
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

INTRODUÇÃO GLOBAL E 
FORMAS VERBAIS P R O G R E S S I V A S  

 

 

1. Introdução de carácter global 

Consistindo a predicação na representação linguística dos estados de coi -

sas (ou das, também assim designadas, si tuações), levada a cabo pelo falante, e 

caracterizando-se estes últimos como algo que pode ocorrer em algum mundo (tan-

to num real quanto num possível), significa isto, como decorrência lógica, que são 

accionadas determinadas operações, nomeadamente as que dizem respeito à sua 

localização no espaço e/ou no tempo (ou da atribuição de propriedades/relações 

deícticas de natureza locativa e/ou temporal) e à sua duração (ou da atribuição de 

propriedades/relações não-deícticas de carácter aspectual), entre outras que se 

prendem com o modo como são vistos, ouvidos, enfim, percebidos de alguma 

maneira (ou da atribuição de propriedades/relações de cariz modal). Isto, por um 

lado. Por outro lado, a predicação materializa-se no predicado (o fundamento do 

enunciado proposicional), que é (sabe-se) básica mas não exclusivamente repre-

sentado pela categoria sintáctica verbo. E dizer verbo é falar de uma potencialida-

de de formas verbais, muitas já materializadas não só nas que são produto da fle-

xão verbal propriamente dita e nas que resultam da composição com <ter + parti-

cípio> (ou <haver + particípio>), mas também nas que se foram e/ou vão consti-
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tuindo sintagmaticamente pela relação de solidariedade gerada pela proximidade 

de duas ou mais formas verbais, a(s) primeira(s) das quais se instrumentaliza(m) 

passando a funcionar como modificador(es) da que se encontra à direita daque-

la(s): as formas verbais perifrásticas, biperifrásticas e multiperifrásticas, já devida-

mente identificadas (cf. cap. II, secção 7.), que funcionam como marcadores ou 

operadores de categorias várias, conforme se disse antes. E, assim, somos chega-

dos às formas verbais perifrásticas directamente implicadas na manifestação da 

duração dos estados de coisas, o mesmo é dizer, e tal como se escreve no título 

da Parte II, da consti tuição temporal  interna das situações, que aquelas lin-

guisticamente representam. 

As situações apenas têm existência real na linha, unidireccional, do Tempo 

(como se sabe, habitualmente representada por uma seta orientada da esquerda 

para a direita). Isto quer significar que só se realizam (ou consumam) depois de 

consumirem uma porção daquela, ou seja, uma quantidade variável de Tempo 

(propriedade determinada exclusivamente pela sua própria natureza) (umas), ou 

ocorrerem praticamente num intervalo de Tempo (outras) ou, por fim, acontecerem 

rigorosamente num único instante Temporal (outras ainda). Daí, e por consequên-

cia, a noção de consti tuição temporal  in terna das situações, que implica 

logicamente uma outra, a de l imi tes temporais, ou seja, os intervalos de tempo 

em que aquelas efectivamente têm início (l imi te temporal  inicia l ) e se cum-

prem (l imi te temporal  f inal ), demarcadores, naquela linha, do espaço temporal 

característico de cada situação que envolva naturalmente aquilo cujo termo dura-

ção começa de facto a representar. Para além disso, isto é, uma vez delimitadas, 

podem ocorrer homogeneamente, apresentarem-se sempre do mesmo modo ao 

longo do seu curso, sem alteração ou mudança (umas), ou heterogeneamente, 

com alteração ou mudança ao longo do seu desenvolvimento (outras), ou, por últi-

mo, nem homogénea nem heterogeneamente enquanto ocorrem (outras ainda). 

O falante, na sua qualidade de responsável pela predicação, descurando os 

‘limites Temporais’ de uma situação, pode querer fazer incidir o foco apenas num 

intervalo Temporal de entre um conjunto de intervalos Temporais que caracterizam 
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a duração de uma situação ou simplesmente assinalar que está em curso: neste 

caso, estamos diante das formas verbais (perifrásticas) progressivas, sem mais; 

ou, não num mas, sim, em vários intervalos Temporais, também de entre um con-

junto de intervalos Temporais que constituem a duração da situação em causa: 

desta vez, estamos na presença das formas verbais (perifrásticas) progressivo-

comita tivas; ou, não num nem em vários intervalos Temporais característicos de 

uma situação, mas tão-somente na mudança de estado verificável no interior do 

seu decurso: desta feita, trata-se das formas verbais (perifrásticas) progressivo-

gradativas. Contemplando, agora, os ‘limites Temporais’, pode querer focalizar o 

intervalo Temporal inicial (ou os intervalos Temporais iniciais), e obtêm-se assim as 

formas verbais (perifrásticas) inceptivas, ou, pelo contrário, o intervalo Temporal 

final (ou os intervalos Temporais finais), e têm-se deste modo as formas verbais 

(perifrásticas) terminativas; por fim, sem querer fazer incidir o foco em nenhum 

intervalo Temporal particular nem em nenhum limite Temporal especial, pode pres-

supor o ‘limite Temporal inicial’ ou de uma situação já em curso, e temos as for-

mas verbais (perifrásticas) continuativas, ou de uma situação em vias de dar o 

primeiro passo, e temos as formas verbais (perifrásticas) iminenciais. 

Todas estas propriedades – ao mesmo tempo caracterizadoras, definidoras e 

identificadoras das distintas situações – transparecem, ou melhor, estão linguisti-

camente representadas, quer já nos verbos enquanto unidades lexicais, quer ainda 

e sobretudo nas construções – sintagmaticamente geradas – perifrásticas, biperi-

frásticas e multiperifrásticas constitutivas dos diversos paradigmas verbais, confor-

me se viu nos capítulos precedentes.1 

                                         
1 Dado que as construções verbais perifrásticas que descrevem a con st i t u iç ão t e mpo ra l  

in t e rna  das situações são bastante numerosas (cinquenta no total), optei por tratar, na presente investi-

gação, apenas de nove (ficam, portanto, de fora quarenta e uma: vinte e duas de natureza i nce p t iv a ; 

doze, t e rmina t iv a ; três, co nt i n uat iv a ; e quatro, im ine nc ia l ), assim distribuídas: as que geram as 

formas verbais (perifrásticas) p r og re ss iv as  (duas), p rog re s s ivoc om it a t iv as  (quatro) e p rog re s -

s iv og ra dat iv a s (três), analisadas, respectivamente, nos capítulos III (o primeiro tipo), IV (o segundo) e 

V (o último tipo). 
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2. Formas verbais progressivas: identificação e caracterização 

Estas formas, resultantes da flexão dos sintagmas verbais <estar a + infinitivo> e 

<estar + gerúndio> (cf. corpora i e ii, respectivamente), apresentam como proprie-

dade típica a focalização de um único intervalo de Tempo2, que pode ser um qual-

quer da totalidade de intervalos de Tempo que caracteriza a duração própria de 

uma situação (na ocorrência, necessariamente portadora desta última proprieda-

de), com excepção obrigatoriamente do intervalo (ou instante) Temporal final (à 

direita) e, praticamente sempre, também do intervalo Temporal inicial (à esquerda). 

2.1. Formas verbais com <estar a + infinitivo> 

A metodologia adoptada na análise não só destas formas verbais mas também 

de todas as outras (quer as que ainda faltam deste capítulo, quer as dos capítulos 

subsequentes) é, pois, a seguinte: primeiro, apresenta-se o corpus e, depois, sem-

pre a partir deste, procede-se, por etapas, à descrição das suas propriedades mor-

fo-sintáctico-semântico-lexicais. 
 

Corpus i 

1.1. «– Mas está a verificar-se alguma receptividade nessa área.» 
[Ex, 1992/07/25] 

1.2. «O serão está a ser "escorado" em pão caseiro, vinho e presunto. Este 
último é sublime. "Ah, estão a gostar?… Mas olhem que o porco veio do con-
trabando. Veio do lado de lá".» 

[JN, 1993/02/14] 
1.3. «Público – O Partido Socialista Italiano (PSI) está a acabar? 
     António Giolitti – Penso que sim. O PSI conclui a sua história com mais 
de um século. Mas não considero que seja uma coisa trágica. Os partidos não 
são eternos. São instrumentos da política, envelhecem, mudam, renovam-se.» 

[P, 1993/03/05] 
1.4. «A prática que está a ser seguida pela administração fiscal é, porém, 
mais flexível.» 

                                         
2 Brianti (1992: 19, 31, 220 e outras), ao estudar a construção equivalente em italiano (<stare + 

gerúndio>), atribui-lhe, por essa razão, o valor de ‘imperfectivo-pontual’. 
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[I, 1993/04/16] 

1.5. «Em relação a Moçambique, apesar da missão portuguesa estar mais voca-
cionada para o apoio às comunicações, os ensinamentos colhidos na experiência 
angolana estão de algum modo a ser canalizados de maneira a evitar […]» 

[P, 1994/01/23] 
1.6. «Eu abordo o problema da homenagem em três planos, todos eles motivo 
de desgosto. O primeiro plano que estamos a analisar é a forma. De uma inci-
vilidade e falta de respeito pelo cidadão ilustre que é o sr. dr. Mário Soares.» 

[P, 1994/01/23] 
1.7. «Eu não seria decisivo como está a fazer, em relação a dizer que a mis-
são não foi cumprida.» 

[P, 1994/01/23] 
1.8. «As investigações nos EUA estão a ser lideradas por um consórcio que 
reúne o Laboratório Naval de Investigação, a empresa SAIC […], o NIH […], e a 
Universidade da Califórnia.» 

[P, 1994/02/06] 
1.9. «Cientistas americanos anunciaram que estão a desenvolver uma nova 
geração de computadores “bio-electrónicos”, baseados na utilização de células 
cerebrais vivas, com a ideia de criarem uma máquina ultra-rápida e talvez tão 
inteligente como um ser humano.» 

[P, 1994/02/06] 
1.10. «E o certo é que, embora continue a revelar-se um mau aluno, há indícios 
de que a vida castrense o está a amadurecer, se bem que alguns companhei-
ros assinalem uma certa arrogância que lhe vem do facto de ser filho do Presi-
dente.» 

[P, 1993/12/26] 
1.11. «“Tenho a certeza que se as coisas continuam assim, estamos a prepa-
rar um amanhã – um amanhã que é mesmo amanhã, não é o futuro – que vai 
ser muito perigoso, e onde haverá lutas racistas que se irão acentuando cada vez 
mais”, concluiu.» 

[CM, 1994/02/25] 
1.12. «Gritam de alegria ao sentirem o pára-quedas aberto e riem-se dos colegas 
que ainda estão a sair: parecem bonecos articulados.» 

[P, 1994/02/27] 
1.13. «– É catastrofista? 
       – Sim, mas num sentido realista, não pessimista. Passam-se coisas gravís-
simas a que ninguém está a dar a devida atenção. É o caso do aumento popu-
lacional, que é gravíssimo. […].» 

[P, 1994/07/10] 
1.14. «– Está a ser muito irónico… 
       – Apenas incómodo. Quando vou falar às escolas abordo estas coisas. Os 
jovens ficam a pensar nelas, por vezes ficam assustados.» 

[P, 1994/07/10] 
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1.15. «– Alguma vez imaginou que as coisas evoluiriam como estão a evoluir? 
       – Não, nunca imaginei. Pensei que iríamos passar um período de turbu-
lência, que era inevitável, mas que traria grandes esperanças para os mais 
necessitados.» 

[P, 1994/07/10] 
1.16. «[…]. Mas a expansão nortista, cristã, ortodoxa romana, está a chegar 
ao extremo sul do actual território português. Ainda não findou a primeira metade 
do século XIII e o território do Algarve já passou para as mãos dos cristãos do 
Norte, operação militar em que se distinguem os bélicos frades da Ordem militar 
de Sant’Iago da Espada.» 

[Ex, 1994/10/08] 
1.17. «E dirigindo-se ao teimoso: 
         – Para que estás a negar, se eu já disse tudo?» 

[TF, p. 179] 
1.18. «[…]; o enorme complexo agro-industrial do Cachão, criado para a comer-
cialização dos produtos da região, está a morrer ou em processo de falência 
[…].» 

[Ex, 1993/02/06] 
1.19. «[…], além disso, e aqui para nós, quem tem a parte maior de responsabi-
lidade do que está a acontecer são os eleitores da capital, não os outros, os 
da província, […]» 

[EL, p. 46] 
1.20. «A primeira intervenção foi do presidente da república, Meus senhores, 
disse, em minha opinião, e creio que nisto coincidiremos todos, estamos a 
viver o momento mais difícil e complexo desde que o primeiro acto eleitoral 
revelou a existência de um movimento subversivo de enorme envergadura que os 
serviços de segurança nacional não haviam detectado, […]» 

[EL, p. 170] 

2.1. «A unidade de tratamento da água utilizada para fazer a hemodiálise no 
Hospital de Évora esteve a funcionar com uma ligação que a fazia passar 
directamente dos primeiros filtros colocados após a torneira para o último dos 
sistemas de tratamento.» 

[P, 1993/04/09] 
2.2. «Agora que o povo norueguês recusou, pela segunda vez, entrar na Comu-
nidade Europeia, estive a reparar na sua bandeira.» 

[P, 1994/12/18] 
2.3. «Sentindo o olhar de Ermelinda a queimá-lo, tartamudeou: 
     – Sim, estive a pensar… Não é só o Iglésias que negoceia em peles. 
Também o Figueroa compra as que alguém lhe leve.» 

[TF, p. 38] 
2.4. «… Agora mesmo, quando eu vinha para cá, estive a ver… Com um pouco 
de jeito…» 
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[TF, p. 77] 

2.5. «Já lhe disse que estive a olhar bem para a fronteira e vi que é fácil, mui-
to fácil.» 

[TF, p. 78] 
2.6. «– Estive a pensar no tesoiro e, assim como assim, sempre me arrisco. 
Vamos a ver o que aquilo dá. Mas não digas nada a ninguém. Por enquanto, até 
cá a minha patroa escusa de saber…» 

[TF, p. 188] 
2.7. «Conheces aquele tipo, quem é, perguntou o senso comum, É o homem 
com quem estive a falar, o António Claro, o Daniel Santa-Clara, o original de 
que eu sou duplicado, julguei que o tivesses reconhecido, […]» 

[HD, p. 226] 

3.1. «Queres converter-te naquilo que ela é, alimentar-te de couves e de carne 
crua, enquanto durarem, nestes prédios por aqui parece não viver mais nin-
guém, serão duas a odiar-se com medo de que a comida se acabe, cada talo que 
apanharem estarão a roubá-lo à boca da outra, […].» 

[EC, p. 241] 
3.2. «Que se estará a passar lá fora, a resposta veio do próprio prédio onde 
estavam, […].» 

[EC, p. 309] 
3.3. «Quem sabe que desgraças se estarão agora a passar na torreira do 
deserto, a estas horas… Nem quero pensar!» 

[Putos, p. 21] 
3.4. «As searas diriam, se falassem, muito pasmadas do desacerto, Que é isto 
que se passa, que não nos vêm colher, alguém estará a faltar à sua obrigação. 
São imaginações.» 

[LC, p. 139] 
3.5. «Afinal estará a dormir quando a mulher entrar na sala, mas o efeito não 
se perdeu por completo, […]» 

[HD, p. 235] 
3.6. «Imagino que estarás a chegar por estes dias, […]» 

[HD, p. 268] 
3.7. «Não estaremos a andar depressa de mais, perguntou o segundo auxi-
liar, […]» 

[EL, p. 204] 

4.1. «[…]. Ficava em casa durante dias. De olhos abertos ou fechados, tanto 
fazia. Estava a olhar para ela. Não conseguia deixar.» 

[I, 1993/03/12] 
4.2. «[…]. Mas o terceiro é que toda aquela agitação fez com que os seus pro-
motores e intérpretes se tivessem esquecido de que estavam a homenagear 
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memórias e nem sequer o toque de continência de homenagem aos mortos 
decorreu com a solenidade e compostura que era fundamental que tivesse.» 

[P, 1994/01/23] 
4.3. «[…]. É evidente que pensávamos que a forma como a guerra estava a ser 
feita e os objectivos que aparentemente possuía iriam conduzir a situações que 
não defendíamos: nem a independência negra, nem tão-pouco a branca…» 

[P, 1994/01/16] 
4.4. «Entretanto estabeleceu-se a confusão, pois apesar dos tiros, muita gente 
não se apercebeu imediatamente do que se estava a passar.» 

[P, 1994/02/06] 
4.5. «Numa dessas cenas de namoro, José Rosas teve um sobressalto. A paz 
dos campos de centeio estava a ser quebrada por um “catrapilo” (um “bull-
dozer”, na gíria local) que lhe rasgava os xistos fragilizados pelo tempo e pelo sol 
abrasador do estio duriense.» 

[P, 1994/09/18] 
4.6. «Sem o saber, João Nicolau de Almeida (hoje com 45 anos) estava a cair 
numa cilada inteligente, montada por alguém ciente do valor do seu regresso.» 

[P, 1994/09/18] 
4.7. «Mal o Discovery tinha acabado de completar a sua ascensão de oito minu-
tos e meio até a sua órbita prevista, os técnicos no solo registaram problemas ao 
nível de dois dos 44 foguetes que permitem manobrar o vaivém no espaço. Em 
poucos minutos, um dos foguetes tinha parado de funcionar e um outro estava 
a dar sinais de uma pequena fuga de combustível.» 

[P, 1995/02/04] 
4.8. «Foi à janela, abriu as portadas e através dos vidros espreitou a rua. Nin-
guém passava. O Manuel estava a dormir. Só viria na manhã seguinte. Ao lon-
ge via-se uma grande sombra escura: era o pinhal.» 

[NN, p. 26] 
4.9. «[…]. E como a maré estava a subir, teve que se ir embora, pois se ali 
ficasse morria afogado.» 

[MM, p. 14] 
4.10. «A menina, o caranguejo, o polvo e o peixe estavam a fazer uma roda 
dentro de água. Estavam divertidíssimos.» 

[MM, p. 14] 
4.11. «O rapaz entrou na gruta e espreitou. A Menina, o polvo, o caranguejo e o 
peixe estavam a brincar com conchinhas. Estavam quietos, tristes e calados. 
De vez em quando a Menina suspirava.» 

[MM, p. 41] 
4.12. «Não faço ideia onde é que ela ia buscar o dinheiro. É possível que os pais 
tenham por essa altura começado a mandar-lhe dinheiro para ela sobreviver em 
N.Y. Sem imaginarem o que estava a passar-se.» 

[FH, p. 222] 
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4.13. «Mas, tudo pronto, o “americano” não deu sinal de si. Dizia-se que esta-
va a liquidar as coisas da mulher, lá na América, e que só em Agosto faria, ali, 
a sua entrada.» 

[TF, p. 30] 
4.14. «Mal iria a nossa democracia se o partido do Governo não se pudesse 
expressar livremente. Então é porque estávamos a voltar ao tempo da ditadu-
ra.» 

[Ex, 1993/05/22] 
4.15. «Mas, quando estávamos já a chegar a casa do Falcão, a Rita disse: 
não conseguia adormecer e senti-me triste e apeteceu-me ficar sozinha.» 

[POP, p. 193] 
4.16. «A Lídia abriu a porta. Ainda bem que nós aparecíamos. O fim-de-semana 
naquela casa. Estava a morrer de tédio. E o Luís quer falar contigo – disse 
ainda a Lídia.» 

[POP, p. 325] 

5.1. «Chega-se à margem, avista o jovem cavaleiro que estivera a falar comi-
go dando de beber à montada.» 

[CPó, p. 306] 

6.1. «Causam-me arrepios as revelações sobre arbitrariedades e maus tratos 
que estariam a tornar-se prática corrente nos serviços de fronteiras.» 

[JN, 1993/02/21] 
6.2. «O Antunes, sem deixar de olhar o horizonte, deu-lhe a mão, para que ela 
também lha agarrasse. Mas a Judite queria ver nos seus olhos o que ele estaria 
a pensar. E agarrava-lhe ao mesmo tempo a mão para ajudar-se também a adi-
vinhá-lo.» 

[NG, p. 163] 
6.3. «Aliás, na mensagem pascal desse ano, D. Manuel Martins já tinha falado 
do “azedume” que estaria a alastrar na sociedade portuguesa, à medida que 
o fosso entre os pobres e os ricos se estava a alargar.» 

[VP, p. 165] 
6.4. «É que ainda há pouco os sociais-democratas tremiam de indignação peran-
te a acusação socialista de que o crime estaria a subir em flecha.» 

[Ex, 1996/10/05] 
6.5. «A ominosa visão das chaminés a vomitar rolos de fumo deu-lhe para se 
perguntar em que estupor de fábrica daquelas estariam a ser produzidos os 
estupores das mentiras de plástico, maliciosamente fingidas à imitação do barro, 
[…].» 

[C, p. 27] 
6.6. «Estaria ele a inventar e aquilo nunca sucedera?» 

[AR, p. 116] 
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7.1. «Com mais 7 milhões para torrar, não admira que o Moniz, embora a ficar 
careca, esteja a rir-se à toa.» 

[I, 1993/03/26] 
7.2. «Talvez seja significativo que tudo isto esteja a passar-se no lugar que o 
mundo moderno se habituou a ver como o paradigma da Democracia.» 

[V 49 (1994/02/24 a 03/02), p. 77] 
7.3. «Parece impossível que me esteja a falar nisso, vendo-me aqui doente!» 

[TF, p. 97] 
7.4. «Já, pelos meados de Agosto, o bispo de Setúbal alargara em Fátima toda 
esta problemática: como é possível que os fenómenos do racismo e da xenofobia 
estejam a acontecer mais em regiões marcadamente cristãs?» 

[P, 1996/09/08] 
7.5. «[…]. E mudou de tom: 
     – O que me entristece é que o primo Gonçalo esteja a ser um joguete nas 
mãos dos comunistas.» 

[Al, p. 35] 
7.6. «Por que não respeitar a forma como dez triliões de sinapses se conseguem 
organizar de tal forma que estejamos a ter esta conversa, ou a pensar no 
Hamlet, ou a pensar na beleza de Florença?» 

[Ex, 2000/06/03] 
7.7. «[…], e poderá até suceder que já esteja a ser escavado o grande fosso 
onde serão abertos os cavoucos e implantados os fundamentos da nova constru-
ção.» 

[C, p. 19] 
7.8. «[…], e tendo encontrado geral aceitação, foram chamados os feitores e 
ouviram as ordens, Ceifa que esteja a fazer-se, interrompe-se, as outras não 
se começam.» 

[LC, p. 305] 
7.9. «A nenhuma vizinha do prédio ou da rua parecerá estranho que esteja a 
sair agora com bigode quem ontem entrou sem ele, quando muito dirá, se repa-
rar na diferença, Já vai preparado para a filmagem.» 

[HD, p. 192] 
7.10. «Não se esqueça, senhor primeiro-ministro, de que fora das fronteiras do 
nosso país se continua a morrer com toda a normalidade, e isso é um bom sinal, 
Questão de ponto de vista, eminência, talvez lá de fora nos estejam a olhar 
como um oásis, um jardim, um novo paraíso, Ou um inferno, se forem inteligen-
tes, […]» 

[IM, pp. 22-23] 

8.1. «[…]. Espetam-nos com um senhor no meio de folhas e flores de plástico, a 
cantar como se estivesse a gargarejar com um elixir contra o catarro e a rou-
quidão.» 

[I, 1993/03/26] 
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8.2. «Ora, raciocinava Pacheco, os membros do grupo só poderiam apreciar a 
aplicação se o regulamento estivesse  efectivamente a ser aplicado, o que 
não acontece em relação aos jornalistas dado o boicote que se mantém.» 

[I, 1993/04/16] 
8.3. «[…]. Nas paredes, a farraparia doméstica e os croços e croças de palha, 
para quando fosse preciso sair e estivesse a chover.» 

[TF, p. 24] 
8.4. «Uns, desciam apressados que nem algodão embrulhando grãos de chum-
bo; outros vagarosamente, deixando-se arrastar, na sua brancura, pela ventania, 
como se fossem penugem de garça colossal, que estivesse a despir-se no 
céu.» 

[TF, p. 119] 
8.5. «Se eu estivesse a escrever uma novela, riscaria as páginas do dia 12 e 
do dia 22 deste mês.» 

[MA, p. 103] 
8.6. «Olhou-me, muito nervoso, os olhos em movimento como se estivesse a 
querer agarrar e fixar os pensamentos que iam e vinham em tumulto, e res-
pondeu: […].» 

[CPó, p. 78] 
8.7. «Qualquer dia despedia-o e o delírio crónico faria parte da vida dela. Talvez 
estivesse a enlouquecer.» 

[AR, p. 117] 

9.1. «Quem não estiver a trabalhar ou a dormir estará, muito provavelmen-
te, na messe.» 

[P, 1995/10/29] 
9.2. «Se o cosmos estiver a andar à velocidade de escape, não há Grande 
Esmagão.» 

[V (2001/07/05 a 11), p. 99] 
9.3. «Imagina agora que quando estiveres a olhar as janelas te aparece a 
uma delas a mulher do actor, enfim, falemos com respeito, a esposa desse 
António Claro, e te pergunta por que não sobes, […]» 

[HD, p. 157] 
9.4. «O outro deu-lhe uma grande palmada nas costas, quase o fazendo dese-
quilibrar-se. 
     – Ah, não! Quem pensas que somos? Hoje não te deixamos enquanto não 
estiveres a cair de bêbedo.» 

[MI, p. 42] 

10.1. «– Que atalhos e que trabalhos? 
       – Não esteja a desconversar. Sabe bem ao que me refiro.» 

[AR, p. 228] 
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11.1. «Mas, uma medida como esta não tem só quem lhe seja favorável e os 
opositores já advertem que pode estar a ser provocado um cisma.» 

[JN, 1992/11/12] 
11.2. «De facto, os representantes do PCP e do CDS/PP disseram imediata-
mente que, nesse caso, não valia a pena estar a perder tempo pois entrar-se-ia 
num círculo vicioso, em que o grupo só poderia trabalhar se os jornalistas sus-
pendessem o boicote, o que o impediria de conseguir algum efeito útil.» 

[I, 1993/04/16] 
11.3. «[…]. De acordo com a mesma fonte, o anúncio publicita o tratamento de 
emagrecimento, chamando a atenção para o facto de se estar a aproximar o 
Verão e de, possivelmente, as roupas do ano anterior terem deixado de servir.» 

[CP, 1993/05/21] 
11.4. «Meu caro doutor… Adeus, Aninhas, minha rica… O Chico também deve 
estar a chegar.» 

[A, p. 85] 
11.5. «Deixei-me estar a conversar com ele de mil cousas várias, depois saí-
mos, passeámos e tornámos a casa.» 

[MA, p. 156] 
11.6. «Se bem entendi o que acabo de escutar, observou um jornalista em tom 
que não queria parecer demasiado irónico, na opinião do senhor ministro não é 
alarmante o facto de ninguém estar a morrer, Exacto, embora por outras pala-
vras, foi isso mesmo o que eu disse, […]» 

[IM, p. 18] 

12.1. «O facto de estes dois destacados funcionários do aparelho socialista 
estarem a apoiar a Frelimo enquanto um outro funcionário do PS/Porto foi 
proibido pelo responsável das relações internacionais, José Lamego, de apoiar a 
campanha da Renamo levou, aliás, António Peres (ligado à linha soarista) a 
apresentar a sua demissão de militante.» 

[Ex, 1994/10/08] 
12.2. «[…]. Por isso não vale a pena estares a afligir-te. Logo, ou amanhã, 
tornamos a falar.» 

[TF, p. 80] 
12.3. «[…]. Nós éramos assim uma época de esquerda pensando que não e 
com a convicção de estarmos a ser muito diferentes…» 

[P, 1994/01/16] 
12.4. «Embora assegurando “não ter que intervir” nesta matéria, o ministro 
mostrou-se preocupado, pois “alguns relatos de jornais demonstram estarem a 
ser ultrapassadas algumas fronteiras” por parte dos estudantes do ensino 
superior.» 

[P, 1996/11/03] 
12.5. «Significa, sim, que muito bem poderá uma pessoa, homem ou mulher, 
estar a despedaçar-se no seu interior por efeito da solidão, […]» 
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[HD, p. 46] 

13.1. «[…]. Tratou-se, assim, de um encerramento com verdadeira "chave de 
ouro" da segunda edição da Feira do Livro de Braga - que, para o próximo ano, e 
segundo conseguimos apurar, tanto em contacto com editores e livreiros como 
junto da organização, poderá vir a ser ainda mais enriquecida, estando a orga-
nização já a delinear algumas iniciativas com vista a tal projecto.» 

[CM, 1993/03/29] 
13.2. «A supernova 1987A, descoberta a 24 de Fevereiro de 1987, parece estar 
a entrar numa nova fase, estando a ser vigiada de muito perto pelos astró-
nomos, anunciou o Observatório Europeu do Sul (ESO).» 

[P, 1994/02/06] 
13.3. «Alguns destes cegos não o são apenas dos olhos, também o são do en-
tendimento, nem de outro modo se explicaria o raciocínio tortuoso que os levou a 
concluir que a desejada comida, estando a chover, não viria.» 

[EC, p. 213] 
13.4. «Ora bem, faz hoje um ano que voltei definitivamente da Europa. O que 
me lembrou esta data foi, estando a beber café, o pregão de um vendedor de 
vassouras e espanadores: “Vai vassouras! vai espanadores!”» 

[MA, p. 17] 
13.5. «[…]. Pelo meio, alguma revisão da matéria e, quando espicaçado, opi-
niões sobre o mundo, o comunismo, o humor, a arte, a idade… Tolhidas – ou 
mesmo amputadas – pela desculpa, muitas vezes invocada, de que, estando a 
escrever ou tendo já escrito sobre o que eu lhe perguntava, ficava por ali, isto é, 
por pouco.» 

[Ex, 2000/03/11] 
13.6. «[…], como se tivesse medo dele, mormente estando a assistir ao coló-
quio a mulher da limpeza, que logo iria dizer por aí sabe Deus o quê, […]..» 

[CID, p. 10] 

15.1. «Limites à circulação automóvel têm estado a ser estudados.» 
[P, 1992/11/12] 

15.2. «Sem querer, sinto que tenho estado a pensar na minha vida. Não dei 
por isso, mas assim foi.» 

[LD (1.ª Parte), p. 262] 
15.3. «Exp. – Com quem é que têm estado a trabalhar a nível industrial?» 

[Ex, 1995/08/19] 
15.4. «Virou-se para mim e disse: vamos fazer um pacto; tenho estado a 
pensar na conversa de ontem à noite. Achas que adiantou alguma coisa?» 

[FH, p. 189] 
15.5. «Por isso, como notam os autores do estudo a que nos temos estado a 
referir, os residentes/empregados na zona do Porto e concelhos envolventes 
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(Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e V. N. de Gaia) são obrigados a deslo-
cações pendulares mais longas.» 

[P, 1996/02/04] 
15.6. «P. – Porquê? 
       R. – Foi uma lei orgânica que o secretário de Estado me entregou no 
momento da sua saída e tem estado a ser revista, mas até ao fim do ano o 
IPAE estará constituído e irá arrancar em força em 1998. […].» 

[P, 1997/10/12] 
15.7. «Começo a pensar que tenho estado a falar com um louco, […]» 

[HD, p. 181] 
15.8. «Não há ninguém que ouça partirem-lhe um vidro e não venha correndo a 
ver quem foi o vândalo infantil. Passou uma hora, e a mulher do médico ainda 
não apareceu, tem estado a chorar, a pobre, mas agora virá respirar um pou-
co, […]» 

[EL, p. 328] 
15.9. «Agora volte para a cama e durma bem o resto da noite, papagaio-do-mar, 
que eu vou fazer o mesmo, tenho estado a trabalhar até agora, […]» 

[EL, p. 257] 

17.1. «Tinha estado a pensar e resolvera não ir para longe, como Iglésias lhe 
aconselhara.» 

[TF, p. 139] 
17.2. «E agora, quando compreendeu que tinha estado a perder tempo, que 
a única forma de fazer chegar a informação aonde convinha, por via segura, 
seria falar com o director clínico do seu próprio serviço hospitalar, […].» 

[EC, p. 40] 
17.3. «Não viriam a saber estes auxiliares, por cegos serem, que os cadáveres 
enterrados, sem excepção, foram precisamente aqueles de que, duvidando, 
tinham estado a falar, e […].» 

[EC, p. 95] 
17.4. «Agora sim, agora pode-se compreender o porquê da cara de caso com 
que a mulher da limpeza havia estado a olhar, […].» 

[CID, p. 15] 
17.5. «– Está bem – disse o falsário, que, por acaso, descia do andar de cima 
onde tinha estado a afinar os pianos. – Calhou ouvi-la, não fiz nada por isso.» 

[AR, p. 229] 

18.1. «(Se assim não fosse, Alexandre O’Neil, ao escrever um “slogan” tão aca-
bado como “Há mar e mar, há ir e voltar”, teria estado pura e simplesmente a 
suicidar-se; e ele resistiu e está vivo para lá do tempo que Deus lhe deu…).» 

[Pa 16 (1996/09/08), p. 5] 
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20.1. «Ao princípio a água veio suja, foi preciso esperar que aclarasse. Estava 
morna, choca, como se tivesse estado a apodrecer no interior dos canos, 
mas o ferido recebeu-a com um suspiro de alívio.» 

[EC, p. 58] 
20.2. «Apesar de parecer um pouco ensaiado, como se Perry Mason tivesse 
estado a instruí-la no elevador, eu acredito nela.» 

[P, 1996/05/05] 

22.1. «– Também você ficaria rígido se estivesse um dia inteiro sentado num 
muro – disse a professora McGonagall. 
       – Todo o dia? Quando podia ter estado a festejar? Eu devo ter encon-
trado pelo caminho uma dúzia de festas e celebrações.» 

[…]3 
22.2. «Em 1998, ambas as equipas sabiam que estava a acontecer qualquer 
coisa estranha. A expansão cósmica deveria ter estado a abrandar muito ou 
pouco, consoante contivesse muita ou pouca matéria – um efeito que deveria 
revelar-se pelas supernovas distantes a parecerem mais brilhantes do que se 
esperaria em comparação com as mais próximas.» 

[V (2001/07/05 a 11), p.100] 
22.3. «– Não brinques comigo, João! Não estás a ver bem que aquilo que espe-
ram de mim é que consiga fazer em meses o que deveria ter estado a ser fei-
to há décadas?» 

[Eq, p. 76] 

23.1. «Não era temê-lo nem buscá-lo o que acontecia: era a sua presença que 
afectava de tal maneira a realidade que todos recebiam em cheio a impressão de 
terem estado a dormir até ele chegar.» 

[NG, pp. 45-46] 
 

2.1.1. Propriedades morfo-sintácticas 

2.1.1.1 Em termos morfo-sintácticos (ou da manifestação flexional da concor-

dância em tempo-aspecto-modo e pessoa-número), o corpus i documenta as 

seguintes possibilidades combinatórias (ou compatibilidades) de <estar a + infiniti-

                                         
3 Ocorrência colhida em Rowling, J. K., Harry Potter e a Pedra Filosofal (trad. port. por Isabel Fraga 

de Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997). Lisboa: Editorial Presença, 1999, p. 18. 
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vo>: com o presente (1.) nas P2 (17), P3 (1, 2 – primeira ocorrência –, 3, 4, 74, 

10, 13, 145, 16, 18 e 19), P4 (6, 11 e 20) e P6 (2 – segunda ocorrência –6, 5, 8, 

9, 12 15);7 o pretérito (2.) nas P1 (2, 3, 4, 5, 6 e 7) e P3 (1);8 o futuro (3.) nas P2 

(6), P3 (2, 4 e 5), P4 (7) e P6 (1 e 3); o imperfeito (4.) nas P3 (19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 13 e 16), P4 (14 e 15) e P6 (2, 10 e 11); o mais-que-perfeito (5.) na P3, e 

apenas uma única ocorrência: não é de estranhar porque as formas verbais que 

constituem este subparadigma não se usam nunca no discurso oral e, no escrito, 

restringem-se praticamente aos textos literários (mais notório nos de tipologia narra-

tiva); o futuro do pretérito (ou condicional) (6.) nas P3 (2, 3, 4 e 6) e P6 (1 e 5); o 

conjuntivo presente (7.) nas P3 (1, 2, 310, 511, 7, 8 e 9), P4 (6) e P6 (4 e 10); o 

conjuntivo imperfeito (8.) nas P1 (5) e P3 (1, 2, 3, 4, 6 e 7); o conjuntivo futuro (9.) 

nas P2 (3 e 4 ) e P3 (1 e 2); o imperativo (10.): apenas uma ocorrência, e na for-

ma negativa (na afirmativa é, de todo, incompatível), o que quer dizer que não se 

                                         
4 Apesar de se tratar de uma forma verbal de P3, é o pronome de tratamento (você) ou a forma de 

tratamento (o senhor/a senhora) de P2, omissos, que a determina. 
5 A mesma situação descrita na nota 4. 
6 Ainda que se trate de uma forma verbal de P6, é o pronome de tratamento (vocês) ou a forma de 

tratamento (os senhores/as senhoras) de P5, não expressos (aliás, o contexto não é suficiente para se 

averiguar se se trata de vós ou de os senhores/as senhoras/o senhor e a senhora), que lhe dá existência. 
7 Muito embora não estejam documentadas neste corpus, P1 e P5 são perfeitamente construí-

veis/actualizáveis. Cf., por exemplo, 1.3 e 1.9 (para P1) e 1.6 e 1.8 (para P5) do corpus ii, que são 

cabalmente substituíveis por « … estou a entrar … » e « … estou a viajar … »  (para P1) e « … estais 
a fazer … » e « … estais a morrer … » (para P5). 

8 P1, P4, P5 e P6 são igualmente compatíveis: os falantes nativos, se tiverem necessidade, sabem-

nas actualizar. Em todo o caso, e a julgar por este corpus, parece serem menos frequentes do que as 

outras pessoas-número. 

Porque o que se afirma nesta nota e também na anterior ocorre com uma frequência considerável, 

doravante todas as ausências de formas relacionadas com a pessoa-número devem ser interpretadas 

grosso modo como aqui se faz – a não ser que haja informação nova, para a qual se chamará obviamen-

te a atenção. 
9 Também pode ser P1: o contexto não é explícito. 
10 Cf. nota 4. 
11 Cf. nota 4. 
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trata de uma forma tipicamente imperativa, mas tomada de empréstimo ao conjun-

tivo presente: de facto, trata-se de uma forma verbal de P3, embora pressupondo o 

pronome e/ou a forma de tratamento de P212; o infinitivo (11.): seis ocorrências; o 

infinitivo pessoal (12.) nas P2 (2), P3 (5), P4 (3) e P6 (1 e 4); o gerúndio (13.): seis 

ocorrências; o presente composto (15.) nas P1 (2, 4, 7 e 9), P3 (6 e 8), P4 (5) e 

P6 (1 e 3); o imperfeito composto (17.) nas P3 (1, 2, 4 e 5) e P6 (3); o futuro do 

pretérito (ou condicional) composto (18.) na P3, e apenas uma ocorrência; o con-

juntivo imperfeito composto (20.) na P3 (duas ocorrências); o infinitivo composto 

(22.): três ocorrências; e com o infinitivo pessoal composto (23.) na P6 (uma única 

ocorrência). 
 

2.1.1.2 A ausência de formas no particípio (14.) e nos futuro composto (16.), 

conjuntivo presente composto (19.), conjuntivo futuro composto (21.) e gerúndio 

composto (24.) explica-se da seguinte maneira: a forma do part icípio progres-

s ivo nunca aparece só, mas apenas combinada com as dos verbos <ter> (ou 

<haver>), auxiliares das formas compostas das construções verbais em análise (cf., 

por exemplo, e entre todas as que figuram com o número a partir de 15., as ocor-

rências 15.1 «… estado a ser estudados …», 15.9 «… estado a trabalhar …» e 17.5 

«… estado a olhar …»; as restantes, pelo simples facto de não estarem documen-

tadas no corpus, mas podem perfeitamente aparecer noutros contextos e/ou situa-

ções13. Vejamos um exemplo (construído por mim) para cada subparadigma referi-

do, excepto obviamente o do particípio progressivo: 16.1 «Se assim não for, Ale-

xandre O’Neil, ao escrever um “slogan” tão acabado como “Há mar e mar, há ir e 

voltar”, terá estado pura e simplesmente a suicidar-se;»14; 19.1 «Oxalá tenham 

estado a estudar! De outro modo, não sei como vai ser!…»; 21.1 «Se o António 

tiver estado a trabalhar, a Maria vai ficar contente.» e 24.1 «Alguns destes cegos 

não o são apenas dos olhos, também o são do entendimento, nem de outro modo 

                                         
12 Cf. nota 4. 
13 Cf. notas 7 e 8. 
14 Trata-se de uma adaptação a partir de 18.1. 
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se explicaria o raciocínio tortuoso que os levou a concluir que a desejada comida, 

tendo estado a chover, não viria.»15. 
 

2.1.1.3 Isto quer, portanto, dizer – e visto estarmos diante de uma construção 

de progressivo, a mais frequente e também a estandardizada no PE – que temos 

devidamente documentados o presente progressivo (1.)16 em quatro PN, o 

pretér i to progressivo (2.) em duas, o fu turo progressivo (3.) em quatro, o 

imperfe i to progressivo (4.) em três, o mais -que-per fe i to progressivo (5.) 

apenas numa, o futuro  do pretér i to (ou condicional ) progressivo (6.) em 

duas, o conjuntivo presente progressivo (7.) em três, o conjuntivo imper -

fe i to progressivo (8.) em duas, o conjuntivo fu turo progressivo (9.) em 

duas, o inf ini t ivo progressivo (11.), o inf ini t ivo pessoal  progressivo (12.) 

em quatro, o gerúndio progressivo (13.), o presente composto progressi -

vo (15.) em quatro, o futuro composto progressivo (16.) numa,17 o imper -

fe i to composto progressivo (17.) em duas, o futuro do pretér i to (ou con-

dicional ) composto  progressivo (18.) numa, o conjuntivo presente com-

posto progressivo (19.) numa,18 o conjuntivo imperfe i to composto pro-

gressivo (20.) numa, o conjuntivo futuro composto progressivo (21.) 

numa,19 o inf ini t ivo composto progressivo (22.), o inf ini t ivo pessoal 

                                         
15 Adaptação a partir de 13.3. 
16 Cada ‘tempo verbal perifrástico’ (e são todos desta natureza, como repetidamente se tem dito) é 

seguido do termo p rog r es s ivo , que passa a funcionar como traço distintivo do paradigma e como traço 

identificador dos subparadigmas constituintes. Por outro lado, uma designação como pre se nte  pe r i -

f r ás t ic o  p rog re s s ivo , por exemplo, não me parece ser adequada, porque o progressivo só tem 

expressão perifrástica. Por conseguinte, ao usá-lo, está-se automaticamente a falar de uma forma peri-

frástica. Nesta acepção, perifrástico é, portanto, redundante. Presente e progressivo bastam: o primeiro 

termo aponta para a flexão de tempo-aspecto-modo (e também de pessoa-número) e o segundo, para o 

significado aspectual expresso pela(s) construção(ões) em causa. Esta observação é válida para todos os 

outros significados aspectuais a tratar ao longo deste estudo. 
17 Cf. a única ocorrência no parágrafo anterior (corpo do texto). 
18 Ver nota anterior. 
19 Ver nota 17. 
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composto progressivo (23.) numa e o gerúndio composto progressivo 

(24.)20. 
 

2.1.1.4 É notório o predomínio das formas verbais de P3 e P6: todos os subpa-

radigmas flexionáveis em pessoa-número da construção que estamos a analisar 

apresentam sempre formas ou de P3 ou de P6 ou de ambas as PN. Julgo que este 

facto se prende com a natureza referencial do ‘sujeito’, explicitamente: as formas 

verbais de P1, P2, P4 e P5, circunscritas ao seu emprego próprio (ou não-figurado), 

só podem ter ‘sujeito animado humano’; as de P3 e P6, pelo contrário, admitem 

tanto ‘sujeito animado’ (‘humano’ e ‘não-humano’) como ‘inanimado’ (ou ‘de coi-

sa’) como, ainda, a sua ausência (ou ‘sujeito nulo’)21. Não são, portanto, tão restri-

tamente selectivas – daí a frequência de ocorrência daquelas formas pessoo-

numerais da construção perifrástica em causa. 
 

2.1.1.5 Muito embora se esteja na presença de um paradigma completo há, 

todavia, subparadigmas que ocorrem mais frequentemente do que outros. Este 

facto parece demonstrar, assim, a combinabilidade morfo-sintáctica preferencial da 

construção. Estão neste caso, por razões óbvias (são as que mais se usam já 

enquanto formas não perifrásticas e também aquelas cuja natureza significativa 

mais facilmente se combina com o progressivo), o presente progressivo (1.), o 

imperfeito progressivo (4.) e o presente composto progressivo (15.), imediatamente 

seguidos (também pelas mesmas razões) do conjuntivo presente progressivo (7.) e 

do imperfeito composto progressivo (17.). 

 

 

 

 

                                         
20 Ver nota 17. 
21 Cf. 2.1.2., onde se trata mais de perto desta matéria. 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

176  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 
2.1.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

2.1.2.1 De acordo com o corpus i, <estar a + infinitivo> enquadra-se nos tipos 

proposicionais declarativo, interrogativo, exclamativo e, em parte, imperativo,22 

combinados obrigatória e concomitantemente com as formas afirmativa ou negati-

va, activa ou passiva e neutra ou enfática – isto, na generalidade; na especialidade, 

porém, só algumas estruturas (produto da combinação dos quatro/cinco tipos com 

as seis formas proposicionais) estão de facto documentadas, designadamente: 

declarativo/afirmativa-activa-neutra23 (oitenta e três vezes: um pouco mais de dois 

terços), declarativo/afirmativa-passiva-neutra (doze vezes: 1.2 – primeira ocorrência 

–, 4, 5, 8; 4.3, 5; 7.7; 8.2; 11.1; 13.2; 15.1, 6), declarativo/negativa-activa-neutra 

(três vezes: 1.13; 9.1, 4), interrogativo/afirmativa-activa-neutra (nove vezes: 1.2 – 

segunda ocorrência –, 3, 15, 17; 3.2; 6.1; 7.4, 6; 22.1), interrogativo/afirmativa-

activa-enfática (uma vez: 15.3), interrogativo/afirmativa-passiva-neutra (duas vezes: 

6.5 e 22.3), interrogativo/negativa-activa-neutra (uma vez: 3.7) e exclamati-

vo/afirmativa-activa-neutra (quatro vezes: 1.14; 3.3; 7.1 – só parcialmente excla-

mativo –, 3). Para além destas (que podemos considerar canónicas), três outras 

estruturas, híbridas (por isso sui generis), constam do corpus em análise: declarati-

vo-exclamativo/afirmativa-activa-neutra (uma vez: 7.8), declarativo-imperativo/ 

negativa-activa-neutra (uma vez: 10.1) e exclamativo-interrogativo/negativa-activa-

neutra (uma vez: 11.6). 

                                         
22 Só falta mesmo o tipo proposicional optativo, o que é aliás perfeitamente natural porque de ocor-

rência extremamente rara. Pode, em todo o caso, ver-se uma, criada ad hoc por mim, e apresentada, 

supra (p. 173), no corpo do texto para o conjuntivo presente composto progressivo (19.1). 
23 Esta representação carece das seguintes explicações: 1. a primeira palavra, dado reportar-se ao 

tipo proposicional, está no masculino e as restantes, porque se referem às formas proposicionais, no 

feminino; 2. a barra oblíqua (/) separa o tipo proposicional das respectivas formas e o hífen (-) distingue 

estas últimas que são, como já se assinalou, concomitantes; 3. não uso siglas (do tipo D/A-A-N, para a 

estrutura em epígrafe, por exemplo) porque, por um lado, não facilita a leitura/descodificação e, por 

outro, devido à coincidência de iniciais, poderia eventualmente gerar alguma confusão. 
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Com excepção do imperativo progressivo (10.) (de outro modo, também seria de 

estranhar), todos os outros subparadigmas do corpus se compõem de ocorrências 

que exibem a primeira das estruturas inventariadas (declarativo/afirmativa-activa-

neutra). Alguns deles de forma exclusiva: pretérito progressivo (2.), infinitivo pessoal 

progressivo (12.), imperfeito composto progressivo (17.), conjuntivo imperfeito com-

posto progressivo (20.) e, ainda (embora constituídos por uma só ocorrência), mais-

que-perfeito progressivo (5), futuro do pretérito (ou condicional) composto progres-

sivo (18.) e infinitivo pessoal composto progressivo (23.); outros de forma 

esmagadora: imperfeito progressivo (4.), futuro do pretérito (ou condicional) pro-

gressivo (6.), conjuntivo imperfeito progressivo (8.), conjuntivo futuro progressivo 

(9.), infinitivo progressivo (11.), gerúndio progressivo (13.) e presente composto 

progressivo (15.); e outros ainda de forma considerável: presente progressivo (1.), 

futuro progressivo (3.) e conjuntivo presente progressivo (7.); só mesmo o infinitivo 

progressivo (22.) é que a exibe uma única vez (em três, em todo o caso). Não res-

tam, por conseguinte, dúvidas de que a estrutura proposicional declarati-

vo/afirmativa-activa-neutra é de longe a mais documentada. Por isso – tudo me 

leva a crer –, deverá ser considerada o protótipo, até porque a informação aspec-

tual que constitui a essência do progressivo quadra à perfeição, ou seja, não há 

melhor instrumento proposicional para o manifestar. É, aliás, uma das melhores 

fórmulas proposicionais (parece-me que, até, universal) de transmitir e receber 

conhecimento – que, no fundo, é disso mesmo que se trata: transmissão e recep-

ção, com construção concomitante, de conhecimento. 

Visto agora de outro ângulo: assim como há subparadigmas que se combinam 

esmagadora ou exclusivamente com a estrutura proposicional em causa, denotan-

do deste modo uma tendência monoproposicional, outros há que denunciam a ten-

dência exactamente contrária, a de se combinarem com várias estruturas proposi-

cionais (ou da sua natureza pluriproposicional). Estão neste caso, e no topo (com 

cinco estruturas cada), o presente progressivo (1.) e o conjuntivo presente progres-

sivo (7.), imediatamente seguidos do futuro progressivo (3.), com quatro; e, depois, 

outros (cf. corpus i). 
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2.1.2.2 Ainda que o corpus o não documente de modo cabal, a construção sob 

escopo é perfeitamente compatível com todos os tipos de sujeito. Discriminem-se 

pois: com ‘sujeito animado e humano’, maioritariamente: são setenta e cinco ocor-

rências, que servem também para ilustrar a sua transversalidade, ou seja, em 

todos os subparadigmas há ocorrências que exibem esta compatibilidade (por 

exemplo24, 1.2 – segunda ocorrência –, 7, 13, 20; 2.2, 7; 3.5; 4.1, 16; 5.1; 6.6; 

7.10; 8.7; 9.3; 10.1; 11.5; 12.3; 13.4; 15.9; 17.4; 18.1; 20.2; 22.1 e 23.1); com 

‘sujeito inanimado’ (ou ‘de coisa’), consideravelmente: quarenta e uma ocorrên-

cias, que também ilustram mutatis mutandis (faltam ocorrências em 5., 10., 18. e 

23.) a sua transversalidade (cf., por exemplo, 1.1, 2 – primeira ocorrência –, 19; 

2.1; 3.3; 4.5, 12; 6.5; 7.7; 8.2; 9.2; 11.3; 12.4; 13.1; 15.1; 17.3; 20.1 e 22.3); 

‘com sujeito nulo’, infimamente: duas ocorrências apenas (8.3 e 13.3); com ‘sujei-

to animado e não-humano’, nulamente. Porém, não significa isto que seja incompa-

tível, porque o é (por exemplo: «O gato está a comer peixe.»). Para além disso, a 

ocorrência 4.11, que documenta um sujeito misto (‘animado e humano’ + ‘anima-

do e não-humano’), conquanto parcialmente, também o comprova. 

Não me parece que um determinado subparadigma se combine preferencial-

mente com um determinado tipo de sujeito ou vice-versa, facto que – a registar-se 

– seria por si só merecedor de destaque. Contudo, e atendendo meramente ao 

corpus, o único caso que talvez se possa considerar como próximo disto é o do 

pretérito progressivo (2.), cujas ocorrências documentam uma combinação esma-

gadora com ‘sujeitos animados e humanos’, logo seguido – mas distintamente dis-

tantes – dos imperfeito progressivo (4.), futuro progressivo (3.), conjuntivo presente 

                                         
24 Porque de relevância secundária neste momento, não se procede à discriminação exaustiva das 

ocorrências. De qualquer maneira, basta consultar o corpus, e o seu reconhecimento faz-se de modo 

imediato. 

Já agora – e no que a esta matéria diz respeito –, que fique aqui registado que se vai proceder de 

igual modo em relação às demais construções, inclusive assinalar só a tendência – consoante o caso – 

esmagadora, maioritária, considerável, reduzida, ínfima, sem indicar necessariamente sempre o número 

exacto de ocorrências. 
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progressivo (7.), presente composto progressivo (15.) e imperfeito composto pro-

gressivo (17.). Outra faceta: a avaliar também pelo corpus, o presente progressivo 

(1.), o subparadigma que maior número de ocorrências ostenta, combina-se parita-

riamente com ‘sujeitos inanimados’ e com ‘sujeitos animados e humanos’. 
 

2.1.2.3 Os predicados verbais, de cuja natureza semântica (particularmente, do 

seu significado accional) se vai tratar daqui a instantes, integram-se nas configura-

ções sintácticas que discrimino a seguir, documentando assim outras tantas com-

patibilidades desta natureza do sintagma verbal <estar a + infinitivo>. Começo, tão-

somente por ser a que maior número de ocorrências exibe (quarenta), pela configu-

ração transi t iva, a que é própria de predicados verbais de dois lugares, que 

seleccionam dois argumentos: um externo, com a relação gramatical de ‘sujeito’, e 

um interno, com a relação gramatical de ‘objecto directo’ (cf., distribuídas pelo 

paradigma, as ocorrências 1.2 – primeira ocorrência –, 9, 11, 20; 4.2, 13; 6.5; 

7.7; 8.6; 9.3; 11.1; 12.4; 13.1; 15.6; 17.2; 18.1; 20.2 e 22.3); passo, agora, à 

que aparece em segundo lugar (trinta ocorrências), que é a inergativa, ou seja, 

própria de predicados verbais de um lugar, que seleccionam um argumento externo 

com a relação gramatical de ‘sujeito’ (cf., também distribuídas pelo paradigma, as 

ocorrências 1.3, 15, 17; 2.3; 3.5; 4.9; 6.4; 7.1; 8.7; 9.2; 10.1; 15.8; 17.3; 22.2 e 

23.1); depois (com vinte ocorrências), a configuração transi t iva (de dois lugares), 

que é típica de predicados verbais que seleccionam um argumento externo, com a 

relação gramatical de ‘sujeito’, e um interno, preposicionado, com a relação grama-

tical de ‘oblíquo’ (cf. as ocorrências 1.16; 2.2, 7; 3.4; 4.1, 16; 5.1; 7.3; 11.5; 13.5 

e 15.7); em quarto lugar (dezasseis ocorrências), aparece a configuração sintáctica 

inacusa tiva, também própria de predicados verbais de um lugar que seleccio-

nam, ao contrário da inergativa, um argumento interno que ocorre com a relação 

gramatical de ‘sujeito’ (cf. as ocorrências 1.1, 12, 19; 3.3; 4.4; 7.2; 9.4; 11.6 e 

20.1); a seguir (com quatro ocorrências), a copulativa, a que é própria de predi-

cados verbais que seleccionam semanticamente um argumento interno, constituído 

este por uma oração pequena (cujo núcleo pode ser ou adjectival, ou nominal, ou 
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preposicional, ou adverbial), com a relação gramatical de ‘predicativo do sujeito’ 

(cf. as ocorrências 1.14 e 12.3, de núcleo adjectival, e 6.1 e 7.5, de núcleo nomi-

nal); em sexto lugar, ex aequo (duas ocorrências cada), as configurações di transi -

t iva, transi t iva (de três lugares) e ‘impessoal ’ : a primeira é própria de predica-

dos verbais de três lugares que seleccionam um argumento externo, com a relação 

gramatical de ‘sujeito’, e dois internos: um directo, com a relação gramatical de 

‘objecto directo’, e outro preposicionado, com a relação gramatical de ‘objecto indi-

recto’ (cf. as ocorrências 1.13 e 3.1); a segunda (de três lugares) é característica 

de predicados verbais cujo segundo argumento interno, também preposicionado, 

tem aqui, diferentemente da anterior, a relação gramatical de ‘oblíquo’ – os outros 

argumentos, o externo e o primeiro interno, são exactamente iguais (cf. as ocorrên-

cias 4.7 e 15.5); a terceira, de zero lugares, é característica de predicados verbais 

que não seleccionam quaisquer argumentos (cf. as ocorrências 8.3 e 13.3); em 

último lugar, também ex aequo (uma ocorrência cada), as configurações sintácticas 

transi t iva (de dois lugares) e transi t iva predicativa: aquela caracteriza-se por 

ser própria de predicados verbais que seleccionam um argumento externo, com a 

relação gramatical de ‘sujeito’, e um interno, mas com a relação gramatical de 

‘objecto indirecto’ (portanto, sem argumento interno com a relação gramatical de 

‘objecto directo’): cf. ocorrência 13.6; esta, por sua vez, é própria de predicados 

verbais, com dois lugares, que seleccionam um argumento externo, com a relação 

gramatical de ‘sujeito’, e um interno, que é categorialmente uma oração pequena 

analisável, por seu turno, em: o ‘sujeito’ da oração pequena tem a relação gramati-

cal de ‘objecto directo’ e o núcleo desta mesma oração pequena, a relação grama-

tical de ‘predicativo do objecto directo’ (cf. ocorrência 7.10). Portanto, a construção 

em análise, maioritária na configuração transitiva (seguida, logo, pela inergativa), é 

compatível com predicados verbais que pertencem a (ou se integram em) todas as 

configurações sintácticas próprias do português actual. 
 

2.1.2.4 Normalmente, auxiliar e auxiliado, com ou sem conectivo preposicional, 

são contíguos. Acontece, por vezes, que entre ambos se intercala, quase sempre, 
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um adverbial (às vezes, porém, também outros categoriais) que não quebra, toda-

via, o seu carácter unitário. Estão, neste caso, as ocorrências 1.5 (inserção de um 

adverbial de modo: <de algum modo>), 3.3 (inserção de um adverbial temporal: 

<agora>), 4.15 (inserção de um adverbial temporal: <já >), 6.6 (inserção de um 

pronome pessoal de P3 com a relação gramatical de ‘sujeito’: <ele >), 8.2 (inser-

ção de um adverbial modal: <efectivamente >), 13.1 (inserção de um nome inani-

mado com a relação gramatical de ‘sujeito’, <a organização >, e, ainda, de um 

adverbial temporal, <já>) e 18.1 (inserção de dois adverbiais de modo: <pura e 

simplesmente>). 
 

2.1.2.5 As formas compostas constroem-se quase exclusivamente com <ter + 

particípio>. Este ‘quase’, uma ínfima parte que falta para completar os cem por 

cento, é suprida por <haver + particípio>, e, aparentemente (desconhecem-se 

outros motivos), sempre por razões estilísticas, mais precisamente: nunca ocorre 

na oralidade, só em textos escritos e, de preferência, de natureza literária. Em vinte 

e uma ocorrências, só 17.5 é que é com <haver + particípio>. Por aqui se vê que 

se trata de uma ‘raridade’ ou, se calhar melhor, de uma potencialidade raramente 

actualizada. 
 

2.1.2.6 As formas que constituem os subparadigmas infinitivo progressivo (11.) 

e infinitivo composto progressivo (22.) combinam-se preferencialmente com os 

chamados verbos modais (ou auxiliares de modo), que precedem aquelas determi-

nando-lhes, por consequência, a forma que exibem. Estão nesta situação, no pre-

sente corpus, as ocorrências 11.1, 4, 22.1, 2, 3, e todas elas determinadas por 

<poder> ou <dever>, devidamente flexionados, como é óbvio. 

2.1.3. Propriedades semântico-lexicais 

2.1.3.1 Pela natureza do progressivo (focalização de um intervalo de tempo, 

que não o primeiro nem sobretudo o derradeiro, da série de intervalos Temporais 

que caracteriza a duração de uma situação), bem como pela do próprio auxiliar 
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(<estar>: verbo ‘não-télico’ e ‘durativo’ e, também, mas mais genérico, ‘não-

dinâmico’), é pois evidente que a construção <estar a + infinitivo> admite (isto é, 

combina-se com) todos os tipos accionais de predicados verbais que sejam ao 

mesmo tempo ‘dinâmicos’ e ‘portadores de alguma duração’. Por conseguinte, 

dados os seus caracteres ‘dinâmico’ e ‘durativo’ e, ainda, os intrinsecamente ‘não-

delimitado’ (uns) e ‘delimitado’ (outros), os predicados verbais de processo (os 

primeiros) e processo culminado (os segundos) são as duas tipologias accionais 

que quadram à perfeição com a construção em epígrafe – facto que o corpus i 

documenta de forma inequívoca, para além de sobejamente. Ora, vejamos: ocor-

rências com predicados verbais de processo: <fazer> (1.7), <funcionar> (2.1), 

<pensar> (2.3, 17.1), <falar> (2.7, 5.1, 15.7), <dormir> (3.5, 4.8), <homenagear 

memórias>25 (4.2), <brincar> (4.11), <inventar> (6.6), <rir-se> (7.1), <gargarejar> 

(8.1), <chover> (8.3, 13.3), <trabalhar> (9.1, 15.3), <andar> (9.2), <desconver-

sar> (10.1), <conversar> (11.5), <beber café>26 (13.4) e <festejar> (22.1); e, ago-

ra, ocorrências com predicados verbais de processo culminado (os contextualmente 

predominantes): <os ensinamentos … ser canalizados …> (1.5), <… que … anali-

sar> (1.6), <preparar um amanhã> (1.11), <viver o momento …> (1.20), <reparar 

em …> (2.2), <pensar em …> (2.6, 15.2), <roubá-lo> (3.1), <olhar para …> (4.1), 

<A paz … ser quebrada> (4.5), <subir> (4.9), <liquidar as coisas …> (4.13), <… o 

que … pensar> (6.2), <… ser produzidos os estupores …> (6.5), <falar em …> 

(7.3), <… ser escavado o grande fosso …> (7.7), <… o regulamento … ser aplica-

do> (8.2), <escrever uma novela> (8.5), <enlouquecer> (8.7), <olhar as janelas> 

(9.3), <… ser provocado um cisma> (11.1), <aproximar-se> (11.3), <apoiar a Fre-

limo …> (12.1), <… ser ultrapassadas algumas fronteiras> (12.4), <delinear> 

(13.1), <A supernova … ser vigiada (13.2), <… que … ser revista> (15.6), <traba-

                                         
25 Porque o argumento interno, <memórias>, com a relação gramatical de OD, se encontra no plural 

simplesmente (isto é, sem quaisquer determinações), não possui função delimitadora, logo o predicado 

verbal torna-se de processo. 
26 Uma vez que o argumento interno, com a relação gramatical de OD, é um nome não-contável, 

<café>, sem função delimitadora, o predicado verbal permanece de processo. 
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lhar até agora>27 (15.9), <afinar os pianos> (17.5), <suicidar-se> (18.1), <apodre-

cer> (20.1) e <dormir até ele chegar>28 (23.1). 

Pelo levantamento acabado de fazer, verifica-se que tanto a classe accional de 

predicados verbais de processo quanto a dos de processo culminado são (podem 

ser) assim, ou por natureza ou contextualmente. Os do segundo tipo, documenta-

dos maioritariamente no corpus (o que é perfeitamente normal), é que são, todavia, 

os mais intensamente determinados pelo contexto, devido sobretudo ao argumento 

interno, com relações gramaticais várias (OD, OI, O), delimitador. 

Os predicados verbais estativos, muito embora sejam ‘durativos’ e ‘não-télicos’, 

tal como os de processo, opõem-se em todo o caso não só a esta classe accional 

de predicados verbais como ainda a todas as outras (às de processo culminado, de 

culminação e pontuais), por serem precisamente ‘não-dinâmicos‘ (estas quatro 

últimas classes, ao invés, partilham o traço ‘dinâmico’), ficando assim impossibili-

tados de darem conta da progressão, do curso, de uma situação. Há, no entanto, 

alguns predicados verbais estativos que denotam situações faseáveis, ou seja, 

aquelas em que é possível distinguir-se diferentes fases. São os denominados pre-

dicados verbais estativos não-permanentes.29 Estes, e pela razão evocada, são 

compatíveis ou, talvez melhor, aparecem já combinados com a construção em aná-

lise e, obviamente, expressando o mesmo significado aspectual: o progressivo. 

Estão nesta situação (a frequência de ocorrência é, expectavelmente, diminuta) os 

seguintes casos: <ser (muito) irónico> (1.14), <ser um joguete> (7.5) <ser (muito) 

diferentes> (12.3). 

                                         
27 <Trabalhar> é, por natureza, um predicado verbal de processo. Porém, aqui, devido à presença 

do adverbial temporal <até agora>, delimitador, torna-se num predicado verbal de processo culminado. 
28 Cf. nota anterior, pois trata-se exactamente do mesmo fenómeno, apenas com variação do adver-

bial temporal delimitador: <até ele chegar>, desta vez. 
29 Os que denotam situações não-faseáveis (do tipo de <ser alto>, <ser jovem>, <ser Sábado>, etc.) 

são de todo incompatíveis com a referida construção, e, claro, por ser impossível distinguir-se-lhes dife-

rentes fases. Trata-se, por isso, de predicados verbais estativos permanentes. 
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Por fim, os predicados verbais de culminação e pontuais, por essencialmente 

serem ‘não-durativos’ (os demais traços, neste contexto, perdem a relevância, isto 

é, secundarizam-se), portanto de escassa duração e que têm lugar num ponto úni-

co do eixo temporal, respectivamente, em rigor, não quadram com a construção 

em epígrafe. De facto, e por isso, também não constituem uma sua preferência 

combinatória. No entanto, isto não quer significar que tal combinação esteja com-

pletamente erradicada. Ao invés. Está, até, razoavelmente documentada. Só que, 

como é evidente, o significado aspectual expresso é (praticamente sempre) outro, e 

resultante neste caso da interacção concertada de factores vários: (i) construção 

perifrástica em análise, (ii) tipos accionais de predicados verbais referidos, (iii) natu-

reza e quantificação do sujeito, (iv) carácter lexical do predicado verbal que funcio-

na como auxiliado e respectiva configuração sintáctica. 

Assim, da combinação de <estar a + infinitivo> com <acontecer> (1.19 e 7.4), 

<passar-se> (3.2, 3, 4.4., 12 e 7.2), predicados verbais pontuais, e <sair> (1.12), 

<morrer> (11.6), predicados verbais de culminação, resulta a leitura (na qualidade 

de significado derivado desta combinatória) re i terativa/ i terativa, porque o 

argumento interno, com a relação gramatical de sujeito, ou está no plural ou apon-

ta para um plural; com <cair> (4.6), predicado verbal pontual, e <acabar> (1.3), 

<morrer> (1.18), <chegar> (3.6 e 11.4), predicados verbais de culminação, a imi -

nencial , sobretudo porque o argumento interno, com a relação gramatical de 

sujeito, se encontra no singular; e, finalmente, os predicados verbais de culminação 

<chegar> (1.16 e 4.15) e <sair> (7.9 e, de novo, 1.1230), que parecem indicar o 

exacto (no sentido de crucial) intervalo de tempo em que se dá a ocorrência da 

situação, para o que também contribui a presença dos adverbiais temporais <já> e 

<agora> (portanto leitura progressiva), e muito provavelmente por se tratar de 

verbos de movimento orientado. 
 

                                         
30 Esta ocorrência de <sair> pode ter ambas as leituras. 
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2.1.3.2 Conforme documenta o corpus i, <estar a + infinitivo> não se combina 

com nenhum tipo lexical de predicados verbais em particular (ausência, portanto, 

de uma preferência combinatória) mas, antes, com um leque de tipos lexicais bas-

tante lato: de ‘movimento orientado’ (<sair>, <chegar>, <subir>, <voltar>, <apro-

ximar-se>, <cair>), de ‘movimento não orientado’ (<passar>, <andar>, <abran-

dar>), de ‘mudança de estado’ (<desenvolver>, <amadurecer>, <evoluir>, <mor-

rer>, <enlouquecer>, <apodrecer>), de ‘actividade mental’ (<pensar>, <estudar>), 

de ‘actividades físicas não delimitadas’ (<beber>, <dormir>, <rir-se>, <chorar>, 

<despir-se>, <brincar>, <gargarejar>), ‘designadores de actividades para descrever 

o sujeito’ (<escrever>), de ‘execução’ (<fazer>, <produzir>, <trabalhar>), de ‘nega-

ção’ (<negar>), de ‘percepção’ (<ver>, <olhar>, <gostar>), de ‘língua’ (<falar>, 

<conversar>, <desconversar>), de ‘posse’ (<ter>), ‘existenciais’ (<viver>, <faltar>), 

‘meteorológicos’ (<chover>), etc. 
 

2.1.3.3 Esta propriedade (o facto de <estar a + infinitivo> não exibir uma prefe-

rência combinatória especial no que aos tipos lexicais de predicados verbais diz 

respeito), juntamente com duas outras (a sua irradiação – no sentido de combina-

ção com – a praticamente todos os tipos accionais de predicados verbais, uma, e 

os caracteres ‘não-télico’ e ‘durativo’ do auxiliar <estar>, a outra) são índices ine-

quívocos do avançado estádio de gramaticalização alcançado pela construção (isto, 

para além, obviamente, das propriedades morfológicas e sintácticas descortinadas 

acima): as incompatibilidades ou restrições de selecção de natureza morfológica, 

sintáctica e semântica são quase inexistentes (ou existem em grau ínfimo) nas for-

mas verbais progressivas. Daí poder (e dever) falar-se, com toda a legitimidade, do 

progressivo enquanto propriedade do sistema verbal do português da actualida-

de31, apenas com a diferença que decorre da respectiva expressão: perifrástica (ou 

                                         
31 Nesta linha de pensamento, situam-se, por exemplo, Volpato & Pereira (1997: 341-346), que 

reclamam (ou propõem) seja aferido ao p rog re s s ivo  «um status de tempo verbal» (p. 345). Concordo 

com os princípios e objectivos desta proposta, mas já não aceito tão bem a designação de ‘tempo verbal’ 

para o p ro g re s s ivo , como facilmente se percebe pelo que está escrito nas páginas que precedem esta. 
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morfo-sintáctica) por oposição à flexional (ou morfológica), própria dos tempo-

aspecto-modo e pessoa-número verbais, por exemplo. Por conseguinte, e pelo que 

até aqui se viu, não pode haver mais lugar para dúvidas e/ou reservas, tanto no 

que diz respeito ao estatuto deste significado aspectual quanto no que concerne ao 

seu respectivo meio expressivo. 

Dado que, diacronicamente – tudo parece apontar nesse sentido (cf., por exem-

plo, Squartini 1998: 17 e 285) –, as perífrases progressivas partiram da combina-

ção com predicados verbais de processo, passando para os de processo culmina-

do, chegando ainda aos de culminação, julgo não se andar longe da verdade se se 

considerar este fenómeno como uma espécie de força centrífuga que foi/vai alas-

trando a todos os compartimentos da língua, lá onde aquelas são passíveis de apa-

recer, construindo e completando-se desta maneira o seu processo de gramaticali-

zação. 
 

2.1.3.4 Como última nota, deve ainda registar-se que, de um modo geral, as 

formas verbais ditas imperfectivas aparecem combinadas com todos os tipos 

accionais de predicados verbais (no corpus, cumprem este requisito o presente 

progressivo (1.), o futuro progressivo (3.), o imperfeito progressivo (4.) e o conjunti-

vo presente progressivo (7.)) e as perfectivas, ao inverso, ocorrem essencialmente 

combinadas com predicados verbais de processo e processo culminado (‘durativos’ 

portanto) (cf., no corpus, pretérito progressivo (2.), mais-que-perfeito progressivo 

(5.), presente composto progressivo (15.) e imperfeito composto progressivo 

(17.)).32 

 

 

                                         
32 O que acaba de se escrever vai em parte ao encontro (escorando assim esta interpretação) do que 

Squartini (1998: 55-56), a propósito das restrições accionais impostas pela forma <estuvo>, assinala 

para o castelhano: «The actional restrictions of the estuvo form show that the periphrasis requires a dura-

tive situation, thus imposing a given actional value (durativity) rather than an aspectual one.» 
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2.2. Formas verbais com <estar + gerúndio> 

Corpus ii 

1.1. «De acordo com o autor que estamos seguindo, o responsável científico 
pela estação, Armando Coelho F. da Silva, as referências com carácter “arqueo-
lógico” à Citânia de Sanfins remontam (pelo menos…) ao século XVIII, devidas ao 
frade teatino e colarejo, D. Jerónimo Contador de Argote, um erudito que viveu 
durante o reinado de D. João V. Já no século XIX, Pinho Leal, o autor de Portu-
gal Antigo e Moderno, não deixaria de referir-se também a Sanfins.» 

[Ex, 1994/09/17] 
1.2. «Só não olharia se soubesse que está sendo olhado. Ele sabe que o vejo 
acenar para um táxi, embarcar no banco da frente e mandar pegar a primeira à 
direita.» 

[Es, p. 13] 
1.3. «Quando recupero a visão, já estou entrando num outro trailer, maior que 
o primeiro, com cheiro de novo e todo atapetado, macio de pisar.» 

[Es, p. 69] 
1.4. «[…]. As pessoas que viajam em pé, de frente para o meu banco, estão 
achando normal.» 

[Es, p. 66] 
1.5. «KNIPPERDOLLINCK 
     […]. A língua morta deles reencarnou na nossa língua viva, e eis que uma e 
outra estão reclamando o trabalho constante de Deus no meio dos homens.» 

[IND, p. 16] 
1.6. «KNIPPERDOLLINCK 
     […]. Porque isso a que vós chamais paz é a pior das guerras, esta que agora 
mesmo nos estais fazendo, ao querer que nos submetamos, como escravos, 
às ordens de Waldeck.» 

[IND, p. 25] 
1.7. «ROTHMANN 
     […]. A esta cidade de Münster, onde o povo da Nova Aliança se multiplica, e 
onde já o Último Dia está alvorecendo.» 

[IND, p. 46] 
1.8. «JAN VAN LEIDEN 
     […]. E essas vozes, soltai-me essas vozes, que as ouça, jubilosas, o inimigo, 
não vá ele pensar que estais morrendo de inanição.» 

[IND, p. 129] 
1.9. «Neste momento, por exemplo, estou viajando num helicóptero, em mis-
são enviada pela Nação. Meu hospedeiro anda esgravatando verdades sobre 
quem matou Vasto Excelêncio, um mulato que foi responsável pelo asilo de 
velhos de São Nicolau.» 
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[VF, p. 21] 

1.10. «“[…]. Estou começando uma casita com a ajuda da Câmara e de 
alguns vizinhos que me ajudam.”» 

[Pa 17 (1996/09/15), p. 50] 
1.11. «– Escute, senhor inspector: o crime que está sendo cometido aqui não 
é esse que o senhor anda à procura.» 

[VF, p. 59] 
1.12. «Os corpos deles não são encontrados, mas numa nau que está partin-
do para Veneza, por entre os passageiros que se apinham na amurada, dou de 
relance com o rosto de Sara chorando e acenando-me adeus.» 

[CPó, pp. 402-403] 
1.13. «Cada um disse das suas razões, são como estátuas a distância, tão quie-
tos os veríamos, e agora esperam o que o da bicicleta dirá, vai dizer, está já 
dizendo.» 

[LC, p. 212] 
1.14. «E a mesma impaciência nervosa lhe está provocando a fileira de casse-
tes no chão.» 

[HD, p. 134] 
1.15. «[…], especialmente em momentos tão delicados como os que estamos 
atravessando, mas a situação é esta, e não outra, […]» 

[EL, p. 46] 
1.16. «[…], o que o primeiro-ministro havia proposto era, nem mais nem menos, 
fugir ao vírus que tinha atacado a maior parte dos habitantes da capital e que, já 
que o pior sempre está esperando atrás da porta, talvez acabasse por infectar 
o que restava deles e até mesmo, quem sabe, todo o país.» 

[EL, p. 79] 

2.1. «E de repente minha irmã dá meia-volta no topo da escada, tão de repente 
como se fosse para me surpreender, como se fosse para saber se a estive 
olhando e como.» 

[Es, p. 19] 
2.2. «Esperando a partida da camioneta, o Lambaça levou o companheiro para 
uma taberna e aí esteve beberricando.» 

[CD CN, p. 16] 

3.1. «Ele estará saltando do táxi quando bato com força e definitivamente a 
porta do apartamento, o motorista mandando ele à merda por causa da corrida 
idiota.» 

[Es, p. 13] 
3.2. «Sinto que, ao cruzar a cancela, não estarei entrando em algum lugar, 
mas saindo de todos os outros.» 

[Es, p. 24] 
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3.3. «Já estará anoitecendo quando ele reconhecerá as pedras portuguesas 
da calçada do prédio em L, onde estarei morando com minha ex-mulher.» 

[Es, p. 52] 
3.4. «KNIPPERDOLLINCK 
       Queira-o de facto Deus, e a minha espada já estará cortando antes que 
as vossas saiam das bainhas.» 

[IND, p. 63] 
3.5. «[…], ninguém sabe o que se estará produzindo ali.» 

[C, p. 13] 
3.6. «Se do próprio responsável da ideia não podemos, neste momento, esperar 
que nos ilumine os caminhos, sem nenhuma dúvida tortuosos, por onde vaga-
mente estará imaginando que alcançará os seus objectivos, não se conte 
connosco, […]» 

[HD, p. 190] 
3.7. «O natural seria que neste exacto momento Tertuliano Máximo Afonso pen-
sasse em uma outra mãe que, se já foi informada da triste novidade, igualmente 
estará chorando as lágrimas inconsoláveis da orfandade materna, […]» 

[HD, p. 300] 
3.8. «Depois de amanhã, senhora, estaremos arrefecendo as almas ao calor  
das fogueiras… Até havemos de aplaudir…» 

[FHL p. 109] 
3.9. «Os amantes da concisão, do modo lacónico, da economia de linguagem, 
decerto se estarão perguntando porquê, sendo a ideia assim tão simples, foi 
preciso todo este arrazoado para chegarmos enfim ao ponto crítico.» 

[IM, p. 71] 

4.1. «Poucos passos adiante, mal acabara de cruzar o limiar do mundo, perce-
beu, subitamente, que as velhas sandálias que haviam sido de seu pai se  lhe 
estavam desfazendo  debaixo dos pés.» 

[EJC, p. 261] 
4.2. «Ao acompanhar o delegado à porta, meu cunhado cuidou de lhe dizer que 
naquela noite sua mulher estava voando para o estrangeiro, mas voltaria em 
breve e deixara lembranças.» 

[Es, p. 125] 
4.3. «Este, porém, nascido naquele feliz tempo, naquele ambiente da família 
honrada, nem respondia às cartas do pai, nem queria ouvir proferir-lhe o nome. 
José Teixeira dizia que o filho ingrato estava sendo o seu primeiro carrasco.» 

[JT, p. 44] 
4.4. «O Antunes queria por força saber o que se estava passando com ele. 
Que é que queria dizer tudo aquilo que lhe estava acontecendo?» 

[NG, p. 181] 
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4.5. «MATTHYS 
     […]. Levantaste-te e abriste a tua janela, não sentiste o ar frio que te cortava 
a pele, porque estavas olhando o céu e as estrelas.» 

[IND, p. 76] 
4.6. «Numa conferência de imprensa, afirmou: “A partir de agora é igualdade. 
Nós estávamos sendo generosos demais. Se eles fizerem concessões de lá, 
faremos concessões de cá”.» 

[Ex, 1993/02/06] 
4.7. «Acordou algum tempo depois, com um estrondo; a porta do seu quarto 
estava sendo atirada por terra.» 

[MC, p. 144] 
4.8. «Corria o ano de sessenta e um, estavam chegando de toda a parte os 
padres conciliares, o escol dos teólogos, embaixadores e ministros da Cristanda-
de, […].» 

[CPó, p. 102] 
4.9. «Ninguém notou, por isso, a confusão e o equívoco em que se estava 
caindo e os nossos espíritos eram serenos.» 

[CPó, p. 142] 
4.10. «O senso comum chamar-lhe-ia aproveitador sem escrúpulos, mas ele 
redarguiria que a situação que estava vivendo era única no mundo, […]» 

[HD, p. 129] 
4.11. «Depois de ter saído da cidade, na terça-feira de manhã, veio todo o cami-
nho a discutir com os seus botões se deveria contar à mãe algo do que estava 
acontecendo ou se, pelo contrário, seria mais prudente manter a boca firme-
mente selada.» 

[HD, p. 230] 

5.1. «[…], e aí estava como os seus pressentimentos tinham saído certos, algo 
de singular, de fora do comum, se estivera preparando nos últimos tempos, 
[…].» 

[C, p. 297] 

6.1. «Ela diz “que suspeito o quê” e “que local do crime o quê”, e diz “meu filho 
veio-me ver, foi detido entrando no prédio, se fosse suspeito estaria fugindo”, 
e diz “onde é que já se viu suspeito fugir para dentro?”» 

[Es, p. 43] 
6.2. «Adorava ver-me com aqueles óculos escuros de espelho e adivinhar o que 
os meus olhos estariam dizendo por trás do seu esconderijo.» 

[SE, p. 80] 
6.3. «O Lambaça não dormia, nem mostrava tenções disso. Que pensaria? Que 
estaria projectando? Tê-lo-ia trazido ali para o assaltar e roubar?» 

[CD CN, pp. 48-49] 
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6.4. «Você seria sempre a minha cópia, o meu duplicado, uma imagem perma-
nente de mim mesmo num espelho em que eu não me estaria olhando, algo 
provavelmente insuportável, […]» 

[HD, p. 218] 

7.1. «Nunca vi ninguém em Portugal preocupado por isto. Preocupado com as 
chicanas sobre o voto emigrante, sim, no que sempre parece mais um estrata-
gema que uma ânsia de justiça; tal vai a política entre nós. Mas que estejamos 
perdendo a oportunidade de criar um Portugal da diáspora, copiando a intuição 
genial dos judeus (que esplendidamente o fazem), não impressiona ninguém.» 

[P, 1996/06/30] 
7.2. «É possível que eu tenha alguma fixação mórbida nisso, agora talvez esteja 
notando indícios; curioso, nunca tinha me dado conta.» 

[CBD, p. 34] 
7.3. «Que bem que me sabe, embora a esteja bebendo numa tigela de pau 
em que ela ordenha as ovelhas, com um sarro de dois dedos!» 

[CPó, p. 250] 
7.4. «[…], ninguém poderá imaginar que naquele segundo andar direito, por trás 
daquelas inocentes cortinas, esteja vivendo um fenómeno da natureza não 
menos extraordinário que as sete cabeças da hidra de Lerna e outras quejandas 
maravilhas.» 

[HD, p. 193] 
7.5. «Creio que tem razão, Talvez, meu caro, o seu ministro lhe esteja pare-
cendo demasiado cínico, […]» 

[IM, p. 57] 
7.6. «[…], não é crível, repetimos, que um sistema assim seja primitivo e unidi-
reccional, que a fonte informativa lá onde quer que se encontre, não esteja con-
tinuamente recebendo, por sua vez, os dados resultantes das actividades quo-
tidianas da morte em funções.» 

[IM, p. 167] 
7.7. «[…], e então a morte, terminada a observação, concluiu que não é verdade 
que o antónimo da presunção seja a humildade, mesmo que o estejam juran-
do a pés juntos todos os dicionários do mundo, […]» 

[IM, p. 178] 

8.1. «Mas hoje, com o sol a pino e sem uma brisa sequer, minha irmã está para 
dentro e as folhagens não jogam; cada folha é um exemplo de folha, com o seu 
verde-escuro à luz e seu contraverde-claro à sombra. Hoje é como se o jardim 
estivesse aprendendo arquitectura.» 

[Es, p. 15] 
8.2. «Foi aconselhado a conversar abertamente com a filha, pois mesmo que ela 
estivesse dormindo, por algum canal registou tudo o que aconteceu na noite 
do assalto.» 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

192  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 
[Es, p. 116] 

8.3. «[…], ao menos, lá, por muito que se lhe estivesse revolvendo o espírito 
de honesta indignação contra as injustiças dos malvados, não passará fome.» 

[EC, p. 161] 
8.4. «– Talvez houvesse já polícia em campo; talvez Zé-Diabo, Búfalo-Bill, Caga-
nita-de-Rato, Coiote-Manhoso e os outros estivessem escarafunchando a 
cidade, comandados pela nossa professora – pela nossa assustadora profes-
sora… E eu ali naquele monte, a horas de estrelas, de costas voltadas para aque-
le santuário, ao alto daquela ampla escadaria!» 

[Putos, p. 44] 
8.5. «Oiço-os descer as escadas, esforçando-se, ao que parece, por o fazerem o 
mais silenciosamente possível, como se estivessem saindo do tribunal.» 

[Putos, p. 147] 
8.6. «[…], e a Ermelinda é uma gorda mulher que abre a porta como se esti-
vesse abrindo os braços, Entre, […],» 

[LC, p. 264] 

9.1. «[…]. Enquanto estiveres caminhando, segura esta colher na mão sem 
deixares que o óleo seja derramado.» 

[Alq, p. 56] 

11.1. «Imagino que possa estar cantando baixinho, e os rádios dos carros que 
nos seguem captariam sua voz.» 

[Es, p. 126] 
11.2. «Encontrava-se portanto bem desperto o primeiro cego, e se alguma outra 
prova fosse necessária, aí estaria a brancura ofuscante dos seus olhos, que pro-
vavelmente só o sono escurecia, mas nem disto se podia ter a certeza, uma vez 
que ninguém podia estar ao mesmo tempo dormindo e velando.» 

[EC, p. 306] 
11.3. «Creio que outras damas leiam também a missa em casa, ou por fadiga, 
ou por doença, ou por estar chovendo, e há sempre que louvar em pessoa que 
respeita os seus elos espirituais.» 

[MA, p. 126] 

12.1. «No ermo em que estou, só posso fugir em direcção à casa, e o volume 
crescente dos latidos dá-me a impressão de estar correndo ao encontro dos 
cães.» 

[Es, p. 25] 
12.2. «De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sen-
sações, e a compreensão profunda de estar sentindo…» 

[LD (1.ª Parte), p. 50] 
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12.3. «Dou meia-volta e vou subindo a estradinha de terra batida sem olhar para 
trás, mas consciente de estar sendo seguido de muito perto pelos cães 
espumando, e pelo gémeo risonho que os retém com a respiração.» 

[Es, p. 80] 
12.4. «Ia olhando a um lado e a outro, a ver se havia algum cego acordado, 
embora estar um ou mais deles vigilando, ou a camarata toda, não tivesse 
qualquer importância, desde que não fizesse ruído, […].» 

[EC, p. 152] 

13.1. «Estando nós por algum tempo olhando em silêncio aquele lastimável 
destroço, disse-nos o patrão da nossa nau: 
         – Senhores, é mais tempo de obrar que de olhar.» 

[CPó, p. 152] 
15.1. «Escrevi tudo isso porque tenho estado pensando na magia da Escola 
da Ponte.» 

[…]33 

17.1. «Neste mesmo instante, sumiu-se a breve consolação que caridosamente 
o tinha estado embalando e, em vez dela, como uma dor que de repente se 
fizesse lembrar, o medo reapareceu.» 

[HD, p. 212] 
17.2. «António Claro, cuja agudeza de engenho está provado nada ficar a dever 
à de Tertuliano Máximo Afonso, percebe que os papéis que ambos até agora 
haviam estado desempenhando foram trocados, que a contar de agora é ele 
quem terá de disfarçar-se, e que aquilo que havia começado por parecer uma 
gratuita e tardia provocação do professor de História, enviar-lhe, como uma bofe-
tada, a barba postiça, tivera afinal uma intenção, nascera de uma presciência, 
anunciava um sentido.» 

[HD, p. 247] 
17.3. «De repente, sem avisar, fechou-se a torneira donde havia estado bro-
tando, constante, o generoso manancial de padecentes terminais.» 

[IM, p. 74] 

18.1. «Cipriano Algor olhava a filha, lia no seu rosto como nas páginas de um 
livro aberto, e o coração doía-lhe de engano com que a teria estado iludindo 
se os resultados do inquérito viessem a ser a tal ponto negativos que levassem o 
departamento de compras do Centro a desistir dos bonecos de uma vez para 
sempre.» 

[C, p. 287] 

                                         
33 Ocorrência recolhida em Alves, Rubem, Estórias maravilhosas de quem gosta de ensinar. Porto: Edi-

ções Asa, 2002, p. 79. 
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2.2.1. Propriedades morfo-sintácticas 

2.2.1.1 O corpus ii, morfo-sintacticamente falando, documenta as seguintes 

compatibilidades (ou possibilidades combinatórias) da construção <estar + gerún-

dio>: com o presente (1.) nas P1 (3, 9 e 10), P3 (2, 7, 11, 12, 13, 14 e 16), P4 (1 

e 16), P5 (6 e 8) e P6 (4 e 5); o pretérito (2.) nas P1 (1) e P3 (2); o futuro (3.) nas 

P1 (2 e 3 – primeira ocorrência), P3 (1, 3 – segunda ocorrência –, 4, 5, 6 e 7), P4 

(8) e P6 (9); o imperfeito (4.) nas P2 (5), P3 (2, 3, 4 – duas vezes –, 7, 9, 10 e 

11), P4 (6) e P6 (1 e 8); o mais-que-perfeito (5.) na P3 (também uma única ocor-

rência);34 o futuro do pretérito (ou condicional) (6.) nas P1 (4), P3 (1 e 3) e P6 (2); 

o conjuntivo presente (7.) nas P1 (2 e 3), P3 (4, 535 e 6), P4 (1) e P6 (7); o conjun-

tivo imperfeito (8.) nas P3 (1, 2, 3, e 6) e P6 (4 e 5); o conjuntivo futuro (9.) na P2 

(apenas uma ocorrência); o infinitivo (11.): três ocorrências; o infinitivo pessoal 

(12.) nas P1 (1, 2 e 3) e P3 (4); o gerúndio (13.): uma única ocorrência; o presente 

composto (15.) na P1 (apenas uma ocorrência); o imperfeito composto (17.) nas 

P3 (1 e 3) e P6 (2); e com o futuro do pretérito (ou condicional) composto (18.) na 

P3 (uma só ocorrência). 
 

2.2.1.2 Se bem se reparou, no corpus não há registos que documentem a ocor-

rência da construção em causa com o imperativo (10.), o particípio (14.), o futuro 

composto (16.), o conjuntivo presente composto (19.), o conjuntivo imperfeito 

composto (20.), o conjuntivo futuro composto (21.), o infinitivo composto (22.), o 

infinitivo pessoal composto (23.) e o gerúndio composto (24.), ou seja, nove lugares 

por preencher. Com excepção de 10. e 14., explicáveis exactamente pelas mesmas 

razões que os subparadigmas homónimos de <estar a + infinitivo>, este facto, ao 

mesmo tempo que contribui para ilustrar a escassez de formas perfectivas (oito 

contra sessenta e quatro de natureza imperfectiva), denuncia também um menor 

grau de combinabilidade destas formas verbais com a estrutura de progressivo que 

                                         
34 Cf. comentário tecido a propósito do subparadigma homónimo de <estar a + infinitivo>, p. 172. 
35 cf. nota 4. 
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se está a analisar, pelo menos na variante europeia do português (quanto à brasi-

leira, que só aparece na extensão textual enquanto termo de comparação e nunca 

como preocupação analítica primária, o corpus não disponibiliza os elementos sufi-

cientes para se poder aquilatar do seu real e cabal funcionamento); ao invés, a 

compatibilidade com os subparadigmas imperfectivos é manifestamente superior. 
 

2.2.1.3. Do exposto deduz-se estarem efectivamente documentados o presen-

te progressivo (1.) em quatro PN, o pretér i to progressivo (2.) em duas, o 

futuro progressivo (3.) em quatro, o imperfe i to  progressivo (4.) também 

em quatro, o mais -que-per fe i to progressivo (5.) apenas numa, o futuro do  

pretér i to (ou condicional ) progressivo (6.) em três, o conjuntivo presente 

progressivo (7.) em quatro, o conjuntivo imperfe i to progressivo (8.) em 

duas, o conjuntivo futuro progressivo (9.) numa, o inf ini t ivo progressivo 

(11.), o inf ini t ivo pessoal  progressivo (12.) em duas, o gerúndio progres-

s ivo (13.), o presente composto progressivo (15.) numa, o imperfe i to  

composto progressivo (17.) em duas e o futuro  do pretér i to (ou condi -

cional ) composto progressivo (18.) também só numa PN.36 

No que respeita a esta outra construção de progressivo (a menos frequente e 

também a não estandardizada no PE), temos basicamente os mesmos subpara-

digmas e praticamente também nas mesmas PN: faltam, no corpus, comparativa-

mente a <estar a + infinitivo>, o conjuntivo imperfeito composto progressivo (20.) e 

o infinitivo pessoal composto progressivo (23.). 

 

                                         
36 O fu t ur o  c o mp ost o  p rog re s s ivo  (16.), o c on ju nt iv o  p re se n te  co mp o sto  p r og r es s i -

v o  (19.), o c on ju nt iv o  impe r fe i t o  c o mp ost o  pr og re s s iv o  (20.), o c on junt iv o  f u tu ro  c o m-

po sto  p rog re s s iv o  (21.), o i n f in i t i v o  co mpo sto  p rog re s s i vo  (22.), o in f i n i t i v o  p essoa l  

co mp o sto  pr og re ss iv o  (23.) e o ge rú nd i o  c o mp o sto  pr og r es s iv o  (24.), conforme já se disse 

(cf. § 2.2.1.2, p. 194), não estão documentados no corpus e são raros na variante europeia do portu-

guês. Porém, este facto não é impeditivo de poderem aparecer noutros contextos e/ou situações. 
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2.2.1.4 Verifica-se igualmente um predomínio claro das formas de P3 e P6. 

Aliás, à semelhança do que se passa com a construção anterior, com excepção do 

conjuntivo futuro progressivo (9.) e do presente composto progressivo (15.), todos 

os outros subparadigmas apresentam formas de P3 e P6 ou só de P3 – para além, 

obviamente, de outras PN. E a razão de assim ser é exactamente a mesma que se 

expendeu a propósito de <estar a + infinitivo>, ou seja, a natureza referencial do 

‘sujeito’.37 
 

2.2.1.5 Não obstante o carácter menos completo deste paradigma em compa-

ração com o anterior, confirma-se parcialmente a tendência, verificada naquele, no 

que à combinabilidade morfo-sintáctica preferencial diz respeito. Assim, e pelas 

razões aduzidas já para <estar a + infinitivo>, <estar + gerúndio> ocorre preferen-

cialmente no presente progressivo (1.) e no imperfeito progressivo (4.), imediata-

mente seguido do futuro progressivo (3.), do conjuntivo presente progressivo (7.) e 

do conjuntivo imperfeito progressivo (8.); das formas compostas, apesar de tudo, a 

mais representada (mas só duas ocorrências) é o imperfeito composto progressivo 

(17.). 

2.2.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

2.2.2.1 Em termos gerais, <estar + gerúndio> apresenta as mesmas proprieda-

des sintáctico-semânticas que <estar a + infinitivo>. Especificamente, contudo, exi-

be diferenças. Assim, e em conformidade com o corpus ii, só os tipos proposicio-

nais declarativo, interrogativo e exclamativo (aliás, também os mais frequentes), 

combinados com as formas afirmativa ou negativa, activa ou passiva e neutra, é 

que estão efectivamente documentados.38 Como os tipos não ocorrem dissociados 

das formas, e vice-versa, são estas, pois, as estruturas proposicionais realmente 

                                         
37 Cf., pois, o que aí (p. 175) se escreve. 
38 A não documentação dos tipos proposicionais imperativo e optativo explicam-se precisamente 

pelas mesmas razões expendidas já para <estar a + infinitivo> (cf. pp. 176-177). 
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documentadas: declarativo/afirmativa-activa-neutra (sessenta e duas vezes: ultra-

passa os quatro quintos!), declarativo/afirmativa-passiva-neutra (quatro vezes: 1.2, 

11; 4.7 e 12.3), declarativo/negativa-activa-neutra (quatro vezes: 3.2, primeira 

ocorrência; 6.4; 7.6 e 11.2), interrogativo/afirmativa-activa-neutra (três vezes: 3.6; 

4.4 – segunda ocorrência – e 6.3) e exclamativo/afirmativa-activa-neutra (uma vez: 

7.3). Para além destas cinco (menos três do que em <estar a + infinitivo>) estrutu-

ras proposicionais canónicas, como lhes chamei acima, ocorre também esta 

(menos duas que em <estar a + infinitivo>), híbrida (portanto especial): declarativo-

exclamativo/afirmativa-activa-neutra (uma vez: 1.8). 

Todos os subparadigmas constituintes do corpus ii se compõem, sem excepção, 

de ocorrências que ostentam a estrutura proposicional que também mais vezes 

ocorre em toda a sua extensão, o que confirma, de modo ainda mais marcante, a 

hipótese avançada a propósito da construção anterior sobre a sua natureza prototí-

pica: está-se, evidentemente, a falar da estrutura proposicional declarati-

vo/afirmativa-activa-neutra. Assim, e independentemente de serem constituídos por 

apenas uma ou mais ocorrências, os seguintes subparadigmas exibem-na de modo 

exclusivo: pretérito progressivo (2.), mais-que-perfeito progressivo (5.), conjuntivo 

imperfeito progressivo (8.), conjuntivo futuro progressivo (9.), gerúndio progressivo 

(13.), presente composto progressivo (15.), imperfeito composto progressivo (17.) e 

futuro do pretérito (ou condicional) composto progressivo (18.); os restantes, de 

modo esmagador: presente progressivo (1.), futuro progressivo (3.), imperfeito pro-

gressivo (4.), conjuntivo presente progressivo (7.), infinitivo progressivo (11.) e infi-

nitivo pessoal progressivo (12.). 

Quanto às tendências mono ou pluriproposicional que assinalei para <estar a + 

infinitivo>, não me parece que seja assim tão relevante para a construção de que 

me estou a ocupar. Em todo o caso, há dois subparadigmas constituídos por três 

ou mais ocorrências cuja combinação se faz unicamente com a estrutura proposi-

cional deveras recorrente (declarativo/afirmativa-activa-neutra): o conjuntivo imper-

feito progressivo (8.) e o imperfeito composto progressivo (17.). Trata-se tão-só de 

um indicador. Mais nada. 
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2.2.2.2 <Estar + gerúndio> apresenta exactamente os mesmos tipos de sujeito 

e as mesmas configurações sintácticas de <estar a + infinitivo>, e é igualmente 

passível dos mesmos reparos em relação às formas compostas com <haver + par-

ticípio>, à compatibilidade com auxiliares modais e à inserção de adverbiais e/ou 

outros categoriais. 

Comecemos pela tipologia de sujeitos. Constata-se uma combinação maioritária 

com os de tipo ‘animado e humano’: cinquenta ocorrências, que permitem igual-

mente averiguar da sua transversalidade paradigmática (cf., por exemplo, 1.1, 15; 

2.1; 3.1, 9; 4.2, 9; 5.1; 6.1; 7.1; 8.2; 9.1; 11.1; 12.4; 13.1; 15.1; 17.2 e 18.1); 

considerável com os de tipo ‘inanimado’ (ou ‘de coisa’): vinte ocorrências, já sem 

carácter transversal, isto é, documentado só com alguns subparadigmas (cf., por 

exemplo, 1.5, 16; 3.4; 4.7; 6.2; 7.4; 8.1 e 17.1); ínfima com sujeito nulo (cf. 3.3 – 

primeira ocorrência – e 11.3); e nula com os de tipo ‘animado e não-humano’, mas 

de todo o modo compatível (por exemplo: «As vacas estão pastando.»). 

Também – como se verificou já para <estar a + infinitivo> – não me parece que 

haja uma preferência especial de um tipo de sujeito por um determinado subpara-

digma ou vice-versa. De qualquer modo, o pretérito progressivo (2.), o futuro do 

pretérito (ou condicional) progressivo (6.), o conjuntivo imperfeito progressivo (8.) e 

o infinitivo pessoal progressivo (12.) aparecem largamente combinados com sujei-

tos de tipo ‘animado e humano’. A paridade do presente progressivo (1.) de <estar 

a + infinitivo> com sujeitos ‘inanimados’ e ‘animados e humanos’ desaparece com 

esta construção, e o que temos é uma combinação maioritária com os de tipo 

‘animado e humano’. 
 

2.2.2.3 Passemos agora às configurações sintácticas. Logo à cabeça, atenden-

do ao número de ocorrências (trinta e quatro), aparece a transi t iva (predicados 

verbais de dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./OD): cf., entre outros, distri-

buídos pelo paradigma, 1.1, 5, 15, 2.1, 3.5, 4.1, 5.1, 6.3, 7.1, 7, 8.3, 6, 12.2, 

13.1, 17.2 e 18.1; a seguir, também pelo número de ocorrências (catorze), temos 

uma outra configuração transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./O): 
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cf., também entre outros, 1.3, 3.1, 4.2, 7.4, 8.5, 15.1 e 17.3; depois, com doze 

ocorrências, vem a configuração sintáctica inergativa (um lugar: um arg. ext./S): 

cf., por exemplo, 1.7, 2.2, 6.1, 8.2, 9.1, 11.1 e 12.1; seguem-se, com três ocor-

rências cada, as configurações inacusativa (um lugar: um arg. int./S: cf. 1.12, 

4.4 – primeira ocorrência – e 11) e copulativa (dois lugares: um arg. ext./S + um 

arg. int. sui generis/PdS: cf. 4.3, de núcleo nominal, 6 e 7.5, de núcleo adjectival); 

em penúltimo lugar, temos, com duas ocorrências cada uma, as configurações 

di transi t iva (três lugares: um arg. ext./S + dois argumentos internos/OD e OI: cf. 

1.6 e 14) e ‘impessoal ’ (zero lugares: nenhum argumento: cf. 3.3 – primeira 

ocorrência – e 11.3); e, em último lugar, apenas com uma ocorrência cada, as con-

figurações sintácticas transi t iva predicativa (dois lugares: um arg. ext./S + um 

arg. int. sui generis/ = OD + PdOD: cf. 1.4), transit iva (dois lugares: um arg. 

ext./S + um arg. int./OI: cf. 4.4 – segunda ocorrência) e transi t iva (três lugares: 

um arg. ext./S + dois argumentos internos/OD e O: cf. 4.7). Por conseguinte, e tal 

como a construção anterior, <estar + gerúndio> é compatível com predicados ver-

bais que se enquadram em todas as configurações sintácticas disponíveis no por-

tuguês de hoje – em todo o caso, também maioritária na configuração transitiva 

seguida, conforme se viu já, e a uma certa distância, pelas transitiva (de dois luga-

res, com um argumento interno oblíquo) e inergativa. 
 

2.2.2.4 <Estar + gerúndio> admite igualmente a inserção de adverbiais (sobre-

tudo) e/ou outros categoriais entre o auxiliar e o auxiliado, sem que o sintagma em 

causa fique ferido na sua unidade. O corpus fornece-nos os seguintes casos: inser-

ção de adverbiais temporais (1.13: <já>, 7.6: <continuamente> e 11.2: <ao mes-

mo tempo>), de um numeral + expressão de quantificação, com a relação gramati-

cal de sujeito (12.4: <um ou mais deles>) e de um pronome pessoal de P4 com a 

relação gramatical de sujeito + um adverbial temporal (13.1: <nós por algum tem-

po>). 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

200  PARA UMA GRAMÁTICA DO A S P E C T O  NO VERBO PORTUGUÊS 

 

2.2.2.5 Continua válido o reparo feito antes39 a propósito das formas compos-

tas com <haver + particípio>, apesar de aqui termos mais ocorrências do que ali: 

17.2 e 3. De qualquer modo, raras e, curiosamente, no subparadigma homónimo. 
 

2.2.2.6 Constata-se igualmente a preferência de combinação do infinitivo pro-

gressivo (11.) com os auxiliares modais (cf. 11.1 e 2), precedido em ambas as 

ocorrências de <poder> que se encontra flexionado, respectivamente, no conjuntivo 

presente (11.1) e no imperfeito (11.2). 

2.2.3. Propriedades semântico-lexicais 

2.2.3.1 Em termos de Aktionsart, <estar + gerúndio> comporta-se tal qual a sua 

congénere, <estar a + infinitivo> (outra coisa não seria de esperar, uma vez que 

ambas são, por assim dizer, ‘consortes’ na expressão do progressivo), ou seja, 

combina-se com todos os tipos accionais de predicados verbais portadores simul-

taneamente dos traços ‘durativo’ e ‘dinâmico’: por conseguinte, os de processo e 

processo culminado. O corpus ii, a despeito de não o fazer tão representativamente 

quanto o corpus i (é menos extenso), documenta-o no entanto de forma expressiva 

e igualmente clara, a saber: ocorrências com predicados verbais de processo: 

<olhar> (1.2), <viajar> (1.9), <beberricar> (2.2), <fugir> (6.1), <notar indícios>40 

(7.2), <dormir> (8.2 e 11.2), <caminhar> (9.1), <cantar> (11.1), <velar> (11.2), 

<chover> (11.3), <vigilar> (12.4); ocorrências com predicados verbais de processo 

culminado (também os que predominam contextualmente): <reclamar o trabalho 

constante de Deus …> (1.5), <… esta que … fazer> (1.6), <alvorecer> (1.7), <… 

impaciência nervosa … provocar …> (1.14), <… os que … atravessar> (1.15), <… a 

olhar> (2.1), <anoitecer> (3.3), <chorar as lágrimas>41 (3.7), <arrefecer as almas> 

                                         
39 Cf., supra, § 2.1.2.5., p. 181. 
40 Explica-se do mesmo modo que <homenagear memórias> (cf. nota 25). 
41 <Chorar> é, por natureza, um predicado verbal de processo. Aqui, porém, ao ocorrer com o 

argumento interno, <as lágrimas>, com a relação gramatical de OD, delimitador, transforma-se num 

predicado verbal de processo culminado. 
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(3.8), <voar para o estrangeiro> (4.2), <a porta do seu quarto … ser atirada …> 

(4.7), <… me olhar> (6.4), <perder a oportunidade>42 (7.1), <aprender arquitectu-

ra> (8.1), <revolver o espírito …> (8.3), <escarafunchar a cidade> (8.4), <pensar 

em …> (15.1), <… o embalar> (17.1), <… a iludir> (18.1). 

À semelhança do que se averiguou para a construção precedente, este levanta-

mento mostra que tanto uma quanto a outra tipologias de predicados verbais são 

assim, ou por natureza ou contextualmente. A transformação contextual é, como 

seria de esperar, bem mais marcada e quase sempre devida ao argumento interno, 

quer com a relação gramatical de OD, quer com a de O, também sempre delimita-

dor. 

Os predicados verbais estativos (só os que denotam situações faseáveis, é claro) 

estão também documentados com <estar + gerúndio>, e basicamente na mesma 

proporção da construção anterior, o que quer dizer, de ocorrência bastante reduzi-

da: <esperar> (1.16), <morar> (3.3), <ser o seu primeiro carrasco> (4.3), <ser 

generosos …> (4.6), <parecer (demasiado) cínico) (7.5), e expressando igualmente 

o progressivo. 

Com predicados verbais de culminação e pontuais – já se referiu a propósito da 

construção anterior –, a combinatória é rigorosamente imprópria, porque de natu-

rezas contrárias, concretamente: a construção em análise requer predicados ver-

bais que denotem situações durativas e aqueles, ao invés, representam situações 

de parca e nenhuma duração, respectivamente – logo logicamente incompatíveis. 

Apesar disso, no entanto, o corpus ii documenta que a combinação de uma com os 

outros é perfeitamente gramatical, só que já não é o progressivo o significado 

aspectual expresso mas, antes, um (ou mais) derivado(s) de tal combinatória, que 

interage ainda com outros factores, conforme se escreveu já para as ocorrências 

homónimas de <estar a + infinitivo>. 

                                         
42 <Perder> é, originalmente, um predicado verbal de culminação. Aqui, todavia, combinado com 

um argumento interno, <a oportunidade …>, com a relação gramatical de OD – que, reforçando o seu 

carácter ‘télico’, lhe atribui maior duração –, transforma-se num predicado verbal de processo culminado. 
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Ora, vejamos: da combinação de <estar + gerúndio> com os predicados verbais 

pontuais <passar-se> (4.4) e <acontecer> (4.4, 11) e com os de culminação <mor-

rer> (1.8), <perguntar> (3.9), <chegar> (4.8) e <sair> (8.5), porque o argumento 

(interno ou externo) com a relação gramatical de sujeito se encontra no plural ou 

aponta para um plural, resulta a leitura re i terativa/ i terativa; com <partir> 

(1.12) e <cair> (4.9), respectivamente predicados verbais de culminação e pontual, 

porque o argumento (neste caso, interno) com a relação gramatical de sujeito está 

no singular, ocorre a leitura iminencial ; e, por fim, com os predicados verbais de 

culminação <entrar> (1.3 e 3.2) e <sair> (3.2 e, outra vez, 8.543), por parecerem 

indicar o instante temporal preciso em que ocorre a situação, proporciona-se natu-

ralmente a leitura, esperável, do progressivo, e muito plausivelmente por serem 

verbos de movimento orientado. 
 

2.2.3.2 De acordo com o corpus ii, <estar + gerúndio> não elege um tipo lexical 

de predicados verbais com que se combine de modo favorito. Pelo contrário, o 

leque de possibilidades combinatórias de natureza lexical, à semelhança aliás da 

construção precedente, está bem aberto, especificamente: de ‘movimento orienta-

do’ (<entrar>, <partir>, <sair>, <chegar>, <cair>), de ‘movimento não orientado’ 

(<viajar>, <atravessar>, <saltar>, <voar>, <atirar>, <fugir>, <caminhar>, <correr>, 

<seguir>, <embalar>), de ‘mudança de estado’ (<alvorecer>, <morrer>, <come-

çar>, <anoitecer>, <arrefecer>, <perder>, <desfazer-se>, <abrir>), de ‘actividade 

mental’ (<pensar>, <aprender>, <projectar>), de ‘actividades físicas não delimita-

das’ (<beberricar>, <chorar>, <beber>, <dormir>, <velar>, <vigilar>), ‘designado-

res de actividades para descrever o sujeito’ (<cantar>, <cortar>), de ‘execução’ 

(<fazer>, <produzir>), de ‘percepção’ (<olhar>, <sentir>, <imaginar>, <achar nor-

mal>, <notar indícios>), de ‘língua’ (<reclamar>, <dizer>, <perguntar>, <jurar>), 

‘locativos’ (<morar>), ‘meteorológicos’ (<chover>), etc. 

                                         
43 Esta ocorrência de <sair> permite ambas as leituras. 
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2.2.3.3 Esta listagem, para além de evidenciar uma coincidência quase perfeita 

com a tipologia lexical de predicados verbais que ocorrem com <estar a + infiniti-

vo>, mostra ainda uma forte coincidência entre as próprias unidades lexicais. Isto 

tão-somente quer dizer que, ao manifestar as mesmas propriedades que <estar a + 

infinitivo> (ausência de uma preferência combinatória no que concerne ao tipo lexi-

cal de predicados verbais, combinação praticamente com todas as classes accio-

nais de predicados verbais e, ainda, os traços semânticos característicos do auxiliar 

<estar>: ‘não-télico’ e ‘durativo’), <estar + gerúndio> se encontra igualmente num 

estádio bem avançado de gramaticalização. 
 

2.2.3.4 Verifica-se, de igual modo, que <estar + gerúndio>, nas formas verbais 

imperfectivas, aparece combinada com todos os tipos accionais de predicados ver-

bais e, nas perfectivas, diferentemente, a preferência vai para os de processo e/ou 

processo culminado.44 

2.3. Da variação nestas formas verbais 

Pelas fontes dos corpora e também pela própria experiência enquanto falan-

te/ouvinte (e, claro, leitor/escrevente) do português, trata-se de var iantes predo-

minante mas não exclusivamente diatópicas. Apesar de <estar a + infinitivo> ser 

a construção preferida por falantes de PE e <estar + gerúndio> a eleita por falantes 

de PB, há falantes/escreventes que usam a outra (a menos frequente em cada 

uma das áreas geográficas em que são falados/escritos) e, desta feita, tudo me 

leva a crer, por razões de natureza estilística (um falante/escrevente considera 

momentaneamente, sempre, excepcionalmente, especialmente, etc. uma estrutura 

mais expressiva do que a outra, portanto variantes opcionais intra-individualmente 

accionadas) e/ou sub-regional (por exemplo, em Portugal, os falantes do Sul – 

sobretudo no Alentejo e Algarve – preferem a segunda construção, ao passo que os 

do Centro e Norte, a primeira, por conseguinte variantes opcionais inter-

                                         
44 Cf. corpus e, ainda, comentários à construção anterior, ou seja, § 2.1.3.4. (p. 186) e nota 32. 
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individualmente espoletadas). O fenómeno linguístico aqui implicado é, pois, o que 

se conhece na literatura da especialidade pelo nome de var iação. 

Passo a explicitar o que a este propósito os corpora nos oferecem. Em relação a 

<estar + gerúndio>, verifica-se o seguinte: dezanove ocorrências de PB, colhidas 

predominantemente em textos literários de tipo narrativo, mas também ensaística 

(apenas uma) e literatura esotérica (também só duas), e assim distribuídas: três de 

presente progressivo (1.2, 1.3 e 1.4), uma de pretérito progressivo (2.1), três de 

futuro progressivo (3.1, 3.2 e 3.3), duas de imperfeito progressivo (4.2 e 4.7), uma 

de futuro do pretérito (ou condicional) progressivo (6.1), uma de conjuntivo presen-

te progressivo (7.2), duas de conjuntivo imperfeito progressivo (8.1 e 8.2), uma de 

conjuntivo futuro progressivo (9.1), duas de infinitivo progressivo (11.1 e 11.3), 

duas de infinitivo pessoal progressivo (12.1 e 12.3) e uma de presente composto 

progressivo (15.1); duas de PM (apenas fontes literárias de tipo narrativo) no pre-

sente progressivo (1.9 e 1.11); e cinquenta e duas de PE, maioritariamente de fon-

tes literárias de tipo narrativo (as mais representadas) e dramático (sete ocorrên-

cias), mas também da imprensa escrita exclusivamente de difusão nacional (qua-

tro), com a seguinte distribuição: doze de presente progressivo (as restantes), uma 

de pretérito progressivo (a outra), seis de futuro progressivo (as restantes), nove de 

imperfeito progressivo (as outras), uma de mais-que-perfeito progressivo (5.1), três 

de futuro do pretérito (ou condicional) progressivo (as restantes), seis de conjuntivo 

presente progressivo (as outras), quatro de conjuntivo imperfeito progressivo (as 

não contempladas ainda), uma de infinitivo progressivo (11.2), duas de infinitivo 

pessoal progressivo (as outras duas), uma de gerúndio progressivo (13.1), três de 

imperfeito composto progressivo (17.1, 17.2 e 17.3) e uma de futuro do pretérito 

(ou condicional) composto progressivo (18.1). Por sua vez, relativamente a <estar a 

+ infinitivo>, regista-se o seguinte: três ocorrências de PB (fontes literárias de tipo 

narrativo exclusivamente), a saber: conjuntivo imperfeito progressivo (8.5), infinitivo 

progressivo (11.5) e gerúndio progressivo (13.4); e cento e quinze de PE, de fontes 

predominantemente literárias (e estas exclusivamente de tipo narrativo), logo 

seguidas da imprensa escrita essencialmente de circulação nacional (excepto duas 
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ocorrências colhidas em periódicos de difusão regional) e, ainda, de um estudo 

sociológico (apenas uma) e de uma tradução de um original em inglês (também só 

uma), distribuídas assim: presente progressivo (todas: vinte e uma), pretérito pro-

gressivo (todas: sete), futuro progressivo (todas: sete), imperfeito progressivo 

(todas: dezasseis), mais-que-perfeito progressivo (apenas uma), futuro do pretérito 

(ou condicional) progressivo (todas: seis), conjuntivo presente progressivo (todas: 

dez), conjuntivo imperfeito progressivo (seis, excepto 8.5), conjuntivo futuro pro-

gressivo (todas: quatro), “imperativo progressivo” (só uma), infinitivo progressivo 

(cinco, excepto 11.5), infinitivo pessoal progressivo (todas: cinco), gerúndio pro-

gressivo (cinco, salvo 13.4), presente composto progressivo (nove: todas), imperfei-

to composto progressivo (cinco: todas), futuro do pretérito (ou condicional) compos-

to progressivo (só uma), conjuntivo imperfeito composto progressivo (apenas duas), 

infinitivo composto progressivo (três: todas) e infinitivo pessoal composto progressi-

vo (também só uma). 

Conquanto a imprensa escrita represente (e em muitos casos ainda – felizmen-

te!) um tipo de linguagem consideravelmente cuidada, na minha óptica (construída 

esta pela observação dos dados), está bastante próxima da linguagem corren-

te/culta. Assim, das cento e dezoito ocorrências que constituem o corpus de <estar 

a + infinitivo>, as de 1. (presente progressivo) são praticamente todas da imprensa 

escrita; nas de 4. (imperfeito progressivo) é francamente dominante; as de 2. (pre-

térito progressivo) e 3. (futuro progressivo) e de 5. a 24., com excepção natural-

mente dos espaços aqui não preenchidos (14., 16., 19., 21. e 24.) e ainda de 5. 

(mais-que-perfeito progressivo), 10. (imperativo progressivo), 17. (imperfeito com-

posto progressivo) e 23. (infinitivo pessoal composto progressivo), também estão 

significativamente representadas pela imprensa escrita (de qualquer modo, nuns 

casos mais representativamente do que noutros); e das setenta e três ocorrências 

que enformam o corpus de <estar + gerúndio>, apenas quatro (1.1 e 1.10: presen-

te progressivo, 4.6: imperfeito progressivo e 7.1: conjuntivo presente progressivo) 

são da imprensa escrita, o que é perfeitamente natural: por um lado, são estas as 

formas que também estão claramente documentadas em <estar a + infinitivo>; por 
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outro lado, porque <estar + gerúndio>, conforme se escreveu há instantes, é a 

variante favorita do PB, e neste corpus não está representada a imprensa brasileira. 

Em síntese: <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio> são, portanto, formas 

alternativas que, não sendo condicionadas pelo contexto linguístico em que ocor-

rem, constituem produtos de uma opção (naturalmente, mais consciente nuns 

falantes/escreventes do que noutros) interindividual e/ou intra-individualmente 

accionada, o que ocasiona as var iantes diatópicas e/ou diafásicas, respecti-

vamente. 


