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RESUMO

O objetivo desse trabalho é identificar e analisar como o aspecto verbal é ensinado nos livros didáticos para os estudantes do ensino fundamental e médio e, também, como essa

categoria verbal é abordada nas gramáticas. Estudantes deixam a escola sem saber e como utilizar de forma funcional os verbos, os quais desempenham papel essencial no

discurso. Travaglia (2014) destaca a falta de estudos aprofundados sobre essa categoria verbal e que os poucos autores que se propõem a falar sobre o tema não realizam uma

abordagem satisfatória, capaz de oferecer um entendimento sobre o assunto. Busca-se, também, esclarecer as diferenças entre temporalidade e aspecto verbal. Sendo o aspecto

um tema raramente abordado no ensino de verbo, a ideia geral é de que ele desempenha a mesma função que o tempo verbal; Castilho (1968) faz a distinção entre essas

categorias, elucidando de forma simples suas características e funcionalidades. 

Promover um ensino funcional, de modo a desenvolver a capacidade analítica do aluno, o qual deverá considerar diversos fatores linguísticos necessários à interpretação do texto

é muito relevante. Assim, foram analisados livros didáticos do ensino fundamental e médio, e gramáticas de ensino de língua Portuguesa a fim de identificar como essa categoria

é distinguida e caracterizada pelos autores. Foram identificadas, nos livros didáticos, poucas considerações sobre o aspecto e seu uso; nas gramáticas, foram feitas breves

considerações sobre o tema e não foram feitas análises aprofundadas sobre ele. Alguns autores fazem menção ao valor aspectual do verbo, sem se referirem diretamente ao

aspecto. 

O ensino de aspecto verbal é feito de forma superficial, comprometendo a formação integral dos estudantes; e, as poucas gramáticas que abordam essa categoria, não falam

sobre suas peculiaridades. Desse modo, há uma falha no ensino de verbo e um despreparo para os professores, os quais não têm um vasto apoio teórico para trabalhar.
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