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ABSTRA CT: The studies dedicated  to the aspectual approach  frequently indicat e that 
verbs are not to b e granted the ability to indicate the status of a thing or punctual 
processes as  something indep endent from  the s yntactic context  in whi ch they are 
employed . Ho wever, little is said as to the role of the object in the aspectual effect 
produced. Our objective is to discuss the operation of the verb “comer” through the 
treatment of the verb-object relation using the Th eory of Enun ciative Op erations. 
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0. Introdução 
 

O fenômeno  aspectual resulta d a articulação de diversos domínios: o do mínio 
das propriedades especí ficas aos lexemas verbais 1, o domínio das exp ressões 
lingüísticas de tempo, o do mínio relacionado à determinação do co mpl emento objeto, e, 
em extensão , à questão da transitividade, para citar apenas alguns entres outros 
domínios que poderiam ser apontados. 

Esses do mínios mostram qu e o aspecto recobre u m tema de grande 
complexid ade, sendo  apreendido, no âmbito da Teoria das Operações  Enunciativas, 
como o resultado de rel ações “transcategori ais”. São justamente ess as relações que 
constituem o fun cionamento de uma determin ada construção v erb al co mo o produto de 
u m cálculo a ser reestab elecido. 

Considerando o domínio caracterizado pela determinação do objeto , faz-se 
necessário atribuir ao complemento propried ades qu e permitam explicar o peso por ele 
adquirido nos fenômenos aspectuais. É portanto a natureza s emântica da relação 
verbo-objeto  que será por nós t ematizad a no  decorrer d esse artigo.   
 
1. Referência compa cta, discreta e densa 

 
Para abordar os mecanis mos decorrentes da relação v erbo-objeto que 

interferem nos fenômenos aspectuais, é preciso abo rdar a problemáti ca referencial, 
                                                                         
1 Cabe ressaltar que não  se trata aqui  de A ktionsart, termo  alemão emp regado para 
indicar o esqu ema temporal subjacente ao p rocesso e que permite a con figuração de 
u ma tipologia de pro cessos, mas si m da identidad e semântica do lexema verb al 
caracterizada em t ermos de “ forma esqu emática”. Sobre esse con ceito, cf. “ A forma 
esquemática”, Ro mero  Lopes, 2000: 92;  Franckel (org.), 2002. 
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descrita n a Teoria das Op erações em termos  de referência compa cta, discr eta e densa. 
Tais referências dizem respeito à maneira co mo irá ser construíd a uma ocorrênci a do 
processo. 

Se to marmos como  exemplo o  verbo beb er, mas especi fi camente a seqüência 
Ele beb eu, escolhida por sua p raticidad e didática, notamos que são  três  os tipos de 
enunciados p ropiciando  a sua estabilização interpretativa2: 
 
 (1)  Ele já bebeu muito quando jovem. Mas, juro , hoje ele não b ebe mais. 
 (2)  Pronto, ele beb eu (o remédio). 
 (3)  Ontem ele bebeu, dan çou, enfim, se divertiu como nun ca. 
 

Esses três enunciados representam fo rmas distintas de estabilização referenci al 
da seqüência, sendo que cada u m d eles corresponde a u ma referência esp ecí fica, 
descrita por meio  dos s eguintes fun cionamentos: 

 
 (1)  Comp acto: Configuração Qualitativa (QL T), Instanciação  Qualitativa (QLT) 
 (2)  Discreto: Con figuração Qu antitativa (QN T), Instanciação  Quantitativa (QNT) 
 (3)  Denso: Configuração Qualitativa (QL T), Instanciação Qu antitativa (QN T) 

 
Vejamos em que consiste cada um dess es funcionamentos e os conceitos de 

configuração e instanciação qu e os  caracteri zam. 
A interpretação decorrente de (1 ) mostra qu e o t ermo el e é tido co mo suporte 

da propriedad e ser bebum. Beber, interpretado co mo “ ser bebum”, corresponde à 
propriedad e utilizada p ara quali ficá-lo nos tempos idos, s endo que hoj e não o qu ali fica 
mais. Isso significa qu e ap enas a di mensão qualitativa da noção evocad a pelo p rocesso 
beber é instanciad a (daí Instan ciação QL T da no ção <ser beber >) , pois, ao cont rário de 
(2) e (3), não  existe n enhu m “ recorte esp aço -temporal ” de beber: n ada foi bebido p ara 
que se diga que houv e beb er, ou então , há b eber sem que ocorra u ma atividade ou  u m 
aconteci mento beber. A instanciação QLT suspend e, assi m, toda anco rag em 
espaço-temporal da noção <ser  beb er>. Descrev er u m fun cionamento como compa cto 
significa assinal ar a impossibilidade de se construir  instanciaçõ es qu antitativas 
(Instanciação  QN T), d e efetuar uma localização espaço -temporal do pro cesso. Nesse 
enunciado , a não localização resulta na ausên cia d e u m beb er efetivo. 

E m (2 ), por sua v ez, veri fica-se um estado acab ado: o “bebível” – o que tinha 
para se b eber – foi efetivamente bebido . O próprio ato de beber é determinado por u ma 
quantidade de algo a ser bebido, s endo que ess a quantidade, ao d eli mitar o p rocesso 
beber, nos permite di zer que u ma vez o bebível bebido (o remédio bebido ), nada mais 
resta a se beber. Essa finalização indica que uma instan ciação QN T ocorreu, que um 
beber oco rreu, s endo que este beber se faz a p artir de u m padrão d eterminando u m 
limite respons ável por con ceber o p rocesso como validado , co mo  realizado: o remédio 
                                                                         
2 Falar em “ estabilização interpretativa” signifi ca di zer que Ele beb eu dá o rigem a três 
interpretações virtu ais, sendo que u ma delas  será estabilizada. Em relação à integração 
seqüência-contexto , pode se dizer que não só o contexto age sobre a seqü ênci a, mas a 
seqüência também age sobre o contexto, no sentido em que este se en contra previsto 
nessa virtualidade. O contexto é determinado  pel a próp ria signifi cação d a seqüênci a.  
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instaura u m li mite-pad rão  determin ando o  bebível . O funcionamento discr eto marca 
justamente essa confo rmid ade ao li mite-padrão: u ma oco rrência do pro cesso b eber , ao 
ser d eterminad a por u m li mite, origina u m b eber visto como  realizado, finalizado. 

E m (3), um beb er também é construído e o  termo ontem  vem inclusive 
deli mitar quando se d eu esse beber. A di ferença, em rel ação ao exemplo (2), é que em 
(3) esse beb er instanciado quantitativament e não é conforme a nenhu m li mite-padrão 
(não existe u ma quantidad e a ser bebida). No fun cionamento denso, a instanci ação de 
beber não lev a em conta nenhu ma finalização, sendo , por ess e motivo, muitas vezes 
interpretad a co mo uma pura atividade: o que i mpo rta nesse enunciado é que durante u m 
determinado t empo , no  tempo d efinido po r ontem, ele real mente beb eu. 

E m relação ao conceito de configuração , a configuração quantitativa marca 
portanto a possibilidade de uma finalização  graças à pres ença de u m li mit e-pad rão 3, o 
que não ocorre com a configuração qualitativa, n a qual nenhuma finalização é 
construída, sej a porque o p rocesso é ap reendido co mo u ma qualidad e a ser atribuída 
(cf. 1), s eja po rque o p rocesso é apreendido a partir  de uma mera localização (cf. 2 ). 

Para melhor evidenci ar as di ferenças entre os funcionamentos discreto e denso, 
comp aremos beb er co m des enhar, que origina instanciaçõ es QNT nas quais u ma 
dissociação se faz pres ente. Ess a dissociação pode ser traduzida pelo pro cesso visto, de 
u m lado , como  u ma mera localização espaço-tempo ral, de out ro, como uma fin alidade 
visada. É import ante notar que se essa dissociação pode ser operada, é porque a no ção 
evocada p elo lexema v erb al, ao postular justamente u m li mite-padrão, a autori za.  

Com efeito, esse verbo tem por característica ser co mpatível com uma glosa 
emp regando fazer: fazer um desenho. Isso mostra qu e a noção por ele evocada tend e a 
recob rir tanto um desenho d efinido como atividade, quanto u m des enho definido co mo 
finalidade, co mo resultado de um processo. E m outras palavras, as instanciações 
quantitativas de desenhar decorrem de dois tipos de construção, u ma na qual um 
desenho marca n ada mais do qu e o ato d e des enhar (4. O que você fez hoj e de manhã? 
Desenhei ), e outra na qual se marca, não o ato, mas si m a existência de u ma finalização, 
que, por ser finalização , é auto maticamente validada po r um limite-padrão, co mo por 
exemplo um mapa a ser des enhado (5 . E o meu mapa , vo cê des enhou? Desenh ei). 
Poderíamos igual mente dizer que, de um lado, marcamos a “não-exaustão” de desenhar 
(uma atividade), de outro, a sua “exaustão” (u m aconteci mento: o desenho está pronto), 
sendo que a exaustão d eixa transparecer a existênci a d e um limit e-padrão  a ser exaurido. 

Ao contrário d estes verbos , o verbo beber inicial ment e examinado encontra-se 
muito menos p redisposto à dissociação entre atividad e e finalização por não fazer p arte 
de suas características  intrínsecas ess e li mit e-pad rão.  

E m suma, existem processos que favorecem um ou outro valor referencial , o 
que não significa que a ele se restrinjam. Beb er tende mais facil mente a fun cionar co mo 
u ma atividade, mas nem por isso corresponde a u ma atividade. Basta reto mar o exemplo 
(2), que, cert amente, indica um acont eci mento no qual o li mite-pad rão é fornecido pela 
ext ensão do que foi bebido  (cf. Pronto! Ele b ebeu  o remédio). 

 
 

                                                                         
3 Fala-se em “ pré-identi ficação”, no sentido em qu e o padrão determina a ocorrên cia de 
processo a ser construída. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 363-368, 2004. [ 365 / 368 ]



2. Referência compa cta, discreta e densa e o  estatuto do  complemento  objeto 
 

A an álise das  rel ações  observadas  nos permit e at ribuir ao  objeto três tipos de 
função, conforme a problemática referencial por eles  instaurad a. 

No funcionamento discreto, o objeto define o limite-padrão a partir do qual são 
construídas ocorrências do processo considerado. É portanto o objeto que determina a 
ancoragem espaço -temporal do pro cesso . Nos exemplos (2) e (5 ), beber e desenhar 
inscrevem-se no tempo po rque existe um remédio a s er bebido e um  mapa a s er feito. 

No funcionamento denso, casos dos exemplos (3) e (4), o qu e foi b ebido e os 
desenhos que foram feitos são u m si mples resultado da atividade de beber e de desenhar 
inscrita no tempo. Os processos são introduzidos no discurso por sua localização em u m 
intervalo temporal: no intervalo ontem, de manhã, houve, respectivamente, beber, 
desenhar. 

No funcion amento compacto, qu ando objeto  existe, veri fi ca-se u ma 
independência co m relação ao pro cesso, no sentido em que el e não determina a 
ancoragem esp aço-temporal do pro cesso (co mo no discreto) nem é por ela determin ada 
(como no denso). Por se tratar de u ma atribuição de propri edade, o obj eto, nesse caso, 
constitui, ao l ado do sujeito, um supo rte p ara a propriedad e atribuída4. 
 
3. Análise da relação verbo-obj eto em com er 
 

O verbo comer ap resenta u m vasto emprego na língua portugues a, co mo nos 
mostram os exemplos a seguir: 
 
(a) Comeu toda a  herança  paterna em poucos meses  (dilapidar, dissipar, consumir); 
(b)  A tuberculose com eu-lhe os pulmões (destruir) 
(c) A ferrugem comeu a dobradiça (corroer ) 
(d)  O tesoureiro comeu  todo o  dinheiro que havia  em  cai xa (roubar ) 
(e) Coma toda a sopa!  

(f) O copista comeu duas palavras  do texto (omitir, suprimir) 
(g)  Tem  dicção imperfeita: com e, ao falar, as consoantes fricativas (omitir, suprimir) 
(h)  Conseguiu comer  a dama (no jogo d e xad rez) 
(i) Ao saber-se traído, com eu-se de raiva (morti ficar-se, consu mir-se) 
(j) Coma frutas r egularmente. 

(k)  Ela come demais, essa mo ça! 
(l) Esse carro  come muita gasolina (beb er, consu mir) 
  

Analisando esses empregos a p artir das relações est abelecidas pelo 
funcionamento discreto, p ercebemos características qu e se rep etem nos exemplos de (a) 
a (e). É i mpo rtante ressaltar, no entanto, que essas características não dizem respeito aos 
valores semânticos qu e são associados ao verbo n essas contextualizações, já que temos 
tanto uma pro xi midade entre comer e corro er em (c) quanto entre co mer e tomar em 
(e). A proxi midade decorre da caract erística que instaura o termo apreendido co mo 
                                                                         
4 Cf. análise do v erbo  com er a seguir. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 363-368, 2004. [ 366 / 368 ]



“ comido” co mo origem do processo. Se os complementos a h erança paterna, a 
dobradiça, os pulmões, o dinheiro, a sopa ordenam a relação predicativa, é porque a 
construção do pro cesso comer se faz a p artir deles . E m outras palavras, “ comer a 
herança paterna” implica uma herança paterna a ser “ co mida”, de maneira que o 
processo é det erminado por essa herança. Do ponto de vista enunciativo, podemos dizer 
que “ herança pat erna” é o  pri meiro t ermo do  enunciado, no sentido em qu e sua 
existência ordena a realização do  processo comer . 

Como vi mos, quando o co mplemento antecede a anco ragem espaço-t empo ral  
do processo, a o corrência do processo fica restrita aos li mites que este lhe impõe. Se 
foss e para glosar o enun ciado (a), essa glosa seria: Dada a herança paterna, 
consideremos o processo comer em referên cia à herança . Co mo existe heran ça a ser 
comida, u ma vez o trabalho efetuado, nada mais rest a para fazer. Daí o resultativo, o 
processo visto co mo acabado, sendo que a p resença do termo toda mostra que o 
trabalho foi levado à cabo . Agrup ar ess es enunci ados em to rno de u ma linha-mestra, 
diríamos que s e trata de “pôr u m fi m” em algo (na herança , na dobradiça , etc.).  

Consideremos agora os fun cionamentos de (f) a (j ), regulado pelo denso . O 
exemplo (g) deixa claro a diferença de todo o grupo  em relação aos anteriores. Não  é 
possível afirmar que as consoantes fricativas deli mita o que existe para se co mer, o que 
significa que o objeto não fun ciona co mo deli mitador d a relação eviden ciada p elo 
verbo. O enun ciado diz, si m, que existe um pro cesso contínuo de comer, e que nesse 
caso ess e co mer se realiza como consoantes fricativas, o  que resulta justamente na sua 
dicção i mperfeita. No exemplo (j) , esse caráter “ intermin ável” do pro cesso t amb ém se 
faz pres ente, e ess a duração aparece mes mo sem a presença do termo regularmente. 
 É interessante obs erv ar que, assi m como os enun ciados d e (a) a (e) pod em ser 
agrupados em termos de pôr um fim a (algo), os exemplos orden ados pelo denso podem 
ser definidos em termos d e pôr para fora: Comer as consoantes fricativas: D eixar fora 
da dicção  as consoant es fricativas; Com er a  dama: D eixar fora do  jogo a rainha; 
 Para terminar, an alisemos os  exemplos (k ) e (l). D a mes ma maneira que  
qualificamos moça de “ comilona”, ao dizer (l) Esse carro com e muita gasolina, estamos 
atribuindo ao termo carro a propried ade ser um comilão, o que nos permite interp retá-lo 
como Esse carro gasta demais, ele é um gastado r. Nessas construçõ es, a noção evocada 
pelo verbo  es capa a toda anco ragem espaço-temporal. Não  se trata do pro cesso comer 
que se desen rola no tempo , co mo em (e) ou em (j) , exemplos que podem s er reto mados 
por pratique um co mer, co mendo  frutas, comendo a sopa. 
 O fato de escapar à anco ragem espaço-temporal con fere ao processo comer 
u ma existênci a qu e n ão d epende de nenhu m suj eito para p raticá-lo, e, port anto, d e 
nenhu m objeto a ser comido. Daí a possibilidade de reto mar esses exemplos por u m 
substantivo: comilão, gastador. Ao enunciar (k) Essa moça come demais, não se coloca 
o sujeito como agente d a ação com er; é dito, si m, qu e com er nele s e verifica de modo 
absoluto, incondicion al: ela é comilona. 
 

4. Conclusão 
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Os conceitos de compacto, denso e discreto têm por fin alidade explicar os 
diferent es fun cionamentos do lexema verbal na constituição dos enunciados , não se 
tratando, por esse motivo, d e u ma mera catego rização  de unidades  lingüísticas.  

Percebemos assi m que os verbos da língua podem funcionar di ferentemente, 
sendo que as relações observadas no seio do enunciado, no caso , as relaçõ es entre o 
verbo e seus objetos, respondem a u ma série de princípios que, para a Teoria das 
Operações  Enunciativas , constituem a atividade de linguagem. 

Muitos dos estudos voltados para o asp ecto verbal preo cuparam-se em 
classi ficar o que, n a verdad e, não d ei xa de ser u m efeito, isto é, valores semânticos 
local mente adquiridos pelos verbos em s eus diferentes  empregos. Ao dizer que beb er, 
comer e desenhar não são intrinsecamente u ma atividade, mas qu e podem evocar u ma 
atividade sob determinadas circunstâncias, pro curou-s e explicar de qu e modo se 
processa as relaçõ es enunciativas qu e conduzem a ess e efeito. 

Por fi m, analisar os lexemas verbais em termos de funcionamento compacto, 
discreto e denso resulta nu ma concepção inovadora do fenômeno aspectual, já que não 
se observa mais categorias classificando os verbos co mo “de estado” ou “dinâmicos”, 
“ resultativos” ou “não-resultativos”, “ pontuais” ou “durativos”, etc.. Co mo vi mos, 
comer, di ficil mente catego rizado  co mo v erbo de est ado, pode muito bem s ê-lo quando 
se diz Ela co me, essa moça!. 

 
RESUMO: Os estudos dedicados à questão aspectual assinalam co m freqüência que não 
se pode atribuir aos verbos a capacidade de indicar estados de coisa ou processos 
pontuais como algo independente do cont exto sintático em que são emp regados. No 
entanto, pou co é dito sobre o papel do  objeto no efeito aspectual produ zido. Nosso 
objetivo é discutir o funcionamento do verbo comer a partir do tratamento dado à 
relação v erbo-obj eto pel a Teoria das  Operaçõ es Enun ciativas. 
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