modo da ação não passa de uma qualificação aposta

ao

grau de desenvolvimento da ação verbal, espelhando, por

isso,

nossa impressão sobre a natureza durativa da ação verbal.
Assim sendo, não entendemos como o semantema possa ex
pressar unicamente modo da ação, pois a uma variação do enfoque
poderá também exprimir aspecto; por essa razão é que se

fala,

dentro da tipologia verbal, de verbos de tendência aspectual.
verbo "aumentar", por exemplo, apresenta uma nítida

0

tendência

atélica ou imperfectiva, embora possa ocorrer exprimindo perfec
tividade, mantendo-se

todavia,, inalterável,

quanto ao modo

da

ação, que será sempre "progressivo". Tal ocorre porque qualquer
dos meios capazes de alterar a tendência do verbo quanto ao

a£

pecto (v.g., flexão temporal, perífrase verbal, adjunto adverb^
al ou tipo oracional) mostrar-se-á impotente em alterar-lhe

o

modo da ação.
Compare.-se, por xemplo, a frase atrás citada ( "as d^
vidas aumentam assutadoramente.") com:
"As dívidas aiunentaram num segundo".
0 modo da ação permanece o mesmo (i.e., progressivo), mas o
jiHito adverbial "num segundo", que indica subtaneidade,
te o aspecto durativo

ad

conver

(imperfectivo) em pontual (perfectivo).

Pelo exposto é que nos parece insustentável quere ver
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- ao menos na língua portuguesa - entre aspecto e modo da

ação,

outra diferença que não seja a de ponto de vista: olliar na ação
enquanto dure ou se complete, ou compreendê-la em sua

natureza

mesma. Contudo, pesquisas devem ser feitas com o objetivo
aclarar as situaçpqs de contato, confusão ou conflito

de

existen

tes entre ambas. Até lá, devemos responsabilizar-nos pela

sepa

ração desses dois conceitos, evitando-se amalgamá-los sob o
tulo de aspecto se razões há para separá-los. Não

ró

concebermos,

igualmente, como de bom alvitre e correto proceder, atribuir

à

categoria aspectual noções que, pela sua natureza intrínseca d£
vem-se adjungir a modo da ação.
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6 . Sobre neutralização da distinção femporal, v. Eunice

PON

TES, que a localiza: a) no pretérito imperfeito do indicat^
vo, quando indica desejo:

"Eu queria falar no passado,

ago

ra"; b) no pretérito imperfeito do subjuntivo, quando

indj^

ca puramente um desejo ou uma hipótese (modo) , independente
do tempo:

"Ah, se eu pegasse essa gravação" e c) no preteri

to perfeito do indicativo, quando indica puramente o
to da ação:

aspe£

’'Amanhã, a essas horas, ela já foi!" (079, p. 79

-80).
7 . A respeito, v. DUCEOT - TODOROV, 052, p. 373.
8 . Cf. La pensée el la langue. 3éme éd. , Paris, Masson et Cie.,
1953, ap. CASTILHO, 031, p. 114.
9 . Segundo CÂMARA J r . , dêixis é a "faculdade que tem a
gem de designar mostrando, em vez de conceituar. A

lingua
designa

ção deitica, ou mostrativa, figura assim ao lado da designa
ção simbólica ou conceptual em qualquer sistema
CO"

lingttíst_i

(019, p.101). Sobre o assunto, DUCORT-TODOROV (042,

302) discorrem com precisão, indicando ao final do

p:

verbete

a bibliografia referente.
10. Alongamo-nos no assunto devido à sua importância para
estudo. A intenção maior, acrescemos, é apresentar o
que feito por IMBS dessa categoria verbal, com vistas a
tabelecer oportunamente nossa posição sobre o que

este
enfo
e_s

CASTILHO

chama de "aspecto indeterminado".
11. CÂMARA Jr.

(op. cit., loc, cit., pas.). Conforme

anteriormente, as categorias de modo e voz são
revisadas em seus conceitos básicos, eis que uma

expusemos
aqui apenas
abordagem

completa e profunda transcenderia os limites desta disserta
ção.
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12. Diátese ( do grego "diátesis" ) é o "término que

alterna

con. ,el de voz para designar esta categoria verbal"

(CAIiRE

TER, 024, p.141). A Nomenclatura Gramatical Brasileira

aco

llieu o termo tradicional, v o z .
13.

"Ce qu'on entend par le mot v o i x ,c*est une manière d ’àspect
de l'action verbale dans ses rapports avec le sujet,suivant
que l'action est considérée comme accomplie par lui,
par lui ou faite dans son intérêt, avec sa

subie

participation"

(VENDRYES, 098, p. 121).
14. Joseph SZERTICS

(096, p.-16-9) ilustra muito bem o assunto,

tratando da língua espanhola.
15. L*aspect verbal en latin (problème et résultats) in:

Reyue

des Études Latines, 1932, p . 331, ap. SZERTICS, 096, p.16.
15. Jens HOLT ~ Éudes d'aspect. In: Acta Jutlandica, 1943, p. 15,
ap. SZERTICS, 096, p,16. Note-se que a afirmação é de 1943.
17.

"(...) ao analisarem os tempos, davam-lhes denominações que
sublinhavam certos valores não temporais por eles

encerra

dos : agremiando os tempos em dois grandes grupos, os dos de
terminados, horisménoi, e o dos indeterminados ou

aóristoi

- aorir.to e futuro - subdividiam os do primeiro grupo
duas classes distintas: a) o presente, ho enestôs

em

paratati

Icôs e o imperfeito, ho paracheménos paratatikôs.Paratatikôs
vem de parateino,

'estender, desenvolver, durar'; com as i:>a

lavras enestos-e paracheménos, 'presente e -passado' ,
ria-se situar a duração em diferentes perspectivas

que
tempo

rais; b) o perfeito, ho enestos syntetilcôs vem de synteléo,
'acabar, cumprir'. Eis aí, em suma, as noções aspectuais de
duração e acabamento descritas pelos gregos" (CASTILHO,031,
p . 20).
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18. Cf. VAREfíO, in: De lingua latina, IX, 96-9, ap. CRETEELA Jr.
038, p. 140.
19. Embora assim tenha sido, na língua latina " a categoria pr^
mitiva do aspecto entrou em conflito com a categoria do tem
p o , acabando este por sair vencedor do choque produzido:

a

expressão do tempo é inegavelmente a grande inovação do si_s
tema verbal latino"

(CRETELLA Jr., 038, p.139). Cf.,

tam

bém, VENDRYES, 098, p.116.
20. A respeito, encontram-se significativas lições em VENDRYES,
098, p. 117-8.
21. A partir de CURTIUS, inumeráveis foram os estudos

realiza

dos em torno de aspecto. Como nesta sumária apresentação hi£
■tórica postulamos apenas mostrar como surgiu a noção de
pecto, sem a menor pretensão, por incabível aos nossos

a_s
pro

pósitos, de historiar o assunto, remetemos o interessado

a

MACLENNAN, 067, que a ele dedica-se de modo exaustivo, ind^
cando-lhe a farta bibliografia atinente.
22. Retomaremos o assunto nos demais itens deste capítulo,

mor

mente em "As Categorias Aspectual e Temporal".

23. Explicitaremos melhor o conceito de aspecto no item 2.3.("A
Categoria Aspectual e Modo da Ação").
24. Essai d*une théorie de morphèmes. In: Actes du IVéme

Cong,

de L i n g . Copenhague, 1938, p. 145ss, ap. MACLENNAN, 067, p.
35.
25. Études d'aspect. Aarhus-Koberhavan, Ejnar Munksgaard, 1843,
Acta Jutlandica, XV, 2, ap. MACLENNAN, 067, p. 35.
26. Tratamos do assunto no item 1.1.

("A Categoria de Tempo").

27. Outros trabalhos existem que tratam do assunto. Entretanto,
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há que levar-se era conta que as conclusões apresentadas re
portam-se aos diferentes "corpora" analisados. Por essa ra
zão, não podemos tomar-lhes as conceituações em nossa
da. Stephen GILMAN, analisando o "Poema dei C i d " ,

aju

depreen

de da categoria temporal as próprias noções aspectuais, ao
afirmar que o tempo do verbo não é forçosamente

temporal

"y por expresar otros rasgos de la acción, puede ser aspec
tual" ( Tiempos e formas temporales en el Poema del Cid.Ma
drid, Credos, 1961, p. 26, ap. MICHELS, 071, p. 78).
afirmativa seria retomada a seguir:

"hay un claro

Tal
predom^

nio dei sistema aspectual sobre el temporal; ninguno

de

los dos prevalece completamente /(id.ibid.p. 80). T.Oenning
MICHELS conclui pelo mesmo prisma, observando "Don Quijote
de la Mancha".

São suas estas palavras:

"en muchos

casos

de tiempos verbales se evidencian matices o nociones aspec
tuales o temporales, sobre todo en algunos tiempos
apropriados para

más

expresar esas nociones" (071, p. 81).Nas

conclusões de sua tese doutorai - esta baseada em "corpus"
de língua portuguesa - Ataliba

T. de CASTILHO

-se às apreciações acima, registrando:

perfilha

"as categorias

tempo e aspecto não são exclusivas, coexistindo na

de
mesma

forma"(031, p.115).
28.

Vejam-se a propósito as observações feitas por

SZERTICS,

096, p. 15-6.
29.

Enquanto o termo "Aspekt" receberia uma só tradução,
valente ao português "aspecto",

equ^

"Aktionsart" seria traduz^

do por "modo da ação"(Pierre NAERT), "ordem dos processos"
(J. B E UNEL), "qualidade de ação" (Bassols de CLIMENT)
"ação", simplesmente ( Rodolfo LENZ ), ap. CASTILHO,

e
031,

p.40, n.68. Referindo-se à ■primeira das traduções,

afirma

GILI Y GAYA:

incove

"La diferencia es útil, pero tiene el
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niente de que la iiomonimia entre este modo de la acción
y el modo dei verbo puede crear confusiones"

(048,

como não nos pareceu suficientemente fundada a

y

p.148).

observação

do eminente lingüista, demos preferência à tradução por ele
condenada, mesmo por não encontrarmos homonímia entre "modo
da ação" e "modo verbal", já que não tomamos apenas o termo
"modo", isoladamente.
30. Cf. CAERETER, C24, p. 63 e SZERTICS, 096, p. 15.
31. Cf. Introducciôn a la gramática. Barcelona, Teide, 1960, p.
274, ap. MICHELS, 0 ? 1 , p. 66.
32. As modalidades de modo da ação são tantas quantas forem
significações dos verbos, já que, para muitos
dentre os quais os citados PONS-

as

lingüistas,

e CASTILHO, o

semantema

verbal expressa modo da ação. M.Bassols de CLIMENT a respei
to acentua:

o modo da ação "puede revestir multiples

imprevisibles modalidades, no sólo por el número

e

practica

mente ilimitado de aspectos bajo los cuales se presentam las
acciones, sino también porque cabe dárseles una

interpreta

ción distinta de la real"(la cualidade de la acción

verbal

en espanõl. Madrid, CSIC, 1956, p. 136, ap. CASTILHO,

031,

p. 40. Podemos citar duas dessas classificações; a de

DEU£

CHBEIN e a de Alfred SCHOSSIG. 0 primeiro concebe o modo da
ação em três grupos: a) Phasenalctionsarten: momentâneo -pon
tu a l , ingressivo, inceptivo, perfectivo-egressico e

imper

fectivo; b) Mutationsaktionsarten; incoativo, continuativo,
resultativo, iterativo e intensivo; c) Intentionaleaictionar
t e n ; freqüentativo, causativo e desiderativo.

SCHOSSIG

rolou pelo infinitivo todos os verbos que ocorrem na
toire de Segneur de Bayart", classificando-os quanto ao
do da ação em l) durativo:

"baiser la terre"; a)

ar
"His
mo

durativo

com significação finita: "arriver a"; 3) durativo- perfecti
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pus" que analisaremos.
Deixamos definido o aspecto como

sendo a

categoria

que caracteriza o processo verbal em si mesmo, exprimindo

obje

tivamente o seu grau de desenvolvimento.
0 estudo desse grau .de desenvolvimwito tem

propicia

do, através dos tempos, a apreensão das mais desencontradas
dalidades de aspecto, dependendo da língua analisada, do

mo
enfo

que lingüístico dado e - por que não dizer? - das próprias

elu

cubrações intelectuais do autor.
A diversidade das terminologias adotadas também

con

tribui com esses desencontros, embora possamos atribuir-llie
modo mais enfático ponderável responsabilidade pela

de

natureza

complexa e controversa do aspecto.
Não se nos evidencia, por isso, a necessidade de
tarmos aqui da farta bibliografia existente, quanto às

tra

varieda

des tipológicas do aspecto nas demais línguas estudadas.

Ater

nos-emos somente às referências existentes sobre o assunto

em

nossa língua.
Dispomos, pelo que é de nosso conhecimento, de aponas
dois estudos consagrados especificamente ao tema:

"Reflexões so

bre o Aspecto Verbal", de Simões Ventura - que infelizmente não
pudemos consultar^, e "Introdução ao Estudo do Aspecto

Verbal

na Língua Portuguesa", de Ataliba T. de Castilho, a que nos

2

*

re

^

portamos variadas vezes . A exceção destes, tudo o mais são

re

ferências descaracterizadas, por não se servirem os autores
3
palavra aspecto .

da

A seguir, sumariaremos alguns estudos que,

mesmo "en

passant", abordaram o problema da tipologia aspectual.
Jacinto do Prado COELHO (033, p. 154-5)
quatro modalidades de aspecto, conforme abaixo:

identifica
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1. DURATIVO, cc^m o qual está conexo o imperfeito* indi^
ca a ação começada, mas não concluída. Pode ser:
C^^sivo, se há apenas o caráter de duração;

"An

do a ler".
F^offj^cssivo , se a ação se intensifica:

"Estuda

va cada vez mais."
Iterative ou freqüentativo, se a ação se

repe

te; "Passa os dias a ler."
2. PONTUAL, com o qual está conexo o perfeito: indica
uma ação perfeitamente concluída:

"Quando regressava leu

Cam^

lo".
3. INCEPTIVO, quando a ação é focada no início:

"Come

cei a ler Carret."
4. PER^IANSIVO., quando o resultado da ação
permanece;

realizada

"Ficou retido em casa."
Em seguida, atribuindo à categoria de tempo

noções

próprias à de aspecto, afirma:
"Em relação ao passado, o imperfeito distingue-se por
uma (maior ou menor) duração. Assim, dizemos que o

pretérito

perfeito é um, tempo "ponto", enquanto o imperfeito é um
tempo
4
"linha" , ou vim tempo que se prolonga. Entende-se assim a desig
nação tradicional de infectum para o imperfeito e perfectum

pa

ra o perfeito; este indica uma ação conclusa em relação a deter
minado ponto no tempo;' o imperfeito indica^ uma ação que se

con

tinua"(COELHO, 033, p. 154-5).
Mattoso c A m /ü RA Jr.

(02Ò) , apesar de não ter elaborado

uma classificação sua, cita a feita por BRUGMANN (017),
passível de existir n m a

"como

conjugação verbal"^. Comentá-la-emos a
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seguir, por aquele lingtlista carioca tê-la validado para o

por

tuguês.
Contudo, como depreendemos de uma compração entre
duas, a classificação apresentada por COELHO difere da de

as
BRUG

MANN apenas por não conter o aspecto resultativo ( que assinala
os resultados de um processo realizado:

"chegar") e o cessativo

(que assinala o fim do processo:"o plantio esteve perdido"). Im
porta, a propósito, considerar que a classificação de

B R U G W íNN

é de 1905 e que este autor é citado na bibliografia final

do

trabalho de Prado COELHO. Entretanto, apesar de sabermos

ser

a divisão do lingüista lisboeta tirada daquele filólogo alemão,
preferirmos citá-la como de sua autoria - o que de resto ele

o

faz - por tê-la aplicado ao português.^
Discorrendo sobre os meios de expeessão dessas modali
dades, CÂMARA Jr. acrescenta que algumas delas, dentre as quais
° i^cQptivo, o cessativo e o pontual estão

redicadas no

pr£

prio semantema do verbo. 0 aspecto cessativo também " se

acha

no cerne das formas compostas com o auxiliar ter ( ou literaria
mente haver ) e um particípio passado"

(loc.cit., p. 143), onde

"a noção principal se passa para o particípio,; reduzindo-se

o

verbo ter ao papel de se lhe acrescentar, com as flexões usuais
do verbo, a modalidade de realização perfeita"(SAID ALI, 091,p.
204). 0 aspecto freqüentativo - continua CÂMARA Jr. - traduz-se
através de sufixos

(cita -itar) ou âs vezes, por intermédio

presente do indicativo. Já o aspecto cursivo, em qualquer
e no presente, passado ou futuro pode realizar-se com o
auxiliar conjugado com um gerúndio

do
modo

verbo

(CÂI4ARA Jr. , op. cit. ,pas. ,

p. 142-3).
CRETELLA Jr.

(038), que em seu estudo focaliza mais a

noção de tempo e aspecto no grego e no latim, fala da

existên
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cia de várias modalidades

de aspecto, mas considera dignos

de

nota apenas três: o pontual (momentâneo, perfectivo), o cursivo
(contínuo, imperfectivo) e o perfeito. Ao primeiro cabe

ropre

sentar "a ação que termina, assim que se inicia, ou que se

rea

liza mediante um só movimento".

ver

2 salienta a existência de

bos cujos semantemas encerram idéia de pontualidade: achar.

Ao

aspecto cursivo é atribuído o papel designativo da ação que

se

realiza continuamente: ascender, subir, morrer (sic!),

desli

zar. Já ao aspecto perfeito compete expressar a consequência no
presente de uma ação realizada no passado:"ele sabe, i.e . , "ele
estudou seguidamente e, por conseguinte, ficou sabendo"

(id.

ibi d , , p.138).
Noutros trabalhos^, encontramos referências ao

assun

to. Entretanto, pelo fato de seguirem, mas da vezes, as pegadas
de BRUGM.\NN, com pouco ou quase nada de pessoal, preferimos dej^
xá-los à parte.
A seguir, trataremos de apresentar a classificação de
fendida por CASTILHO em sua tese doutoral. Por ser, na

língua

portuguesa, o trabalho mais completo no gênero - tanto quanto é
do nosso conhecincnto - é que nele nos deteremos. Assim fazendo,
pretendemos verificar até que ponto poderemos servir-nos do qua
dro elaborado, tendo em vista os posicionamentos teóricos

ante

riormente assumidos.

2. A Tipologia Aspectual, segundo Ataliba T. de Castilho

0

objetivo previsto era o estudo das modalidades

pectuais do português e a identifacação dos recursos de que

se
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II.B. Resultativo
II.C. Cessativo
III. Repetição

III, Iterativo
III.A: Iterativo imperfect^
vo
III.B. Iterativo perfectivo

IV. Negação da duração
e do completamento

IV. Indeterminado

Trataremos em seguida de cada um desses valores

ou

modalidades, aduzindo-lhes ao final comentários e/ou sugestões,
quando necessário.
I . A Expressão da Duração (Aspecto Imperfectivo)
Quando a ação verbal indica duração, temos o

aspecto

imperfectivo^^, que comporta três variantes; o inceptivo, o cur
sivo e o terminativo.
.A. Aspecto imperfectivo inceptivo; "ocorre

quando

se indicam claramente os primeiros momentos da ação, escapando-í
-nos a duração seqttente que é, todavia, pressentida pelo

falan

te"(p.62). Conhecem~se duas modalidades:
I.A.I. Aspecto imperfectivo inceptivo

propriamente

d i t o : "ocorre quando se quer referir o começo puro e simples da
ação"(p.62).
"E daqui começou a sua adversidade." A. Ribeiro.
"Nasceu a criança, e como era doentinha, eles
ram a discutir." D. Trevisan.

passa
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’’Tempos depois nosso orçamento permitiar-nos
ir um almoço às crianças." F. Namora,

distribu

(permitia-nos =

começa-va

a permitir).
I.A.2. Aspecto imperfectivo inceptivo incoativo:
presenta o começo da ação a que se segue uma mudança de

"re
esta

do"(p.67):
"A noite adormecia sobre a terra, cálida,

tranqüila’
.'

V.Ferreira.
"Ignorava, mas envelhecida fraquejava." G. Ramos.
Para sermos coerente com as exposições feitas (vejam~se os itens 2.1.1. e 2.3., especialncnte), não vemos

proprie

dade na subdivisão de inceptivo. Se a única diferença existente
entre as modalidades que integram o aspecto inceptivo é que
"inceptivo incoativo" representa o começo da ação, mas

o

seguida

de mudança de estado e se esta noção escapa à de duração do pro
cesso v e r b a l , temos que ela encerra antes "modo da ação" que as
pecto. Eliminada a segunda modalidade, acaba-se a razão da

sub

divisão proposta^^.
I.B. Aspecto imperfectivo cursivo: é a"duração de que
não se reconhece o princípio nem o fim, apresentando-se o

pro

cesso em seu pleno desenvolvimento"(p.49). Viram-se duas varian
tes:
I.B.l. Aspecto imperfectivo cursivo propriamente
t o : "a ação é apresentada em seu pleno desenvolvimento,
tindo preocupação em torno do princípio ou do fim do

di

inexi_s

processo"

(p.69):
"Crisipo, tua mulher te engana, e no entanto não tens
chifres; o que perdeste foi a vergonha." G. Figueiredo.
"Não perdôo Lucília (...) porque tenho sofrido muito',’
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D,S. de Queirós.
"Continuava a observar, mas a observação era instint_i
va." G. Ramos.
I.B.2. Aspecto imperfectivo cursivo progressivo:

"in

dica uma duração que importa numa aceleração ou gradação do pro
cesso"(p.76):
"E ia para adiante, o comércio crescia e as

constru

ções atunentavam." Lins do Rego
"... a

administração pública cada vez mais se

redu

zia â vasta cultura de interesses privados." J.H. Rodrigues.
"Há no Brasil uma espécie de preciosismo técnico buro
crático que vai complicando os problemas." R. Braga.
A definição proposta para o aspecto "cursivo" engloba
tão-somente a primeira modalidade apontada (v.g., "cursivo

pro

priamente dito"). Pelas mesmas razões apontadas ao aspecto

"in

ceptivo", não se deve subdividir o "cursivo", eis que a

modalj^

dade "progressivo", por não dizer respeito à duração do

procès

so verbal, mas ao modo de sua realização, traduz noção clara

e

insofismável de "modo da ação".
I.C. Aspecto imperfectivo terminativo: ocorre "quando
a ação terminou após ter durado"(p.79);
"A fita acabou e não falamos no incidente". R.Braga.
"... mal sabia ele que acabava de consolidar a sua me
llior conquista." Paço D'Arcos.
I I . A Expressão do Completamento (Aspecto Perfectivo)
A noção de completamento indica uma ação verbal
pletamente decursa, cumprida.

"Implica na indicação precisa

com
do
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começo e do fim do processo, pólos estes separados por um lapso
de tempo extremamente curto e não significativo"(p.50). Subdivi
de-se em três variantes :
II.A. Aspecto perfectivo pontual: "indica o

processo

que'é acabado tão logo começado"(p.81). Aqui, a duração, de tão
13
inexpressiva, é irrelevante
:
"A galinha tombou num baque surdo e lá ficou" G.Ramos.
"Acabou por vencer a vontade firme do déspota

case_i

r o . " Paço D'Arcos.
"Sentiu repentinamente uma dor na nuca." F. Namora.
II.B. Aspecto perfectivo resultativo: ocorre

"quando

o completamento total da ação implica num resultado que decorre
desse completamento"(p.86):
"E onde o levais a enterrar/ irmão das a l m a s ,/ com

a

semente de chmnbo/ que tem guardada." J.C. de M. Neto.
"Já agora podes me contar tudo, Lobato. 0 meu dia

já

está estragado." R. Magalhães Jr.
II.C. Aspecto perfectivo cessativo: ocorre "quando
noção de acabamento perfeito e total da ação implica na

a

noção

de negação que se reporta ao presente"(p.90):
"Já tive uma letra tão linda e agora..." R. Brandão.
"A Revolução esteve perdida. Houve um momento tão

du

vidoso que cândido dos Reis se suicidou." R. Brandão.

Também aqui, a definição proposta para o valor

"com

pletamento da ação" limita-se apenas ao tipo "pontual". A varie
dade de nome "resultativo" igualmente não atende à noção de

a_s
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pecto - como de resto o próprio autor reconhece (c£. p.49) -vi£
to não se referir ao desenvolvimento da ação verbal. Assim, por
não aderir à oposição duração/completamento, melhor será

enten

dida como sendo modo da ação, segundo a teoria exposta anterior
mente. Já o chamado "cessativo" nada compreende que não seja ca
14
tegoria temporal
I I I . A Expressão da Repetição (Aspecto Iterativo)
Como o próprio nome indica, temos o aspecto iterativo
quando nos deparamos com a idéia de ação repetida. Para

CAST^

LHO (cf. p. 92), o iterativo é um aspecto intermediário entre o
imperfectivo

e o perfectivo, caracterizando-se por ser

"um

verdadeiro coletivo de ações quer durativas, quer pontuais"( p.
50). excluídas as repetições simples^^. Apresenta duas

varian

tes;
III.A, Aspecto iterativo im perfectivo; ocorre

quando

a ação repetida realiza-se através de um verbo imperfectivo:
"D. Fausta brigava com o pai, era uma onça acuada, um
gênio de fora." Lins do Rego.
"Você precisaria ouvir o que tenho ouvido." M.Donato.
"Por outro lado, D. Auta vivia chorando de desgosto."
Lins de Rego.
III.B. Aspecto iterativo perfectivo:ocorre quando

a

ação repetida realiza-se através de um verbo perfectivo:
"Levanto~me cedo, vou aos templos. Depois passo

pela

biblioteca e..." R. Brandão.
"0 Senhor sempre responde bem." A. Callado.
"Aprendera desde pequeno, com José Gomes e o
Tito a soquetear queixo de burro." F. Martins.

Capitão
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IV. A Expressão da Indeterminação •
Trata-se do aspecto "que se caracteriza por não
nem imperfectivo, nem perfectivo (...). Além de avesso à

ser
expre_s

são de aspecto, é-o também á de tempo"(p.50):
"A terra gira em torno do sol."
"Uma semana tem sete dias." G. Ramos.
"A mocidade busca a mocidade." Ciro dos Anjos.
As poucas vezes em que o autor referiu-se ao

"aspecto

indeterminado" foi para mostrar sua vacilação a propósito dessa
"modalidade" ou para negar-lhe a própria noção aspectual^^.

Ao

nosso ver e servindo-nos das palavras do autor, tratam-se as si
tuações arroladas de casos virtuais, em que não se percebe

ou
17
tra idéia que não seja o puro e simples significado do verbo
,

No caso em foco, as formas verbais não se deixam atualizar,
zão

por que não podem traduzir aspecto ( ou mesmo tempo).

ás, IMBS, conforme vimos no capítulo anterior, cita as

ra
Al^

situa

ções identificadas por CASTILHO (cf. p.103-6) como pertencentes
ao "aspecto indeterminado", dizendo que nelas o "processo é
tuado num tempo indiviso". Por essas razões e para sermos
rente com o que registramos na teoria exposta, não nos

si
coe

parece

acertado falar da existência de "aspecto indeterminado".
Assim, desprovido das modalidades por nós consideradas
impróprias, o quadro aspectual do português, proposto por CAST_I
LHO, ficaria sensivelmente mais simples e à luz da teoria expo_s
ta, mais coerente. Essa simplificação mais ainda se

acentuaria

se deixássemos de subtitular o aspecto iterativo com expressões
antitéticas, em nome da economia descritiva da categoria
tual, já que em cada uma das variantes o aspecto continua
cando repetição da ação verbal.

aspec
indi^
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Desta forma, obtemos o quadro aspectual seguinte,

o

qual pretendemos adotar na classificação a ser empreendida

no

Capítulo IV, caso aquelas noções verifiquem-se no '»corpus" sele
cionado e o método adotado nos permita fazê-lo.

Quadro II - 0 Aspecto na Língua Portuguesa

E x p r e s s õ e s
I. Duração

A s p e c t o s
I. Imperfectivo
I.A. Inceptivo
I.B. Durativo
I.e. Terminativo

II. Completamento
III.Repetição

II. Perfectivo (Pontual)
III. Iterativo

Ao final de uma abordagem como esta, em que

procura

mos compreender as variantes das modalidades aspectuais

encon

tradas, impõe-se salientar estarmos distanciados de uma

class_i

ficação simétrica e harmoniosa das diferentes modalidades de as_
pecto, como a pretender-se submeter essa categoria a um

quadro

estrutural e intangível. Mesmo sem perdermos de vista a

nature

za própria do aspecto, suscetíval de análises e

interpretações

variáveis, e sem querermos situar aqui as questões de paraleli^
mo aspectual, não podemos ignorar que a lingtlística é uma
cia humana e "as ciências humanas não deixam reduzir a tais

ciên
es

quemas rigorosamente compartimentados, aos belos quadros sinót^
cos que nossos colegas dás ciências exatas podem'construir
uma segusrança que assaz lhe invejamos"

(LEROY, 061, p. 39).

com
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clic" para o segundo (cf. "Time, Tense and Verb", p. 45 -6,
ap. CASTILHO, 031, p.56). Referindo-se aos primeiros termos,
afirma COUSIN:

"On peut symboliser l ’etat

dans sa

durée,

l ’action dans son procès par une ligne (aspect duratif,

im

perfectif), ou, au contraire, dans leur aboutissement

ou

comme xm tout, par un point (aspect momentané,

perfectif"

(036, p. 98, n.l). Roca PONS (cf. Introducciôn a la Gramâti
ca". Barcelona, Teide, I960, p . 243, ap. MICHELS, 071, p.43-9), estudando os verbos espanhóis, detém-se nesse

estudo.

Para ele, os verbos, conforme o sentido expresso pelo seman
tema, podem ser perfectivos ou imperfectivos.Os

primeiros

apresentam três modalidades distintas, segundo expressem:a)
ação momentânea, sem processo prévio:

"saltar"; b) ação

mo

mentânea, com processo i^révio, de que é resultado;

"llegar"

ou c) ação ou estado claramente durativos, com uma

idoia

mais ou menos próxima de fim:

"cenar". já os

imperfectivos

compreendem; a) verbos que expressam ações durativas mas de
caráter passageiro:

"pasear"; b) verbos que expressam

ou estado de duração larga e indefinida;

"amar"; c)

ação
verbos

que apesar de exprimirem ações sem um fim necessário, alcan
çam parcialmente um resultado desde o momento inicial

da

ação (incoativos): "envejecor"; d) verbos que podem ser con
siderados também como expréssão de um estado alcançado:
ber'); e) verbos cuja ação se compõe de momentos

repetidos

(iterativos): "golpear" e f) verbos e acepções verbais
caráter geral ou habitual:

"sa

"El sol brilla". Neste

de
traba

lho, preferimos adotar os termos "télico" e "atélico"

para

os verbos que denotem, respectivamente, ação-ponto ou ação-linha, já que a classificação proposta por PONS

possibil_i

ta interpretação aspectual e contém noções afetas a modo da
ação.
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5.

C£. CÂMAR/i Jr.

(020, p.142-3) e BRUGMANN (017, p. 521-3)que

se refere aos tipos pontual, cursif, parf a i t , itératif

e

terminatif.
6 . Apropriação idêntica pode ser constatada em Francisco

da

Silva BORBA (013, p. 221), que tira a CÂMARA Jr. o
de BRUGMi^NN, embora sem fazer referência ao
7 . CRETELLA Jr.

fato.

(op. cit., p.138, n.8) refere-se aos tipos

c^

tados por BRUGM/iNN.
8 . Tratararii do assunto: BRí\NDÃ0(0l6) : apresenta as mesmas

cin

co modalidades apontadas por BRUGM/iNN, dando-lhes caracteri^
zação sumária o ilustrando-as com, exemplos

significativos.

Afirma que o aspecto terminativo pode indicar inicio ou fim
de uma ação progressiva (durativa) o que nos parece irrefle
tido (cf. todo o § 286); LUFT (065): identifica seis
e fala sobre algumas possibilidades de expressão da
ria em português

tipos
catego

(cf. o verbete "aspecto", p . 21);

(010), Eunice PONTES

BOLÉO

(079), CÂMI\SA Jr. (021) e KURY

(059)

também tratara do assunto, vembora superficialmente.
9 . Procurou o autor os textos mais "representativos das
rentes camadas da linguagem escrita"(031, p.48),
da em tensa e distensa. A primeira,

dife

subdivid^

"representada pelos tex

tos de linguagem erudita" (ensaios de Pandiá Calógeras,

R.

Magalhães Jr., José Honório Rodrigues e romances, como

os

de Adonias Filho, Raul Brandão, Graciliano Ramos). Na segun
da, incluem-se os cronistas modernos (Rubem Braga, C.
tor Cony, e t c ) , o romance moderno "com seus impulsos de
novação e de fidelidade ao falar espontâneo e

Hej^
re

desataviado"

(Jorge Amado, Mário de Andrade, José Lins do Rego) e o

tea

tro (Jorge de Andrade., Pedro Bloch, Dio.s Gomes), para citar
os exemplos mais eloqtlentes (cf. op. cit. p. 48 e bibliogra
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fia referente a textos, p. 124-7).
10. Limitamo-nos a citar apenas as definições feitas,

fazendo-

-se referência à página onde se encontram, eis que a alusão
à obra afigurou-se-nos redundante. Dispensamo-nos, igualmen
te, da citação dos meios expressivos das modalidades,

por

desnecessária aos objetivos deste súmula e por medida

de

economia. Adiante-se, porém, que, para CASTILHO, a noção a_s
pectual em português pode ser expressa pelo semantema

do

verbo, pela perífrase verbal, pela flexão temporal, por

ad

junto adverbial e por tipo oracional, razão por que conside
ra o aspecto uma categoria de natureza léxico-sintática (v.
a respeito, p.14).
11. Paul Léjay condena os termos imperfectivo

(fr.

"imperfec

tif") e perfectivo (fr. "perfectif") jjor achar que

eles

'•peuvent prêter â des confusion avec 1* imparfait et avec le
parfait ou le ’perfectum*

qui est tout autre chose"(ap. CRE

TELLA Jr., 038, p.139, n.9).
12. Aliás, o próprio autor reconhece esse fato (cf. p. 49). Re_s
salte-se, por outro lado, desagradar-Ihe a

classificação

"inceptivo incoativo", visto que tanto incipio quanto
c h o o , no grego, significam "começo",
13.

in

"início".

"Do ponto de vista lógico não há processo

sem duração

ain

da que breve. Do ponto de vista lingüístico só conta a dura
ção, quando expressiva, considerando-se pontuais

aqueles

processos em que a duração é irrelevante"(CASTILHO, 031, p.

81 ).
14. São do autor estas palavras:

"Entendemos o cessativo como a

terceira possibilidade do aspecto perfectivo; não será

de

mais insistir em que a noção de negação que se reporta

ao

presente não é aspectual (antes temporal), servindo

apenas

54

para configurar a perfectividade"(031,p.90; grifos nossos).
15.

"A conceituação do iterativo como um coletivo de ações

ex

clui a repetição simples, expressa pelo prefixo re- ou pelo
adjunto adverbial de n o v o , como em "Pensei de novo no

que

disse anteontem". Giro dos Anjos. Nessas circunstâncias

o

que ocorre é meramente uma reiteração"(031, p . 92).
16. Referindo-se ao "aspecto indeterminado" o autor

registxa:

"Ao longo dessa pesquisa tivemos a atenção chamada para cer
tos casos em que as formas verbais se mantinham avessas
indicação do aspecto, conservando aquele tom virtual

à
pró

prio ao infinitivo"(op.cit.,p.l02); "... de modo geral, nos
casos encontrados parecia,andar ausente a categoria de
pecto ( e a de tempo)" (op.cit. ,p.102);

"...a frouxa

zação patente em tais casos" (op.cit. ,p.103);

as

atual^

"...como se po

de ver, a insistência vai sempre para o fato em si, virtua_l
mente considerado"(op. cit., p.104).
17.

"A intenção do falante

ao servir-se desse aspecto é a

apresentar apenas a noção expressa pelo verbo, sem

cuidar

de sua duração, completamento ou repetição, ou mesmo do
mento em que deva dar-se(op.cit., p. 103).

de

mo

Capítulo III

A

L I T E R A T U R A

DE

C O R D E L ;

0

"CORPUS"

1. Notações Introdutórias

No capítulo anterior, detivemo-nos especificamente
tipologia aspectual. Desprezando os estudos existentes em
tras línguas, sumariamos alguns daqueles que, na língua

na
ou

portu

guesa, trataram do assunto. Citamos, inicialmente, os trabalhos
de Jacinto do Prado COELHO e Joaquim Mattoso c Am ARA J r . ,
apresentam a classificação feita por BRUGMANN, com

que

ligeiras

modificações. A seguir, reportamo-nos às modalidades aspectuais
consideradas por José CRETELLA Jr. e apresentamos

detalhadamen

te a classificação proposta por Ataliba T. de CASTILHO. A

luz

da teoria exposta no Capítulo I , fizemo-lhes algumas restrições
e concluímos por tm novo quadro aspectual, mais

simples e

coe

rente.
Neste capítulo, visamos apresentar o "corpus"

escolh^

do para análise. Visto ser a chamada "literatura de cordel" e a
literatura popular do nordeste, de um modo geral, pouco conheci
da no sul do p a í s , achamos oportunas algumas considerações
liminares, antes da caracterização do "corpus". Assim,

apresen

tam-se de início os principais elementos relacionados ao
to, fazendo-se referências aos gêneros poéticos e à

ca de uma abordagem vertical.

assun

ideologia

dos poetas populares. Em vista disso, desprezaram-se os
tos controvertidos por não termos aqui a preocupação

pre

aspec

monográf_i
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A expressão ''literatura de cordel" está vinculada aos
folhetos ou romances expostos à venda nas r u a s , mercados e

fei

ras públicas, pendurados em barbantes ou pequenas cordas, ditas
cordéis.
Trata-se de poesia rústica, feita por/para gente
pies, semi-analfabeta,

sim

quase sempre autodidata. Por isso mesmo,

essa literatura impõe-se na simpatia de uma ponderável

parte

do povo - aquela que não tem voz nos meios propriamente

literá

rios.
No início, eram as estórias ou romances

apresentados

pelos "folheteiros", na forma de leitura ou narrativas

canta

das, normalmente ao som das violas. Os folheteiros ou

cantado

res de folhetos eram os próprios autores dos versos.Abandonando
tudo - a família, o lugar de m o r a d a - passavam a levar vida
m a d e , percorrendo os sertões, as feiras, os pátios de

no

igrejas,

os alpendres de casas sertanejas, repetindo aqui e acolá versos
alheios e os seus mesmos, divulgando a obra, trocando-a por gen
tilezas, abrigo, favores,

"trocados".

Mas, chega a imprensa ao seu alcance. A vida

torna-

-se-lhes mais sedentária, menos venturosa. Com a perenidade

de

seus versos, a possibilidade de fama e de lucro certo! Surgiam,
assim, os folhetos, a literatura de cordel.
Ressalte-se, porém, que, uma vez impressos, esses

fo

lhetos não perdem a sua condição de literatura oral. Tal se

ve

rifica por manterem eles aqueles traços que os situam na

mesma

linha evolutiva de seus antecessores, os cantadores de viola.
Caracteristicamente no Nordeste brasileiro, a

litera

tura de cordel manteve-se durante dezenas e dezenas de anos
mo instriAmento ímpar de comunicação. Através dela, os

co

homens
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transmitiam seus pensamentos e inquietações, suas crenças e

su

pertições, seus ensinamentos. Deste modo, era a literatura

de

cordel verdadeiro e possante meio de sedimentação cultural,

ca

paz de marcar uma sociedade tipicamente rural, assentada "em ba
ses feudais e sob muitos aspectos, primitiva"(Mário PONTES,078,
p.29).
Contudo, com o aparecimento do rádio de pilha e da te
levisão^ e com a maior penetração dos jornais, a literatura

de

cordel pouco a pouco cede sua área de dominante influência.

À

medida em que esses meios de comunicação mais modernos vão atin
gindo as comunidades mais longínquas e diversas, a

literatura

de cordel vai-se transfigurando, perdendo seus primitivos aspec
t o s , permutando-os continuadamente, na própria evolução intang^
vel dos costumes.
Tão consideráveis são as influências que a literatura
popular, sobretudo a de cordel, vem sofrendo do rádio, da
visão, do cinema e das revistas em quadrinhos que

"impossível

se torna delimitá-las ou mostrá-las bem destrinchadas,
elas se interpenetrara e se confundera com outras

tel£

tanto

influências"

(CAMPOS, 023, p . 25).
Dentre os principais elementos influenciadores

desta

cam-se as estórias em quadrinhos da literatura norte- americana
e o cinema. Este último faz-se sentir não somente no

aproveita

mento de fotografias para as capas dos folhetos - substituindo,
lamentavelmente, os tradicionais "postais de amor" ou as

valio

sas xilogravuras - mas nos próprios temas versados.
Da literatura propriamente dita, via de regra,

conh£

cem poucas obras os poetas marcadamente populares. Contudo, qua
se todos conhecem a Bíblia, A Imitação de Cristo, as
estórias
3
4
de Carlos Magno ., 0 Lunário Perpétuo e Contos da Carochinha.Dos
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autores brasileiros, José de Alencar é o mais difundido^. Inver
samente, porém, são muitos os escritores que se inspiram na
teratura popular^. Malgrado terem assim suas obras

divulgadas,

emprestando a própria efabulação â fama de escritores
dos, os poetas populares normalmente têm seu nome

l_i

consagra
esquecidos

posto à sombra do anonimato .
Da origem dessa literatura, pouco temos. Opinião gene
ralizada é a que situa sua gênese no romanceiro popular de
dição ibérica.

tra

Foram as canções épico-narrativas, vindas da

pe

nínsula - onde eram chamadas de "romances" ( ou "rimances" )
"xácaras" - que inspiraram e geraram ::>s folhetos populares,

e
de

pois de aqui se transformarem, adaptando-se às feições de nosso
gênio popular. Entretanto, deve-se salientar o fato de essa
teratura tradicional ter influenciado as criações de
escritores

l_i

inúmeros

( que seguiram a medieval tradição dos "exemplos

e

apólogos moralizadores"), como Boccacio, Cervantes e Gil

Vicen

te, até desembocar na literatura de cordel, de tradição
8
-brasileira .

luso-

2. Generös Poéticos

A poesia popular do Nordeste utiliza basicamente
tro tipos de versos.

São eles, pela nomenclatura clássica:

a) a redondilha menor, com cinco sílabas;
b) a redondilha maior, com sete;
c) o decassílabo de corte imperial, com dez e

qua
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d) o hendecassílabo de arte maior, com onze sílabas.

Embora empreguemos aqui o número de sílabas para

ca

racterizar os metros correntes, urge esclarecer que na literatu
ra popular a unidade métrica não é a sílaba, nem as células
tricas ou "pés" da denominação tradicional.
na-nos o mestre

"Em verdade -

mé
ens_i

PROENÇA - os elementos que se

podem

considerar como unidade são os versos, ou grupos de versos e
estrofe,construídos, ou melhor , caracterizados pela linha
nal da declamação,

que, afinal, coincide com as frases

a
to

melód_i

cas da cantoria"(084, p. 5).
Aqui, os versos tomam-se como estrofes e os p é s , como
versos, donde as quadras valerem versos de quatro pés. 0

"pé"

ou verso ( na terminologia clássica ) é que marca, pois, a

uni

dade simples, reconhecida pelos poetas populares, e não a

síla

ba ou células- métricas.
Dentre todos os gêneros, é a sextilha setissilábica a
"forma absolutamente predominante na literatura de cordel" (CA_S
CUDO, 025, p.361). Tão antiga quanto a quadra, era, já no

sécu

lo XVI, popularíssima. 0 romance do "Rei Artur da Távola

Redon

da", mais conhecido como "A Segunda Távola Redonda", de

Jorge

Ferreira (1567),

guarda ao lado das quadras sextilha igual

As

do Nordeste brasileiro.
A sextilha é chamada pelos cantadores de "obra

de

seis pés", ou "verso de seis pés", sendo poucos os folhetos
critos de outra maneira. A presença de sete sílabas nesse
ro é antes obtida pelo exercício constante do ouvido ao
da viola, que propriamente pela contagem métrica. A rima ■

es_
gêne

ritmo
não

obedece a uma precisão técnica, registrando-se, porém, o

esque

ma ABCBDB, como o dominante; rimam os três versos em B,

sendo
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os demais, livres. Um exemplo de Francisco Pequeno,

repentista

paraibano :
"Meus versos inda são do tempo
Que as coisas eram de graça:
Pano medido por vara,
Terra medida por braça,
E um cabelo da barba
Era uma letra na praça."
Há ainda uma variedade de modelos estróficos na

lite

ratura popular. Apontaremos os principais, com ligeiros comenta
rios e exemplo significativo, visando oferecer um panorama

ge

ral da poesia popular nordestina, que tem na literatura de

cor

dei

sua grande representante.
a)

MOIEAO ou MOURS o . É o .
’ desafio natural,

pelos cantadores. Ao longo do tempo tem conhecido grandes varia
ções. Da forma original de seis versos surgiu o moirão de cinco
- ambas em desuso

desde o século passado. Posteriormente,

cp

nheceram-se as variantes de sete pés, o trocado, o moirão- que-você-cai e o voltado.
No moirão de seis p é s , o cantador A faz os dois
meiros versos e os dois últimos, fechando a estrofe.

pr^

0 cantador

B intercala os terceiro e quarto versos. Rimam os versos pares,
sendo os demais,, livres. Um exemplo de Romano E l iaséInácro da
Catingueira :
I -"Seu Romano, estão dizendo
Que nós não cantamos bem!
R - Pra cantar igual a nós.
Aqui não vejo ninguém!.
I - E o diabo que disse isto

pref
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Ê o pir-r que aqui tem!"
No moirão de cinco p é s , havia o revezamento dos canta
dores nos versos e nas estrofes. 0 cantador A, que inicia a pri
meira estrofe, diz o primeiro verso e os três últimos. 0

canta

dor B, que iniciará a estrofe seguinte, intercala o segundo ver
so. 0 primeiro verso rima com o segundo e o quinto, e o

tercei

ro com o quarto. Um exemplo de Francisco Pequeno e Romano Elias
da Paz:
F -"No moirão não deixo nó!
R - 0 meu eu lavro de enxó!
F - Colega, estou pesaroso...
No recinto primoroso
Sei que fico a cantar só!

R - Puxe bem por seu Romano!
F - Colega, este é o plano!
R - Mais tarde tu hás de ver
0 povo todo dizer
Que eu acabei teu engano."

0 moirão do sete p é s , o mais usado presentemente,
formado por uma. estrofe de sete versos. 0 cantador A diz
dois primeiros e os três últimos versos e o cantador B, os
ceiro e quarto versos. A rima obedece ao esquema ABABCCB.
exemplo de Agostinho lopes dos Santos e José B e m a r d i n o de
veira:
A -"Não vá você achar ruim
Este mourão a doer!

é
os
ter
Um
01^
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J - Eu acredito, Agostinho
Naquilo que posso ver!
A - Companheiro, não se gabe,
Que a pessoa que não sab e ,
Agrava a Deus sem querer!"

Essa variante pode ser cantada por três

cantadores,

cabendo ao cantador A os dois primeiros versos, ao cantador

B,

os versos terceiro e quarto e ao cantador C, os três últimos. 0
padrão rimático é ABCBAAB. Um exemplo de Pedra Azul, Canhotinho
e Severino Pinto:

P -"Vou dar começo à questão
Pra ver quem ganha no fim!
C - Eu morro e não tenho medo
Dum pinto pelado assim!
S - Sou pelado, sem canhão.
Por causa de ujri beliscão
. Que tua mãe deu em mim!"

0 moirão trocado diferencia-se do moirão de sete
apenas pelo aparecimento nos quatro primeiros versos de
vras que se alternam. 0 esquema rimático é ABCBDDB. Um
de Lourival Batista e Severino Pinto:
L -"Eu, da graça faço o riso,
E do riso faço a graça!
S - E da massa faço o pão,
E do pão eu faço a massa!
L - Você desgraçou a peça:

pés
pala

exemplo
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Que u ’a misturada dessa
Não liá padeiro que faça!"

0 moirão-que-você-cai, também com versos de sete síla
bas, como nos demais, contém doze versos. 0 cantador A

forma

os três primeiros versos, o sétimo, o oitavo e os três últimos.
0 cantador B, os versos quarto, quinto, sexto e nono. A estrofe
seguinte repetirá os versos terceiro, sexto, nono e décimo

s£

gundo, A rima obedece ao padrão ABCBACADDEED. Um exemplo dos ir
mãos Lourival e Otacílio Batista:

L -"Meu irmão, a hora é esta.
De travar-se um desafio!
Lá vai u m a , duas e três..,
0 - Mas em luta eu não confio
Porque desanima a festa!
Lá vai quatro'

cinco e seis...

L - Meus versos ninguém detesta
Porque desafio distrai !
0 - Cuidado que você c a i ...
L - Caio tomando sorvete,
Você levando cacete,
Se for por dez pés lá vai!"

0 moirão voltado, gênero relativamente recente,
tém versos setissilábicos. Os cantadores A e B alternam-se

con
até

o oitavo verso, quando se unem no estribilho ("Isso é que é mou
rão voltado/ Isso é que é voltar mourão!"), repetindo a ,seguir
o oitavo verso e, novamente, o estribilho. 0 esquema rimático é
ABBAACCD, Um exemplo de autores desconhecidos:
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A -"Tudo, neste mundo, volta.
B - Com você combino eu!
A - Volta o rico e o plebeu;
B - Volta quem prende e quem solta...
A - Volta a paz e a revolta;
B - Volta o sim e volta o não!
A - Volta até Napoleão
B - Que há tempo está sepultado...
AB- Isso é que é Mourão voltado,
Isso é que é voltar mourão!
Que há tempo está sepultado...
Isso é que é mourão voltado,
Isso é que é voltar mourão!"

b)

QUADR/v. Diz-se das estrofes de quatro versos

no dizer do poeta, dos "versos de quatro pés". 0 gênero é

l:ioje

quase inexistente. Era cantado por um só poeta ou em dupla,apre
sentando rima nos versos pares. Um exemplo de Romeno da Mãe

d*

água e o célebre Inácio da Catingueira.
I -"Romano, num pingo d*água
Eu quero ver se te afundo!
Diga lá em quatro pés,
As coisas leves do mundo!
R - Sendo coisa aqui da terra:
Pena, papel, algodão!
Sendo coisa do outro mundo:
A l m a , fantasma e v i s ã o !"

0 pé quebrado é uma variante, quase sempre de sete s^
labas, com rima entre o segundo e o terceiro verso, e o

quarto
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com o primeiro da quadra seguinte.

0 quarto verso, por ter

número inferior de sílabas é que dá nome á quadra. Ê o

m

gênero

predileto para as sátiras, circulando na Espanha e Portugal com
outras características. Um exemplo de Joaquim Apolinário de Me
deiros ;

"Chegou a hora fatal,
Vou morrer, não há recurso.
Peço porém o concurso
Dos amigos.
E em verdade lhes digo
Que não tenho desavenças
E, em matéria de crenças,
Sou ateu..."

c)

QUADRA o . Trata-se da estrofe composta de oit

sos setissilábicos, levando o seu nome no estribilho("oito

pés

em quadrão"). Um exemplo de Lourival Batista Patriota:
"Um cantador repentista.
Em todo ponto de vista.
Precisa ser um artista
De fina inspiração,
Para dar capricho â arte,
E ter nome em toda parte.
Honrando o grande estandarte
Dos oito pés em quadrão."

Há ainda o quadrão em dez pés - apresentando-se

na

forma simples ou dialogada - e o quadrão trocado. A forma

bás^

ca, contudo, é a de oito, em que o nome "quadrão" é aiimentativo

66

de quadra, feita em quatro pés.
Damos a seguir um exemplo de guadrão dialogado,

com

rima em ABBAACCDDC e de autoria anônima:

A -"Júpiter onipotente,
B - Tendo o trono conquistado,
A - Por ter seu pai expulsado,
B - Do céu traiçoeiramente,
A - Porque de reinar somente,
B - Era a sua pretensão!
A - Da maior constelação,
B - íris, num carro, desceu,
A - E a inspiração me deu,
B - Nestes dez pés a -.^uadrão:"

0 guadrão trocado, com versos de doze sílabas, é gêne
ro muito difícil e exige muita agilidade mental do cantador,
presenta a partir do terceiro verso palavras que se vão
nando e os dois últimos versos da estrofe formam o

A

alter

estribilho,

encerrado com a palavra "quadrão". Um exemplo do repentista
mas Batista, com rima AAABBCCB:

"Ê no sangue, é no povo, é no tipo, é na raça,
Ê no riso, é no gozo, é no gosto, é na graça,
É no pão, é no doce, é no bolo, é na massa:
É na massa, é no bolo, é no doce, é no pão;
É cruzado, é vintém, é pataca, é tostão,
É tostão, é pataca, é vintém, é cruzado;
É quadrão, é guadrinha, é quadrilha, é quadrado,
Ê quadrado, é quadrilha, é quadrinha, é quadrão."

Dá^
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d)
ma

DÉCIMA. Apesar de sua origem clássica, a déc

das composições mais apreciadas pela poesia popular,

escolhida para os m o tes. A décima, como o próprio r. vt.ig

sendo
indica,

é uma estrofe de dez versos setissilábicos, com rima ABBAACCDDCL
Um exemplo de Antonio Ugolino Nunes da Costa, o primeiro grande
cantador brasileiro:

"As obras da Natureza
São de tanta perfeição,
Que a nossa imaginação
Não pinta tanta grandeza!
Para imitar a beleza
Das nuvens com suas cor e s ,
Se desmanchando em louvores
de um manto adamascado,
0 artista, com cuidado,
Da arte, aplica os primores."
Quando a décima comporta um mote (sentença ou
mento, formado de um ou dois versos), passa a ser

pensa

denominado

glosa. Os motes de tun verso aparecem no último verso da
os de dois podem ser aglutinados, constituindo os dois

glosa
liltimos

versos da glosa, ou separados, formando o primeiro verso do

mo

te o quarto verso da glosa, cujo décimo verso será o segundo do
mote. A rima é ABBAADDEED, neste exemplo improvisado do

poeta

Sinval de Carvalho, com mote de duas frases, para versos separa
dos :

Mote:

"0 espinho da saudade
SÓ fere no coração."

Glosa:

"causa dor, ansiedade,
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Tristeza, melancolia,
Uma espécie de agonia,
0 espinho da saudade,
Nasce da planta - amizade
No vácuo - separação
E, por capricho ou paixão,
Ou mesmo não sei porque,
Essa arma, que ninguém vê
S6 fere no coração!"

Variantes da décima são, também, 0 martelo agalopado,
o galope à beira-mar, a parcela e dez pés de queixo caído.
0 martelo agalopado é a forma de largo uso, tendo seu
nome ligado a Pedro Jaime Martelo (1665-1727), professor de

Li

teratura na Universidade de Bolonha, que inventou os versos mar
telianos ou martelos de doze sílabas, com rimas

emparelhadas,

0 martelo atual, com estrofe de dez versos decassilâbicos é,con
tudo, criação do violeiro Silvino Pirauá Lima. 0 martelo

agalo

pado, também chamado de gabinete, é décima em versos compridos,
com saliência nas rimas - ABBAACCDDC - e ritmo agalopado,
é, movimentado. Um exemplo de Domingos Martins da Fonseca:

"Recordo Castro Alves na versagem,
Tiradentes na sua história pública,
Lembro Deodoro na República,
E vivo Miguel Angelo na imagem;
Imitando Oliveiros na coragem.
Ou um Ferrabrás de Alexandria,
Comparando-me a Nero em soberbia,
E na ciência a Tales de Mileto,
Sou Augusto dos Anjos do soneto.

isto
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Luiz Vaz de Camões na poesia!"

0 galope à beira-mar, juntamente com o martelo, é cha
mado de "décima de versos compridos". Diz-se galope à

beira-

-mar por ter curso freqüentemente em temas praieiros.

Const^

tui-se de uma estrofe de dez versos de onze sílabas, contendo a
palavra "mar" no estribilho final. A rima é ABBAADDEED

neste

exemplo de Dimas Batista :

"Eu cantando a galope ninguém me humilha,
Tudo que existo no mar eu aproveito,
Na ilha, no cabo, península, estreito,
Estreito, península, no cabo, na ilha.
Em navio, em proa, em bússola e milha!
Medindo a distância para viajar,
Não quero da rota, jamais me afastar,
Porque me afastando o destino sai torto;
Confio em Deus e.vistar o meu porto,
Cantando Galope na beira do mar!"

A parcela, também chamada de embolada, contém dez ver
sos com quatro ou cinco sílabas. É conhecida também pelo
de despedida, por ser de uso freqüente no final das

apresenta

ções ou cantorias. Um exemplo do renomado cego Aderaldo
ra de Araújo, com esquema rímico em ABBAACCDDC:

"Negro, és monturo.
Molambo rasgado,
Cachimbo apagado.
Recanto de muro!
Negro som .futuro,

nome

Ferrei
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Perna de tição,
Boca de porão,
Beiço de gamela,
Venta de m o e l a ,
Moleque ladrão!"

Dez pés de queixo caído é uma décima que apresenta no
estribilho final da estrofe o seu nome. Um exemplo de autor des
conhecido, com rima no padrão ABBCCDDEED;

"É tão grando o meu valor,
Que o mundo todo o conhece;
A poesia se oferece,..
Eu, dela, sou professor!
Eu não temo a cantador
Por mais que seja sabido!
Faz tempo que não divido
0 que tenho com ninguém:
Assim vou. passando bem
Nos Dez de Queixo C a í d o !”

9

Apresentados os principais gêneros poéticos da litera
tura popular nordestina, de que fez parte a literatura de

cor

dei, passemos em seguida a verificar-lhe a ideologia.

3. A Ideologia na Literatura de Cordel

Intenta-se apresentar aqui, em rápidas considerações,
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as mais marcantes ideologias dos poetas populares do
a partir da análise da literatura de cordel.

Nordeste,

Temendo mal-enten

didos, apressamo-nos em assinalar que o termo "ideologia" é
mado na sua acepção sociológica, i.e., "sistema de idéias

to
pecu

liar a determinado grupo e condicionado, em última análise,

pe

los interesses desse grupo" (WILLEMS, 101, p.176).
A literatura de cordel é depositária dos costumes
gente simples do Nordeste. Nela encontramos a sua maneira

da
de

ver e sentir os fatos sociais, políticos e religiosos, condenan
do ou abraçando costumes, atitudes, preferências, julgamentos.
A religiosidade do nordestino interiorano deixa-se re
tratar marcantemente nos folhetos populares. A devoção aos

"ca

nonizados pela crença popular" - representados em Frei Damião e
Padre C í cero, este último alvo de maiores mistificações -

faz-

-se acompanhar dos propalados milagres a eles atribuídos, o que
os colocam em posição de destaque dentre os santos da Igreja Ca
tólica. Os milagres falam das graças alcançadas pelos

fiéis,

dos castigos sofridos pelos descrentes, sempre apresentados
mo possuídos pelo demonio, dominados de ganância, avareza,

co
A

maior parte dos folhetos contém sempre uma exortação ao bem,aos
costumes tradicionais, pregando a subserviência à Igreja e

a

Deus. 0 contrário seria desobediência aos desígnios celestiais,
pimida com aleijões, doenças incuráveis, privações ainda

maio

res, inferno...
Nesses folhetos o tema constante é a luta do bem
tra o mal, da qual o primeiro sempre sai vitorioso. 0 mal

con
apre

senta-se sob as mais diversas formas: de demonio,desonestidade,
avareza, luxúria, perversidade, concubinato. Curiosamente,

os

"protestantes", que na maioria das vezes levam vida bem mais re
catada que seus irmãos católicos, são ridicularizados,

combati^
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clos, como o são os feiticeiros, macumbeiros,

iconoclastas.

São inúmeros os folhetos cjue iniciam com invocação
Deus, Jesus ou à Virgem Maria, pedindo licença para

a

"versar”

uma estória, esperando a graça da inspiração. Aqui, os

santos

católicos muitas vezes são associados a outras divindades

es

tranhas ao catolicismo e até a figuras mitológicas: Geová,

Apó

lo, Alá.
A ideologia política, entretanto, não se deixa

mos

trar na literatura de cordel. Os acontecimentos políiicos

são

simplesmente registrados, desprovidos de comentários gue eviden
ciem as reais tendências dos poetas.

Se tratam de assunto é

pa

ra condenar ou defender um político, ura homem, nunca uma idéia,
um pensamento.

Há, aliás, uma constante a respeito: o

individu

al sobrepoe-se sempre no coletivo.
0 tema predileto des folhetos é, contudo, a

valentia,

a coragem individual, a capacidade de uma pessoa sozinha,

po

bre, desprotegida e sem estudos, conseguir vencer na vida,

fa

zer fortuna,

ganhar dinheiro.

Os homens valentes é gue são o grande tema da maioria
dos folhetos.

Os cangaceiros, também. A propósito, é de

assina

lar-se que muitas vezes os cangaceiros, os assassinos, são

ele

vados â categoria de heróis “ a gue se identifica o leitor. Tal
ocorre, normalmente, quando se rebelam contra uma injustiça come
tida, ou quando um "poderoso" fica impune por crimes

pratica

dos.
Deve-se salientar, ainda, que, no Nordeste, o

crime

contra a vida não é tão repugnado como o contra a honra, confor
me observa Gustavo RAEROSO (007, p. 114ss.). Talvez por isso,ao
herói seja permitida a prática das piores violências, mui'as ve
zes dirigidas a policiais sem escrúpulos, a patrões sovinas,

a
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so, mais servil, facilmente se prestava aos demandos dos
de terras

donos

( o mais odiado inimigo do sertanejo ) e passava

acumular contra si, outro grande motivo de restrições (045,

a
p.

37).
A verdade é que

por esse ou aquele motivo, o negro é

tratado pelos poetas populares - mas somente em suas obras -com
os mais humilhantes qualificativos.
A respeito, o Sr, José João da Silva, proprietário da
"Folheteira Luzeiro do Norte" e também poeta popular,

declarou

"que negro no sertão não tem valor, na zona de açucar *são tole
rados porque precisam deles, servem para o pesado!, No

sertão

eles levam pau. Lá ninguém compra folheto que falar de

casamen

to de branco com preto. E diz o Sr, José João da Silva,
pando-se:

descul

»não é carrancismo, porque até no Rio de Janeiro

tem

uma boite em que não entra negro; não foi o sertanejo o criador
disso"(CAMPOS, 023, p . 88).
Também os mestiços, principalmente os sararás - porta
dores de características negras; lábios grossos, cabelos encara
pinhados, mas de tez branca e cabe:los ruivos - são visivelmente
desprezados, embora,

"por não estarem aliados

aos donos

de

terras" consigam "chegar à categoria de herói"(FRANKLIN, 045,p.
38),
Apesar de não querermos negar as circunstâncias

espe

cialíssimas em que os negros são detratados - normalmente

nos

"desafios" e "pelejas" - sobram-nos razões para registrar

aqui

a nec:issidade de um estudo sem preconcepções e desapaixonado so
bre o assunto.
A figura do herói astucioso e ladino sempre foi,

tam

bém, admirada pelo nordestino interiorano, A literatura popular
está cheia desses personagens vivaldinos, vencendo os

fortes,
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apesar de fraco, raquítico; tirando o melhor partido das
ções difíceis,
espertezas,

situa

graças a um sem número de estratagemas,

ardis,

que os fazem heróis sem derrotas, destrinçadores de

adivinhações, charadas. 0 povo identifica-se com eles, chamando
-os carinhosamente de "amarelinhos", nvima menção à sua

fragili_

dade física, debilidade orgânica.
Dentre os mais famosos está Pedro Malasartes, - cujas
referências perdem-se nas literaturas de inúmeros países, e
se encontram no "Cancioneiro da Vaticana"

já

(canção 1132), na for

ma de "payo de maas artes", de que há variações em "Pedro de Ur
demalas",

"Malas-Arte", "Malazarte".
De presença assegurada na literatura de cordel

"Canção do Fogo",

"0 Sabido sem Estudo" e "João Grilo".

são
Para

ter-se vima idéia da aceitação desses personagens, o folheto "As
Proezas de João Grilo", segundo o proprietário da
Luzeiro do Norte",

"Folheteria

já passou de cem mil exemplares editados. (Cf.

023, p. 99).
Há também um herói de nome "Camões" (ou

"Camonge"),

que, além das características já apontadas aos outros " amarei
nhos", possui uma inteligência superior, sendo associado,
malmente, às estórias de cunho pornográfico. Trata-se de
nagens ligado ao grande vate português, segundo o
popular.

nor
perso

conhecimento

11

A moda de Esopo, Fedro e La Fontaine, os poetas
lares também costumam "versar" sobre bichos,

popu

transferindo-lhes

a alma h u m a n a , com suas virtudes e vícios, sofrimentos e

pai

xões. Em derredor dessa antropomorfização secular', giram supers
tições de todos os tipos, interpretações de sonhos, lições

de

vida. Alguns animais são tomados como símbolos de bondade,

mal^

vadeza, astúcia, sensualidade. Na literatura popular

campeiam
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os exemplos, e os folhetos - do agrado de velhos e crianças, ho
mens e mulheres, são inúmeros...
Através dos anos, a literatura popular nordestina
voreceu inúmeras classificações. Dentre elas, citamos a do
tre CASCUDO (026, p. 71-126), que fala de dois grandes

fa
Mes

ciclos,

arrolando todas as composições: o ciclo do gado e o social e a
12
do escritor e folçlorista Leonardo MOTA
, que nos pareceu mais
adequada, pelo seu caráter sintético e didático.

Sua classifica

ção pode ser assim esquematizada:
1. Poesia Improvisada.
2, Poesia de Composição:
a) Ciclos: heróico, do maravilhoso, religioso e de
moralidade; cômico, satírico e picaresco.
b) Formas: romances, canções, pelejas, abecês.

3. 0 "Corpus"

Pelos motivos expostos na Introdução deste trabalho,o
"corpus" a ser analisado é a literatura de cordel. A tarefa ini
ciai, pois, era a seleção de uma amostragem representativa

des

se tipo de literatura. Para tanto, devíamos servir-nos de

um

critério classificatório que nos permitisse a análise de,

pelo

menos, cada um dos tipos encontrados. Em princípio,

pensamos

adotar a classificação proposta por Leonardo MOTA, conforme ac_i
ma, restringindo-nos à "Poesia de composição", por ser

escrita

e à forma "romance", por remeter diretamente à literatura

de
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cordel, nos termos apresentados. Mas, resolvemos examiná-la...
Após a leitura de 246 folhetos, chegamos à

conclusão

de que o ciclo apontado como '*de moralidade" poderia ser

elimi^

nado, por ser o caráter moralizante uma constante em quase

to

dos os folhetos lidos, mas representativos de outros ciclos. Os
ciclos "cômico",

"satírico" e "picaresco", por terem em comum a

crítica gratuita e a frivolidade na apresentação dos fatos -com
intenção deliberada de provocar risos - foram unidos num só,sob
o título de "burlesco".

Os demais ciclos, por resistirem ao exa

me feito, poderiam permanecer imutáveis.
Com essas modificações, os folhetos de que

dispomos

foram agrupados nos seguintes tipos, a partir da dominância

te

mâtica: a) heróico, b) religioso, c) maravilhoso e d) burlesco.
Cada um deles forneceu-nos um exemplar, escolhido ale
atoriamente. Tratam-se de folhetos originais, transcritos

em

apêndice ao final deste pesquisa, exatamente como se encontram,
sem as "correções" que tanto desfiguram os textos, tirando-lhes
a originalidade primitiva,
a) HERÓICO:
tão".

sSo eles:

"0 Valente Cascavel ou o Assombro do

Ser

Seu autor é Adalgiso Carlos Oliveira e o editor proprietá

rio, João Severo da Silva. Ao que parece, o folheto foi publica
do em João Pessoa-PB; em data incerta. Possui 16 páginas,
nho 15cm x lOcm, contendo ao todo 78 estrofes, cada uma
seis versos de sete sílabas, de acordo com a métrica

tama
com

popular,

e padrão rímico ABCBDB. A última estrofe é ura "acróstico"

com

o nome do autor (A.Carlos), e possui sete versos.
b) RELIGIOSO:

"A 3^ Queixa de Satanás á Cristo".

Au

tor: Pedro Bispo, com parceria de José Bispo, 0 folheto foi

im

presso na "Tipografia e Folheteria Manoel Caboclo e Silva",
13
Juazeiro do Norte - CE, provavelmente em 1971
. As demais

em
ca
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racterísticas são idênticas às do folheto anterior. A última es_
trofe também é de sete versos, mas sem o acróstico costumeiro.
c) MARAVILHOSO;

"História de Raquel e a Fera

Encanta

da". 0 autor é João Martins de Athayde e o proprietário,
Bernardo da Silva,

José

0 folheto deve ter sido impresso em Juazeiro

do Norte-CE; não há referências à data. Possui 16 páginas, tama
nho 15m

x lOcm, contendo 70 estrofes (sextilhas

setissilábi

cas), com rima ABCBDB. A última página contém uma "Conclusão Ge
ral", em prosa, ressaltando a "moral da estória.
d) BURLESCO:

"0 Encontro da Velha que Vendia

cora o Matuto que Vendia Fumo."^"^ 0 folheto não contém
cias quanto ao a u t o r ,proprietário, local ou data da

Tabaco
referên

impressão.

Possui 9 páginas (o texto termina na contracapa), tamanho

15cm

X lOcm, comportando 45 estrofes, cada uma com seis versos setis
silábicos e rima em ABCBDB.
Esses folhetos, que contém 1618 versos,

distribuífos

por 271 estrofes, é que formam o "corpus" a ser analisado no ca
pítulo seguinte.

N 0. T A S

Sobre a influência da televisão na literatura de cordel, v.
o interessante artigo "A Terrível Peleja entre o Cordel e a
Televisão", de Marco Aurélio Borba, in: Jornal Opinião,

de

26/12/75.
Sirvam de exemplos:

"A Marca do Zorro", de Severino Borges;

"0 Prisioneiro de Zenda", de Manoel Pereira Sobrinho;

"A

pada Vingadora", de João José da Silva e "0 Cangaceiro,

do

mesmo autor.
Para Raymond CANTEL, catedrático de Literatura Portuguesa e
Brasileira na Universidade de Sorbonne,

"Isso explica a pre

sença de tantos Oliveiros, Roldão, Carlos Magno na região e
justifica a idéia de que Roland, ou Roldão, seja o

arquéti^

po do herói nordestino"(Entrevista publicada na Revista

VE

JA, de 07/04/76).
CASCUDO registra a primeira edição de "0 Lunário Perpétuo",
em Lisboa, no ano de 1703, considerando-o o livro mais popu
lar do sertão nordestino. Cita como livros de grande
lação, ao lado dos já referidos:
nário da Fábula",

"Missão Abreviada",

circu
"Dicio

"Manual Enciclopédido" e outros. Importan

tes comentários são feitos por aquele potiguar, quanto

ao

conteúdo de cada um deles (026, p. 98-101).
Conhecemos três folhetos inspirados em seus romances:
Guerreiro Ubirajara", de Francisco Sales Areda;

"0

"0 índio Pe

ri", de Severino Borges da Silva e o "Romance de Iracema
Virgem dos Lábios de Mel", de João Martins de Athayde.

a
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6 . Dentre outros: Ariano Suassuna ("0 Auto da Compadecida"
"0 Romance D*A Pedra do Reino") e Jorge Amado ("Tereza
tista Cansada de Guerra"). Raymond CANTEL cita ainda
Lins do Rego, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de
ponderando:
dora"

"Essa influência, a meu ver, é muito

e
Ba
José

Andrade,
enriquece

(Revista VEJA, de 07/04/76).

7 . Quando não imprime seus versos à sua conta ( em tipografias
particulares ou no seu próprio "telizinho" - rudimentar ate
lier gráfico, com máquina manual e caixas de tipos), o

poe

ta popular vende os direitos autorias de sua criação a

uma

folheteria, mediante recibo e escritura. Nesse caso,

pode

até perder o direito de seu nome figurar como autor do

fo

lheto, conforme a exigência do comprador. Para efeitos

de

impressão ou venda, consideram-se três tipos: o pequeno,com
8 páginas; o médio, com 16 e o grande, com 24 a 48 páginas.
8 . Artur RAMOS. Estudos de Folclore. Rio

|s.ed,j 1951, p. 111,

ap. CAMPOS, 023, p. 13.
9 . Os exemplos de "moirão de cinco pés",

"quadra",

"quadrão",

"parcela" e "martelo agalopado" foram tirados a COUTINHO Fi
lho (037, p.23-55). Os demais, a LINHARES, Francisco £
TISTA, Otacílio. Antologia ilustrada dos cantadores.

BA
Porta

leza, impr. Universidade Ceará, 1976, p. 31-55.
10. A respeito, v. CASCUDO, 028, p. I89ss.
11. 0 poeta popular Olegário Fernandes, autor de muitos
tos, responde à pergunta "Prá você quem é que foi
da seguinte maneira:

folhe
Camões?"

"Eu creio que foi Luís de Camões,

não

é? Foi um homem, que segundo diz a tradição foi poeta,

não

é? Um poeta inspirado mesmo, que ele tinha visando qualquer
coisa, qualquer coisa que ele via. Ele inspirava um negócio
assim, e o que acontecia ele inspirava e dizia"(Entrevista,
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feita por Roberto Benjamim e Edgar Grund, publicada na

Re

vista de Cultura V o z e s , Petrópolis, 64 (8): 5-20, out.1970,
p. 11).
12. Ap. RECTOR, 085, p.30.
13. As propagandas na contracapa trazem o CEP (Código de Endere
çamento Postal) das cidades; introduzido no Brasil, a
tir de 1971. 0 folheto, porém, foi escrito em 1970, cf.

par
es_

trofe 22.
14. 0 título constante na capa red'uz-se, no texto, a "0
do Fumo".

Matuto

Capítulo IV

0

A S P E C T Q

V E R B A L

NA

L I T E R A T U R A

DE

CORDEL

1. Notações Iniciais

Examinando os 1618 versos contidos nas 271

estrofes

que formam c "corpus", constatamos a existência de três

expres

sões básicas, a que se relacionam os aspectos verbais da

lín

gua, conforme abaixo:

Quadro III - Expressões básicas a que se relacionamos
aspectos verbais da língua portuguesa, na literatura de cordel.

E x p r e s s õ e s

A s p e c t o s

Duração

Imperfectivo

Completamento

Perfectivo

Repetição

Iterativo

A expressão da duração mostra-se no aspecto

imperfec

83

tividade e apresenta uma ação verbal que não precisa
-se para efetivar-se, sendo, portanto, vista em seu

concluirdesenvolvi

mento.
Em sendo a expressão da duração a que carece de maior
espaço temporal em que realizar-se, dicisamos-lhe duas
caracteristicamente distintas: a inceptiva (aspecto

noções

imperfect^

vo inceptivo) e a durativa (aspecto imperfectivo durativo).
Tem-se o aspecto imperfectivo inceptivo quando é assi
nalado o início da ação verbal, que prosseguirá em seu desenvo]^
vimento. Por outro lado, se inexiste esse assinalamento, e ação
verbal é vista simplesmente em seu desenvolvimento, ter-se-á
aspecto imperfectivo durativo.

(Ter-se-ia, como hipótese, o

o
a£

pecto imperfectivo terminativo, se a ação verbal fosse vista em
seus momentos finais, deixando entrever, porém, a sua

própria

duração anterior. Tal aspecto não teve curso no "corpus"

anal^

sado).
A expressão do completamento mostra-se no aspecto per
fectivo ou pontual. Aqui, a noção verbal é vista do início
fim como um todo decurso, realizado, sem o que não poderá

ao
ser

concebida, 0 espaço temporal de que carece esse aspecto para re
alizar-se é tão diminuto que só se concebe a ação quando já con
cluída, realizada,
A expressão da repetição mostra-se no aspecto iteratj^
vo e apresenta a ação verbal como repetida, ou cumprida em

mo

mentos que se repetem.
No escopo de oferecer uma visualização dos

aspectos

apontados, apresentamos as representações gráficas seguintes,cu
ja símbologia damos a seguir:
Noção (espaço-)temporal: __________________________ ^
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Noção aspectual: (_____________ )
Foco aspectual:#
Dinamismo aspectual:
Repetição:

o?)

ou /'</l A'7 /

Quadro IV - Representação gráfica das modalidades

as

pectuais:

Expressões

Duração

Modalidades
aspectuais

Representações

Imperfectivo
Inceptivo

.x::-.

Durativo

Completamento

Perfectivo

Repetição

Iterativo
ou

Antes de apresentarmos o exemplário atinente a

cada

uma das modalidades aspectuais encontradas, algumas observações
metodológicas fazem-se necessárias:
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Nos termos já anteriormente expostos, achamos oportuna
e justa a distinção entre aspecto e modo da ação. Por tal
vo, deixamos de caracterizar os casos em que mais se

JTiot^

evidencia

a noção deste último que daquele.
Numa que outra situação, encontramos no "corpus"

exem

pios de tempo indiviso, segundo a classificação proposta

por

IMBS - à qual nos reportamos anteriormente. Caracterizam

eles

os casos arrolados por CASTILHO (031, p. 102-6), como pertencen
tes ao que chamou de aspecto indeterminado. Essas poucas

ocor

rências foram,, também, prudentemente ignoradas.
Juntamente com HUMBERT, RUIPÉREZ e ROSE (cf. CASTILHO,
031, p. 109, nota 153), não conseguimos ver nos verbos de tempo
futuro possibilidade de exprimirem noção aspectual. Por esse mo
tivo, desprezamos todos os verbos encontrados no futuro ou

for

malmente em outros tempos, mas com clara função de futuro.

Com

exatidão, como poderíamos reconhecer aspecto imperfectivo,

per

fectivo ou iterativo numa ação verbal por realizar-se?

Basta-

nos lembrar a definição de aspecto para entendermos, de modo su
ficientemente claro, que a função modal do tempo futuro elimina
-lhe a atuação aspectual.
Também excluímos da classificação feita as
ocorrências de verbo no subjiHitivo,

possíveis

já que, a nosso ver,

funções modais também não lhe permitem atuação na categoria

suas
de

aspecto,
Para sermos coerente, deixamos de arrolar alguns

ver

b o s , devido à natureza modal que encerram, principalmente

quan

do funcionam como auxiliares. Sirvam de exemplo: desejar,

que

r e r , dev e r , ter + d e , ousa r , pensar, achar, pretender, tentar e
parecer.
Os enunciados negativos também mereceram tratamento es
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pecial. Na maioria dos casos, eles não nos pareceram detentores
da noção categorial estudada. Exemplifiquemos:
"Com este plano subiu
até o alto infinito
chegando bateu iir.. porta
do lindo céu tão bonito
não demorou -um segundo
S. Pedro chegou aflito."(R-23).
Na estrofe acima, no verso 52 sublinhado, a ação
morar simplesmente não ocorre,

já que sua realização é

de

negada..

Ora, não podemos constatar aspecto numa ação inexistente, pois,
conforme vimos anteriormente, a categoria aspectual realiza- se
no espaço de que carece o tempo para efetivar-se.
Em alguns casos esporádicos, o enunciado

negativo

permitiu, contudo, depreender a noção de aspecto. Neles, a nega
ção detecta uma positividade verbal:
"Os clamores lá da terra
são de cortar o coração
ninguém já não sabe mais
qtiem é da religião
filho não respeita pai
irmão não respeita irmão." (R-5 0 ) .
Nos 52 e 62 versos acima,a ação respeitar é apresen
tada na forma negativa, dando origem a "não respeitar"

( desres

peitar), que possui existência marcada e que, por isso, espelha
noção aspectual.
Alguns verbos - constatarr..is - não apresentam de

mo

do stificientemente claro sua tendência aspectual, razão por que
podem-se vê-los como télicos (perfectivos), ou atélicos ( imper
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fectivos), dependendo do contexto em que se encontram.

Merecem

destaque, a propósito, os verbos l e r , ouvir e v e r , que,

embora

traduzam açao-ponto, assinalam um processo que pode durar ilimi
tadamente, daí serem chamados de "permanentes" ou

"permans^

vos": Outros, como dizer, bat e r , des c e r , esmorecer, falar,

pu

x a r , perguntar, regressar, voltar, vestir e vir tanto podem ser
classificados como perfectivos ou como imperfectivos,

conforme

as situações contextuais que os envolvem. Entretanto, nem

sem

pre essas "situações contextuais" apresentam-se claramente

de

lieneadas a ponto de esclarecerem a significação télica ou

até

lica desses verbos. Por essa razão, preferimos tomar o

semante

ma de tais verbos como perfectivos. jâ os verbos t e r , ser e

es

t a r , por evidenciarem com mais agudeza o caráter "permansivo" a
que nos referimos, denotando sempre estado indeterminado,

por

quanto impreciso em sua duração, foram desprezados por nós. Con
sideramo-los somente em algi^mas construções perifrásticas,

em

que funcionam como auxiliar.
Paralelamente a esses c a s o s , encontram-se verbos

com

significação diferente da tradicional, o que muitas vezes deter
minou mudança na sua também tradicional interpretação

aspec

tual. Resolvemos esse problema adjungindo-lhes o sentido

com

que funcionam no texto.
Igualmente como verificou CASTILHO, em sua tese douto
ral, observamos que a noção de aspecto pode ser determinada por
m.eio de semantema verbal, tipo oracional, flexão temporal, perí
frase verbal e adjimto adverbial. Entretanto, não podemos esque
cer de salientar o contexto como elemento muitas vezes
tivo da noção aspectual. Daí a razão

um verbo

elucida

isoladamente

entendido como tradutor de uma noção aspectual imperfectiva, v.
g. , poder expressar, em determingida situação, aspecto

perfecti

vo - ou vice-versa, ressalvada a possibilidade de um dos elemen
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tos apontados ser o responsável por tal fato.
A propósito desses elementos, cabe-nos esclarecer que
â flexão temporal atribuímos o papel da expressão do aspecto so
mente naqueles casos em que a nenhum outro fator poder-se-ia

im

put ar referido mister. Tal situação ocorre sempre que o semant e_
ma do verbo nega sua tandência télica ou atélica.
Urge também adiantar que o termo "perífrase" é tomado
num sentido lato, correspondendo a todo conceito vocabular
presso por meio de uma construção sintática, a qual, mais

ex
das

vezes, corresponde à forma simples do verbo, ou à clássica ace£
ção de perífrase, como "conjunto de formas verbais para um dado
verbo (...) em que esse verbo aparece numa de suas formas

ver

bo-nominais e a parte flexionai de modo, tempo e pessoa, cabe a
um verbo que sofreu gramaticalização e passa a auxiliar." (cAl^
EA j r . , 019, p. 85).
Feitas essas observações metodológicas, cabem-nos ain
da outras, de ordem geral.
Dentre as poucas abordagens realizads

sobre

aspecto

verb a l , a maioria delas limita-se a discurssões teóricas, citan
do aqui e ali exemplos significativos das diversas

modalidades

aspectuais levantadas. Em língua portuguesa, o mais completo e_s
tudo - pelo que é de nosso conhecimento - é o de Ataliba T.

de

CASTILHO, inúmeras vezes citado por nós. Entretanto, o "corpus"
escolhido, dada a sua extensão, por motivos óbvios não foi
piorado sistematicamente, limitando-se o autor a apontar

ex
uma

que outra passagem, salientado-lhe a noção aspectual.
Tanto quanto sabemos, esta é a primeira pesquisa
lizada com o escopo central de, explorando um "corpus"

rea

determ_i

nado, analisar-lhes todos os verbos, identificando-lhes os aspec
ros em suas várias modalidades. Por esse motivo, não poucas

fo
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ram as dificuldades encontradas, daí porque não nos

arriscamos

em excluir das classificações feitas possibilidades de interpr£
tação diversa da formulada, tal a vagueza subjacente em

inúme

ros casos encontrados.
Embora na teoria sejam as modalidades aspectuais
tivamente bem distintas, na prática, por questões

rela

diversas,

principalmente de caráter contextuai, a classificação

pretendi^

da evidencia-se sobremaneira intrincada, obscurecendo a clareza
lógica dos parâmetros teóricos estabelecidos.
Apesar disso, estamos ciente de que as falhas e

imper

feições existentes longe estão de alterar as conclusões a
chegamos. Que elas sirvam de testemunho da natureza confusa

que
da

matéria estudada!

2. A Expressão da Duração

A duração da ação verbal, a que corresponde o

aspecto

imperfectivo, comporta duas variantes a que se relacionam
modalidades aspectuais, conforme vimos: o inceptivo e o

duas
durat^

vo.

2.1. 0 Aspecto Imperfectivo Inceptivo

Diz-se ocorrer aspecto imperfectivo inceptivo quando a
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ação verbal é vista em seus momentos iniciais, embora

persista

sua duração subseqüente.
Deste aspecto, constataram~se 16 ocorrências,

expre_s

sas por meio de semantemas verbais, de tipos oracionais, de

pe

rífrases verbais e adjunto adverbial.

a)

Expressão por semantema: 0 semantema verbal

miu o aspecto imperfectivo inceptivo em 3 casos, apenas:
I-S-01)

"o sonoro ou tocador/ que ali está p.

tocar/

começa logo o barulho.'" (R-65).
I-S-02)

"As duas filhas pegaram/numa tremenda

que_s

tão." (M-47).
I-S-03)

"Depois que estava no quarto/ pegou numa tres_

valia." (M-53).
Em I-S-01 deve-se assinalar a presença do adjunto
verbial "logo", que precipita a noção as-pectual própria ao
bo começar, acentuando enfaticamente o instante inicial

ad
ver
da

ação. Em I-S-02 e 1-3-03, em que a inceptividade é marcada pelo
verbo peg a r , na acepção de iniciar, principiar, começar -

re£

salte-se a correspondência de "numa tremenda questão" e "

niAma

tresvalia", respectivamente, aos verbos questionar e

"tresvali

a r " ("delirar"), o que permitiria a inclusão desses casos

den

tre os de perífrase verbal.

b)

Expressão por tipo oracional; 0 tipo oracional

rou a inceptividade da ação nos 2 casos seguintes:
I-TO-01)

"Quando o sol foi alteando/ êle já muito can

sado/ lá do meio da floresta/ foi avistando um sobrado." (M-25).
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I-TO-02)

"Quando o sol foi alteando/êle já muito

can

sado/ lá do meio da floresta/ foi avistando um sobrado."(M-45).
Nas duas cc rrências acima, cabe ressaltar que a

me_s

ma oração subordinada adverbial temporal ("Quando o sol foi
teando") responsabiliza-se

pela noção aspectual

a.1

assinalada.

Em verdade, nos quatro versos que compoem repetidamente

esses

dois c a s o s , sente-se com suficiente clareza que somente à
da em que o sol começava a altear-se é que "êle já muito
do" começava a avistar um sobrado. A não presença da

medj^
cansa

conjunção

"quando" faria com que as perífrases "foi alteando" e

" foi

avistando" exprimissem aspecto imperfectivo durativo.

c)

Expressão por perífrase verbal: As construçõe

rifrásticas deram lugar à inceptividade da ação em 10 casos:
I-PV-Ol)

"Êle um dia de feira/(...)/ começou tomar ca

chaça." (H-12).
I-PV-02)

"Margarida lá do quarto/começou logo a

cho

r a r ." (H-50).
I-PV-03)

"dona Aurora a mãe da moça/ também pos-se

a

implorar." H-50).
I-PV-04)

"os pais de Paulo.../(...)/(...)/

começaram

a festejar." (H-75).
I-PV-05)

"0 Bicho.../saiu todo encabulado/ daí

então

começou/ fazendo seu apurado." (E-IO).
I-PV-06)

"Damiana disse .../(...)/ tirei um bicho

pé/ la no sitio do Eabicho/ pegou cumichá agora/ bem no
do bicho."

buraco

(b -13).
I-PV-07)

de

"0 velho.../ começou dezarrumar." (B-15).
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I-PV-08)

"o que vendia raiz/ assim começou a gritar."

I-PV-09)

"0 velho tirou as bananas/ uma mulher

(B-15).
pegou

a olhar.” (B-17).
I-PV-IO)

"...êle pegou a contar." (B-42).

Em todos os 10 casos encontrados, coube aos

semante

mas do verbos auxiliares qué integram as perífrases indicar
inceptividade constatada. Em I-FV-05 ,a noção aspectual

incept_i

va é ainda reforçada pela expressão adverbial temporal então" - que por si só bastaria para traduzir a

a

"daí

inceptividade

Relativamente à estrutura formal das perífrases, é de

assina

lar-se que os verbos auxiliares apresentam-se sempre no pretéri^
to perfeito do indicativo, fazendo-se seguirem de verbo
pal no infinitivo (9 ocorrências), ou no gerúndio (l

princi^
ocorrên

cia: I-PV-05). Apenas em 3 casos o verbo principal deixou de fa
zer-se precedr da preposição "a": I-PV-01 e I-PV-07> com o
bo começar e I-PV-06, com o verbo peg a r ; evidentemente,
mos de considerar a ocorrência I-PV-05, em que o verbo

ver
deixa

princ_i

pal encontra-se no gerúndio.

d)

Expressão por adjunto adverbial: Coube à expr

adverbial "daí então" assinalar a inceptividade da ação em

ape

nas um caso:
I-AD-01)
nia."

"daí então foi subindo/ nas fragas da

serra

Considerando, pois, todo o "corpus" analisado,

encon

(M-22).

traram-se 16 ocorrências de ação durativa vista em seu

início,

ou seja, de aspecto imperfectivo inceptivo, se levarmos em

con
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ta as quatro modalidades expressivas constatadas, conforme

grá

fico abaixo:

Gráfico I - As modalidades expressivas do aspecto
perfectivo inceptivo.

( 06,25 % )

im
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2.2. 0 Aspecto Imperfectivo Durativo

Diz-se ocorrer aspecto imperfectivo durativo

quando

a ação verbal é vista em seu franco desenvolvimento.
Deste aspecto, constataram-se 239 ocorrências, expre_s
sas por meio de semantemas verbais, flexões temporais e perífra
ses. Ei-las:

a)

Expressão por semantema: 0 semantema verbal

miu o aspecto imperfectivo durativo em 94 casos, graças à

sua

tendência atélica:
D-S-Ol)

"na Fazenda Santa Rosa/ morava êsse

desorde^

ro." (H-02).

vado."

D-S-02)

" assim quem goza sou eu."

D-S-03)

" Eu faço assim com as minhas."

D-S-04)

" Pois até mesmo a polícia/ temia a êsse

(H-06).
ma]^

(H-08).
D-S-05)

zer."

(H-05).

" 0 pobre homem chorando/ apenas só fez

dj^

(H-13).
D-S-06)

" Cascavel saiu na rua/ peor do que

Satanaz/

matando e pintando o 7." (H-16).
D-S-07)

"... o Vigário/ celebrava o casamento. " (h -17).

D-S-üB)

" Cascavel na grande luta/ brigava

desassom

brado." (H-30).
D-S-09)
(H-32).

" no chão ferido e gemendo/ contava-se

36."
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D-S-89) "só gosto de fumo forte.," (B-31).
D-S-90) "ela gosta de boró."

(B-34).

D-S-91) "-Eu ja morei no Priquito." (b -38).
D-S-92) "depois morei no buraco." (B-30).
D-S-93) "gosto de ver caça assim." (B-44).
D-S-94) "Saiu João Palascate/(...)/ os seus lhe

acom

panharam." (B-45).

Em todos os casos arrolados, desprezamos o tempo

em

que os verbos se encontram, já que a duração da ação decorre do
próprio semantema verbal. Entretanto, apesar de a categoria tem
poral em nada contribuir à noção de aspecto nesses cas o s ,

pude

mos constatar a presença do gerúndio, do imperfeito do indicat^
vo e do presente do mesmo modo, na quase totalidade das ocorrên
cias.
Dentre os casos citados, merece notação especial

o

verbo diz e r , q u e , em quase todos os registros feitos, apresenta
-se na forma de oração reduzida de gerúndio, caracterizando,mais
das vezes, antes noção modal que temporal.
Deve-se assinalar aqui a natureza controversa de algu
mas ocorrências mencionadas. É que o contexto muitas vezes
fuiu, tendendo a acentuar em não raros casos aspectuais

in

durat_i

vos, i;una certa conotação iterativa. Tal fenômeno - que em

mu^

to dificultou a classificação empreendida, impregnando-a de uma
boa dose de subjetividade em frequentes casos - será depois
servado no item 5
mo aspectual.

ob

deste capítulo, em que tratamos de paraleli_s
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Listamos a seguir, pela ordem de aparecimento no

"cor

pus", todos os verbos que assinalaram com seu semantema a

dura

ção da ação verbal. Em relação a cada qual, indicamos o

número

de ocorrências e a referência necessária à sua localização

no

exemplário apresentado.

Verbos

Ocorrências

Localizações

Morar

3

D-S-01, 91, 92.

Gozar

1

D-S-02.

Fazer

1

D-S-03.

Temer

1

D-S-04.

Chorar

6

D-S-05, 21, 22, 23,

70,

73.
Pintar

1

D-S-06.

Celebrar

1

D-S-07.

Bri gar

1

D-S-08.

Gemer

1

D-S-09.

Contar("enumerar")

1

D-S-10.

Lutar

2

D-S-11, 24.

Restar

1

D-S-12.

Correr

1

D-S-13.

Ficar

5

D-S-14, 19, 53,57, 86.

Contar ("ter")

2

D-S-15, 17.

Nadar

1

D-S-16.
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Prestar

1

D-S-54.

Garantir

2

D-S-55, 81,

Rezar

D-S-56.

Escrever

D-S-58.

Rogar

D-S-60.

Insistir

D-S-61.

Alimentar

D-S-62.

Buscar

D-S-63.

Seguir

D-S-64.

Pensar

D-S-65, 69.

Caminhar

D-S-66,

Querer

D-S-67.

Trazer

D-S-68, 84.

Sonhar

D-S-71.

Beber

D-S-75.

Pertencer

D-S-76.

Criar

D-S-77.

Tratar

D-S-78.

Viver

D-S-79, 87.

Aturar

D-S-83.

Oferecer

D-S-85.

Entalar

D-S-88.

Acompanhar

D-S-94.
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b)

Expressão por flexão temporal : A flexão

fez com que os verbos a seguir negassem sua tendência télica
passassem a exprimir a noção aspectual durativa, em 7 1

te
e

ocorrên

cias :

D-FT-01)
criar."

"Dizia publicamente/ -não sou bêsta

para

(H-05).
D-FT-02)

"SÓ O tipo do sujeito/a qualquer

assombra

" (H-09).
D-FT-03)

"agora vou dar por conta/ das armas que

êle

adotava." (H-09).
D-FT-04)

"Cascavel saiu na rua/ peor do que Satanaz /

matando e pintando o 7 ." (H-16).
D-FT- 0 5 ) "Cascavel saiu na rua/(...)/(...)/ de
tirando a paz."

(H-16).

D-FT-06)
chou."

todos

"Cascavel ouvindo isto/ pelo seu punhal

pu

(H-22).
D-FT- 0 7 ) "A moça se vendo só/ com toda força

mou."

alar

(H-26).
D-FT-08)

fugiu."

"voltou pra casa tristonho/ dizendo a

noiva

(H-34).
D-FT-09)

sua vida."

"dizia o velho que a filha/ era o sonho

de

(H-39).
D-FT-10)

"diziam muitos ela é/ rainha da

boniteza."

D-FT-ll)

"João Caetano levantou-se/(...)/ dizendo

(H-40).

êsse bandido/ eu vou dar uma lição." (H-46).

a
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D-PV-29)
redentor."

nosso

"Foi chegando e foi dizendo/ saiba o

nosso

(R-33),
D-PV-30)

redentor."

"Foi chegando e foi dizendo/ saiba o

(R-33).
D-PV-31)

"... ele ficou lá fora/ esperando o

resulta

do." (R-34).
D-PV-32)
modado."

(r -38).
D-PV-33)

vila."

"aquele freguês de sempre/ que nos traz inco

"... Jesus está atendendo/ ao pessoal de m a

(R-41).
D-PV-34)

"... S.Miguel/... foi dizendo freguês/

fique aí na fila."
D-PV-35)

você

(R-42).
"você mesmo é o culpado/ vai deixando a

sa humana/ mergulhada no pecado."

nas

(R-48).

D-PV-36)

"Ainda vou prosseguindo." (R-52).

D-PV-37)

"Eu sigo observando/ aquele tarrabufado." (R-

D-PV-38)

"o cadáver é sepultado^ " (R-54).

-53).

D-PV-39)

"... a tal faixa azul/ na quitanda

' está

guardada." (R-55).
D-PV-40)
niça."

"ele sai no cli.-iro dela/ como urubu pra

car

(R-56). Sair no cheiro: Seguir acompanhando.
D-PV-41)

"mas ela vai namorar/ por aí o Senhor

ve

ja." (R-57).
D-PV-42)
marido."

"__

a mulher casada/(...)/passa queixo

(R-59). Passar queixo = Enganar.

no
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D-PV-74)

"o matuto entrou n ’uma loja/ foi uma

calça

comprar." (B-41).

A passividade das perífrases formadas pelo

auxiliar

s e r , no pretérito perfeito do indicativo, mais verbo principal,
no particípio passado, concorreu à noção aspectual,

indicando

duração, conforme D-PV-47, 61, 62 e 7 1 , em cujas ocorrências
tendência atélica dos verbos principais é responsável pelo

a
as_

pecto imperfectivo durativo.
0 verbo estar, no presente do indicativo, apareceu co
mo auxiliar, seguido de particípio passado ou de gerúndio.

No

primeiro caso (ocorrências D-PV-03, 15, 17, 19 e 39), sente -se
à primeira vista uma ligeira conotação de pontualidade, dada
interfcrência da tendência télica dos verbos principais.

a

Mas,

reparando-se cada uma dessas situações no contexto em que

se

encontram, percebe-se haver franco interesse mm mostrar a

ação

verbal em seu pleno desenvolvimento; além do mais, decorrendo o
caráter durativo do verbo auxiliar, sente-se a perfeita neutráL_i
zação da pontualidade pressentida. Esse fenomeno, contudo,
não ocorre quando o verbo principal encontra-se no

já

gerúndio

(ocorrências D-PV-16, 18, 20, 22, 23, 24, 33, 44, 56, 69 e 73),
pois aqui, além da natureza imperfectiva da forma v e r b a l ,conta-se ainda com a atelicidade dos verbos principais - o mesmo
dendo dizer-se em relação ao caso D-PV-11, em que o
é m

principal

verbo no i n finitivo, precedido da preposição a. Tcunbém

conjunto perifrástico decorre a noção durativa nas

p£

do

ocorrências

D-PV-09, 53 e 60, nas quais o verbo estar apareço no imperfeito
do indicativo, seguido de verbo principal no particípio
do, em bora aqui não se verifique o fenomeno anteriormente

passa
co

mentado, por serem os verbos principais da mesma classe ( de e_s
tado) que o auxiliar. 0 imperfeito do indicativo do verbo estar
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ocorre ainda seguido do verbo no gerúndio, conformè

acentuamos

(casos D-PV-04 e D-PV-65) , ou no iíifinitivo, regido da

prepos_i

ção a (D-PV-28), casos esses era que a duração, decorrente

do

conjunto perifrástico, é modelar.
A natureza atélica do verbo

acentuou

a imperfecti

vidade da ação nos casos D-PV-06, 10, 12, 14, 27, 55, 58, 59

e

74, nos quais os verbos principais encontram-se no infinitivo e,
também, nas ocorrêcias D-PV-08, 29, 30, 34, 48, 49, 51, 64, 66,
70 e 72, em que os verbos principais no gerúndio reforçara o

as

pecto traduzido pelo conjunto perifrástico.
0 verbo ^

aparece no presente (D-PV-25, 50 e 67), ou

no pretérito perfeito do indicativo (D-PV-02, 05 e 13), seguido
de infinitivo, traduzindo duração pelo conjunto

perifrástico,

o mesmo ocorrendo em D-PV-57, em que vir sijirge no imperfeito d^
indicativo, acompanhado de gerúndio - o que enfatiza a imperfec
tividade da ação verbal.
0 verbo ficar, no presente do indicativo (D-PV-43),no
pretérito perfeito do mesmo modo (D-PV-31 e 68), ou no gerúndio
(D-PV-21);

o

verbo

no imperfeito (D-PV-35 e 41), ou no

pre

térito perfeito do indicativo (D-PV-36); o verbo seguir, no pre
sente (D-PV-37) e os verbos sair (no presente do indicativo: DPV-52, ou no pretérito, tarabém do indicativo: D-PV-07), trazer,
no presente: D-PV-32 e viver, no imperfeito: D-PV-01 -

sempre

no modo indicativo - fizerara-se acompanhar de gerúndio, mostran
do em todos os casos a imperfectividade da ação pelo valor dura
tivo do conjunto perifrástico.
A elasticidade conceptual por que tomamos neste traba
lho a expressão perífrase verbal, permitiu-nos arrolar os

de

mais casos nesta modalidade expressiva. Em D-PV-63, salienta-se
o caráter durativo da perífrase passiva, era contraposição à per
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fectividade da forma simples correspondente ("chegou a

oca

sião"). Já em D-PV-38, visto a forma verbal simples equivalente
("sepulta-se o cadáver") ocorrer no presunte do indicativo, sen
tc-sG

de modo mais tenue -r- quase diluído até - o caráter

per

fectivo. Em D-PV-40 e 42, as expressões "sair no chciro Ode

a_l

guém)" e "passar o queixo (errl alguém)", respectivamente, expre£
sam com clareza a duração da âção verbal, malgrado a

t-endência

télica dos verbos que a compõem, se vistos isoladamente.

Na

ocorrência D-PV-46, consideramos o infinitivo precedido da
posição a como uma perífrase, em que há elipse do verbo

pre
au>ci^

liar. Nas ocorrências D-PV-26 ("tenho precisão") e D-PV-54 ( ti
nha precisão"), o substantivo ass-ame caráter verbal no tempo de
ter, apresentando-se como "preciso" e "precisava",

respectiva

mente, com valor clarainente durativo - não só pelo semantema do
verbo originado, nas, também, pela tendência imperfectiva

dos

tempos em que ocorre.
No tocante à estrutura formal das 69 perífrases

cons

tatadas - desprezando-se aquelas com feições especiais (D-PV-26,
40, 42, 46 e 54) - pode-se assinalar que os auxiliares

apresen

tam-se no pretérito perfeito do indicativo (31 casos: 44,93 %) t
no presente do indicativo (29 casos: 42,03 %), no imperfeito do
indicativo (8 casos: 11,59 %), ou no gerúndio (l caso: 1,45 %),
seguidos de verbos principais no gerúndio (33 casos: 47,83%),no
infinitivo (19 casos: 27,54% - sendo em 3 precedido da
ção a), ou ainda, no particípio passado (17 casos:

preposi^

24,64%).

Em todo o"corpus" analisado, encontraram-se 239

ocor

rências de aspecto imperfectivo durativo. 0 gráfico a seguir
presenta essas ocorrências distribuídas pelas três
des expressivas apuradas:

a

possibilida
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Gráfico II - As .modalidades expressivas do aspecto im
perfectivo durativo.
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3* A Expressão do Completamento da Açao

A noção de completamento, a que corresponde o aspecto
perfectivo ou pontual, ocorre sempre que a ção verbal é

vista

do início ao fim como um todo decurso, realizado, sem o que não
poderá ser concebida*
Em todo o "corpus''j constataram-se 429

ocorrências,

distribuídas em cinco modalidades expressivas: semantemas
bais, tipo oracional, flexões temporais, perífrases e

ver

adj-untos

adverbiais. Ei-las;

a)

Expressão por semantema :0 semantema verbal

buiu com 342 casos de completamento da ação, graças à sua

ten

dência télica:
P-S-01)

"0 valente C

a

s

c

a

-se ali o terror/ daquele sertão inteiro."
P-S-02)

v

e

l

/

)

/tornou-

(H-03).

"... 3 filhas donzelas/ -ale havia deflorado/

depois matou todas 3." (H-04),
P-S-03)

"Êle um dia de feira/ em sua bodega entrou."

P-S-04)

"começou tomar cachaça/ depois os copos

(H-12).
que

b r o u ." (H-12).
P-S-05) "deu no dono da bodega."

(H-12).

P-S-06) "e o dinheiro carregou." (H-12).
P-S-07) "Cascavel dis s e : se cale."

(H-14).

P-S-08) "Cascavel saiu na rua/ peor do que

(H-16).

satanaz."

c
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(H-24)

P-S-25

"também cada testemunha/ dali

desapareceu."

P-S-26

"Cascavel disse : menina/ que noivo mole

.
dana

do." (H-25).
P-S-27

"já ^

cabra relaixado." (H-25).

P-S-28

"A moça se vendo só/ com toda força alarmou."

P-S-29

"com 10 minutos depois / toda polícia chegou','

P-S-30

"o comendante da força/ para o Cascavel

(H-26).

(H-26).
gri

tou." (H-26).
P-S-31

"Cascavel ouvindo

a voz/ gritou canalha safa

da." (H-27).
P-S-32

"mas de uma cabeçada/ Cascavel derrubou

6."

P-S-33

"A feira acabou-se logo." (H-29).

P-S-34

"no meio da revolução/ Cascavel se aborreceu'.'

P-S-35

"fez cacete dum soldado." (H-29).

P-S-36

"deu em quem apareceu."

P-S-37

"De rasteira e cabeçada/ matou que perdeu

(H-28).

(H-29).

(H-29).
a

conta." (H-31).

(H-33).

P-S-38

"matou que perdeu a conta." (H-31).

P-S-39

"Com 2 horas de luta/

P-S-40

"Lutaram mais meia hora/ ainda 7

êle matou 23." (H-32).
morreram."
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(H-46).
P-S-58) "Quando a porta foi aberta/ Cascavel
CPU."

embura

(H-47).
P-S-59) "João Caetano nessa hora/ no monstro descarre

gou." (H-47).
P-S-60) "Cascavel nesse momento/ gritou para o

fazen

deiro." (H-48).
P-S-61) "não esperava que você/ fosse assim tão

tra_i

coeiro/ por isso agora acertou/ a tampa do tabaqueiro. •' (H-48).
P-S-62) "Deu-lhe uma cabeçada."

(H-49).

P-S-63) "... João Caetano arreou/ por cima diima cade_i
ra." (H-49).
P-S-64) "Cascavel o agarrou." (H-49).
P-S-65) "... com uma corda grossa/ num sofá o

amar

rou." (H-49).
P-S-66) "Disse o monstro; eu não atendo."
P-S-67) "pegou a velha."

(H-51).

(h -52).

P-S-68) "... amarrou/ bem juntinho ao fazendeiro."(H-52).
P-S-69)

"botou-lhe o revólver em cima." (H-52).

P-S-70)

"... o dinheiro/ Cascavel logo encontrou."(H-

P-S-71)

"Paulo inda estava deitado/ porém no

-53).

to ouviu." (H-55).
P-S-72)

"ligeiro se preveniu." (H-55).

P-S-73) "abriu a porta e saiu." (H-55).

momen
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Encontrar-se.
P-S-282) "Ouviu bater na porta."

(M-59).

P-S-283) "disse ela: pode entrar."

(M-59).

P-S-284) "Quem bateu foi logo entrando."

(M-60).

P-S-285) "... viu na sua frente/ um monstro
nal."

descomu

(M-60).
P-S-286) "Disse a mocinha consigo."

(M-61).

P-S-287) "chegou o meu triste fim." (M-61).
P-S-288) "a fera chegou pra frente." (M-61).

Chegar

pra frente = Aproximar-se.
P-S-289) "Disse a fera a menina."

(M-62).

P-S-290) "Raquel disse a fera amiga." (M-64).
P-S-291) "a fera muito tristonha/..,

lhe disse

vá,"

(M-65).
P-S- 2 9 2 ) "a fera banhada em pranto/ deu u m suspiro
m

e

ai." (M-67).
P-S-293) "chegou na casa do pai." (M-67).
P-S- 2 9 4 ) "... quando viu Raquel/ ficou restabelecido'.'

(M-68).
P-S- 2 9 5 ) "Raquel passou mais um dia/ porém no

outro

voltou." (M-69).
P-S-296) "a fera desencantou." (M-69).
P-S- 2 9 7 ) "no outro dia casou." (M-69).
P-S-298) "uma certa ocasião/ vl um bando de matutos."

(B-09).
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P“ S“ 340) "êle disse cora rnoitim. " (B-44).
P-S-341) "Saiu João Palascate/ com a calça do agrado."
(B-45).
P-S-342) "... saiu tudo apressado."

(B-45).

Em todos os casos desprezamos o tempo em que os verbos
se encontram, pois, decorrendo a pontualidade do semantema

ver

bal, aquela categoria não se mostra pertinente. A p e s a r ,disso,pu
demos constatar a presença marcante, ein todos os cas o s , do

pre

térito perfeito do indicativo; um único caso encontra-se em tem
I^o diferente: o presente do indicativo(P™S-124).
Em várias ocorrências, apresença de adjunto
de tempo, mais das vezes, insiste na própria noção de

adverbial
completa

mento expressa pelo semantema, o que concorre para maior

desta

que da perfectividade assinalada pela tendência télica dos

ver

bos apontados. Merecem destaque os casos P-S-15, 33, 42, 53,57,
70, 72, 76, 110, 163, 211, 221 e 333.
A partícula "se", pronominalizando o verbo ou

indican

do a reflexibilidade da ação anunciada, também nos pareceu

re

forçar o aspecto perfectivo indicado pelo semantema verbal.

A

título de ilustração, examinem-se P-S-12, 22, 33, 34, 45, 56,72,
85, 95, 136, 170, 171, 180, 181, 184, 187, 209, 228, dentre

ou

tros.
Listamos a seguir, pela ordem de aparecimento no

"cor

pus", todos os verbos que assinalaram com seu semantema a

pon

tualidade da ação. Em relação a cada um deles indicamos a núme
ro de ocorrências e a referência necessária à sua localização no
exemplário do "corpus".
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Rasgar

3

P-S-13, 99, 106.

Rebentar

1

P-S-14.

Aberturar

1

P-S-15.

Puxar

2

P-S-18, 80.

M arcar

1

P-S-20.

M eter

1

P-S-21.

U ltim a r- se

1

P-S-22.

A c a b a r ("m a t a r ")

1

P-S-24.

Desaparecer

2

P-S-25, 202.

Ver

10

P-S-27, 234, 236,

238,

239, 266, 285, 294,298.
A larm ar
Chegar

1
21

P-S-28.
P-S-29, 53, 75, 87,109,
111, 132, 140, 146,153,
160, 168, 169, 186,188,
193, 218, 253, 287,293,
299.

12

G ritar

P-S-30, 31, 55, 60, 77,
78, 89, 90, 100,229,251,
334.

Derrubar

1

P-S-32.

A cab ar( " fin d a r ")

2

P-S-33, 180.

Aborrecer- se

1

P-S-34.

Fazer

1

P-S-35.

Perder

2

P-S-38, 185.

M orrer

2

P-S-40, 320.

+ cacete

141

O u v ir

P-S-71, 107, 158,

197,

210, 282," 301.
P rev en ir- se

1

P-S-72.

Em bocar

1

P-S-81.

Travar- se

1

P-S-83.

Acordar

1

P-S-84.

1

P-S-91.

Tropeçar

2

P-S-93, 104.

Estender- se

1

P-S-94.

Enganchar- se

2

P-S-95, 98.

Rom per

1

P-S-96.

Danar- se

2

P-S-101, 179.

V e stir

1

P-S-102.

C air

4

P-S-105, 200, 230, 333.

So ltar

1

P-S-112.

1

P-S-113.

A b r a ç a r (- s e )

2

P-S-114, 217.

E x p lic a r

1

P-S-117.

Sep ultar

1

P-S-119.

Regressar

1

P-S-120.

A ceita r

2

P-S-124, 261.

Responder

7

P-S-125, 134, 156, 182,

Com preender

("c o n _s

ta t a r ")

Fazer

("o b r ig a r ")

191, 192, 259.
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Atracar- se
jo g ar- se

P-S-183.

("a t ir a r s e ")

1

P-S-184.

E n furecer- se

1

P-S-187.

P eitar

1

P-S-199.

Dar

1

P-S-201.

1

P-S-203.

Rescender

1

P-S-204.

E n v iu v a r

1

P-S-205.

D eixar

3

P-S-206, 274, 336.

D e te rm in a r

1

P-S-207.

Achar- se

1

P-S-209.

P e d ir

2

P-S-212, 213.

L iq u id a r

1

P-S-219.

V ir

1

P-S-221.

A tira r

1

P-S-222.

Esm orecer

1

P-S-223.

P re c ip ita r- se

1

P-S-224.

Descer

1

P-S-225.

Desagarrar- se

1

P-S-226.

Descam bar

1

P-S-231.

Dar

1

P-S-232.

("p r o v o c a r ")

Encher- se

("a la s t r a r
- s e ")

("v e r - s e ")

("c h e g a r ")

Chegar

+ pra

frente

( "a p r o x im a r - s e " )

P-S-233, 288.
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b) Expressão por tipo oracional; Atribuímos ao

tipo

oracional a ocorrência seguinte de aspecto perfectivo, na

qual

a subordinada temporal "depois d.j pai ter chegado" eqüivale

a

"depois que o pai chegou".

P-TO-01)

"as duas filhas mais velhas/ depois do

pai

ter chegado/ não viram que ele estava/ com o semblante mudado,"

c) Expressão por flexão temporal: A flexão

temporal

fez com que os verbos a seguir negassem sua tendência atélica e
passassem a exprimir noção aspectual perfectiva em 34

ocorrên

cias:
P-FT-Ol)

"0 rapaz noivo da moça/ naquela hora correu'.'

P-FT-02)

"todo pessoal correu." (H-29).

P-FT-03)

"Cascavel ficando só/ procurou ela e

(H-24).

não

viu." (H-34).
P-FT-04)

"... a jovem Margarida/ ... sem ter

culpa

sofreu." (H-41).
P-FT-05)

"Pois o Cascavel um dia/ pela fazenda

pas

"depois foi buscar a moça/ e cora tudo

via

sou." (H-42).
P-FT-06)
jou," (H-53).
P-FT-07)

"na carreira que eu d e i ." (H-64). Dar carrei

ra.= Correr.
f

P-FT-08)
vel expirou."

"deu-lhe uma surra tão grande/ que o

(H-70). Dar surra = Surrar.

Casca
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mem/ de \m p u lo c a i s s e f o r a . "

g u é m ."

P- FT- 24) " p a s s o u

a p rim e ira

P- FT- 25) " Ê l e . . ,

to m ou b a n h o / s e m p r e

com m edo d e

p o r t a ."

(M - 2 7 ).

v o lto u

onde

al

(M - 2 9 ).
P- FT- 26) "d e p o i s

to

(M -2 1 ).

b e m ."

para

a sala/

ja n to u

mui^

(M - 2 9 ).
P- FT- 2 7 ) " A í

passou

êle

a n o i t e ,"

(M - 3 0 ).

P- FT- 28) " d o r m iu

à sua

v o n t a d e ."

P- FT- 2 9 ) " q u a n d o

o d ia

am anheceu. "

P- FT- 30) " f i n g iu - s e
P- FT- 31) "a p e n a s
P - F T - 3 2 ) "c o m

bem

fez

(M - 3 0 ).

s a t i s f e i t o ,"

um s i n a l . "

au sên cia

(M - 4 1 ).

da

(M - 4 1 ).

(M - 6 0 ).

filh a/

fez

o velh o

a d o e c e r '.'

(M - 6 4 ).
P- FT- 33)

"R a q u e l

P- FT- 34)

"...

p a s s o u m a i s um d i a . "

(M - 6 9 ).

p a s s o u ura c a j a i n h ã o / c h e i n h o

de

ab acaxil'

(B - 2 9 ).

Nas
d ên cia
pecto

atélica

o c o r r ê n c ia s

e passaram

p e rfe c tiv o

in d ic a tiv o
que,

34

a

acim a,
in d ic a r

ou p o n t u a l ),

graças

em q ue

se

en c o n trara

a p r o p ó = !Í c o ,

as

construções

-FT-0 8

("d a r

s u r r a "),

(1 0 0 %

com n í t i d a

- FT - 01

também* s a lie n t a r n - s e

a d ju n to

ad v erb ial,

que

alteraram

com pletam en to

da

ao p r e t é r i t o
dos

c a s o s ).
("d a r

te n d ê n c ia

correr

de

surrar,

verbos

P- FT - 07

correspondentes,
e P- F T - 21

e

20

p recip ita

a ncção

e

p e rfe c tiv a

P-

verbos

casos

pela

do
desta

c a r r e ir a ")
nos

ten
(as_

M erecem

até lica

deraais

ação

p e rfe ito

r e s p e c t i v a m e n t e ,O s
dos

sua

P-

presença
a ssin a la
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da p e la

flexã o

d)
o c o r r ê n c ia s
pressas

tem p oral.

Expressão
de

co m pletam en to

por p e rífra se

P - P V - O l)
d o n z e la s / ele

z e r /- p elo

da

Constatarm - se

42

p e r fe c t iv o ),

ex

(a s p e c to

v erbal:

deflo rad o . "
"0

pobre

porque

"o

V ig á rio

P- PV- 04)

"e

p ela

P- PV- 05)

"Q u a n d o

3

filh as

(H - 0 4 ).

homem c h o r a n d o / a p e n a s

am o r d e J e s u s / n ã o
P- PV- 03)

ação

v erbal:

"Chamavajii d e C a s c a v e l / ( . . . ) /

h a v ia

P- PV- 02)

c o u ."

por p erífra se

q u eira
q u iz

isto

f a z e r ,* '

só

fez

di

(H - 1 3 ).

c o r r e r / o n o iv o

p á lid o

fi

(H - 1 8 ).
beleza

dela/

a p a ix o n a d o

fico u . "

(H-

- 4 2 ).

c o u ."

foi

a b e r ta / Cascavel

em bura

(H - 4 2 ).
P- PV- 06)

c o u ."

a porta

"c o m M a r g a r i d a

c h o r a n d o / m u ito

espantados

fi

(H - 5 9 ).
P- PV- 07)

" te rm in o u v e s t in d o

P- PV- 08)

" fico u

P- PV- 09)

"...s e u

P _P V ~ io )

"o

m u ito

a

s a l a ."

a d m ir a d o . "

(H - 6 0 ).

(H - 6 7 ).

filh o

h a v i a / ao C a s c a v e l

o cabra

vexado/ entregar

d o m in a d o . "

(H - 6 7 ).

n h eiro /

que

déles

P- PV- 11)
f e s t a ."

fez

tin h a

roubado."
João

todo

o

d^

(H - 6 9 ).

Caetano

fico u /

tão

contente

com

a

(H - 7 6 ).
P- PV- 12)

"C om o f i m

de C a s c a v e l / o povo

fico u

conten
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0 m a i s - q u e - p e r j"e it o c o m p o s t o , fo r m a d o p e l o
to

do

rou

verbo

noção

PV- 10,

ter

de

21,

23,

alternado

dos

esses

co,

em bora

noutros,
a

ação

na

lin h a

ce

ênfase

vo

36,

no

37,

38

tenham

expressa
29
do

''t i n h a

e

3 7 ),

tem po,

a

p elo
se ja

s id o ",

"c a s a d o ",

bem

e q u iv a le n te
ilu stra

e

poder

a

q ue n o s

in fin itiv o ,

in fin it iv o ",
ju n to

pode

do,

an ula

não

verbal

a

p e rfe ctiv o

"fo i"

pelo

"fe z

v ista

o fato
num

e

Porém ,
31,

em presta

em s e u s
ser

lap so

te m d e
ao

33

de

neu tralizan do - se

tem p o p o r

- o que

faz

s e g u id a

.d u r a ç ã o

pod em d u r a r

p assiv o
u n id o

lem bra

"q u e

ao a t r i b u t ^

lh e

d e m a is
do

id é ia

a p erífrase

se g u id o

"fa z e r

é

o

já

que,
que

+

p e lo con

causou

adm ^
contu

a

ação

d im in u to .

Em P-

p a rtic íp io
a ju n ta

ao

"d e lib e r a d a m e n t e ",

a

m ere

expresso

d e ix a d a

p on tual,

Em P - P V - 2 7 ,

"s a ir "

fato

p artic u la r,

id é ia

a esqueceu- se,
d e m odo

e

p elo

que

duradouros,

co n sid era d a

e xp re ssiv o .

in fin itiv o

valen d o

e fe ito s

"fe z- s e ",

ad v erb ial

a

se

reportam os.

qu e

em P - P V - 2 8 ,

correspondente

a noção
que

já

pontual

a d m ir a r ",

de

forraa v e r b a l

esquecer,

tada

ser

realiza- se

- PV- 34,

locução

em P - P V - 0 2 .

p e rifrá stlc o

r a ç ã o ",

de

fo rm an do

de

-d o m i n a r ,

0 verbo fa z e r ocorreu no p a r t ic íp io p a ssa d o ,
de

to

p e rifrá sti

denotar

que,

Em

id é ia

se ja

Neste

r-

a u x ilia r

e 09.

10,

e fe ito s

e

o

(deflo rar,

caráter

"fo r a "

o fato

a

encer

casos

c o n ju n to

d ilu íd a ,

38.

p elo

a

do

em P - P V - O l,

por ap resen tar

P- PV- 23,

nos

- tendo

acentuado

p rin c ip a l

com o era P- PV- 09

o c o r rê n c ia

),

p r in c ip a lm e n t e ).

m ostra- se

verbo

passado,

em P- PV- 01

té lic a

e m orrer,

e v id ê n c ia

39

decorre

serera d e n a t u r e z a

essa

e

im p re fe ito ,

p rin c ip a is

adoecer

p a rtic íp io
p erfecito .

e v id e n c ia - s e m arcantem ente

(p - P V - 2 1 ,

por

verbos

chegar,

39,

33,

no

(a s p e c t o

a p e rfe c tiv id a d e

por

fato

31,

com h a v e r ,

os

tal

de

29,

casos

ação- ponto,

p rin c ip a l

com pletam en to

ter

roubar,

+ verbo

im p erfei

passado
aspecto
aqui

c_i

a

fo r m a

verbal

de

tem po

p reté rito ,

assu m ir

o v alo r

da

fo r
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ma s i m p l e s

"s a iu ".
A p assiv ida de

ser,

no

p reté rito

c ip a l

no

ação,

c o n fo rm e

q u a is

o aspecto

e /o u

do

as

g u id o

de

capea- se

por

04,

todas,

id é ia

a

fica r,

vou- nos

a

ra tiv a s.
ção

de

Nesta

não

ponde
te

do

do
de

ao

Essa

fim

além

fato

lad o ,

de não
reforço
razão

na

v e rific a r
duração

destaque

a
do

da
nas

p i 'i n c i i ^ a l

30,

v e i'b o s

35

e 4 0 . Em

verbo

copula

Tal

eq u iv alem

ação- ponto.

ain d a
ap liq u e

sob
m a is

"e s t a d o ".

e a

pena

de

p'£

preté

ad je tiv o s,
corre_s

verbal
ação

de não

a p o siçã o

acim a

Contudo,

para d e sca ra c te riza r- se
a o c o r rê n c ia

ao

v . g. ,

à o c o rrê n c ia

e q u iv alê n c ia

no

Ê v e r d a d e , consoan

o fato

irrisó rio

a

du

d u r a t iv a *.'

conotação

aos

le

com o

clara

"a ç ã o

p á lid o ",

m as

fato

o c o r r ê n c ia s

cognatos

"fic o u

a trib u tiv o ;

32,

pelo

à de

restan

i n d i c a t i v o , se

p e rsiste .

construções

decurso,

se

do

- -uma c e r t a

tem p o

refo rço u

em bora não

verbo

ad je tiv o

26,

essas

p e rsistirá ,

com o um t o d o

su ficie n te

M erece

dos

de

e 42,

s u ficie n te m e n te

ocorre

traduz

num l a p s o

se

25,

a com pararm os

té lic a :

o estado

de

tra d u zid a

parece

que

verbo p r in

o c o rrê n c ia s

p e rfe ito

e fe ito s,

essas

te n d ê n c ia

observação

22,

in ic ia lm e n te ,

in d ic a tiv o

que

assuiTiim os,

um c e r t o
te

outro

"e m p a lid e c e u ",

in íc io

m ente
ta,

Por

20,

se

41

do

e s p e lla a - s e n a s

em s e u s

nos

de

verbo

com pletam en to

19,

té lic a

com o

encontra.

que d u r a ,

d u r a t iv o ",

realiza- se

tiv ar.

não

14,

ou m e lh o r ,

12,

h á - com o n a q u e l a

a firm a m o s,

c ia d o

estado

c la ssific a r,

esses
a

11,

estende- se

p e rfe ito

verbos

se

passado,

08,

de

"e s t a d o

P- PV- 05,

te n d ê n c ia

eiii q u e

se g u id o

tarabém a s s i n a l o u

f i c a r , no p r e t é r i t o

Contudo,

ren id ad e.
rito

06,

da

p e rifrá stic a

in d ic a tiv o ,

sem elhante

p artic íp io

P- PV- 03,

tiv o

passado,

verbal

form adas

do

o c o rrê n c ia s

Situ açã o
tes,

construção

p e ^ r f e it o

p a rtic íp io

te m p o

da

P--PV-22,

é

anun
v ista

se

que

efe
fi n a l ^

P - PV “ 2 4 . N e £

apontada,
não

v im o s

há
ne_s

a p o n tu alid ad e.
em qu e

o

advér
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Gráfico III - As modalidades expressivas do
perfectivo:

(00,23 % )

aspecto
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4. A Experssão da Repetição

Ao introduzirraos a análise dos casos de ação

repet^

da, a que se relaciona o aspecto iterativo, Pazem-se cabíveis al^
gumas observações:
Não nos pareceu necessária a subdivisão do

aspecto

iterativo em imperfectivo e perfectivo, conforme se tratasse de
repetição de uma ação-linha ou ação-ponto, respectivamente, Tal
procedimento,

já assinalado por STREITBERG, em 1896 (cf.

CAST^

LHO, 031, p . 53), em nada contribuirá à nossa pesquisa.
Igualmente, não levamos em conta os casos de mera re_i
teração, ou repetição simples, normalmente mercados por

adjun

tos adverbiais do tipo "novamente" e "de novo", ou pelo morfema
derivacional (prefixai)

"re-". Neste particular, perfilhamo-nos

a CASTILHO. Aliás, não houve um só caso desta última

hipótese,

ou seja, de reiteração marcada pelo prefixo "re-". Quanto

ao

contido na primeira hipótese, em que a reiteração é devida a ad
juntos adverbiais, constatamos apenas 3 casos:
a) "eu conto que Satanaz/ novgu^iiente se queixou." (R-Ol)
b) "vendo que Jesus Cristo/ não quiz questão

promo

ver/ resolveu subir de novo/ prá outra queixa fazer." (R-21).
c) "... agora em 70/ ele tomou novos planos/ resolveu
subir de n o v o ." (R-22).
Deve-se reparar nos dois últimos exemplos o

caráter

modal da ação anunciada, o que é marcado pelo verbo aiixiliar do
conjunto perifrástico "resolver".
Há quem estabeleça diferença entre repetição conscien
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te, intencional e repetição automática, habitual. Essa discrimj^
nação também não foi levada em conta por CASTILHO, por nela ver
apenas uma "consideração de natureza modal"

(cf. 031, p. 92). De

nossa parte, também assim o fizemos, embora pareça-nos tal dife
renciação antes uma concessão a mais ao "modo da ação", que

ao

"modo verbal".

Nos 37 casos de iteração constatados, não se registra
ram ocorrências devidas a semantemas verbais iterativos. Aliás,
em sendo esse aspecto a repetição de ação-linha ou ação- ponto,
dificilmente encontraremos verbo cujo semantema tenda a
mir repetição, ressalvados casos esporádicos, como

expr^

costujnar,

s o e r , habituar-se e alguns poucos mais.

a)

Expressão por tipo oracional: Ao tipo

atribuímos a expressão da repetição em 16 ocorrências:
IT-TO-01)
feira."

"... quando se zangava/ acabava

qualquer

"... quando se zangava/ acabava

qualquer

"... quando se zangava/ acabava

qualquer

(H-ll).
IT-TO-02)

feira." (H-ll).
IT-TO-03)

feira/ com medo ali os feirantes/ desertavam na carreira. "(H-ll)
IT-TO-04)
a ponta."

"... quando arreava o braço/ o cabra

metia

"... quando arreava o braço/ o cabra

metia

(H-31).
IT-T0-05)

a ponta." (H-31).
IT-TO-06)

quando arreava o braço/ o cabra metia a

ponta/ caía logo morrendo." (H-31).

ora
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b)

Expressão por flexão teraporal; Também aqui o

texto favoreceu o aspecto iterativo atribtiído à flexão

tempo

ral. Foram 7 as ocorrências:
IT-FT-Ol)

"cada braçada que dava/ com seu braço

agi

gantado/ podia bater no cino." (H-30).
IT~FT“02)

"0 povo não obedece/ a santa religião/

já

não quer mais respeitar/ o autor da criação." (R-04).
IT-FT-03)

"basta as almas que já tem/ dos

pecadores

teimosos/ que não atende a ninguém." (R-39).
IT-FT-04)

"Ninguém já não sabe/ quem é da religião/f^

lho não respeita pai." (R-50).
IT-FT-05)

"irmão não respeita irmão." (R-50).

IT-PT-06)

"o Cabeludo da Zefa/ era \Am gato que

caça

(b -05).
IT-FT-07)
da."

"Iracema venáia rola/ que pegava d' embosca

(B-07).

Exceção feita aos primeiro e dois últimos casos,
todos os outros a ação negativa é vista em sua repetição.

em
Embo

ra não vejamos com clareza a noção aspectual em frase negativa,
conforme já expusemos, aqui, os exemplos mostram com
realce as ações "não obedecer",

evidente

"não atender" e "não respeitar"

como contenedoras da noção aspectual iterativa, devido à
são que sobre eles exerce o contexto.

c)

Expressão por perífrase verbal: Foram 7 as oc

cias de aspecto iterativo assinaladas por perífrase verbal:
IT-PV-Ol)

"0 Valente Cascavel/(...)/ vivia dando

pan
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cadas/ cora seu gênio carniceiro."
IT-PV-02)

(H-03).

"Assim esse desordeiro/ diariamente

vivia/

fazendo mal as donzelas." (H-07).
IT-PV-03)

as misérias/ que você tem

praticado."

(H-21).
IT-PV-04)
ela."

"só sendo o Satanaz/ que anda_____ atentando

(E-16).
IT-Fv- 0 5 ) "Êle tinha por costume/(...)/ de

perguntar

as meninas/ o que era que queria." (M“ 08).
IT-PV-06)

"Raquel já desconfiada/(...)/ andava sempre

escutando/ tudo quanto o pai dizia."

(M-1 5 ).

IT-PV“07) "Eu que vivo viajando/ vinha do alto
tão."

ser

(E-09).

Nas 6 ocojrrências assinaladas

(excluída a IT-PV--05 ) ,

nota-se que a noção da repetição - a que se refere o

aspecto

iterativo - foi sempre marcada pelo conjunto de verbo
+ verbo principal. No tocante à estrutura formal das
ses, é de assinalar-se que os verbos auxiliares

auxiliar
perífra

apresentam-se

no imperfeito do indicativo ( 3 casos: 50% ), ou no presente do
indicativo ( 3 casos: 50% ), fazendo-se seguir de verbo

princ_i

I)al no gerúndio (5 ocorrências: 83,33%), ou no particípio passa
do ( 1 caso: 16,67%).
Merecem destaque, dentre os casos acima, as
cias IT-PV-02 e IT-PV-06,em que a noção iterativa

ocorrên

encontra-se

reforçada, respectivamente, pelos advérbios "diariamente" e "sem
■pre ".
Já em IT-PV - 0 5 , em que "Êle tinha por costume/(,..) /
de perguntar..." corresponde a "Ele costumava perguntar", a
ção da repetição

é devida ao verbo auxiliar e não ao

no

conjunto
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perifrástico, consoante ocorreu nos casos anteriormente

cita

dos.

d)

Expressão por adjunto adverbial: Foram 7 os

de ação repetida, expressos por adjunto adverbial:

I T - A D - o i ) . é da nova remessa/ dos secretários

do

ceu/ que sempre aumenta..." (R-69).
IT-AD-02)
aperreio."

=’toda vez gue venho aqui/ eu sô

encontro

"toda vez que venho aqui/ eu só

encontro

(R-72).
IT-AD-03)

aperreio.” (R-73).
IT-/íD-04) ”êle tinha por costume/ de toda vez_____ que
saia/ de perguntar as meninas."
IT-AD-05)

(M~08).

''riias ela sempre dizendo/ que dele nada

que

ria.” (M-13).
IT-AD-06)

”um certo casal que tinha/ de filhos grande

porção/ que sempre falava errado/ deixando interpretação, "(B-02)
IT-AD- 0 7 ) ”u.m certo casal que tinha/ de filhos grande
porção/que sempre falava errado/deixando interpretação," (B-02).

Nas 7 ocorrências de ação repetida motivada por adji;in
to adverbial, nota-se que em 4 delas a noção é devida ao

advér

bio "sempre" e nas 3 i^estantes à expressão "toda ve z ” , o

que

evidencia, ainda unia vez, a natureza temporal dos advérbios

re

lacionados à expressão aspectual.
Considerando-se todo o "corpus" analisado,

encontra

ram-se 37 casos de ação repetida (aspecto iterativo), 0 gráfico
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5. Notações Finais

Ao término deste capítulo, achamos por bem tratar

de

alguns tópicos afetos estritamente à classificação que acabsuiios
de apresentar.
Ao tratarmos das modalidades aspectuais

(v. "Notações

Introdutórias'*, item 1 deste capítulo), deixamos registrado:"Ter
se-ia, como hipótese, o aspecto imperfectivo terminativo, se

a

ação verbal fosse vista em seus momentos finais, deixando entre
ver, porém, a duração anterior." E acrescentamos:

"Tal

aspecto

não teve curso no 'corpus' analisado." A propósito, julgamos

o

portuno esclarecer melhor esse ponto de vista nosso, já

que

ocorreram no "corpus" alguns casos que poderiam ser por

outi-em

classificados como imperfectivos terminativos. Não vemos acerto
naqueles que, como o prof. Ataliba T. de CASTILHO, encontram a_s
pecto imperfectivo tenriinativo "quando a ação terminou após ter
durado."(CASTILHO, 031, p.79). Entendemos que toda ação verbal,
para que alcance fiiii, término, pressupõe

Lima duração anterior,

por menor que seja. Por esta i^azão, não podemos conceber verbos
como acabar, terminar e cessar (citados por CASTILHO, op,

cit.

loc. cit.), como tendo semantema term.inativo. Parece-nos, antes,
que verbos com.o esses melhor seriam cla^ssifiçados como de
dência télica, ou perfectivos quanto ao aspecto. Fugir
cipreciação é desprezar o caráter mesmo de tais verbos e
zar-lhes a acepção lógica. Ai^reciemos, a título de

ten
dessa
valor_i

ilustração,

um exemplo citado por CASTILHO (id. ib.):
'A fita acabou e não falamos no incidente."
Se depreendemos do exemplo acima alguriia duração anterior,
se deve antes à "fita", que ao verbo - ao nosso ver

esta

clarainente

perfectivo, já que a ação acabar realiza-se abruptamente. Assim
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de paralelismo aspectual encontrados - sem dúvida uma das

mais

acentuadas dificuldades com que nos deparamos. Em verdade,
foram poucas as vezes em que, analisando o "corpus",

não

vimo-nos

literalmente envolvido pelas malhas sutis das intersecções

a£

ipectuais, o que nos fez constantemente reexaminar classificaçõ©
feitas, buscar opiniões alheias, ver-lhes as

exemplificações,

confrontar casos, revisar conceitos, reescrever textos dados co
mo definitivos. A natureza mesma do "corpus", com seu

caráter

sintético - determinado pelo ritmo que nos versos deve haver
que leva o folhetista a gerar frases desprovidos dos

e

necessá

rios morfemas relacionais - também em muito dificultou-nos a ta
refa, forçando-nos classificações em alguns casos tangíveis. Em
todas essas situações a posição que nos pareceu mais válida

e

segura, lançando mão sempre dos conhecimentos lingüísticos

no_s

sos, na qualidade de nativo da região em que os folhetos

que

compõem o "corpus" foram, escritos.
A título de ilustração, apresentamos a seguir

alguns

m.arcantes exemplos de paralelismo aspectual, provocados,
pela interpretação das modalidades

seja

(expressivas) aspectuais, se

ja pela perssão exercida pelo contexto:

1(1 .

a) Aspecto imperfectivo inceptivo x Aspecto

Iterati

v o : Um único caso registrado: I-S-01,
b) Aspecto imperfectivo inceptivo x Aspecto

imperfee

tivo durativo: três casos apresentam tênue paralelismo:

I-AD-

-01, 02 e I-AD-03.
c) Aspecto imperfectivo durativo x Aspecto iterativo:
Inújiieros foram os casos, notadamente presentes nos folhetos

do

tipo Religioso e Burlesco, Em ambos - no- primeiro mais qiie

no

segundo - há raia evidente pressão do contexto, já que as
estão ocorrendo no mom.ento em que são narradas, mas desde

ações
há
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muito ocorrera. D-S-06,18, 20, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 44,45,46,
47, 51, 52, 53, 60, 78, 80, 88, 89; D-FT-Ol, 04, 05, 09, 10,15,
20,

32, 37, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69;

D- p v - 38, 39, 40, 41, 44 e D-PV--45 são as principais.
d) Aspecto iterativo x Aspecto imperfectivo durativo:
Pelas mesmas razões citadas em "c": IT-TO-06, 09, 11, 12; IT-PV
“ 01, 02, 03 e IT-PV 05 são as principais. Nota-se que os

exem

pios arrolados era "c” são sensivelmente raais numerosos.

Assim

se verifica porque soraente consideramos o contexto a ponto

de

decidir em. qual das duas raodalidades deveria uma dada

ocorrên

cia ser arrolada, quando fazê-lo diferente pareceu-nos

engenho

so e insustentável.
e) Aspecto Imperfectivo durativo x Aspecto
v o : Dada a natureza diaraetralmente oposta dessas

perfecti

riiodalidades ,

não foram rauitas as ocorrências de paralelismo encontradas,

as

sira raesmo porque - conforrae expuseraos no item 1 deste capítuloadotaraos princípios raetodolôgicos que nortearam a classificação
feita. De qualquer forraa., reclaraamos atenção a esses casos:

D-

-S-13, 20, 58, 61, 64; D-FT-27, 30, 34, 35, 36 e D-FT-43.
f) Aspecto perfectivo x Aspecto iraperfectivo
v o : Pelas raesmas razÕes expostas em "e": P-FT-09, 10, 12,
27, 33 e P-PV-06,

durati
19,
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b) Expressão do Completamento: Aspecto Perfectivo,

e

c) Expressão da Repetição: Aspecto IteratiAra.

1.1. Do aspecto

imperfectivo encontraram-se 255

ca

sos, o que corresponde a 35, 31% das 721 ocorrências

^spec

tuais sipreendidas. Esses casos aspectuais imperfectivos

reali

zarii-se através de semantema verbal (97 casos: 38,04%), de

tipo

oracional ( 2 casos : 00,78%), de flexão temporal (71 casos: 2 7 ,
84%), de perífrase verbal (84 casos: 32,94%) e de adjunto adver
bial ( 1 caso: 00,3 9%).
As 255 ocorrências acim_a apontadas encontram-se
tribuídas em duas variantes do aspecto imperfectivo: o

di£

aspecto

imperfectivo inceptivo e o aspecto imperfectivo durativo.
1.1.a) 0 aspecto imperfectivo inceptivo

contribuiu

com 16 casos - o que corresponde a 06,27% do total de

ocorrên

cias imperfectiv a s .
Foram quat:ro as formas de expressão da inceptividade:
a) Semantema verbal. Com 3 ocorrências, o

sernsintema

conti'ibuiu com. 18,75% dos casos de inceptividade. As formas ver
bais encontram-se no presente, no imperfeito ou no pretérito per
feito do indicativo.
b) Tipo Oracional.

Ortição suboixlinada adverbial tempo

ral gerou inceptividade em 2 casos (12,50%).
c) Perífrase Verbal. Encontraram-se 10 ocorrências de
inceptividade gerada por perífrase verbal, o que eqüivale

a

62,50% do total dos casos inceptivos. Em. todas ela.s, a noção as
pectual decorreu do veirbo uxiliar (no pretéi'ito perfeito do
dicativo), seguido de infinitivo (9 casos: 90% - em três
dido da preposição "a”)»

gerúndio (l caso: 10%).

in

prece
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11,59%), ou ainda, no gerúndio (l caso: 01,45%). Cada uim
sas formas verbais

des

(exceto a última) aparece seguida de

qual

quer dos verbóides da língua, tendo-se obser\^do a seguinte fre
qtlência: gerúndio (33 casos; 47,83%), infinitivo (19

27,54%),

casos:

particípio passado (17 casos: 24,64).

1.2.

Do aspecto perfectivo encontraram-se 429 cas

que corresponde a 59,50% das 7 2 1 ocorrências aspectuais

apreen

didas.
Foram cinco as formas de expressão deste aspecto:
a) Semantema Verbal. Com 341 ocorrências, o semantema
contribuiu com 79,72% dos casos perfectivos. As formas

verbais

encontram-se no pretérito perfeito do indicativo;(um único caso
ocorre no presente do indicarivo).
b) Tipo Oracional. Oração subordinada adverbial tempo
ivil gerou perfectividade em apenas 1 caso (00,23%).
c) Flexão Temporal. Nos 34 casos encontrados

(07,93%),

coube ao pretérito peirfeito do indicativo (100% das

ocorrên

cias), alterar a tendência atélica dos verbos, f a z e n d O “ Os tradu

2",ir perfe ct ividade.
d) Perífrase Verbal. Encontraram-se 42 ocorrências de
aspecto perfectivo traduzido por perífrase verbal, o que

repre

senta 09,79% dos casos. Aqui, a noção aspectual decorre

tanto

do conjunto perifrástico, quanto de cada um dos verbos

(íiuxj^

liar ou principal) gue compoem as perífrases. Os verbos auxilia
res aparecera no imperfeito (12 casos: 20,57%), ou no

pretérito

perfeito do indicativo (30 casos: 71,'v3%). Os verbos principais
ocorrem no infinitivo (3 casos: 07,14%), no gerúndio (l

02,33%) ou no particípio passado (38 casos: 90,43%). Ê de

caso:
assi
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nalar-se que o imperfeito do indicativo, como auxiliar,

forma

pGi'ifrase, apenas, com o particípio paxsado.
e)

Adjunto Adverbial. Em 10 casos (02,33%), coube

junto adverbial traduzir noção aspectual perfectiva, Em 7
rencias

ocor

(70 %) os adjuntos adverbiais são de natureza esti'itamen

te temporal

e, em 3 ocorrências

(30%), de natureza modal.

tudo, esses adjuntos adverbiais de modo encontram-se

Con

intim.amen

te associados à noção temporal, por indicarem, subitaneidade

da

ação.

1,3.

Do aspecto iterativo encontraram-se 37 casos,

que corresponde a 05,13% das 721 ocori'encias aspectuais

consta

tadas no "corpus".
Fo3"am quatro as formas de expressão deste aspecto:
a) Tipo Oracional. Orações do tipo adverbial

temporal

indicaram ação repetida em 16 casos (43,24%).
b) Flexão Temporal. Nos 7 casos encontrados (18,92% ),
as formas verbais no imperfeito (3 casos: 42,06%), ou no presen
te do indicativo (4 casos: 57,14%), traduziram noção

aspectual

iterativa; assinale--se aqui, contudo, a forte presença de

pre_s

são contextua1.
c) Perífrase Verbal. Nas 7 ocorrências constatadas
equivalentes a 18,92% dos casos peri.Pj:ásticos, a noção
ca decorre do conjunto de verbo au;;d.liar + principal.

iterat^
Os verbos

auxiliares ocorrem no imperfeito do indicativo (3 casos: 50% ),
ou no presente do indicativo ( 3 casos: 50%), fazendo-se
ireiVi de verbo principal no geriándio (5 casos:

segu^

83,33%), ou no par

ticípio (l caso: 16,67%) - deixando-se de computar o caso I-PV“ 05, dada a peculiaridade de sua composição formal. É de assina
lar-se que o imperfeito do indicativo, como aiuxiliar, forma

pe
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cos, era de esperar-se que estes últimos passassem mais freqtlen
mente a indicar a perfectividade, que

aqueles, imperfectividade.

Contudo, constatou-se ser mais costuineiro o contrário. Em 71 ca
s o s , o tempo em que os verbos télicos se encontram fê-los exprd^
mir imperfectividade, contra apenas 34 casos de a ^ c t o perfectly
vo traduzido pelo tempo em que os verbos atelicos se encontram,
já aos adjuntos adverbiais coube determinar a passagem de 1 ver
bo télico

para tradução da imperfectividade (incepti c o ) , e

de

10 verbos atelicos para tradução da perfectividade. Consideran-se, pois, as duas formas de expressão aspectual capazes de

a_l

terar a natureza tólica ou atélica dos verbos, temos:
- Passaraiii a indicar imperfectividade,72 verbos de ten
dência télica.
- Passaram a indicar . perfectividade, 44 verbos

de

tendência atélica.

y*

1.5.7. Desprezando-se os adjuntos adverbiais, que tam
“*
”

bém concorrem cà alteração da tendência aspectual dos verbos

e

considerando-se que os verbos télicos que passaram a indicar im
perfectividade (71 ocori-éncias) , encontrara-se no gerúndio
casos: 52,11%), no imperfeito (19 casos:

26,76%), ou no presente

do indicativo (15 casos: 21,13%) e qrue os verbos atélicos
passaram a indicar perfectividade

' (37

que

(.34 ocorrências), encontram-

-se no pretérito perfeito do indica.tivo (100 %) e,
em conta, ainda, que os verbos que traduziram aspecto

levando-se
imperfec

tivo por semantema encontr-arii-se no gerúndio, no imperfeito
no presente do indicativo e que aqueles que indicaram

ou

aspecto

perfectivo, taimbém por semantema, encontram-se no pretérito per
feito do indicativo

(cf. 1.5.5.), conclui-se:

a) Há nítida relação entre a classe semântica dos ver
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so, em alguns casos apontados nestas c )nclusões, deixamos

de

considerar, para efeitos do análise das formas verbais que

as

compõem, aqueles casos que

'strictu sensu não caracterizam per^

frase verbal - na acc-pção com que as gramáticas normativas

tra

dicionalmente tomam a expressão.
Das 133 ocorrências determinadas por perífrase

ver

bal, nota-se que a noção aspectual podo decorrer do verbo

aux^

liar, do verbo principal, ou do conjunto perifrástico. Quando a
noção aspectual decorre do verbo auxiliar ou do verbo

princ^

pai ,isoladamente considerados , tal fato deve-se ao sementama de_s
ses verbos ( de tendencia télica ou atélica ). Contudo,

quando

Cl noção aspectual deriva do conjunto perifrástico, duas possib_i
lidades podem ocorrer: se os semantemas pertencem ã m.esma

cl.a^

se semântica, há confirmação do aspect;^ correspondente; mas, se
pertencem a classe semânticas diferentes, o aspecto

resultante

tanto poderá ser perfectivo quanto imperfectivo, não se

tendo

detectado nenhum mecanismo esclarecedor.
(Essas, as conclusões mais importantes a que

chega

m o s , em relação ao aspecto verbal na literatura de cordel.

Ou

t r a s , porém, poderão ser observadas no Capítulo IV e mesm.o

iios

dados fornecidos inicialmente neste Capítulo. Não as citamos
q u i , por não terem relevo no quadro geral que ora

a

apresenta

mos).

2. 0 Aspecto Verbal na Literatura de Cordel e na Literatura pro
priaraente dita: Confronto das Características

Antes de compararmos as conclusões a que chegamos, no

17 C

tocante ao aspecto verbal na literatura de cordel (

doravante,

simplesmente L C ) , com aquelas a que chegou CASTILHO (c£. 031,p.

1 0 7 - 1 7 ), no tocante à mesma categoria verbal na literatura
priamente dita (doravante, simplesmente L P D ) , fazem-se

pro

necessá

rias alguraas ressalvas:
a) So demos à nossa dissei'tacao um caráter de
dão na apresentação dos dados (quantificados e

exatj^

porcentualiza

dos), assim não o fez o prof. Ataliba T. de Castilho, razão por
que, quando nos foi possível fazê-lo, calculamos as

porcento,

gens dos dados por ele fornecidos. Em qualquer caso, não é

cte

mais assinalar-se que as relações numéricas citadas mostrcum,ape
nas, uma tendência geral, nada tendo, portanto, de absoluto.
b) Por termos divergido em alguns pontos de CASTILHO,
somos forçados

deixar de verificar a validade ou nã:D, para

a

LC, de uma ou outra c"^nclusão obtida p^^r aquele profess.,.^r.
,

em

relação à LPD. E mais, por termos separada aspecto verbal

de

modo do. a ç ã o , os confrontos que farem..'S a seguir devem ser

vis

tos com reserva, já gue CASTILHO ~ consoante expusemos no cDrpo
desta dissertação - amalgamou aguelas duas noções,
c) Enguanto estudamos integralmente uma amostra sign_i
ficativa da L C , CASTILHO utilizou-se de alguns passos de

diver

sas obras literárias, sem estudá-las completamente. Em

razão

disto, não se pode to-mar suas conclusões como insofismavelmente
características de aspecto vei'bal na LPD, mesmo porque as

fre

qtiências das modalidades aspectuais, bem como de suas formas ex
pressivas, ficam substancialmente prejudicadas.
Feitas estas anotações, passemos ao confronto dos

re

sultados:

2.1.a) Na LPD predominam 'jS vorbos atélicos (121 ocor
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cia aspectual de verbos cm 56 casos ( imperfeito: 22, e

pret£

rito perfeito do indicativo: 34). Seguem-se o gerúndio, com

37

casos e o presente do indicativo, com 19.

2.4.a) Na LPD, afirma CASTILHO, pode-se fal,ar em "tem
pos de 'tendência aspectual'. Assim, o presente e o

imperfeito

(e uma forma nominal, o gerúndio) exprimem em geral a

duração;

o pretérito perfeito simples e o mas-gue-perfeito, a pontualida
de."

(031, p. 109-10). E acrescenta não ter encontrado "um

s6

caso em gue um presente ou um imperfeito tornassem pontu.al

xun

verbo atélico; reciprocoimente - continua o autor - o

pretérito

e o mais-que-perfeito não podem tornar durativo \mti verbo

tél^

co, o que nos pareceu condição suficiente para dizer que os ver
bos manifestam uma tendência aspectual."

(op. cit. loc. cit.).

2.4.b) Ma LC concluímos de igual maneira, conforme ex
posto em 1.5.7 a e b. Deve-se fazer, porém, ui^ia ressalva:

não

ocorreu no "corpus" nenhum caso de mais-que-perfeito, a não ser
na forma perifrástica, a qual sempre exprimiu

perfecti-^dade

(v.p. 153).

2.5.a) Referindo-se às relações entre flexão temporal
e semantema verbal, afirma CASTILHO ter encontrado "taiti

intere_s

sante mecanismo" na LPD:

conjuga

"o imperfeito o o perfeito se

dos com um verbo télico fazem-no iterativo; todavia, se conjuga
dos com um verbo atélico confirmam-lhe a tendência aspectual."
(Cf. 031, p.109).

2.5.b) Na LC não se observou tal mecp^nismo, eis

que

quando um verbo télico se encontra no imperfeito, este tempo a_l
tei'a-lhe a tendência .aspectual, fazendo-o indicar aspecto imper
fectivo. No tocante às nutras afirmações contidas no

reférido
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"mecanismo", temos a registrar:

quando um verbo atélico se

en

contra no imperfeito, este tempo confirma-lhe a tendência aspec
tual; uma única ocorrência de pretérito perfeito composto regi_s
trada, numa forma verbal do tendência atélica, traduz

aspecto

iterativo - o que não nos autoriza, dada a irrelevância da ocor
rência, a questionar sobre o assunto.
De fundamental importância é assinalar-se que o

refe

rido mecanismo constatado por CASTILHO deve ser visto com reser
v a s , já que no "corpus" por ele analisado ocorrem casos cjue
contrariam (v. a respeito, 031, p. 73 e 74, om que se encontram
casos de verbos télicos, conjugados no imperfeito e

traduzindo

aspecto imperfectivo (durativo). Assim, por faltar-lh.e

consÍ£

tência, não cc>nsiderarcmos esta característica.
Abordamos as relações entre flexão temporal e semante
ma verbal no item 1.5.5, a que remetemos o interessaido.

2.6. a) Na LPD, qtiando as perífrases verbais concorrem
à categoria aspectual, essa noção

pode decorrer do verbo

prin

cipal, do verb-) aLixiliar, ou do conjunto perifrástico (cf. 03l,
p. 112). A propósito, observa o autor que o verbo principal

no

gerúndio "sempre ocijrre quando se trata de duração e no particí
pio passado quando so trata de completamento". (Cf. op. cit. p.
113),

2.6.b) Na LC também assim verificamos, conforme 1. 5.
10. Entretanto, as perífrases em que os verbos principais encon
tram-se no particípio passado, tanto indicaram duração
completamento, dependendo da classe semântica a que

quanto
pertencem

esses verbos: quando atélicos exprimiram duração, quando
c o s , c omp 1e t ,omen t o .
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"C 0 R P U S”

a) Heróico

"0 VALEMTE CASCAVEL OU 0 ASSOMBRO DO S3RTaO"
Autor: Adalgiso G. Oliveira

01 . Aos meus apreciadores
com sublime inspiração
irei contar a história
dum sujeito valentão
de apelido Cascavel

0 assombro do Sertão.
0 2 . No Sertão do Rio Branco

na Fazenda Santa Rosa
morava êsse desordeiro
da vida pecaminosa
na brigada era peor
que qualquer fera raivosa.
03. 0 Valente Cascavel
era o maior desordeiro
vivia dando pancadas
com seu genio carniceiro
tornou-se ali o terror
daquele sertão inteiro.
O^T. Chamavam de Cascavel
ao monstro emdiabrado
porque 3 filhas donzelas
êle tinha deflorado
depois matou todas 3
com seu instinto tarado.
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05. Dizia publicamente
-nao sou bêsta para criar
filha com tanto trabalho
para outro homem gozar
assim quem goza sou eu
ninguém me pode empatar.

06 * Eu faço assim com as minhas
as dos outros nem se fala
eu simpatizando uma
essa eu tenho que gozá-la
se o pai dela achar ruim
derreto êle na bala.
07. Assim esse desordeiro
diariamente vivia
fazendo mal as donzelas
que na redondeza havia
ninguém podia empatar
pois quem tentasse morria.
08. Pois até mesmo a polícia
temia a esse malvado
e não podia dar jeito
ao monstro depravado
pois com êle no sertão
vivia tudo assombrado.
09. SÓ o tipo do sujeito
a qualquer um assombrava
a sua musculatura
quem visse se assombrava
agora vou dar por conta
das armas que êle andotava.
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10 . Um punhal e u ’a mauzer
e um possante facão
um rifle papo amarelo
e um revólver nagao
lima cartucheira larga
completa de munição.

11 . Todo povo tinha medo
da tal fera carniceira
porque quando se zangava
acabava qualquer feira
com mêdo ali os feirantes
desertavam na carreira,

12 . Èle um dia de feira
em uma bodega entrou
começou tomar cachaça
depois os copos quebrou
deu no dono da bodega
e o dinheiro carregou.
13., 0 pobre homem chorando
apenas s6 fez dizer
-pelo amor de Jesus
não me queira isto fazer
que sou um pai de família
não tenho de que viver.

1^. Cascavel disse: se cale
se não quizer apanhar
mais do que já apanhou
se você tornar falar
nesse Jesus eu lhe mato
ninguém me pode empatar.
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15 . l'\Iao conheço esse Jesus
e nem quero conhecer
se você confia nele
faça favor me dizer
que quero agora ver Èle
livrar você de morrar.
16. 0 pobre homem com medo
em Jesus não falou mais
Cascavel saiu na rua
peor do que Satanaz
matando e pintando o 7
de todos tirando a paz.

17 - Mais adiante o miserável
perverso e sanguinolento
entrou era uma Igreja
todo afobado e ronhento
na hora em que o Vigário
celebrava um casamento.

18 . Na maior estupidez
êle na Igreja entrou
o Vigário quiz correr
o noivo pálido ficou
só a presença do monstro
a todos amedrontou.

19 * Dirigiu-se ao Altar MÓr
rasgou o Livro Sagrado
rebentou todos os Santos
com seu instinto malvado
o padre naquela hora
quase morria assombrado.
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20, Éle aberturou o padre
naquela apertada hora
disse ninguém casa mais
porque vim buscar agora
a noiva para ir comigo
e o noivo pode ir embora.
21, 0 padre coitado estava
de mêdo quase gelado
porém disse ao Cascavel
você será castigado
para pagar as misérias
que você tem praticado,
22. Cascavel ouvindo isto
pelo seu punhal puchou
disse: Vigário covarde
pra que você me marcou
meteu-lhe o punhal no peito
o padre se ultimou.
«

23 .

0 bandido miserável
disse eu mato quem vier
já acabei com êsse padre
matarei outro qualquer
pois homem que veste saia
tem inveja de mulher.

2k-, 0 rapaz noivo da moça
naquela hora correu
também cada testemunha
dali desapareceu
Cascavel disse pra noiva
seu noivo agora sou eu.
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25. Cascavel disse; menina
que noivo mole danado
deixar a noiva e correr
já vi cabra relaixado
merece bem uma surra
aquele cabra safado.
26. Ã moça se vendo so
com tôda força alarmou
com

10

minutos depois

tôda polícia chegou
o comandante da força
para o Cascavel gritou.

27.

-Solte a moça seu bandido
sua hora está chegada
Cascavel ouvindo a voz
gritou canalha safada
vou me divirtir um pouco
na rasteira e cabeçada.

28. Eu não preciso de armas
para lutar com vocês
nisto a polícia avançou
com a maior rapidez
mas de uma cabeçada
Cascavel derrubou

29 . A

6.

feira acabou-se logo

todo pessoal correu
no meio da revolução
Cascavel se aborreceu
fez cacete dum soldado
deu em quem apareceu.
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30. Cascavel na grande luta
brigava desassombrado
cada braçada que dava
com seu braço agigantado
podia bater no cino
era na certa um finado.

3 1.

De rasteira e cabeçada
matou que perdeu a conta
pois quando arreava o braço
o cabra metia a ponta
caía logo morrendo
igual u ’a mosca tonta.

32..

Com 2 horas de luta
êle matou

23

no chão ferido e gemendo
contava-se 36'
e o monstro ainda estava
lutando com 16.
33. Lutaram mais meia hora
ainda 7 morreram
e os 9 que restavam
com medo dali correram
levaram fim duma vez
nunca mais apareceram.
3^. No meio da confusão
a noiva se escapuliu
Cascavel ficando so
procurou ela e não viu
voltou pra casa tristonho
dizendo a noiva fugiu.
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35* Aqui deixo Cascavel
para falar dura rapaz
daquela mesma cidade
chamado Paulo Moraes
querido por todo mundo
por ser honesto e capaz.

36 .

tí um rapaz educado
de alta capacidade
bastante credenciado
desde a fazenda a cidade
contava l8 anos
nadava em felicidade.

37* Deixamos Paulo Moraes
vamos ver o que se deu
com um grande fazendeiro
que era padrinho seu
pra sabermos direitinho
o caso que aconteceu.

38 .

Chamavam João Caetano
êsse dito fazendeiro
era muito conhecido
um distinto cavalheiro
senhor de terra e de gados
e avultado dinheiro.

39 .

Era pai duma s6 filha
zeloza, honesta e querida
contava 16 anos
o seu nome Margarida
dizia o velho que a filha
era o sonho de sua vida.
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^0, Todo inundo admirava
da jovem a grande beleza
diziam muitos ela é
rainha da boniteza
parecia até propósito
da Divina Natureza.
^1. Por ela ser muito linda
vejam o que sucedeu
com a jovem Margarida
que sem ter culpa sofreu
por causa da boniteza
certa vez se arrependeu.
k-2. Pois o Cascavel um dia
pela fazenda passou
Margarida estava em casa
e o monstro lhe avistou
e pela beleza dela
apaixonado ficou.
>+3. Cascavel disse consigo:
quando avistou a menina
a noite eu venho buscá-la
pra ser minha concubina
pois eu terei que gozá-la
aquela deusa divina.
Ficou com aquilo em mente
a noite logo voltou
na fazenda do fazendeiro
logo que êle chegou
deu h- murros na porta
bem estridente gritou.
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^5» Abra a porta velho mole
que eu vim agora buscar
a sua filha pra mim
você não pode empatar
sou o Cascavel falado
o terror deste lugar.
^-6 . João Caetano levantou-se
cem um revólver na mão
dizendo; a êsse bandido
eu vou dar uma liçáo
naquele momento abriu
a porta de supetão.
k-7. Quando a porta foi aberta
Cascavel emburacou
João Caetano nessa hora
no monstro decarregou
seis tiros do seu revólver
porém nenhum acertou.
U-8 . Cascavel nesse momento
gritou para o fazendeiro
não esperava que você
fôsse assim tão traiçoeiro
por isso agora acertou
a tampa

do tabaqueiro.

!+9. Deu-lhe uma cabeçada
que João Caetano arreou
por cima duma cadeira
Cascavel o agarrou
e com uma corda grossa
nura sofá o amarrou.
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50. Margarida lá do quarto
começou logo a chorar
dona Aurora a mae da moça
também pôs-se a implorar
para o Cascavel infame
sua filha não levar.

51.

Disse o monstro; eu não atendo
pedido de seu ninguém
se continuar falando
eu lhe amarro também
junto aqui a seu marido
pois eu acho que convém.

52 .

Promessa não vale nada
eu realizo ligeiro
pegou a velha amarrou
bem juntinho ao fazendeiro
botou-lhe o revólver em cima
dizendo; eu quero dinheiro.

53 .

A velha com muito medo
na mesma hora contou
aonde esta o dinheiro
Cascavel logo encontrou
depois foi buscar a moça
e com tudo viajou.

5^. Ela não queria ir
Cascavel saiu puxando
a moça de estrada a fora
mais adiante foi passando
pelo terreiro de Paulo
com Margarida chorando.

2.0Î+
55* Paulo inda estava deitado
porém no momento ouviu
o choro de. Margarida
ligeiro se preveniu
com um toro de cocão
abriu a porta e saiu.

56. Quando chegou no terreiro
naquele instante avistou
Cascavel com Margarida
Paulo ligeiro gritou
solte a moça seu bandido
que vou mostrar'-lhe quem sou.
57* Cascavel ouvindo isso
gritou: cabrinha enxerido
vou dar-lhe um ensino agora
para não ser atrevido
Paulo disse; você hoje
comigo encontra marido,
58. Nessa hora Cascavel
pelo seu punhal puchou
com um toro de cocão
Paulo na luta entrou
e Margarida chorando
na casa de Paulo entou.

59*

Na luta mais temerosa
os

2

ali se travaram

com poucos minutos os pais
de Paulo se acordaram
com Margarida chorando
muito espantados ficaram.
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60.

0

velho se levantou

bastante contrariado
no escuro foi vestir
a calça muito vexado
terminou vestindo a saia
da velha dele enganado.
61. Saiu do quarto correndo
quando chegou no terreiro
encontrou Paulo lutando
com o grande cangaceiro
o velho gritous velhota
traz minha foice ligeiro.
62. A velha gritou do quarto
meu velho venha buscar
a sua foice porque
estou doida a procurar
a minha saia e sem ela
como é que posso levar?

63 .

Que estava- úom a saia dela
foi que o velho compreendeu
entrou em casa e num banco
tropeçou e se estendeu
foi levantar-se enganchou-se
da velha a saia rompeu.

6^.

Disse o velho: minha velha
a sua saia enganchou-se
na carreira que eu dei
estava fraca rasgou-se
a velha gritou do quarto
a coisa agora danou-se.
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65* Vestiu a calça do velho
saiu doida na carreira
com uma lacha de lenha
tropeçou numa cadeira
caiu por cima do velho
rasgou da calça a trazeira.
66. Wo meio da confusão
ouviram Paulo gritar;
papai me traga uina corda
para o monstro eu amarrar
o velho nesse momento
logo a corda foi buscar.

67.

Levou logo a corda a Paulo
ficou muito admirado

em ver que seu filho havia
ao Cascavel dominado
disse: eu vim te ajudar
mas cheguei muito atrazado.
68. Nessa hora Margarida
toda tragédia contou
Paulo então ligeiramente
ao Cascavel amarrou
pra fazenda do padrinho
sem mais demora o levou.

69.

Quando chegou na fazenda
com o Cascavel amarrado
soltou ligeiro os padrinhos
e fez o cabra vexado
entregar todo dinheiro
que deles tinha roubado.
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7 0 . J o ã " Caetano satisfeito
com Paulo se abraçou
depois pegou Cascavel
lá no mourão amarrou
deu-Uie uma surra tão grande
que o Cascavel expirou*-

7 1.

Depois pegaram o cadáver
para uma gruta levaram
cavaram wna grande cova
lá então o sepultaram
alegres pelo triunfo
para casa regressaram.

72 .

João Caetano disse; Paulo
pelo teu merecimento
o bem que me fizeste
vou te dar em casamento
minha filha Margarida
com todo contentamento,

73* Disse a velha; muito bem
meu afilhado querido
defendeste minha filha
das mãos daquele bandido
mereces casar com ela
pelo teu dom merecido,
7*+* Paulo disse satisfeito:
aceito com alegria
resta saber se a donzela
sente por mim simpatia
respondeu ela eu há muito
te amo e só eu sabia.
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75* Os pais de Paulo souberam
que o filho ia casar
com a linda Margarida
começaram a festejar
as famílias se uniram
contemplando o jovem par.-

76 .

Com

8

dias depois

o Vigário celebrou
o casamento dos jovens
e João Caetano ficou
tão

00ntente

18

dias durou.

com a festa

77» Com o fim do; Cascavel,
o povo ficou contente
Paulo junto a Margarida
foi viver tranquilamente
na fazenda com seu sôgro
querido por tôda gente.

78 .

Assim Paulo ficou rico
Cascavel foi liquidado
Aquele que faz o mal
Recebe mal resultado
Liberto é quem faz o bem
Ou aqui ou no Além
Será bem recompensado-.
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b) Religioso
"Ã

QUEIXA DE. S A T A M Z - Á CRISTO"

Autor: Pedro Bispo e José Bispo

0 1.

Por meio de uma carta
que S. Felipe mandou
pelas mãos de S, Silvestre
que em sonho me entregou
eu conto que Satanaz
novamente se queixou.

02 .

Portanto para os leitores
vou contar bem direitinho
como foi que Satanaz
desapregou do seu ninho
foi queixar-se a Jesus Cristo
e no céu chegou cedinho.

03.

0 leitor está lembrado
de ura livro que já foi visto
contando a segunda queixa
que Satanaz fez a Cristo
agora eu conto a terceira
ninguém me reprova isto.

0!+,

Todos nós estamos vendo
o mundo em confusão
o povo não obedece
a santa religião
já não quer mais respeitar
o autor da Criação.

2.10

05» Foi

feita a segunda queixa

no ano cincoenta e cinco
o leitor está lembrado
que ele disse com afinco
se não tomar providência
quando eu voltar meto o zinco.
06. Porq^ie vós está sabendo
que o mundo está virado
estou falando a verdade
lá só impera o ditado
a moda e a vaidade
e eu ficando arrumado.

07 .

Mas S, Pedro respondeu
Jesus sabe o conteúdo
não é preciso "c-ocê
chegar contando a miúdo
você e ganancioso
quer tomar conta de tudo.

08. Foi

quando a Virgem Maria

lá do seu divino trono
mandou ele retirar-se
ele viu-se em abandono
disseI pensei que o céu
não tivesse tanto dono.

09.

Mas Jesus o repeliu
na mesma ocasião
dizendo: veja rapaz
não passe o pé pela mão
não se demore um segundo
nessa sagrada mansão.
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10. 0 Bicho cheio de odio
saiu todo encabulado
daí então começou
fazendo seu apurado
atentando a humanidade
lançando tudo ao pecado.
11. Pois ele ficou com rai^/a
porque lá não foi ouvido
de nosso mestre divino
ele viu-se repreendido
e quer se vingar no povo
por ser audaz e atrevido.
12. Assim ele está fazendo
cora toda indignação
por todo globo terrestre
espalhando a tentação
desgraçando a massa humana
lançando a ocndonação.

13 .

Porque quando ele chegou
no inferno foi fazer
um meio pro pessoal
no pecado se meter
criando diversas modas
inclusive o iê, iê, iê.

1^. Criou a tal mini-saia
causa,ndo a admiração
criou os cabelos longos
nos rapazes sem cotação
criou a maior malícia
nesta nova geração.
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15. Alguém diz que o poeta
não está sabendo o que faz
em falar da moda nova
muitos não se satiâfaz
mas tudo isso são usos
do maldito áatanazi
16. Porque eu não acredito
que uma jovem tão bela
andando assim pela rua
semi-nua sem cautela
só sendo o Satanaz
que anda tentando ela.

17 .

São esses e outros mais
que apresento ao leitor
são usos descomunais
por demais devorador
são frutos da plantação
do maldito traidor.

18 .

Porque quando ele voltou
que chegou lá no inferno
inventou tudo que é ruim
lançou o uso moderno
tudo que foi inventado .
escreveu no seu caderno.

19 .

Tudo que está se passando
dentro das grandes naçÕes
o que é bom Jesus consente
o que I ruim são tentações
do maldito traiçoeiro
atacando os corações.
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20. Depois de 55
ficou ele acelerado
cada vez mais atrevido
atacando lado a lado
por todo globo terrestre
lançando o povo ao pecado.
21. Tanto que ele já fez
para o povo se perder
mas vendo que Jesus Cristo
não quiz questão promover
resolveu subir de novo
pra outra queixa fazer.

22:.

Portanto agora em 70
ele tomou novos planos
resolveu subir de novo
pois fazia quinze anos
que tinha feito a segunda
queixa aos nossos soberanos,

23 .

Com este plano subiu
até o alto infinito
chega.ndo bateu na porta
do lindo céu tão bonito
não demorou um segundo.
S. Pedro chegou aflito,

2h, S. Pedro lhe perguntou
falando bem prazenteiro
assim por esta maneira
que deseja o cavalheiro?
desejo falar com Crmsto .
mas isto é muito ligeiro.
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25« M 3,s Jesus Cristo não pode
vir aqui ouvir pilhéria
está tratando negócios
e é coisa muito séria
intecedendo com almas
que sairam da matéria,
26. Volte e vá dizaer a ele
no seu sagrado aposento
que o moço príncipe da.s trevas
doseja vê-lo um momento
a fim de tratar negódos
e não é atrevimento,

27 .

Sao Pedro lhe perguntou
eu não sou seu corta-jaca
com essa já são
que vocô

3.rruma.

3

vezes

a maca

e vem aqui abusar
já merece entrar na taca.
28. Se estás incomodado
é bom deixar o lugar
ponha outro qualquer santo
no portão p/ tr0.balhar
que atenda toda hora
qualquer fregues que chegar.

29 .

Pois venho falar com Cristo
porque tenho precisão
de contar as novidades
que há na face do chão
e depois você verá
se eu estou cora razão.
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30. Se não houvesse motivo
não vinha nesse lugar
por isso meu caro santo
queira me observar
desejo falar com Cristo
e minha estória contar.

3 1.

Disse o santo eu já ouvi
todo o seu palavriado
precisa ter paciência
e deraorar um bocado
que eu fou falar c/ Cristo
fique aguardando o chaaiiado.

32 .

Dizendo isto São Pedro
entrou e foi avisar
a Jesus lá no seu trono
que estava a interrogar
as almas para sabor
as que podia, salvar.

33• Foi chegando e foi dizendo
saiba o nosso redentor
que o tal príncipe das trevas
ali no portão chegou
me pedindo permissão
pra vir falar com o senhor.
3^. A resposta eu nao lhe dei
fiquei logo enca,bulado
então' resolvi entrar
pra vos fazer avisado
e ele ficou lá fora
esperando o resultado.
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35» Agora o senhor resolvo
SG podo dar púnnlssão
caso possa meu Jesus
mande outro santo ao portão
que eu não quero ouvir mais
frase daquele vilão.
36. Disse Jesus a São Pedro
chame aí o Gabriel
e diga a ele que vá

8,brir

a porta do céu

mande o tal entrar na fila
e participe a Miguel.
37» São Pedro saiu ligeiro
e chamou São Gabriel
dizendo assim olho aqui
eu vou chamar o Miguel
A

vai atender um fregues
que está na porta do céu.

38 .

São Gabriel perguntou
quem é que vem tão vexado?
aquele fregues de sempre
que nos traz incomodado
voce ponha cle na fila
e tome muito cuidado.

39- S. Gabriel disse logo
a.quele bicho já vera
para nos importunar
basta as almas que já tem
dos pecadores teimosos
que não atende a ninguém.
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ifO. S. Podro dlssG agora
G

ordom do soborano

portr^nto vá lá na porta
e dê ontrada ao fulano
se gIg viGr multo bra.bo
nos voncG aquolo tirano.
^-1. S. Gabriel abre a porta
dizGndo não mo ropila
vai entrando dovagar
se coloquG aí na fila
que Jesus está atendendo
ao pessoal de uraa vila.
1+2. Nisso chegou S. Miguel
e foi dizendo freguês
você fique aí na fila
nem que passe até mi mos
pois só vai falar com Cristo
quando chegar sua vez.
^-3. Até quG chegou a vez
a fila se encaminhou
depois que todos passaram
ele se aproximou
e fitando a Jesus Cristo
por Gsta forma falou.
W . Bom d i a Sr. J g s u s
Jesus lho disse bom dia
que desejas por aqui
nesta manha calma e fria
quero vos fa.zer ciente
da terra a selvageria.
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!+5 .

0

quG há tanto na terra

qiie voce vem me contar
disse o príncipeI ora Jesus
nem se pode avaliar
o povo ílesemhestou
que faz medo até falar,
^ 6 . Mas desembestou por que?
perguntou-lhe o Salvador ■
ele disse tcnh?^ c?.lraa
me escute por favor
que vou contá-lo a miúdo
da. terra o grande cla.mor,
^ 7 . De certos tempos pra cá
o povo já se danou
sé quer saber da orgia
a vergonha se acabou
e muitos profetizando
Sa.tanaz se arrumou.
H-8. Mas Jesus lhe respondeu
você mesmo é o culpado
vai deixando a massa huiiiana
mergulhada no pecado
porque só pratica o mal
sendo por ti atentado.
^ 9 . Mas o que cai no pecado
ó porque nao reconhece
a tu0. sa.nta palavra
que na torra já nao cresce
daquele eu tomarei conta
e na minha mão padece.
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55* PorquG a tal faixa, azul
na quitanda está guardada
só esperando os fregueses
que já gosta.ni da danada
ali eles se a.tracani
e continua a zoada.
56. Quor ver outro caso triste
ó um dia de missa
o ca.bra que e escola
na morena tora cobiça
ele sai no cheiro dela
como urubu pra carniça.
57* E ola que ó mitr?.da.
diz mamãe vou pra igreja
assistir a santa missa
diz a mão bendita seja
mas ela v?.i namorar
por aí o Senhor veja.
58. Quando ela volta da missa
se a mãe for perguntar
o que foi que o padre disso
ela fica som falar
porque em voz de ir pra missa
ela só foi namorar.
59* Agora a mulher casada
dessas que ó estradeira
passa o queixo no ma.rido
diz que va.i pra costureira
quando volta vem trazendo
com que fazer sua. feira.
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60. Mas isto só acontoco
nas q.ue gostam do dinheiro
porquo trocam sou marido
por qualquor arruacoiro
o outras sem ser por nada
se jogam no desespero.
61. E assim VÓs Soberano
está uma confusão
no povo do mundo velho
que perdeu a dL roção
e eu fico observando
a grande esculliambação.
62. Agora, cinema horrendo
vô-se no meio da rua
a, moça de mini-saia
desfilando quase nua
agarrada com o rapaz
dizendo sou toda tua.

63.

Se acaso vão rezar
novena no interior
tem que ter alto-falante
ou mesmo um bom tocador
se não o povo não vai
prestar ao santo louvor.

6^-. Na hora da devoção
que o povo está rezo.ndo
uns com sentido na reza
outros somente pensando
se atracar com a morena
e ir dançar se beijando.
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65» Nom se quor t o r m i m o. reze.
sai todo o povo a pular
o sonoro ou o tocador
quG ali já ostá p/ tocar
comoça logo o barulho
G o santo fica pra lá,
66. Ali ficou desprezado
o pobre daquele santo
o povo todo a pular
na sala de co,nto a canto
assiiíi só presta p/ min
esta reza eu lhe garanto.
67- A novGna foi rozada
porquo ora a obrigação
porém sé os de idade
reza.va com devoção
pois nos corações dos novos
tinho- somente o, funçáo.
68* Nisso chogou Sta. Elvira
dizendo senhor Jesus
ma.nde esse bicho ir embora
porque elo e quom seduz
o povo para o pocado
dc muitos roubando a luz.
69» Sata.naz se enfureceu
dizendo chegou mais essa
pra toma.r parto no caso
já G da nova romessa
dos secretários do ceu
que sempre aumenta o não cessa
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70.

M p .s

Jesus Cristo Hio disso

Elvira podo falar
G amiga de maraáe
e 6 sua 3.-uxiliar
portanto o melhor que eu acho
e você so retiro.r.
71* Satanaz disse: está bem
pensei que aqui no céu
o Senhor mandava em tudo
foi quando Sta. Izabel
foi chegando e foi dizendo
é meUior chamar Miguel.

72 .

0 Satanaz respondeu
Senhora eu acho isso feio
não precisa, de Miguel
vir se meter nesse meio
toda vez que venho aqui
ou sé encontro aperreio.

73« Respondeu-lhe o Bom Jesus
pois queira se retirar
porque se mais de uni segundo
aqui no céu demorar
ou mando chama,r Miguel
pra ele lho expulsar.
7^. Chegou a Virgem Maria
G diése meu filho amado
espanque logo daqui
esse moleque safado
que eu não permite ele ontrar
nesse aposento sagrado.
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75 »

Está certo eu vou embora
o Satanaz disse assim
mas o povo lá da terra
cada vez fica mais ruim
venho fazê-los ciente
mas não agradecem a mim.

76 .

Disse Jesus se retire
já ouvi seu frasiado
você quer me convencer
mas seu a.ssunto é furado
GU sei manobrn,r com o povo
sem precisar sou cuidado.

77 .

Foi chegando S., Miguel
e disse olha rapaz
queira daqui dar um fora
sa.i correndo o Satanaz
peitou na porta e caiu
com todo o corpo pra traz.

78.

Na queda deu um estouro
da.li desapareceu
um mal cheiro de enxofre
por todo céu se encheu
mas Sta. Elvira ligeiro
trouxe um perfume fagueiro
em todo céu rescendeu..*
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c) Maravilhoso
"HISTÓRIA DE RAQUEL E A FiilRA ENGAMEADA"
Autor ; João Martins do Athaydo

01.. Houve nos tempos remotos
nae plagas do Oriente
um rico milionário
de dinheiro e de patente
dos gozos banais do mundo
êle cra indiferente.
02:. Ja tinha sido casado
mas depois enviuvou
na morte de sua ospêsa
très criancinhas deixou
têdas três do belo sexo
assim Deus detoiminou.

03.

Porem como essas coisas
e Deus quem a determina
escreveram os nomes delas
em um lunário de sina
Raquel e Feliciana,.
o a outra Belarmina.

0^. Raquel como era a caçula
muito bem assinalada
quem visse ela dizia
ohJ que menina estimadai
ficou por esse motivo
das irmãs muito odiada.
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05* Dizia Raqüol consigo
“Ohl Deus, que será de mim?
as minhas duas irmãs
rogam a Deus o meu fimi
o que tinha Raquel do boa
tinham as outras de ruim»
06. As irmás da tal menina
era.m brutas e orgulhosas,
ciumentas, enredadeiras
pedantes e muito vo.idosas
com raiva da irirãzinha
tornaram-se invejosas.
07- Ura dia o pai de Raquel
achou-se em necessidade
de fazer uma viagem
embòratcentra a vontade
ia tTatar dà negócios
longe daquela cidade.
08. Êle tinha por costume
de tôda vez que saía
de perguntar as meninas
o que era que queria
por muito caro que fôsse
quando voltava trazia.

09.

No dia que fêz viagera
lhe disse a mais velha assim
-me traga uma jóia rica
de ouro e brilhante e fim:
que quem vê diga que está
bem empregada pra mim.
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10. A do meio estava Junto
estas palavras ouviu,
naquele mesmo momento
ao seu pai repeliu
- me traga uma jóia igual
a que fulana pediu.
11. As outra.s pediram tudo
e Ra.quel ficou calada,
disse o velho; minha filha
parece que estais cismada?
disse elas não lhe pedi,
porque não me falta nada.
12. 0 velho insistiu com ela
pra ver se ela pedia,
qualquer coisa que quisesse
êle com gosto trazia
mas ela sempre dizendo
que dele nada queria.

13 .

0 velho pelejou muito
na mesma ocasião,
Raquel estava sentada
com uma rosa na mãe
lhe disse: traga uma rosa,
descanse o seu coração.

1^-. Ai abraçou Raquel
partindo de saudade,
as duas irmãs que era>,m
o cúmulo da falsidade
cada vez mais aumentava,
a sua rivalidade.
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0 velho seguiu viagem
quando na praça chegou
com muita felicidade
seus negócios liquidou
com mais três ou quatro dias
aprontou tudo e voltou.
16. Ja vinha no meio do caminho
emi paz e sem novidade,
quando de repente veio
uma grande tempestade
que atirou-o nas brenhas
da maior temeridade.

17 .

Ficou desequilibrado
na situação que estava,
nem um sinal de vereda,
por ali não se encontrava
aos va.i e vens da sorte
quando o vento lhe açoitava.
f

18 .

Ja era pela tardinha
de repente escureceu
numa caverna escabrosa
o cavalo esmoreceu
pro fundo do grande abismo
precipitou-se e desceu.

19 .

0 dono que ia em cima
desapregou-se da. sela
sem esperança de vida
numa. ocasião daquela
foi quando um cipó de espinho
o ag3,rrou pela guela.
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20. Èle ficou pendurado
pegou-se com uma mão
na galha de outro arvoredo
do cavernoso porão
com enorme profundeza
da superfície do chão.
21. Se vendo quase perdido
gritou por Nossa. Senhora
ela é compadecida
que nos vale qualquer hora
fez com que o pobre homem
de um pulo caisse fora.
22* Depois que esta.va fora
transpa.ssado de agonia
daí então foi subindo
nas fragas da serrania
êle buscava o caminho
sem saber pra onde ia,

23 .

Descambou a penedia
deu n m a vasta campina
era um pomposo jardim
de roseiras e de bonina
na fresca da madrugada
desta hora matutina.

2h. Foi sair noutra ca.mpina
que tinha mais vastidão
a planície parecia
os baixios do sertão
êle coitado, sozinho
nesta horrenda solidão.
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2 5. Quando o sol foi alteando
êle já muito cansado
lá no meio da floresta
foi avistando um sobrado
êle que nao espera,va,
ficou a.té espantado.
26. Éle chegou para frente
para se certificar
adiante viu uma cousa
que lhe fez admirar
seu nome escrito na porta
dizendo; pode entrar.

27.

âle entrou de porta a dentro
porque tinha precisão
pe.ssou a primeira sala
adiante viu um salão
que tinha o necessário
na mesa de refeição.

28 .

Entrou para outro quarto
viu cama e travesseiro,
viu sabonete e perfume
sobre o quarto do banheiro
foi êle quem se serviu,
de tudo isto primeiro.

29 .

Êle foi e tomou banho
sempre com medo de alguém
depois voltou para sala
onde jantou muito bem
conheceu que no sobrado,
não habitava ninguém.
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30. AÍ passou êle a noite
num quarto se recolheu
dormiu à sua vontade
quando o dia amanheceu
seguiu a sua viagem
pensando no que se deu.

3 1 . Êle

caminhou vexado

desde que saiu do leito
lembrou-se dos três pedidos
que as filhas tinham feito
por lhe ser mal sucedido
achava quase sem jeito,

32 .

Ia passando no jardim
na hora que se lembrou
que sua filha Raquel
uma rosa encomendou
foi êle buscar a rosa.
partiu o talo e tirou.

33* Quando êle tirou a rosa
gritara.ms ohi infeliz
como és tão desgraçado
ès positivo me diz
é assim que me pagaste
os favores que te fiz?
3^. Ficou êle arrependido
querendo se desculpar
a voz lhe disse de novo;
acho melhor se acusar
estás condenado a morte
ninguém te pode livrar.
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3^» Depois chegou uma fera
ali com êle falou
lhe disse; o senhor me ver
porém não sabe quem sou:
trazia um disco na mão
pertinho dêle mostrou.
36. 0 homem leu o disco
que vinha dizendo assim:
’’qualquer pessoa que tire
uma flor deste jardim,
não há perdão para êle,
aqui mesmo leva fim''.
37* -Perdão!... perdãoI... disse êle
como eu podia saber
que tirando uma flor destas
havia de padecer?!
a fera lhe respondeu:
te prepara pra morrer!

38 .

-Adeus, filhas de minh’alma
vou morrer sem confissão
ficam vocês atiradas
na vala da perdição
por êste mundo sozinhas
sem pai, sem mãe, sem irmãol

39» “Ai Raquel se tu soubesses
do golpe da minha dor
nesta, hora margurada
vou morrer por teu amor
em que funesto momento
fui eu tirar esta flor!
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^-0. A fera disse ao homera
muito triste e comovida;
“O que te posso arranjar
é mais très meses de vida
vai segurar o futuro
da tua filha querida.
1+1. 0 pobre desfalecido
como estava sem jeito
com a promessa da fera
fingiu-se bem satisfeito
-tres meses que me prometes
com muito gôsto eu aceito.
1+2. Antes do homem sair
a fera foi H:ie avisar:
-De hoje a noventa dias
o senhor tem de voltar
já loronto para morrer
aqui no mesmo lugar.
1+3 -

Disse êles isto acontece
a quem pega no alheio ;
quando findou

0. palavra

já foi com tanto receio
que thha chegado em casa
sem sa,ber por onde veio.
1+1+. 'Êle com este mistério
ficou até espantado
porque não viu o caminho
por onde tinha passado
conheceu que estava em casa
depois que tinha chegado.
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^5*

duas filhas mais velhas
depois do pai ter chega.do,
não viram que êle estava
com o semblante mudado
foram lhe pedir as jóias
que tinliam encomendado.
\

^6. 0 velho que na viagem
foi muito mal sucedido
lhe disse a a- filha mais velha
- o senlior fêz-se esquecido
se fosse para Raquel
talvez tivesse trazido.
k-7. As duas filhas pegaram
numa tremenda questão
quando viram que o velho
tinha uma rosa na mão
chamou Raquel e lhe deu
na mesma ocasião,
!+8. Raquel recebeu a rosa
vendo o pai desconsolado
mansamente perguntou-lhe;
meu pai está incomodado?
êle para consolar ela,
disse que estava enfadado,
^9* Sm menos de uma semana
vendeu o que possuia
pera.nte ao juiz de órfãos
dividiu o que havia
deixou o papel selado,.
para ter mais ga.rantia.
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50,

0 velho nessa aflição
me.s não queria dizer,
pensando que ali não tinha
quem pudesse o defender
nem Raquel mesmo sabia,
que seu pai ia morrer,

5 1,

Raquel

3a

desconfiada

porém de nada sabia,
andava sempre escutando
tudo quanto o pai dizia
viu ele dizer chorando
- é hoje o último dial

52 ,

Raquel com estas palavras
ficou impressionada
vendo seu pai taciturno
já com a feição mudada
recelheu-se para o quarto,
não deu atenção a nada,

53» Depois que estava no quarto
pegou numa tresvalia
sonhando quo uma voz
desta forma lhe dizia;
deboãxo do travesseiro
encontrartás uma guia.
5^, Disse a voz; no travesseiro
encontrarás um anel,
um objeto distinto
um a.migo tao fiel
que livrará o teu pai
daquela, morte cruel.
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55* -ás te a.nol é encccntado
a pessoa que tiver
cora êle se livrará
dos obstáculos que houver
se transporta em dez minutos
para o lugar que quiser.
56. Quando Raquel despertou
ligeiramente foi ver
encontrando o anel lho disse;
-me bote, se puder ser
lá no palácio da fera,
onde meu pai vai morrer.
57• Antes de Raquel sair
no salão tinha deixado
umca car tinha bem feita
num envelope lacrado
dizendo tudo a seu pai
como se tinha passado.
58. Quando findaram as palavras
foi a moça transportada
nem ela mesmo sabia
de que forma foi levada
para o palácio esquisito
daquela fera encanta.da.
59* Se viu Raquel no palácio
dentro de um vasto salão
já resfriada de medo
ouviu bater no portão
disse ela: pode entrar
é chegada a ocasião.
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60. Quem bateu foi logo entrando
apenas fez um sinal,
Raquel estava esperando
por esta hora fatal
quando viu na. sua frente
um monstro descomunhal,
61. Disse a mocinha consigo;
chegou o meu triste firn
a fera chegou pra frente
e foi lhe dizendo assim;
te peço por caridade
não tenhas medo de mim.
62. Disse a fera a menina;
-quem sou não posso dizer,
naquele mesmo momento
Raquel pôde conhecer
de que a fera não tinha,
desejo de lhe ofender.
63* Raquel achava difícil
ainda se acostumar,
a viver mais uma fera
feia de repugnar
depois lhe amava tanto,
de não poder se apartar,.
6^. 0 velho pai de Raquel
já não podia viver,
com ausência da filha
fez o velho adoecer
Raquel disse a fera amiga;
-meu pai está pra morrer.
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65» Por isso venho pedir-te
se ccnsentes que eu vá lá

5

a fera muito tristonha
chorando lhe disse: vá
mas' tenho plena certeza,
que tú não voltas mais cá.

66.

-Oh! minha fera nao chores
eu não vou para ficar,
vou dar remédio a meu pai
éle assim que melhorar
eu vou com viva, esperança
de ainda hoje voltar.

67 .

A f era banhada em pranto

. deu um suspiro e um ai,
dizendo: a dor de quem fica
não é como de quem vai I
ali Raquel como um sonho
chegou na casa do pai.

68.

Pela ausência da filha
tinha o pai adoecido
julga,ndo que a menina
há tempo tinha morrido
porém quando viu Raquel
ficou restabelecido.

69»

Raquel passou mais ura dia
porém no outro voltou
chegando no seu palácio
a fera desencantou
num príncipe muito elegante
no outro dia casou.
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70. As duas irmãs mais velhas
as imagens de Lusbel
por si foram castigadas
bebendo taça de fel
foram transformadas en pedra
no palácio de Raq.uel.

Conclusão Geral
Querer o bem com violência é querer o mal, pois a violência
causa a desordem e a desordem produz o mal.
Os homens perversos são as feras número um, porque as
ras vivem nas matas e os homens perversos, vivem entre nós.
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d) Burlesco
'»0 ENCOMTRO DA VBLH/l QUE VEKDIA TABACO COM 0 MATUTO QUE VEKDIA
FUMO”
Autors Anônimo

01. Leitores peço atenção
que agora vou descrever
um livro de palhaçadas
para o bom amigo ler
quem escutar vai sorrir
para a barriga doer02. Existia uma família
de matutos no sertão
um certo casal que tinha
de filhos grande porção
que sempre falava errado
deixando interpretaçãc.

03. Este

velho de quem,falo

era irmão de Zé do Chole
SC chamava João PaIascate
filho de Pedro Tingole
e a sua esposa era
Ma.ria do Bago Mole.
0^. Tinha um cavalo melado
que era de D a m i a m
uma besta velha castanha
essa pertencia a Joana
um bode chamado Rachado
pertencente a Mariana<

2hl

05 .

Seu Lascado era um menino
que a família criava
um porco chamado Lascao
que Iracema tratava
0 Cabeludo de Zefa
era um gato que caçav .

06. Então o filho do velho
que se chamava Luis
vendia raiz de pau
vivia muito feliz
o povo da vezinhança. ■
chamava-o Doutor Raiz-

07 .

Uns vendiam tapioca
outros vendiam cocada
Iracema vendia rola
que pegava d'emboscada
a velha vendia tabaco
ou sinão castanha assada

08.

Julia vendia maxixe
levava em grande porção
o velho vendia banana
do sitio do seu irmão
que era o tal Sé do Chole
vendia fumo na mão.

09. Eu

que vivo viajando

vinha do alto sertão
na feira de Cajazeiras
uma certa ocasião
vi um bando de matutos
fiquei prestando atenção
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10. Quando cheguei perto deles
tudinho se levantou
eu ouvi Zefa dizer
- dessa vez agora eu vou
butar a coisa de fora
ca feira já começou
11. 0 velho disse pra ela
- acho mio esperar
ainda ta. muito cedo
nem convem cove butar
a coisa de fora agora
cu povo só quer pegá
12. Disse a velha a Iracema
o movimento ta pouco
a vez do negocio tá
fraco assim vai da pipouco
arreganhe a tapioca
para o povo vê o coco
13» Damiana disse eu tou
sintindo um grande cumicho
tirei um bicho no pé
la no sitio do Ra.bicho
pegou cumichá agora
bem no buraco do bicho
lU-. 0 velho disse pra velha
- voce com esse bizaco
venda tabaco ligeiro
pruque ele nao é fraco
só não deixe bvitar o dedo
pra remecher no tabaco
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15« 0 velho com as banana
começou dezarrumar
eu tenho a penca comprida
quem quizer pode escostar
o que vendia raiz
assim começou a gritar
16. Quem sofrer do intestino
use cipó cabeludo
que eu garanto butá verme
pequeno medio e graudo
leve sói chuva e sereno
cague fora e coma tudo

1 7 .’ 0

velJio tirou as bananas

uma mulher pegou a olhar
dizendo eu quero uraa palma
ele disseI vou mostrar
leve imia penca comprida
ca'sinhora vai gostar
18. âle mostrou ela disse
esta estar muito madura
disse o matuto a sinhora
só gosta da que atura
se não quizé levar mole
vai levar mesmo da dura

19 .

Vej8. seu não obro bem
eu sou um sujeito macho
trago banana pra fera
quase madura no cacho
e quando eu tou arrumando
atolo a dura por baixo
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20. B os maxixe de Julia
se quer pode repara
depoi nos fai outro preço
se você quizer levo,r
eu boto os maxixe fora
mai dexo a banana entrá
21. A mulher pegou numa palma
de banana e perguntou
-dá esta por dois mil reis
ele se admirou
e disse não poço dá
ca banana se alevantou
22. zé do Chole foi chegando
oferecendo boró
Palascate perguntou
- seu cuia já tá mió .
penso que seu cuia...- teja
ja de pió a pió

23. zé

do Chole disse assim

- eu não sei lhe explicar
se seu Cuia ... teja bem
eu também ja fui de lá
não vou la pruque não tem
dinheiro pra cumer lá
2k-, Disse o outro nosso mano
morreu Chica ta em paz
se lascado ela me deu
eu fiquei com o rapai
quem batia em seu lascado
agora não bate mai
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25 .

Abra a boca e diga la
que ta boa a rapaziada
minha muie ta agora
fogoza que ta danada
quando não vende tabaco
vive de castanha assada

26. E Zefa quando vai dançar
se penera com despacho
ta tão vadia que ontem
raspou o cabelo de baixo
do suvaco e foi dançar
agarrada com um macho

27.

/mianhã eu vou vender
o rachado da Damiana
o Cabeludo de Zefa
o Melado de Mariana
o lascão de Iracema
e a castanha de Joana

2 8. 0 burro cego da Júlia
e a cabra dè Rafaé
o Lascão de Iracema
eu entrego a Izabé
e o Lascado da véia
vou deixar pra Mizaé
2 9 . Maria Seabra hoje
Queria vim mai Xixi
mai passou um caminhão
cheinho de abacaxi
eu trepei com as meninas
viemo para aqui
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30 .

Disse o matuto do fumo
para a velha com agrado
se quizé fuma do bom
eu tenho do macacado
do que entala e da queda
e deixa o cax:imbo lascado

3 1.

A velha disse esse fumo
foi banhado em mé de furo
é desse que deixa o pigarro
sé tem que é mai escuro
sé gosta, de fumo forte
cherozo bem grosso e duro

32 .

0 fumeiro disse diga
a mãe que eu tou aqui
e trate dos animá
diga também a Bibi
que se aguente cora o burro
que eu só vo la pra.ábri

33» Diga a Chica que a roça
cuide logo de limpá
zele minha macacheira
deixando a cova Iascá
que eu só vou tirá de dentro
qua.ndo a mandioca engrossa
3^. -Esse pedaço de fumo
leva pra Chica fumar
ela gosta de boró
mai esse aqui vô mandá
por ser preto grosso e duro
é capaz dela gostá
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35» Daqui a 2 semana
dua,s carta eu vou manda
uma por dentro da outa
lembrança da ca.pala ,
pruque uma não chegando
é face a outra chegá
36. Qua,ndo eu mandá as ca.rta
q u ’ela fazer o estudo
sei que ela vai dá a coisa
vendo logo o cabeludo
e ela manda tambem
lembrança pa ca pa tudo
37* Nisto o fiscal foi chegando
com uma pasta na mão
disse me der 2 mil reis
disse o matuto; isso não
ainda não vendi nada
deixe de ser tão ladrão

38.

“Eu õa morei no Priquito
de la sai p3?o imbigo
depoi morei no buraco
e nunca tive inimigo
e digo mai não gosto
de safadesa comigo

39» 0 fiscal disse você
não passa d*um arigo*
priquito umbigo e buraco
é quase uma cousa s o ’
Ma.ria Seabra disse
- soi o ladrão mai pio’
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>+0.0 fiscal passou-lhe o braço
ela caiu de repente
João Palascate gritou
-acuda aqui minha gente
da buchecha de Maria
ta correndo um caldo quente
^-1. 0 fiscal se retirou
deixou o matuto ficar
o m3„tuto entrou n*uma loja
foi uma calça comprar
tinha uma pendurada
ele pediu pra olhar
^2. A mulher da loja disse
-estar ruim de tirar
eu tenho outras melhores
mas êle pegou a contar
achei mió a trepada
outra não quero levar
^-3, -Eu achei mió a trepada
so digo pauque conheço
porem sem eu pegar nela
um tostão não ofereço
a sinhora tire as caça
que dispoi noi fai o preço
Á mulher trepou-se e tirou
êle disse cora loitim
- o seu fundo é largo e chato
gosto de ver caça assim
abra as perna bem aberta
pra, ve se ela da pra mim

2lf9
SalvL João Palascate
com a calça do agra,do
os seus lhe acompanhara.m
e saiu tudo apressado
aqui amigos leitores
vou terminar o tratado
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