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CLARA NUNES CORREIA E HELENA ALZAMORA 

Começar com começar - leituras sobre as configurações de começar em PE  
 

Como é consensual, o estudo das configurações verbais numa dada língua pode incidir sobre aspetos diferenciados que se 

centram, quer em perspetivas classificatórias, quer em perspetivas que incidem sobre os valores que essas formas desencadeiam ao 

integrarem construções particulares. Em ambos os casos, parece ser também consensual que esses valores resultam, de uma maneira 

muito geral, do agenciamento das formas coocorrentes nessas configurações. Assim, à pluralidade de classificações que podem estar 

associadas a um dado verbo (pleno, leve ou auxiliar, ...), por exemplo, acrescem categorizações de natureza mais sintática 

(transitividade vs intransitividade) ou mais semântica (como, por exemplo, as suas propriedades aspetuais, discutidas e.o. em Binnick 

1991).  

Se nos centrarmos no estudo de verbos delimitadores de fronteiras (como começar, acabar, terminar,...), podemos verificar 

que começar, enquanto verbo pleno, permite que a sua configuração mais estável assente numa relação predicativa definida por < x 

começar y > (que pode ser parafraseada por x começou um trabalho). Neste caso, começar permite leituras preferencialmente 

transitivas. Por outro lado, enquanto (semi)auxiliar, possibilita a ocorrência de configurações como < começar Prep. INF/SN >.  

Sob o ponto de vista aspetual, pode afirmar-se, por sua vez, que as propriedades de começar apontam para a construção de valores 

de atelicidade (* comecei | ? começo | ? vou começar o trabalho em duas horas), sendo, no entanto, e de acordo com Verroens 

(2014), neutro em relação às propriedades de perfetividade que pode exibir. Em termos enunciativos, este verbo marca a fronteira 

de abertura do domínio de uma noção, tal como discutido por Franckel (1989), Peeters (1993) e Camus (2004), para o francês, e por 

Alzamora (2018), para o Português.  

Estas diferentes perspetivas, se teórica e metodologicamente associadas, podem contribuir, como um todo, para hipóteses que 

permitem a generalização das propriedades do funcionamento deste verbo, visando-se uma estabilidade descritiva que ultrapasse 

uma estrita etiquetagem categorial. Permitem, ainda, em forma de padrão, uma análise que pode ser generalizável a formas e 

construções que lhe sejam próximas.  

Deste modo, e centrando-nos, essencialmente, nas configurações em que começar interage com preposições, pode verificar-

se que < começar a INF > ativa uma leitura predominantemente aspetual, construindo um evento pontual (Cunha 1998; 2013 e 

Oliveira [2003] 20067); já < começar por INF > marca uma sequencialidade na sucessividade de instantes, definindo a seleção de 

uma microssituação constitutiva de uma macrossituação (cf. François 2007); por sua vez, com as preposições com (< começar com 

SN >) e de (< começar de SN >), ocorre uma reinterpretação de começar, seguindo aqui de perto a discussão de Nagy (2009) para 

o Inglês.  

Sendo o objetivo central deste trabalho a análise e descrição dos diferentes funcionamentos deste verbo, visa-se, então, 

explicar as diferenças observadas acima. Essa análise terá em conta as contribuições das propostas desenvolvidas numa perspetiva 

semântica-enunciativa. Assim, e com base em alguns dos pressupostos definidos nesta perspetiva, julgamos poder defender que 

começar, em qualquer configuração em que ocorre, define um espaço topológico (domínio nocional) das ocorrências de uma noção 

(cf. Culioli [1981] 1990). Pelos dados observados começar ativa a construção, delimitação e estruturação/fracionamento do domínio, 

localizando, simultaneamente, uma dada relação predicativa numa zona interior (I) do domínio (coincidente com a fronteira de 
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abertura (F) ou contíguo a F (à direita de F). Serão, então, estes diferentes ajustamentos topológicos que permitem, de acordo com 

a nossa proposta, entender a aparente instabilidade categorial/funcional deste verbo em PE.  
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