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a categoria e sua expressão

O verbo é, sem dúvida, a classe de palavras de maior importância 
para a constituição de frases e textos e, portanto, para a comunica-
ção. Por isso, conhecer suas propriedades e possibilidades signifi-
cativas é de extrema importância para o uso da língua. Neste livro, 
com farta exemplicação, você aprenderá muito sobre uma catego-
ria do verbo que é pouco estudada: o ASPECTO. Assim estará apto 
a exprimir e  compreender melhor as nuanças de significação 
relacionadas com a duração e as fases das situações expressas 
pelos verbos, bem como as possibilidades de sentido relacionadas 
a estas noções aspectuais, utilizando melhor a língua na produção 
e compreensão de textos.
Este livro é de grande interesse para todos que trabalham com 
texto falado e escrito (professores, jornalistas e outros), para os 
que se interessam pelo estudo do verbo no Português e, pelas 
posições tomadas pelo autor na teorização geral sobre o aspecto, 
também para aqueles que pretendem estudar esta categoria em 
qualquer língua. LUIZ  CARLOS TRAVAGLIA
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