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3. Identificação e caracterização 

Estas formas resultam da flexão dos sintagmas verbais <andar a + infinitivo> e 

<andar + gerúndio>, principalmente, e ainda, mas bastante mais raramente, <viver 

+ gerúndio> e <viver a + infinitivo> (cf. corpora iii, iv, v e vi, respectivamente). 

As duas primeiras estruturas sintagmáticas apresentam como propriedade típica 

a focalização dinâmica, descontínua, de vários intervalos de Tempo da totalidade 

que caracteriza a duração própria de uma situação (portadora desta última proprie-

dade), excepto ou os intervalos (instantes) Temporais inicial e final ou apenas este 

último (contemplando, por isso, quase sempre contextualmente, o primeiro); as 

duas últimas, por seu turno, caracterizam-se pela focalização não-dinâmica, contí-

nua, de vários intervalos de Tempo da totalidade que é própria da duração de uma 

situação, salvo também ou os intervalos Temporais inicial e final ou apenas este 

último. 
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3.1. Formas verbais com <andar a + infinitivo> 

Corpus iii 

1.1. «As Finanças andam, desde Março passado, a notificar contribuintes 
para o pagamento dos impostos relativos aos anos de 1989, 1990 e 1991.» 

[I, 1993/04/16] 
1.2. «Pouco tempo passado, já todos os da comitiva têm no corpo o ritmo da 
música e nos ouvidos o som dos cantadores que andam a botar os jogos (leia-
se “jôgos”), quer dizer, a cantarolar de porta em porta, cumprindo rigorosamente 
o ritual de ir a casa de todos os chefes de família (aos homens, e na sua ausên-
cia, por morte, às viúvas): […].» 

[P, 1995/02/12] 
1.3. «“[…]. Vejo todos os filmes que há de miúdos. E agora andamos os três a 
descobrir os museus. […].”» 

[P, 1995/03/05] 
1.4. «Mas para que não se diga que eu nada disse sobre tão especulativo assun-
to, direi que, na minha opinião, VPV se anda a vestir de pudores quando de 
alguns pudores se havia já despido.» 

[JN, 1995/07/28] 
1.5. «[…]. Outro projecto em que andamos a trabalhar é o de um simulador 
que dá a possibilidade ao médico de treinar determinado tipo de operações – ou, 
se for caso disso, de introduzir os parâmetros relativos a um doente que vai ser 
sujeito a uma intervenção cirúrgica e ensaiar a operação que vai fazer.» 

[Ex, 1995/08/19] 
1.6. «KNIPPERDOLLINCK 
     […]. Bem vedes, católicos, que as vossas razões não nos convencem, 
depois do mau uso que delas andais a fazer há mil e quinhentos anos e da 
perversa maneira como as defendeis hoje.» 

[IND, p. 21] 
1.7. «Os meus pais não andam propriamente a nadar em dinheiro. Mas as 
coisas agora estão a melhorar.» 

[POP, p. 140] 
1.8. «O que se passou é que tudo me anda a sair mal com os meus pais,» 

[C, p. 211] 
1.9. «Diga ao seu professor que não ando a dormir e que a personalidade faz 
muitos estragos no sentimento piedoso.» 

[AR, pp. 224-225] 
1.10. «– Onde tens estado metido? Hoje parece que andas a cultivar misté-
rios.» 

[Eq, p. 73] 
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2.1. «Não é culpa minha nem do meu discreto ateísmo se em Münster, no sécu-
lo XVI, como em tantos outros tempos e lugares, católicos e protestantes anda-
ram a trucidar-se uns aos outros em nome do mesmo Deus – In Nomine Dei 
– para virem a alcançar, na eternidade, o mesmo Paraíso.» 

[IND (Prefácio), p. 9] 
2.2. «A Inspecção-Geral de Finanças andou a espiolhar as contas da câmara 
municipal da Batalha. E descobriu coisas muito comprometedoras, no tempo em 
que o actual Governador Civil de Leiria era presidente daquele município.» 

[I, 1993/04/16] 
2.3. «KNIPPERDOLLINCK 
    […]. Os camponeses que os príncipes alemães andaram a matar no Sul 
ressuscitam agora no Norte, mas, desta vez, não exigem somente o pão e a jus-
tiça.» 

[IND, p. 16] 
2.4. «O que possuo é à conta do meu próprio trabalho, nada tenho que escon-
der. Não andei a fazer especulação imobiliária, não possuo uma fábrica de 
celulose e não ando a vender droga.» 

[JN, 1993/01/31] 
2.5. «Nós hoje temos dois activos preciosos em Portugal: um é a estabilidade 
política, pela qual andámos treze anos a lutar, e outro é a coesão nacional.» 

[Ex, 1993/05/22] 

3.1. «Às vezes pergunto-me se não andarei sempre a querer completar a 
paixão inacabada de Lourenço de Faria, meu pai.» 

[Al, p. 174] 
3.2. «[…], e também, segunda curiosidade, o que andarão a fazer os agentes 
especializados dos serviços secretos e os seus auxiliares de graduação inferior.» 

[EL, p. 74] 

4.1. «"Barroqueiro" (nome de "código" do irmão de "Cheris") andava a farejar 
o trilho para passar mercadoria. Redobrava-se nos cuidados porque era de dia. A 
"coisa" parecia correr bem, mas guardado estava o bocado...» 

[JN, 1993/02/14] 
4.2. «A Palmira apresentou várias vezes a factura ao presidente da secção, que 
andava a colar cartazes na fachada, e o presidente respondeu-lhe, com o bal-
de de cola numa das mãos e a brocha na outra: 
      – Quem não está bem muda-se.» 

[P, 1995/03/12] 
4.3. «Descobriram que o dr. Catroga desde os tempos de ministro de Cavaco 
Silva que andava a angariar fundos para o tornar Presidente.» 

[P, 1995/11/26] 
4.4. «A Meiga de Ventosela já entrava em transe quando andava a estudar 
para mestra.» 
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[TPBP, p. 46] 

4.5. «Ela concordou, enternecida. Sim, também não lhe agradava nada deixar a 
casa de Santiago e ir para a taberna em que Leonardo andava a magicar. Já 
agora, que as coisas estavam assim…» 

[TF, p. 82] 
4.6. «Metiam-se do lado de lá e andavam a tratar da vida, sem que ninguém 
os incomodasse.» 

[TF p. 128] 
4.7. «Leonardo crispou as mãos e ergueu-as, num desespero: 
     – Andavam a rir-se de mim e não me diziam nada! Ninguém me dizia 
nada!» 

[TF, p. 157] 
4.8. «Nada daquilo condizia com o futuro que ele andava a organizar para o 
petiz. Esteve para desistir. Mas a sua vontade aqui de nada lhe servia por ser 
mais forte do que ele o seu futuro do rapaz.» 

[NG, p. 45] 
4.9. «[…]. É que andavam a ser distribuídas fotocópias (eu por acaso nem 
guardei nenhuma) que tinham o perfil da garrafa com a cabeça do presidente no 
gargalo.» 

[Pa 53 (1997/05/25), p. 40] 

5.1. «Topou-os mesmo junto do seu colmaço. Com eles vinham Leonardo, que 
andara também a cavar, por conta alheia, terra para centeio.» 

[TF, p. 82] 
5.2. «Ele falava já de outra coisa, do centeio que andara a semear e da sua 
velha aspiração: poder comprar uma lameira, para ter mais duas vacas.» 

[TF, p. 84] 
5.3. «Agora, que ele o não via, desembuchara tudo. Andara a pensar naquilo, 
noites e noites. Sabia a encomenda de cor.» 

[G, p. 287] 
5.4. «A verdade era que a irritação corrosiva que me transtornava andara a ser 
destilada por séculos e séculos.» 

[U, p. 53] 
5.5. «Como o ditado antigo andara séculos a ensinar, Mais valem quinhentos 
pássaros na mão que quinhentos e um a voar.» 

[EL, p. 52] 

6.1. «Se os cães tivessem inventado um deus, brigariam por diferenças de opi-
nião quanto ao nome a dar-lhe, Perdigueiro fosse, ou Lobo-d’Alsácia? E, no caso 
de estarem de acordo quanto ao apelativo, andariam, gerações após gerara-
ções, a morder-se mutuamente por causa da forma das orelhas ou do tufado 
da cauda do seu canino deus?» 

[IND (Prefácio), p. 9] 
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6.2. «A última carta que recebera de Ramalde não fora ele a escrevê-la, mas o 
filho, e mencionava uma doença pertinaz de que andaria a recompor-se.» 

[TPBP, p. 120] 
6.3. «Ninguém que não fosse um fora-da-lei andaria a passear-se por aí com 
documentos falsos ou subtraídos a outra pessoa, donde é legítimo concluir, […]» 

[HD, p. 304] 

7.1. «É o marido quem a vai buscar (se bem que ela ande a tirar a carta de 
condução) e quem, por vezes, tem de escutar um desabafo fruto do acumular de 
tensões. E é ele, também, que põe água na fervura quanda ela desata a sonhar 
com futuros improváveis: […].» 

[P, 1995/03/05] 
7.2. «Ele afirmava, baixo, olhando-a, numa ternura: 
       – Sim, porque se nós levantarmos cabeça, quero que sejas dona da tua 
casa e não andes a servir por casa dos outros.» 

[TF, p. 39] 
7.3. «– De resto, não é justo que andemos a vadiar na noite de Consoada, 
uma noite santa, que diabo, a noite da família… Que diz, mestre?» 

[Putos, p. 155] 
7.4. «Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para carac-
terizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, porquanto seria 
absurdo, incongruente e atentatório da lógica mais ordinária falar-se de crise 
numa situação existencial justamente privilegiada pela ausência da morte, com-
preende-se que alguns cidadãos, zelosos do seu direito a uma informação veraz, 
andem a perguntar-se a si mesmos, e uns aos outros, que diabo se passa 
com o governo, que até agora não deu o menor sinal de vida.» 

[IM, pp. 17-18] 

8.1. «[…]. Era também mais afanosa do que avezita que andasse, faminta, a 
bicar a terra recém-lavrada.» 

[TF, p. 93] 
8.2. «Desaparecidos sem rastro, de rastro perdido ou com reaparecimento 
degenerando em drama ou caricatura, eram de todos os dias – a esse propósito, 
aliás, o repórter d’A Tribuna estava a documentar-se com eficácia e interesse 
crescente, já que seria totalmente improvável que outro andasse a beber na 
mesma fonte.» 

[RT, p. 154] 
8.3. «[…]. Oscilamos portanto entre o tudo e o nada, como se andássemos a 
incubar desde há séculos uma paixão tempestuosa (em todo o caso mais sofri-
da do lado de cá do que sentida do lado de lá), a qual, não tendo podido alcan-
çar a consumação plena, passou a alimentar-se de pequenas anedotas, de 
pequenos despeitos, de pequenos rancores, sempre demonstrativos de que a 
culpa é deles.» 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

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

 
[V 235 (1997/09/18 a 24), p. 98] 

8.4. «Em troca não ficaram da mal sucedida união filhos que andassem agora 
a exigir-lhe grátis o mundo numa bandeja de prata, […]» 

[HD, p. 11] 

11.1. «Mandaria logo construir uma casa maior ainda do que a de Santiago e, 
então, já poderia ter sempre a Ermelinda ao pé de si, porque nem ela precisaria 
de andar a servir, nem ele de fazer vida de “peliqueiro”.» 

[TF, p. 71] 
11.2. «Bem podia o sol andar a mostrar as coisas a toda a luz quando o 
Antunes só de noite é que as sabia ver todas juntas, ainda para lá das estrelas!» 

[NG, p. 201] 
11.3. «Ora é o MFA da época que força a entrega nestas condições: foi preciso 
andar a correr para agarrar o resto destes partidos, financiá-los, procurar qua-
dros, etc.» 

[P, 1994/02/13] 

12.1. «Mas esta situação, de professores andarem a leccionar anos a fio sem 
terem os respectivos contratos visados pelo Tribunal de Contas, é uma originali-
dade do governo de Cavaco Silva.» 

[I, 1993/04/16] 
12.2. «– Ora, ora! Eles não têm lá a Guidita? Arranjam-se muito bem! E depois… 
que é que rende mais? Andares a servir ou a venda? A venda, está visto! Não 
têm que levar a mal. Cada um trata de si…» 

[TF, p. 101] 
12.3. «Pode também vestir um colete de protecção aos seus filhos sempre que 
eles andarem a brincar junto da piscina.» 

[Ex, 2001/05/26] 
12.4. «Digo-te isto assim de caras, mas neste caso é o único processo de não 
andarmos a obcecar para nada.» 

[POP, p. 42] 

13.1. «Bastava-lhe, se quisesse, apoiar-se em factos recentes. Havia o caso 
daquele guerreiro dê-erre que, andando a preparar uma conspiração, ao ver-
se diante da imagem de bronze teve um baque! de consciência e, catrapuz, cor-
reu a contar tudo ao Imperador.» 

[DE, pp. 60-61] 

15.1. «O exílio de Salman Rushdie já dura há quatro anos. Quem diria? Mas o 
escritor britânico, que ousou insultar o Corão e que só por isso se tornou vedeta, 
está farto de andar pelos bastidores. E deu um murro na mesa. Tem andado a 
fazer entrevistas colectivas, vai a uma visita oficial a França e o Irão até dá 
sinais de ceder. Se calhar é só para despistar e o apanhar a jeito.» 
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[I, 1993/04/16] 

15.2. «Durante a próxima semana, milhares de cientistas norte-americanos reú-
nem-se em São Francisco para explicar aos seus pares e ao público (ou melhor, 
aos jornalistas) aquilo que têm andado a fazer.» 

[P, 1994/02/20] 
15.3. «“Peço perdão”, disse. 
         O dr. Maia Júnior acendia um Partagás. 
         “Perdão porquê? Por se sentir bem?” 
         “Nestes últimos dias tenho andado a pensar.” 
         “Belos pensamentos, Prada, se o atiram para os braços de Morfeu.”» 

[TPBP, p. 145] 
15.4. «Comemos devagar. Contamos um ao outro o que temos andado a 
fazer. Com alguma frieza.» 

[FH, p. 77] 
15.5. «No dia seguinte, o Rodolfo Valentino lá estava à espera no mesmo sítio se 
calhar tem-me andado a espiar mas nisto o João passou e levou-me quando 
cheguei ao liceu o pobre estava lá dentro no pátio, um destes descaramentos.» 

[RT, p. 141] 
15.6. «Não foi este o caso de agora, a mãe de Tertuliano Máximo Afonso só tem 
andado a perguntar-se, Quando será que o meu filho me telefona, e eis que 
de repente tem a sua voz juntinha ao ouvido, Bons dias, minha senhora mãe, 
como tem passado, […]» 

[HD, p. 132] 
15.7. «A migalha do meio, isto é, o livro que Tertuliano Máximo Afonso tem 
andado a ler, um ponderoso estudo das antigas civilizações mesopotâmicas, 
encontra-se onde foi deixado na noite de ontem, […]» 

[HD, p. 20] 
15.8. «[…], enfim, a tese que há tanto tempo tem andado a defender e de 
cuja bondade tive o gosto de ser convencido por si, […]» 

[HD, p. 151] 
15.9. «[…], e depois, quando tivermos arrancado os farrapos de falsa normali-
dade com que temos andado a querer tapar a chaga, diremos que a cegueira 
desses dias regressou sob uma nova forma, […]» 

[EL, p. 179] 

16.1. «[…]. Iluminado, Teodomiro sentiu estar na presença de algo capaz de 
materializar uma das mais antigas crenças cristãs. Regressava-se ao domínio da 
lenda para evocar o período em que o apóstolo Santiago terá andado a pregar 
por terras de Espanha, depois da morte de Cristo.» 

[Ex, 1999/08/07] 
16.2. «[…]. Claro que se trata de uma opção de alto risco. Se as eleições dita-
rem a vitória do novíssimo líder do PSD, o país terá andado a perder tempo.» 

[Ex, 2004/07/03] 
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17.1. «Sobre tesoiros também corria muita mentira. Era ver lá na Galiza. 
Conhecia homens que tinham andado a cavar, dia e noite, onde se dizia 
haver oiro enterrado, e nunca encontraram coisa alguma.» 

[TF, p. 76] 
17.2. «A Clara vinha carregada de sacos ostentando os nomes das boutiques 
por onde tinha andado a distribuir o seu dinheiro.» 

[FH, p. 182] 
17.3. «[…], pelos vistos a velha do andar de baixo tinha andado a servir-se 
de todas as retretes do prédio até não as poder usar mais, […].» 

[EC, p. 242] 
17.4. «[…], mas os pensamentos dele eram a tal extremo alheios ao que nas 
últimas vinte e quatro horas tinha andado a viver, que se resolvêssemos […]» 

[HD, p. 54] 

19.1. «Skoulikidis já tinha revolucionado os trabalhos de restauro da Acrópole, 
iniciados no fim dos anos 70, ao propor que os agrafes de ferro colocados no 
monumento na altura do seu primeiro restauro, no início do século, fossem subs-
tituídos por cavilhas de titânio inoxidável. Ao enferrujarem, os agrafes tinham fei-
to estalar a pedra. Daí que, desde o início dos anos 80, os restauradores 
tenham andado a desmontar os blocos de mármore do Parténon para substi-
tuírem as peças enferrujadas.» 

[P, 1996/11/03] 
19.2. «Porque me apaixonei por uma mulher de quem não sei nada, que anda a 
divertir-se à minha custa, que irá amanhã sei lá para onde e que não voltarei a 
ver, É hoje que partirei, não amanhã, Mais essa, E não é verdade que tenha 
andado a divertir-me à sua custa, Pois se não anda, imita muito bem, […]» 

[IM, p. 211] 

20.1. «A olaria era como um campo de batalha onde uma só pessoa tivesse 
andado durante quatro dias a pelejar contra si mesma e contra tudo o que a 
rodeava.» 

[C, p. 214] 
20.2. «Pensei que as escavadoras tivessem andado a trabalhar muito mais 
fundo,» 

[C, p. 326] 

23.1. «A Comissão Política Distrital de Braga do PP acusou ontem um agente da 
PSP de “ter andado a fotografar Manuel Monteiro” durante uma acção de 
pré-campanha em Barcelos.» 

[DM, 1995/09/26] 
23.2. «[…], condutores que, depois de terem dado mil e três voltas até conse-
guirem descobrir um local onde arrumar enfim o carro, se tornavam em peões e 
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passavam a protestar pelas mesmas razões deles depois de terem andado a 
reclamar pelas suas, […].» 

[EC, p. 127] 
 

3.1.1. Propriedades morfo-sintácticas 

3.1.1.1 De acordo com o corpus iii, a construção <andar a + infinitivo> apresen-

ta as seguintes compatibilidades morfo-sintácticas: com o presente (1.) nas P1 (9), 

P2 (10), P3 (4 e 8), P4 (3 e 5), P5 (6) e P6 (1, 2 e 7); o pretérito (2.) nas P1 (4), 

P3 (2), P4 (5) e P6 (1 e 3); o futuro (3.) nas P1 (1) e P6 (2); o imperfeito (4.) nas 

P3 (1, 2, 3, 4, 5 e 8) e P6 (6, 7 e 9); o mais-que-perfeito (5.): cinco ocorrências, 

todas de P3, o que é perfeitamente normal pois, à semelhança do que se disse 

para <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio>, também as formas verbais que 

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

restringem-se basicamente aos textos literários (no presente caso, são todas deste 

tipo); o futuro do pretérito (ou condicional) (6.) nas P3 (2 e 3) e P6 (1); o conjuntivo 

presente (7.) nas P2 (2), P3 (1), P4 (3) e P6 (4); o conjuntivo imperfeito (8.) nas P3 

(1 e 2), P4 (3) e P6 (4); o infinitivo (11.): três ocorrências; o infinitivo pessoal (12.) 

nas P2 (2), P4 (4) e P6 (1 e 3); o gerúndio (13.): apenas uma ocorrência; o presen-

te composto (15.) nas P1 (3), P3 (1, 5, 6, 7 e 8), P4 (4 e 9) e P6 (2); o futuro 

composto (16.): duas ocorrências de P3; o imperfeito composto (17.) nas P3 (2, 3 

e 4) e P6 (1); o conjuntivo presente composto (19.) nas P1 (2) e P6 (1); o conjunti-

vo imperfeito composto (20.) nas P3 (1) e P6 (2); e com o infinitivo pessoal com-

posto (23.) nas P3 (1) e P6 (2). 
 

3.1.1.2 A ausência de formas no imperativo (10.) e no particípio (14.) explica-se 

tal como se procedeu relativamente a <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio>, a 

saber mas sinopticamente: em relação a 10., é absolutamente impossível na forma 

afirmativa, a verdadeiramente imperativa, por causa da incompatibilidade do signi-

ficado desta última com o da construção agora em análise; quanto ao part icípio 

progressivocomitativo, só pode aparecer combinado com o(s) auxiliar(es) dos 
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tempos compostos (cf., no corpus, todas as ocorrências de 15., 16., 17., 19., 20. e 

23.). Por seu turno, nos conjuntivo futuro (9.), futuro do pretérito (ou condicional) 

composto (18.), conjuntivo futuro composto (21.), infinitivo composto (22.) e 

gerúndio composto (24.), simplesmente porque não foram encontrados quaisquer 

registos mas, desde que necessários, ocorrem perfeitamente (vejam-se os exem-

plos que acabei de criar: 9.1 «Se andar a escrever mais um romance, a Teresa terá 

com certeza menos disponibilidade para outras coisas.»; 18.1 «O que é que o 

Pedro teria andado a congeminar durante todo esse tempo?»; 21.1 «Se o Pedro 

tiver mesmo andado a faltar às aulas, terá poucas hipóteses de passar de ano.»; 

22.1 «Parece-me que o João deve ter andado a faltar às aulas ultimamente.» e 

24.1 «Tendo andado a faltar sistematicamente às aulas, o João vai ter sérias difi-

culdades na assimilação das matérias que foram sendo leccionadas.»). 
 

3.1.1.3 Por consequência, e tratando-se da construção de progressivocomitativo 

igualmente mais frequente e estandardizada no PE, temos efectivamente documen-

tados o presente progressivocomitativo (1.) em todas as PN, o pretéri to 

progressivocomitativo (2.) em quatro, o futuro progressivocomitativo (3.) 

em duas, o imperfe i to progressivocomitativo (4.) também em duas, o mais -

que-per fe i to progressivocomitativo (5.) numa, o futuro do pretér i to (ou 

condicional ) progressivocomitativo (6.) em duas, o conjuntivo presente  

progressivocomitativo (7.) em quatro, o conjuntivo imperfe i to progressi -

vocomita tivo (8.) em três, o conjuntivo fu turo progressivocomitativo (9.) 

numa1, o inf ini t ivo progressivocomitativo  (11.), o inf ini t ivo pessoal  pro-

gressivocomitativo (12.) em três, o gerúndio progressivocomitativo (13.), 

o presente composto progressivocomita tivo (15.) em quatro, o futuro 

composto progressivocomitativo (16.) numa, o imperfe i to compos to  

progressivocomitativo (17.) em duas, o futuro do pretér i to (ou condicio-

                                         
1 Cf. a única ocorrência no parágrafo anterior (corpo do texto). O mesmo vale para 18., 21., 22. e 

24. 
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nal ) compos to progressivocomita tivo (18.) numa, o conjuntivo presente 

composto progressivocomitativo (19.) em duas, o conjuntivo imperfe i to  

composto progressivocomita tivo (20.) em duas, o conjuntivo futuro  

composto progressivocomita tivo (21.) numa, o inf ini t ivo compos to pro-

gressivocomitativo (22.), o inf ini t ivo pessoal  composto progressivoco-

mitat ivo (23.) também em duas PN e o gerúndio composto progressivo-

comita tivo (24.). 
 

3.1.1.4 O presente progressivocomitativo (1.) está documentado nas seis PN 

que constituem a totalidade deste subparadigma. Seguem-se-lhe o pretérito pro-

gressivocomitativo (2.), o conjuntivo presente progressivocomitativo (7.) e o presen-

te composto progressivocomitativo (15.), com quatro PN cada. No entanto, o maior 

número de ocorrências são de P3 e P6 (segundo o corpus, cinquenta contra dezas-

sete – o conjunto constituído pelas restantes PN), o que acaba por confirmar a ten-

dência observada já nas construções de progressivo estudadas imediatamente 

antes desta. Este facto deve-se, como se explicou aí, à natureza referencial do sujei-

to próprio de P3 e P6, mais precisamente: porque não exigem um tipo específico 

de sujeito (admitem todos os tipos referenciais, inclusive a sua ausência), não é de 

estranhar que sejam as PN que predominam, ou seja, que ocorrem e/ou aparecem 

mais frequentemente. 
 

3.1.1.5 Estamos, de novo, diante de um paradigma completo. Contudo, obser-

vando bem, constata-se que há certos subparadigmas que ocorrem com mais fre-

quência do que certos outros. Este facto revela assim a preferência da construção 

em termos de combinação morfo-sintáctica, que no presente caso praticamente 

repete a situação das construções de progressivo, a saber mas mutatis mutandis: 

presente progressivocomitativo (1.), imperfeito progressivocomitativo (4.) e o pre-

sente composto progressivocomitativo (15.), e pelas mesmas razões daquelas.2 

                                         
2 Cf., supra (§ 2.1.1.5., p. 175, e § 2.2.1.5., p. 196) o que aí se escreve. 
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3.1.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

3.1.2.1 Em termos sintáctico-semânticos, e segundo o corpus iii, <andar a + 

infinitivo> confirma a frequência-tendência proposicional das construções anterio-

res, ou seja, enquadra-se de facto e à perfeição nos tipos declarativo, interrogativo 

e exclamativo,3 combinados, neste caso concreto, com as formas afirmativa ou 

negativa, activa ou passiva e neutra ou enfática. Em termos específicos, no entanto, 

são estas as estruturas proposicionais presentes no corpus: em primeiro lugar, e 

graças à sua indiscutível recursividade, a declarativo/afirmativa-activa-neutra (cin-

quenta e sete vezes: passa um tudo-nada de quatro quintos), seguida das declarati-

vo/afirmativa-passiva-neutra (uma vez: 5.4), declarativo/afirmativa-passiva-enfática 

(uma vez: 4.9), declarativo/negativa-activa-neutra (sete vezes: 1.7, 9; 2.4; 3.1; 6.3; 

7.2 e 12.4), interrogativo/afirmativa-activa-neutra (três vezes: 3.2; 6.1 e 12.2) e 

exclamativo/afirmativa-activa-neutra (duas vezes: 4.7 e 11.2). 

Com excepção do futuro progressivocomitativo (3.), todos os demais subpara-

digmas que constituem o corpus iii são compostos de ocorrências com a estrutura 

proposicional apresentada em primeiro lugar que é, de novo, a que mais vezes 

aparece em toda a sua extensão, corroborando igualmente a hipótese do seu 

carácter prototípico de que já se falou a respeito das construções anteriores. Deste 

modo, e sem se atentar no número de ocorrências de cada um, os subparadigmas 

que a seguir discrimino exibem exclusivamente aquela estrutura proposicional: con-

juntivo imperfeito progressivocomitativo (8.), gerúndio progressivocomitativo (13.), 

presente composto progressivocomitativo (15.), futuro composto progressivocomita-

tivo (16.), imperfeito composto progressivocomitativo (17.), conjuntivo presente 

composto progressivocomitativo (19.), conjuntivo imperfeito composto progressivo-

comitativo (20.) e infinitivo pessoal composto progressivocomitativo (23.); e os 

                                         
3 Pelo facto de os tipos proposicionais imperativo e optativo serem extraordinariamente raros, a sua 

não ocorrência ganha desta maneira um estatuto de ‘normalidade’. Por consequência, doravante, a não 

ser que haja dados novos, não se chama mais a atenção para esta particularidade assumindo-se, assim, 

como um dado adquirido. 
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remanescentes – salvo o futuro do pretérito (ou condicional) progressivocomitativo 

(6.), com uma única ocorrência em três, e o infinitivo pessoal progressivocomitativo 

(12.), com duas em quatro – esmagadoramente: presente progressivocomitativo 

(1.), pretérito progressivocomitativo (2.), imperfeito progressivocomitativo (4.), mais-

que-perfeito progressivocomitativo (5.), conjuntivo presente progressivocomitativo 

(7.) e infinitivo progressivocomitativo (11.). Do exposto, e no que à preferên-

cia/tendência de combinação proposicional diz respeito, decorre naturalmente que 

os subparadigmas do primeiro grupo se podem classificar de monoproposicionais e 

os do segundo, ao invés, de pluriproposicionais. 
 

3.1.2.2 Se já – conforme se viu – as construções precedentes se combinam 

maioritariamente com sujeitos de tipo ‘animado e humano’, <andar a + infinitivo> e 

similares fazem-no ainda – como se verá a seguir – de modo mais veemente, isto 

é, esmagadoramente. Esta propriedade – parece-me – prende-se com a natureza 

semântica do auxiliar: verbo de movimento intimamente ligado a um sujeito agente 

dotado de vontade própria que é, como se sabe, o ser humano; e este traço 

semântico mantém-se, transpostamente, na sua qualidade de auxiliar. Com efeito, 

no corpus, temos sessenta e uma ocorrências com sujeitos de tipo ‘animado e 

humano’ (cf., por exemplo, e distribuídos pelo paradigma, 1.2, 9; 2.1, 4; 3.2; 4.3, 

8; 5.3; 6.2; 7.4; 8.3; 11.1; 12.2; 13.1; 15.2, 9; 16.1; 17.3; 19.1; 20.1 e 23.2) e 

duas com os de tipo ‘animado e não-humano’ (cf. 6.1 e 8.1) contra apenas sete de 

tipo ‘inanimado’ (cf. 1.1; 2.2; 5.4, 5; 11.2; 16.2 e 20.2). Trata-se, portanto, de 

uma presença marcadamente esmagadora. Com sujeito nulo não há ocorrências, 

mas são compatíveis (por exemplo: «Anda a chover muito pouco ultimamente.»). 
 

3.1.2.3 A despeito de <andar a + infinitivo> exibir, comparativamente às anterio-

res, menos quatro configurações sintácticas (a inacusativa, a transitiva – dois luga-

res: um arg. ext./S + um arg. int./OI –, a transitiva predicativa e a ‘impessoal’: 

todas compatíveis, embora ausentes no corpus), apresenta no entanto, nas efecti-

vamente documentadas, a mesma proporcionalidade. Desta feita, a configuração 
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transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./OD) é a que está mais bem 

representada (cf., por exemplo, 1.2, 10; 2.3; 4.2, 9; 5.4; 6.1; 7.1; 8.3; 11.2; 13.1; 

15.1, 7; 16.2; 17.4; 19.1 e 23.1), logo seguida da inergativa, razoavelmente 

representada (cf., também por exemplo, 1.9; 4.4; 5.5; 7.2; 8.2; 11.3; 12.4; 15.3; 

16.1; 17.1; 19.2; 20.2 e 23.2) e, depois, da transit iva (dois lugares: um arg. 

ext./S + um arg. int./O), de representação reduzida (cf., por exemplo, 1.5; 4.6; 

5.3; 6.2 e 20.1); e, por fim, de representação ínfima, temos a di transi t iva, com 

três ocorrências (cf. 7.4, 8.4 e 15.6), a transi t iva (três lugares: um arg. ext./S + 

dois argumentos internos/OD e O), com duas (cf. 1.1 e 17.2) e a copulativa, só 

com uma ocorrência (cf. 1.8, de núcleo adverbial). 
 

3.1.2.4 Todos os subparadigmas compostos constituintes do corpus são, como 

se pode observar, formados exclusivamente com <ter + particípio>, facto que não 

deixa aliás de confirmar a regra geral.4 
 

3.1.2.5 Por outro lado, começa já a ser uma evidência insofismável o facto de 

os auxiliares modais precederem maioritária ou, até, esmagadoramente, determi-

nando-lhes por consequência a forma, o infinitivo perifrástico – o que acaba por 

confirmar este tipo especial de compatibilidade. Obviamente que <andar a + infini-

tivo> também não constitui excepção no que à preferência de combinação do infini-

tivo perifrástico diz respeito. Deste modo, no corpus em análise, todas as ocorrên-

cias (três) são exclusivamente determinadas por auxiliares modais, concretamente: 

<precisar de>, no futuro do pretérito (ou condicional) (11.1), <poder>, no imperfei-

to (11.2), e <ser preciso>, no pretérito (11.3). 
 

                                         
4 Como terá ocasião de ver-se, das nove construções perifrásticas que constituem objecto de análise 

na presente investigação, para além de <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio>, só mesmo mais uma 

(<ir + gerúndio>) é que apresenta formas alternativas com <haver + particípio> e, curiosamente ou não, 

exclusivamente no subparadigma homónimo, ou seja, no ‘imperfeito composto perifrástico’. 
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3.1.2.6 A intercalação de adverbiais e/ou de outros categoriais entre o auxiliar e 

o auxiliado é ainda mais notória (aumento do número de ocorrências) com esta 

construção do que com as precedentes, designadamente: inserção de adverbiais 

temporais (1.1: <desde Março passado>, 2.5: <treze anos>, 3.1: <sempre>, 8.4: 

<agora> e 20.1: <durante quatro dias>), de um nome com estatuto categorial de 

um adverbial temporal (5.5: <séculos>), de um adverbial modal (1.7: <propriamen-

te>), de um adverbial de inclusão (5.1: <também>) e de um numeral cardinal pre-

cedido de artigo definido com a relação gramatical de sujeito (1.3: <os três>). 

3.1.3. Propriedades semântico-lexicais 

3.1.3.1 Consistindo, pois, o progressivocomitativo na focalização (descontí-

nua ou contínua) de vários intervalos Temporais, que não o último, de uma 

sequência que é própria da duração de uma situação e tendo (ainda) presente 

sobretudo os caracteres ‘não-télico’ e ‘durativo’ (porque também é ‘dinâmico’) do 

auxiliar <andar>, é claro que faz todo o sentido que <andar a + infinitivo> se com-

bine preferencial e predominantemente com predicados verbais que partilham 

aqueles mesmos traços semânticos, por conseguinte com os de processo (que são 

‘dinâmicos’, ‘não-télicos’ e ‘durativos’) e processo culminado (que são, por seu tur-

no, ‘dinâmicos’ e ‘durativos’), e que as restantes classes accionais de predicados 

verbais (estativos, de culminação e pontuais), exactamente pela razão inversa (não 

partilham os mesmos traços: os primeiros são ‘não-dinâmicos’ e os segundos e 

terceiros, ‘télicos’ e ‘não-durativos’), sejam de ocorrência mais contida expressan-

do, por vezes, outro significado aspectual, que deriva das combinatórias em ques-

tão. 

Todas as afirmações que se acabaram de proferir estão documentadas no cor-

pus iii, e de modo cabal, senão vejamos: ocorrências com predicados verbais de 
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processo: <dormir> (1.9), <cultivar mistérios>5 (1.10), <fazer especulação imobiliá-

ria> (2.4), <colar cartazes> (4.2), <angariar fundos> (4.3), <fazer entrevistas …>6 

(15.1), <passear-se> (6.3), <servir> (7.2, 11.1, 12.2), <vadiar> (7.3), <beber> 

(8.2), <correr> (11.3), <leccionar> (12.1), <brincar> (12.3), <obcecar> (12.4), 

<pensar> (15.3), <pregar> (16.1), <cavar> (17.1), <pelejar> (20.1), <trabalhar> 

(20.2), <reclamar> (23.2); e, a seguir, ocorrências com predicados verbais de pro-

cesso culminado (os mais representados porque, contextualmente, aparecem com-

binados com um argumento interno, com relações gramaticais várias, delimitador): 

<descobrir museus> (1.3), <Outro projecto em que … trabalhar> (1.5), <espiolhar 

as contas> (2.2), <pela qual … lutar> (2.5), <farejar o trilho> (4.1), <tratar da vida> 

(4.6), <… ser distribuídas fotocópias> (4.9), <… do centeio que semear> (5.2), <… 

de que recompor-se> (6.2), <tirar a carta> (7.1), <incubar> (8.3), <preparar uma 

conspiração> (13.1), <aquilo que … fazer> (15.2), <a tese que … defender> (15.8), 

<perder tempo> (16.2), <distribuir … dinheiro> (17.2). 

Os predicados verbais estativos, provavelmente por serem ‘não-dinâmicos’ (ao 

contrário do auxiliar constituinte da construção em análise, que é ‘dinâmico’), exi-

bem uma frequência de ocorrência, conforme ficou já dito, ínfima: no corpus, figu-

ram apenas dois casos e, ainda por cima, com a mesma unidade lexical, que é 

<querer> (3.1 e 15.9). 

Os predicados verbais de culminação e pontuais (de ocorrência rara, consoante 

foi já assinalado) estão também, por essa mesma razão, escassamente represen-

tados no corpus. Esta míngua tem, com certeza, a ver com o facto de o auxiliar 

<andar> e os tipos accionais de predicados verbais em questão terem apenas em 

comum o traço ‘dinâmico’. O serem ‘télicos’ e de ‘duração escassa’ e ‘pontual’ são 

traços que, a despeito de não favorecerem a combinatória, não constituem no 

                                         
5 <Cultivar> é, originariamente, um predicado verbal de processo culminado. Contudo, aqui, devido 

ao facto de o argumento interno <mistérios>, com a relação gramatical de OD, estar no plural, sem 

quaisquer outras determinações, transforma-o num de processo. 
6 Cf. nota anterior, pois tanto esta ocorrência quanto as imediatamente precedentes documentam 

exactamente o mesmo fenómeno. 
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entanto nenhum obstáculo. Por isso, quando aparecem combinados com a cons-

trução em análise, sempre com a leitura re i terativa/ i terativa, (i) ou é porque o 

argumento (interno ou externo) com a relação gramatical de sujeito se encontra no 

(ou aponta para um) plural, (ii) ou é porque o contexto o ocasiona, pela presença 

essencialmente de adverbiais criadores/propiciadores de contextos iterativos ou por 

se encontrar numa forma verbal perfectiva construída por <ter + particípio> ou, até, 

por ambos. Estão, na primeira situação, os predicados verbais de culminação <sair 

mal> (1.8), <matar> (2.3), <perguntar-se> (7.4) e, na segunda, <morder(-se)> 

(6.1), predicado verbal pontual, e <perguntar-se> (15.6), predicado verbal de cul-

minação. 

Dada a especificidade do progressivocomitativo, e no seguimento do que se 

escreveu no parágrafo precedente, é perfeitamente natural que nos contextos em 

que ocorre a construção que o expressa predominem – reforçando-o, nuns casos, e 

permitindo-o, noutros – adverbiais criadores de um ambiente iterativo. No corpus, 

ocorrem, com este estatuto, os seguintes: <desde Março passado> (1.1), <há mil e 

quinhentos anos> (1.6), <treze anos> (2.5), <sempre> (3.1), <desde os tempos de 

…> (4.3), <por séculos e séculos> (5.4), <gerações após gerações> (6.1), <desde 

há séculos> (8.3), <nestes últimos dias> (15.3), <há tanto tempo> (15.8), <nas 

últimas vinte e quatro horas> (17.4), <desde o início dos anos 80> (19.1) e 

<durante quatro dias> (20.1). 
 

3.1.3.2 Em termos de tipologia lexical de predicados verbais, <andar a + infiniti-

vo> não manifesta nenhuma preferência/tendência especial (no que segue as 

construções precedentes), como se pode verificar na seguinte relação: verbos de 

‘movimento não orientado’ (<passear-se>, <vadiar>, <correr>), de ‘actividade men-

tal’ (<estudar>, <pensar>, <ler>), de ‘língua’ (<reclamar>, <pregar>), de ‘activida-

des físicas não delimitadas’ (<divertir-se>, <cavar>, <brincar>, <tirar a carta>, 

<semear>, <rir-se>, <colar cartazes>, <dormir>, <vestir-se>), de ‘execução’ (<tra-

balhar>, <fazer>, <organizar>), de ‘mudança de estado’ (<desmontar>, <matar>, 

<trucidar-se>, <incubar>, <descobrir>, <distribuir>, <preparar>), ‘designadores de 
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actividades para descrever o sujeito’ (<fotografar>, <servir>, <leccionar>), verba 

sentiendi ou ‘verbos que se referem a pensamentos, emoções e sensações’ (<que-

rer>, <defender>, <perguntar-se>, <obcecar>, <viver>, <exigir>, <recompor-se>, 

<morder-se>, <espiolhar>, <nadar em dinheiro>), etc. 
 

3.1.3.3 Tal como as construções estudadas antes, porque não se combina 

especialmente com um tipo lexical de predicados verbais (pelo contrário, o menu – 

que é claramente plural – não se restringe apenas a estas “opções”, como acabou 

de se ver pela relação apresentada), porque, salvaguardadas as idiossincrasias, 

pode ocorrer combinado com qualquer tipo accional de predicados verbais e, por 

último, pelas propriedades do auxiliar (‘não-télico’ e ‘durativo’), também se pode 

afirmar que <andar a + infinitivo> já atingiu um razoavelmente avançado estádio de 

gramaticalização, embora não tão avançado quanto o das anteriores. Pode-se, por-

tanto, dizer, com Squartini (1998: 285), que a construção é compatível com qual-

quer classe accional de predicados verbais e que, em relação à construção cognata 

do castelhano, ao reduzir as suas restrições accionais, avançou no processo de 

gramaticalização. Por consequência, o progressivocomitativo é também uma 

propriedade do sistema verbal do português actual, e expressa de igual modo peri-

frasticamente. 

3.2. Formas verbais com <andar + gerúndio> 

Corpus iv 

1.1. «Os "liberais" e os "moderados" do PSD – Os "liberais" e os "moderados" 
do PSD que se mexeram e remexeram, com o suave propósito de meter o dente 
em Fernando Nogueira e até, a seu tempo, em Cavaco, acordaram de corda no 
pescoço. Agora, andam com certeza rastejando em penitência à volta do che-
fe, sob o sorriso amável e condescendente do gnomo Liberato.» 

[I, 1993/12/17] 
1.2. «O ideal seria contratar uma enfermeira, mas enfermeira mamãe acha que 
cria logo muita intimidade, e qualquer hora mamãe pode levar um tombo, por-
que anda enxergando cada vez pior.» 

[Es, pp. 16-17] 
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1.3. «Declinava o dia quando chegaram enfim à rua onde moram o médico e a 
mulher. Não se distingue das outras, há imundícies por toda a parte, bandos de 
cegos que vagam à deriva, e, pela primeira vez, mas foi por mera casualidade 
que não as encontraram antes, enormes ratazanas, duas, com que não ousam 
atrever-se os gatos que por aqui andam vadiando, porque são quase do tama-
nho deles e com certeza muito mais ferozes.» 

[EC, pp. 255-256] 
1.4. «Neste momento, por exemplo, estou viajando num helicóptero, em missão 
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.» 

[VF, p. 21] 
1.5. «[…], em vez disso foi-lhe pôr o nome de um canídeo que se diz ter vivido 
há quinze milhões de anos e que, segundo andam certificando os paleontólo-
gos, é o fóssil Adão destes animais de quatro patas que correm, farejam e 
coçam as pulgas, e que, como é natural nos amigos, mordem de vez em quan-
do.» 

[HD, p. 232] 

2.1. «Meu amigo andou me procurando depois que casei, mas eu nunca 
soube o que ele queria. Descobriu meu telefone, e lembro agora que ligava 
numas horas que minha ex-mulher julgava inconvenientes. Ela atendia e dizia 
que eu estava no trabalho, dando plantão, mas ele não acreditava muito. Torna-
va a ligar dez minutos depois, e minha ex-mulher sempre alcançava o aparelho 
antes de mim.» 

[Es, p. 103] 
2.2. «Quando entro na sala de jantar, vejo minha sobrinha com o rosto desfigu-
rado. Sento-me de frente para ela, e é evidente que andou brincando com a 
maquilhagem da mãe.» 

[Es, pp. 115-116] 
2.3. «Andou-lhe sentindo o arcaboiço de choupo toda a tarde. Bem via nos 
olhos das outras cachopas um despeito a crescer. Mas ela era outra e não 
entendia bem os olhares das companheiras.» 

[G, p. 111] 
2.4. «[…]. Com muita familiaridade nos andaram mostrando quanta maravi-
lha e riqueza há aqui em ouro, prata e pedraria preciosa que jamais cuidei ver.» 

[CPó, p. 298] 
2.5. «Mas os portadores da voz não descansaram em todo o ano, por todo o lati-
fúndio andaram proclamando as palavras, enquanto guarda e pide abanavam 
as orelhas inquietas como fazem os burros quando as moscas atormentam.» 

[LC, p. 329] 
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3.1. «Não se preocupe, meu caro, existem pelo menos duas cartas iguais a esta, 
sem falar das muitas e mais do que prováveis fotocópias que já por aí andarão 
circulando.» 

[EL, p. 200] 

4.1. «Andava José Pequeno cogitando no expediente mais azado a livrar-se de 
perseguições, e tentou-o o demónio a atraiçoar os companheiros.» 

[JT, p. 38] 
4.2. «Abandonada a aldeia, principiaram a descer a serra para as bandas de 
Montalegre. Lá de baixo, subiam cantatas de homens e mulheres que andavam 
cavando a terra e semeando o centeio. E mais para cima, na encosta suave, 
pastavam vacas.» 

[TF, p. 88] 
 
4.3. «ROTHMANN 
     A reformada palavra de Deus soprou o ar dos meus pulmões e tomou o 
caminho da minha boca quando ainda andava pregando fora das muralhas de 
Münster, na Igreja de S. Maurício.» 

[IND, p. 16] 
4.4. «[…], os que capitulavam diante da poesia, e que, como ele, andavam 
padecendo de borbulhas desfigurantes.» 

[Ex, 2000/06/03] 

8.1. «E foi seu caminho pacífica e detidamente como se andasse espreitando 
a toupeira no seu meloal.» 

[JT, p. 35] 

9.1. «Se Pinto e Miguel não escaparam do destino que Isac lhes preparou, 
andarem remando algures no Egeu, nas galeras do grão-turco, eu devo estar 
definitivamente livre de perseguições, armadilhas, atentados.» 

[CPó, p. 409] 

11.1.«[…], e há que resignar-se, não podemos andar por aí perguntando a 
toda a gente, Como se chama, […].» 

[TN, p. 70] 
 

3.2.1. Propriedades morfo-sintácticas 

3.2.1.1 Por seu turno, e de acordo com o corpus iv, o sintagma verbal <andar + 

gerúndio> é morfo-sintacticamente compatível com o presente (1.) nas P3 (2 e 4) e 
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P6 (1, 3 e 5); o pretérito (2.) nas P3 (1, 2 e 3) e P6 (4 e 5); o futuro (3.) na P6 (1); 

o imperfeito (4.) nas P1 (3), P3 (1) e P6 (2 e 4); o conjuntivo imperfeito (8.) na P3 

(1); o conjuntivo futuro (9.) na P6 (1); e, ainda, com o infinitivo (11.): uma única 

ocorrência. 
 

3.2.1.2 Não foram encontrados registos que documentassem a ocorrência desta 

estrutura verbal com o mais-que-perfeito (5.), o futuro do pretérito (ou condicional) 

(6.), o conjuntivo presente (7.), o infinitivo pessoal (12.), o gerúndio (13.), o presen-

te composto (15.), o futuro composto (16.), o imperfeito composto (17.), o futuro 

do pretérito (ou condicional) composto (18.), o conjuntivo presente composto (19.), 

o conjuntivo imperfeito composto (20.), o conjuntivo futuro composto (21.), o infini-

tivo composto (22.), o infinitivo pessoal composto (23.) e o gerúndio composto 

(24.); a ausência do imperativo (10.) e do particípio (14.) explica-se exactamente do 

mesmo modo que as formas homónimas das construções analisadas anteriormen-

te (quer as de progressivo, quer a de progressivocomitativo). Isto significa que das 

potenciais combinações morfo-sintácticas só um pouco mais de um quarto é que 

está documentado. Este facto denuncia, tal como <estar + gerúndio> – mas ainda 

mais expressivamente –, a menor frequência de ocorrência desta outra construção 

de progressivocomitativo (a não estandardizada no PE), tanto com os subparadig-

mas perfectivos (só cinco ocorrências) quanto com os imperfectivos (apenas treze 

ocorrências). 
 

3.2.1.3 Da relação precedente resulta, portanto, estarem de facto documenta-

dos apenas o presente progressivocomitativo (1.) em duas PN, o pretér i to  

progressivocomitativo (2.) também em duas, o fu turo progressivocomita-

t ivo (3.) numa, o imperfe i to progressivocomi tati vo (4.) em três, o conjun-

t ivo imperfe i to progressivocomitativo (8.) numa, o conjuntivo futuro  

progressivocomitativo (9.) também numa PN e o inf ini t ivo progressivo-

comita tivo (11.). 
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3.2.1.4 Das construções até agora estudadas, <andar + gerúndio> é a que apre-

senta o paradigma menos completo. Por exemplo, e em comparação com a cons-

trução de progressivo menos representada (<estar + gerúndio>) que exibe quinze 

subparadigmas, esta só tem sete – um pouco menos de metade daquela, portanto. 

Isto não quer de modo algum dizer que não possa aparecer noutras combinações 

morfo-sintácticas, só que a variante europeia do português oferece uma certa 

resistência (à sua disseminação). Daí a acentuada incompletude do seu paradigma. 

Apesar disso, mantém-se a tendência das construções anteriores no que à 

preferência de combinação morfo-sintáctica diz respeito (pelo menos nos dois sub-

paradigmas de primeira eleição). Assim, e exactamente pelas mesmas razões aí 

convocadas, o presente progressivocomitativo (1.) e o imperfeito progressivocomita-

tivo (4.) são os subparadigmas a que se dá primazia (o número de vezes que ocor-

rem corroboram-no, pois). 
 

3.2.1.5 Das dezoito ocorrências de <andar + gerúndio> que constituem o cor-

pus iv, exceptuando 11.1 (ocorrência de um subparadigma não flexionável em PN) 

e 4.3 (ocorrência de P1), as demais dezasseis são todas de P3 e P6 (sete e nove, 

respectivamente). Uma vez mais, portanto, a mais do que evidente predominância 

destas PN, e pela razão já sobejamente conhecida: a natureza referencial do sujei-

to. 

3.2.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

3.2.2.1 Em conformidade com o corpus iv (composto por dezoito ocorrências 

distribuídas por sete subparadigmas), <andar + gerúndio>, proposicionalmente 

falando, aproxima-se e ao mesmo tempo afasta-se das construções anteriores. Com 

efeito, ao manifestar de modo exclusivo o tipo proposicional declarativo combinado 

concomitantemente com as formas afirmativa, activa e neutra, afasta-se obviamen-

te, e muito, das construções até agora estudadas (que apresentam seis, e mais, 

estruturas proposicionais cada); por outro lado, ao exibir, sem excepções, em toda 

a sua extensão a estrutura proposicional declarativo/afirmativa-activa-neutra, con-
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tribuindo para a constituição da sua prototipicidade, aproxima-se, e também muito, 

daquelas outras. 

Se se excluírem o futuro progressivocomitativo (3.), o conjuntivo imperfeito pro-

gressivocomitativo (8.), o conjuntivo futuro progressivocomitativo (9.) e o infinitivo 

progressivocomitativo (11.), subparadigmas constituídos por uma só ocorrência, 

poder-se-á afirmar que o presente progressivocomitativo (1.), o pretérito progressi-

vocomitativo (2.) e o imperfeito progressivocomitativo (4.), constituídos os dois pri-

meiros por cinco ocorrências cada um e o último por quatro, assinalam também 

(não passando de um mero indicador) a sua natureza monoproposicional. 
 

3.2.2.2 É curioso notar que <andar + gerúndio>, pese muito embora a sua dimi-

nuta representatividade (corpus constituído por apenas dezoito ocorrências contra 

setenta e uma do de <andar a + infinitivo>), manifesta grosso modo as mesmas 

propriedades de natureza sintáctico-semântica, que passo a discriminar: quanto à 

tipologia de sujeitos, repete-se tal qual o mesmo esquema, ou seja, ocorrência 

esmagadora de sujeitos de tipo ‘animado e humano’ (cf. 1.1, 2, 4, 5; 2.1, 2, 3, 4, 

5; 4.1, 2, 3, 4; 8.1; 9.1 e 11.1, que são todos) e ínfima (uma ocorrência de cada) 

dos de tipo ‘animado e não-humano’ (cf. 1.3) e ‘inanimado’ (cf. 3.1). Também não 

há ocorrências com sujeito nulo. 
 

3.2.2.3 Os predicados verbais que aparecem combinados com a construção em 

epígrafe integram-se em apenas quatro configurações sintácticas. Menos duas, por-

tanto, do que <andar a + infinitivo>. Em todo o caso (e eis o traço de união a fun-

cionar), as que já ali se encontram mais bem representadas, a saber (da mais para 

a menos): as configurações transi t iva (de dois lugares: um arg. ext./S + um arg. 

int./OD) (cf., por exemplo, 1.4; 2.1, 5 e 8.1), inergativa (1.1; 2.2; 3.1 e 9.1), 

transi t iva (de dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./O) (cf. 4.1 e 4) e 

di transi t iva (cf. 2.4 e 11.1). 
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3.2.2.4 A única ocorrência do subparadigma infinitivo progressivocomitativo 

(11.1) é determinada pelo auxiliar modal <poder>, flexionado no presente. Em todo 

o caso, e apesar de ser só uma, continua a valer como indicador do que já se disse 

sobre esta matéria. 
 

3.2.2.5 Compartilha, igualmente, com as construções até agora analisadas o 

fenómeno da intercalação de categoriais vários entre o auxiliar e o auxiliado, na 

ocorrência: inserção de um adverbial modal (1.1: <com certeza>), de um adverbial 

locativo (11.1: <por aí>), de um nome próprio, com a relação gramatical de sujeito 

(4.1: <José Pequeno>) e de clíticos, formas do pronome pessoal/OD (2.1: <me>) e 

OI (2.3: <lhe>). Porém, observando mais detidamente, verifica-se que, pelo menos 

em algumas ocorrências, fica seriamente fragilizada a natureza unitária do sintag-

ma verbal em causa, isto é, parece que ambos os verbos funcionam cada um com 

o seu significado lexical próprio. Estão nesta situação, para além da já citada 11.1, 

ainda e particularmente, as ocorrências 1.3, 2.5 e 3.1. Isto significa que a constru-

ção, nos casos referidos, se encontra num estádio de gramaticalização bastante 

baixo, e devido exactamente à presença de adverbiais locativos indiciadores de 

movimento (<por aqui>, <por todo o latifúndio> e <por aí>), próprio do semantismo 

de <andar>: verbo de movimento não especificador de direcção/orientação. 

3.2.3. Propriedades semântico-lexicais 

3.2.3.1 Apesar de bastante mais reduzido (baixando, por conseguinte, a sua 

representatividade), o corpus iv mostra no entanto que <andar + gerúndio> apre-

senta basicamente as mesmas propriedades semântico-lexicais apontadas já para a 

construção, congénere, <andar a + infinitivo> – facto, aliás, esperável, porque 

ambas as construções são “consortes” na expressão do progressivocomitativo  

descontínuo. 

Assim, como acontece com aquela construção, <andar + gerúndio> combina-se 

de preferência e de modo esmagador com predicados verbais que são ao mesmo 

tempo ‘durativos’ e ‘dinâmicos’, sendo que uns são ainda ‘não-télicos’ (tal qual o 
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auxiliar <andar>) e outros, ‘télicos’, concretamente: predicados verbais de processo 

(os primeiros): <rastejar> (1.1), <enxergar> (1.2), <vadiar> (1.3), <esgravatar ver-

dades>7 (1.4), <brincar> (2.2), <circular> (3.1), <pregar> (4.3) e <remar> (9.1); e 

predicados verbais de processo culminado (os segundos): <… me procurar> (2.1), 

<mostrar quanta maravilha …> (2.4), <proclamar as palavras> (2.5), <cogitar no 

expediente …> (4.1), <cavar a terra> (4.2) e <espreitar a toupeira> (8.1). 

As restantes classes accionais de predicados verbais, também como já se sabe 

da construção anterior e ainda pelas mesmas razões, estão infimamente documen-

tadas (a dos pontuais nem sequer está presente). Com efeito, enquanto predicados 

verbais estativos, o corpus apresenta apenas <sentir> (2.3) e <padecer> (4.4) e, 

como predicados verbais de culminação, também só <certificar> (1.5) e <pergun-

tar> (11.1) que, por isso e ainda pelo facto de o argumento externo, com a relação 

gramatical de sujeito, se encontrar no plural, apresenta a leitura re i terati -

va/i terativa, um significado aspectual derivado de tal combinatória – como sobe-

jamente se sabe. 
 

3.2.3.2 No que diz respeito às classes lexicais de predicados verbais com que a 

construção aparece combinada, apesar de aparentemente se verificar um predomí-

nio de verbos de ‘movimento não orientado’ (<rastejar>, <vadiar>, <procurar>, 

<circular>, <cavar>, <semear>, <remar>), de modo algum significa isto que se 

está diante de uma preferência combinatória especial e, muito menos ainda, que 

outras classes lexicais de predicados verbais estejam ou parcial ou completamente 

erradicadas. Atente-se, pois, no corpus para se ver imediatamente infirmada uma 

tal interpretação: para além daquele tipo lexical, estão ainda presentes, por exem-

plo, verbos de ‘percepção’ (<enxergar>, <sentir>, <mostrar>), de ‘actividade men-

tal’ (<cogitar>), de ‘actividades físicas não delimitadas’ (<brincar>, <cavar>, 

<semear>, <remar>), de ‘língua’ (<proclamar>, <pregar>, <perguntar>), etc. 

                                         
7 É assim por natureza e continua a sê-lo contextualmente: é que o argumento interno <verdades>, 

com a relação gramatical de OD, porque se encontra no plural, sem mais determinações, não tem função 

delimitadora, logo permanece predicado verbal de processo. 
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3.2.3.3 Por fim, relativamente ao estádio de gramaticalização em que a cons-

trução se encontra, valem exactamente as mesmas observações expendidas a este 

propósito para <andar a + infinitivo>.8 

3.3. Formas verbais com <viver + gerúndio> 

Corpus v 

1.1. «De alguma porta encostada escapa também um cheiro de alho, e a voz de 
uma mulher cantando “vivo pensando no mal, no que pode acontecer…”.» 

[Es, p. 104] 
1.2. «Imagine a cena, um maluco furibundo, com o miolo cheio de cocaína ou 
anfetamina, despejando aquela enxurrada amazônica de non sequiturs esbuga-
lhados em cima de uma platéia que nunca entendeu e até hoje vive tentando 
comicamente entender e terminando por falar do mesmo jeito e acabando inva-
riavelmente por infelicitar alguém.» 

[CBD, pp. 93-94] 

4.1. «Amigo mesmo só me lembro de um. Era alguns anos mais velho e dizia 
que eu tinha um futuro. Vivia lendo os jornais, as revistas especializadas, 
depois me contava que era tudo mentira.» 

[Es, p. 41] 
 

3.3.1. Propriedades morfo-sintácticas 

3.3.1.1 Conforme o corpus v, só se pode dizer que a construção <viver + 

gerúndio> é morfo-sintacticamente compatível com o presente (1.) nas P1 (1) e P3 

(2) e o imperfeito (4.) na P3 (1). É que faltam registos que documentem a sua 

ocorrência com os restantes potenciais vinte e dois subparadigmas ou, se calhar 

melhor, apenas vinte, já que a sua combinação com o imperativo (10.) é impossível 

(à semelhança aliás do que acontece com os subparadigmas homónimos de <estar 

a + infinitivo>, <estar + gerúndio>, <andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio>) e 

com o particípio (14.), a ser possível (e não me parece que o seja), só combinado 

                                         
8 Cf. § 3.1.3.3, p. 224. 
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com as formas dos auxiliares constituintes dos subparadigmas compostos (tal 

como naquelas construções). Mas, insisto, não há registos para o comprovar.9 
 

3.3.1.2 Ora, do exposto, resulta evidente que só estão de facto documentados o 

presente progressivocomitativo (1.) em duas PN e o imperfe i to progres-

s ivocomitativo  (4.) apenas numa. Trata-se, por consequência, de um paradigma 

ínfimo. Mesmo assim, dá para observar igualmente o “predomínio” de formas ver-

bais de P3 (duas contra uma de P1) que, neste caso, e ao contrário das constru-

ções anteriores, não se prende com a natureza referencial do sujeito, mas com o 

facto de a presente construção requerer um sujeito animado e, a julgar pelo cor-

pus, também humano. 
 

3.3.1.3 Apesar de termos duas ocorrências de presente progressivocomitativo 

(1.) e uma de imperfeito progressivocomitativo (4.), não há lugar para se falar de 

uma combinação morfo-sintáctica preferencial: trata-se de uma mera casualidade, 

que o corpus vi também ilustra, mas exactamente ao contrário (igualmente pura 

casualidade). Em todo o caso, são mutatis mutandis os subparadigmas preferidos 

em termos de combinação morfo-sintáctica pelas quatro anteriores construções. 

Portanto, parece existir aqui um indicador de “qualquer coisa” ou, se se preferir, a 

“confirmação” daquela tendência. 

3.3.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

3.3.2.1 Segundo o corpus v, em termos proposicionais, <viver + gerúndio> exi-

be, ainda que de modo muito modesto (apenas três ocorrências distribuídas por 

dois subparadigmas), as mesmas propriedades apontadas para <andar + gerún-

dio>: uma única estrutura proposicional (carácter que a faz afastar-se também das 

                                         
9 De facto, não encontrei uma ocorrência que fosse na imensa bibliografia produzida na variante 

europeia do português que compulsei para a constituição dos corpora, a base desta investigação (como 

se está a tornar cada vez mais nítido). 
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outras construções), que é a declarativo/afirmativa-activa-neutra (característica que, 

ao inverso, a faz aproximar-se das construções que até agora se analisaram).10 
 

3.3.2.2 Ainda de acordo com o corpus, <viver + gerúndio> coocorre exclusiva-

mente com sujeitos de tipo ‘animado e humano’. Para além disso, os predicados 

verbais combinados de facto com a presente construção integram-se em duas con-

figurações sintácticas, ambas de natureza transi t iva, mas distintas no que con-

cerne à relação gramatical do argumento interno: dois lugares portanto mas, por 

um lado, um arg. ext./S + um arg. int./OD (cf. 1.2 e 4.1) e, por outro, um arg. 

ext./S + um arg. int./O (cf. 1.1). 

3.3.3. Propriedades semântico-lexicais 

3.3.3.1Se bem se reparar, observar-se-á que <viver> apresenta os mesmos tra-

ços accionais que <estar>, a saber: ‘não-dinâmico’, ‘não-télico’ e ‘durativo’. Qual a 

diferença, então? Apenas a óbvia: se, numa língua, há unidades lexicais distintas é 

porque também são distintas as realidades por elas representadas. E é o que se 

passa exactamente aqui: <estar> e <viver>, mesmo na sua qualidade de auxiliares 

aspectuais (que é o estatuto que agora aqui têm), remetem para/representam, 

respectivamente, um intervalo e um período (= conjunto de intervalos) Temporais. 

Daí, logicamente, estar <viver> ao serviço do progressivocomitativo em geral e 

<estar>, do progressivo, conforme já ficou claramente explicado. 

Regressemos à construção perifrástica em análise. Pelo que já se viu, daquele 

conjunto de traços, o ‘durativo’ é o que se destaca por ser intrinsecamente neces-

sário à gramaticalidade da construção. Por conseguinte, <viver + gerúndio> apare-

ce combinada exclusivamente (o corpus também é mais do que ínfimo) com predi-

cados verbais de processo culminado: <pensar em …> (1.1), <tentar … entender> 

                                         
10 Dada a exiguidade tanto de ocorrências quanto de subparadigmas, resultam de todo irrelevantes 

outros comentários que a este propósito se teceram já para outras construções. 
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(1.2) e <ler os jornais>11 (4.1). Embora o corpus v o não documente, <viver + 

gerúndio> pode combinar-se com as demais classes accionais de predicados ver-

bais: com os predicados verbais de processo e estativos, expressa ainda o pro-

gressivocomitativo contínuo; com os de culminação e pontuais, ao invés, o já 

recursivo re i terativo/i terativo (exemplos construídos.: «O João vive lendo.», 

predicado verbal de processo, «O João vive amando.», predicado verbal estativo, 

«O João vive saindo.», predicado verbal de culminação e «O João vive espirran-
do.», predicado verbal pontual). 

 

3.3.3.2 A única classe lexical de predicados verbais documentada é a dos ver-

bos de ‘actividade/esforço mental’ (<pensar em …>, <tentar … entender> e <ler>). 

É claro que outras classes lexicais podem também ocorrer: o corpus é que é tão 

mini, que é impossível comportar a documentação de todas as possibilidades. De 

qualquer modo, são sempre mais reduzidas – encontrando-se, logo, a construção 

num estádio de gramaticalização bem menos avançado do que as de progressivo-

comitativo descontínuo, estudadas antes. 

3.4. Formas verbais com <viver a + infinitivo> 

Corpus vi 

1.1. «Amaro sabe a história de cor. O major vive a contá-la.» 

[…]12 

4.1. «E o oficial foi estar com o vigário, para lhe dizer que o sargento vinha-se 
queixando que a mulher vivia a sofrer debiques do povo da igreja, da mulher 
do sacristão, das beatas.» 

[…]13 

                                         
11 <Ler> é, por natureza, um predicado verbal de processo. Aqui, no entanto, por aparecer combi-

nado com o argumento interno <os jornais>, com a relação gramatical de OD, delimitador, transforma-se 

em predicado verbal de processo culminado. 
12 Esta ocorrência foi colhida em Veríssimo, Érico, Clarissa, p. 12, e já a utilizei noutro lugar (Barroso 

1994: 97). 
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4.2. «Vivia a embirrar com as criadas, a minha mãe, mas eu defendia-as 
sempre.» 

[…]14 
4.3. «Eu vivia a rogar-lhe um divã desmontável, […].» 

[…]15 
 

3.4.1. Propriedades morfo-sintácticas 

3.4.1.1 Por sua vez, o corpus vi documenta os tipos (tempo-aspecto-modo e 

pessoa-número) de compatibilidade morfo-sintáctica de <viver a + infinitivo>, que 

são basicamente os mesmos da construção anterior, mais propriamente: com o 

presente (1.) na P3 (1) e o imperfeito (4.) também na P3 (1, 2 e 3). 
 

3.4.1.2 De resto, mantêm-se as observações feitas a propósito de <viver + 

gerúndio>, ou seja: faltam registos que documentem a sua ocorrência com os 

outros potenciais subparadigmas; valem os mesmos comentários no que ao impe-

rativo (10.) e particípio (14.) diz respeito; estão igualmente documentados de facto 

o presente progressivocomita tivo (1.) e o imperfe i to progressivocomi -

tat ivo (4.), ambos numa única PN: por conseguinte, o mesmo, e reduzidíssimo, 

paradigma; com um “predomínio” de formas verbais de P3 ainda mais nítido 

(todas as quatro) e com a mesma explicação no que concerne à natureza referen-

cial do sujeito; e, por fim, também não é pertinente falar-se de uma preferência 

quanto à combinação morfo-sintáctica, no entanto vale igualmente a observação 

final aí expressa sobre esta matéria. 

 

 

                                                                                                       
13 Esta ocorrência foi colhida em Rego, José Lins, Pedra Bonita, p. 182, e também já me servi dela 

noutro lugar (Barroso 1994: 97). 
14 Ferro, Rita, O segredo de Chiffon (conto), in Coelho, Luísa (Org.), Intimidades, pp. 153-154. 
15 Ferro, Rita, O segredo de Chiffon (conto), in Coelho, Luísa (Org.), Intimidades, p. 159. 
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3.4.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

3.4.2.1 No que respeita à estrutura proposicional, o corpus vi fornece a infor-

mação de que <viver a + infinitivo> se comporta tal qual a construção congénere, 

<viver + gerúndio>: unicamente a estrutura proposicional declarativo/afirmativa-

activa-neutra.16 
 

3.4.2.2 Quanto à natureza dos sujeitos, <viver a + infinitivo> repete o quadro de 

compatibilidades da construção anterior, ou seja: apenas sujeitos de tipo ‘animado 

e humano’. No concernente à configuração sintáctica, por seu turno, repete-o qua-

se na íntegra, explicitamente: as ocorrências 1.1, 4.1 e 2 integram-se na configura-

ção transi t iva (dois lugares), só que nas duas primeiras o argumento interno 

ocorre com a relação gramatical de objecto directo e, na última, com a de oblíquo. 

A (única) diferença reside, pois, na ocorrência 4.3, que exibe a configuração sintác-

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

OI). 

3.4.3. Propriedades semântico-lexicais 

3.4.3.1 Exibe praticamente as mesmas propriedades semântico-lexicais que 

<viver + gerúndio>, de modo discriminado: coocorre quase exclusivamente com 

predicados verbais de processo culminado: <contar> (1.1), <embirrar com …> 

(4.2) e <rogar> (4.3). A ocorrência 4.1, <sofrer debiques>, documenta um predica-

do verbal de processo, que é tanto por natureza quanto contextualmente (o caso 

presente pois, combinado com o argumento interno <debiques>, com a relação 

gramatical de OD, no plural, sem quaisquer outras determinações, logo não-

delimitador, continua a ser um predicado verbal de processo). 
 

                                         
16 Cf., pois, o que aí (§ 3.3.2.1, pp. 233-234) se escreve. 
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3.4.3.2 A classe lexical de predicados verbais que parece predominar é a dos 

verba sentiendi (os que se referem essencialmente a emoções e sensações): <con-

tar>, <sofrer>, <embirrar> e <rogar>. Todos, portanto (mas, se calhar, também 

podem enquadrar-se noutras classes lexicais). 
 

3.4.3.3 Por fim, parece-me (é apenas uma intuição) que a presente construção 

se encontra num estádio de gramaticalização ainda menos avançado do que a con-

génere, <viver + gerúndio>. Precisava-se, em todo o caso, de mais elementos (e 

não estão disponíveis), para se poder averiguar da justeza de tal intuição 

3.5. Da variação e especialização nestas formas verbais 

Tanto na qualidade de falante/ouvinte quanto na de leitor/escrevente do portu-

guês, bem como ainda pelas fontes dos corpora, que o confirmam na generalidade, 

é relativamente fácil verificar, porque ressalta logo, que entre <andar a + infinitivo> 

e <andar + gerúndio> se observa uma relação de livre escolha. Isto quer significar 

que se trata de construções alternativas condicionadas não-linguisticamente, por-

tanto espoletadas ou inter-individualmente (de modo mais preciso ainda: por razões 

de ordem geográfica), dando assim origem a var iantes diatópicas, ou intra-

individualmente (ou seja: por um leque de razões expressivas multíplice), originan-

do desta feita variantes diafás icas. A primeira destas duas situações (porque 

demasiado notório) pode verificar-se, antes de mais nada, entre o PE, que prefere a 

construção infinitiva (<andar a + infinitivo>), e o PB, que tem preferência pela 

gerundiva (<andar + gerúndio>), tal como parece ser-lhes próprio,17 e, a seguir 

(apenas no âmbito do PE), entre as variedades do Sul, que preferem a construção 

com gerúndio, e as centrais e nortenhas, que têm preferência pela de infinitivo; por 

seu turno, a segunda das situações focadas, que se observa também entre ambas 

as estruturas acabadas de referir, caracteriza-se desta maneira: em cada área geo-

                                         
17 Já se assinalou esta propriedade a propósito de <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio> (cf., 

pois, supra, cap. III, secção 2.3.) e volta a sublinhar-se noutro lugar (cf., infra, cap. V, secção 4.4.). 
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gráfica onde se usa habitualmente uma construção, um locutor e/ou escrevente, 

não importa por que razão expressiva, selecciona a estrutura que é a preferência 

de outra região. Do exposto resulta estarmos, consequentemente, diante da varia-

ção, fenómeno linguístico já identificado e devidamente caracterizado. 

No que diz respeito a <viver + gerúndio> e <viver a + infinitivo>, constata-se que 

os mesmos tipos de variação registados já em relação às estruturas anteriores 

também se observam relativamente a estas outras, sobretudo o que se apresenta 

em segundo lugar, ou seja, o que tem a ver com a variação – de condicionamento 

não-linguístico – accionada por razões intra-individuais múltiplas. Trata-se, por con-

seguinte, de var iantes diafás icas, predominantemente, e diatópicas, subsi-

diariamente. 

Por fim, entre <andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio>, de um lado, e <viver 

+ gerúndio> e <viver a + infinitivo>, de outro lado, regista-se um outro fenómeno 

linguístico, o que aqui se designa por especial ização, ou seja, de um significado 

prototípico deriva cognitivamente um outro que, porque partilha daquele, se espe-

cializa numa sua particularidade. Assim, as duas primeiras construções expressam 

o progressivocomita tivo descontínuo e as duas segundas, o progressivo-

comita tivo contínuo. 

Abordemos os corpora um pouco mais de perto, destacando o que de mais sig-

nificativo a este respeito nos têm a dizer. E, como parece lógico, vou encetar esta 

abordagem por <andar a + infinitivo>: nenhuma ocorrência de PB no corpus iii, e 

são setenta e uma que o constituem! É, realmente, um facto digno de registo a 

modo de parangona. Esta constatação significa que a estrutura em epígrafe só está 

efectivamente documentada na variante europeia do português (todas as setenta e 

uma ocorrências), para além de contribuir para corroborar o que já se afirmou em 

outros lugares, ou seja: a tendência/preferência do PE para/por construções (peri-

frásticas) de infinitivo. As fontes literárias são de longe as mais representadas (qua-

renta e seis ocorrências), logo seguidas pela imprensa escrita (vinte e três) e, sub-

sidiariamente, de outra origem (de um prefácio: duas): nas primeiras, destacam-se 

as de tipo narrativo (quarenta e quatro), a que se seguem, mas de representação 
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ínfima, as de tipo dramático (duas apenas) e, nas segundas, o destaque vai, como 

seria de esperar, para os periódicos e revistas de circulação nacional (das vinte e 

três, só uma é que é fornecida por um periódico de difusão regional). E, finalmente, 

quanto à sua distribuição, porque só ocorre em PE, o que temos é praticamente 

uma síntese rememorativa do que se escreveu nas páginas precedentes, de modo 

concreto: dez ocorrências de presente progressivocomitativo (1.), cinco de pretérito 

progressivocomitativo (2.), duas de futuro progressivocomitativo (3.), nove de 

imperfeito progressivocomitativo (4.), cinco de mais-que-perfeito progressivocomita-

tivo (5.), três de futuro do pretérito (ou condicional) progressivocomitativo (6.), qua-

tro de conjuntivo presente progressivocomitativo (7.), também quatro de conjuntivo 

imperfeito progressivocomitativo (8.), três de infinitivo progressivocomitativo (11.), 

quatro de infinitivo pessoal progressivocomitativo (12.), apenas uma de gerúndio 

progressivocomitativo (13.), nove de presente composto progressivocomitativo 

(15.), duas de futuro composto progressivocomitativo (16.), quatro de imperfeito 

composto progressivocomitativo (17.) e duas para cada “tempo verbal” perifrástico 

que se segue: conjuntivo presente composto progressivocomitativo (19.), conjuntivo 

imperfeito composto progressivocomitativo (20.) e infinitivo pessoal composto pro-

gressivocomitativo (23.). Em segundo lugar, veja-se o que se passa com <andar + 

gerúndio>: três ocorrências de PB (fontes literárias exclusivamente), com esta dis-

tribuição: uma de presente progressivocomitativo (1.2) e duas de pretérito progres-

sivocomitativo (2.1 e 2.2); uma de PM (fonte literária) no presente progressivocomi-

tativo (1.4); e as restantes catorze (que não são muitas) de PE (mais uma vez, pre-

dominância das fontes literárias: onze ocorrências das de tipo narrativo e uma da 

de tipo dramático, seguidas pela imprensa escrita: duas ocorrências recolhidas em 

periódicos de difusão nacional), distribuídas desta maneira: três (as restantes) de 

presente progressivocomitativo (1.), também três (as sobrantes) de pretérito pro-

gressivocomitativo (2.), uma de futuro progressivocomitativo (3.), quatro (todas) de 

imperfeito progressivocomitativo (4.) e uma de cada “tempo verbal” que explicito a 

seguir: conjuntivo imperfeito progressivocomitativo (8.), conjuntivo futuro progressi-

vocomitativo (9.) e infinitivo progressivocomitativo (11.). Atente-se, em terceiro 
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lugar, na situação de <viver + gerúndio>: apenas três ocorrências, todas de PB, e 

recolhidas exclusivamente em textos literários de tipo narrativo, com a seguinte dis-

tribuição: duas ocorrências de presente progressivocomitativo (1.) e uma de imper-

feito progressivocomitativo (4.). E, por último, resenhe-se o comportamento de 

<viver a + infinitivo>: duas ocorrências de PB (fontes literárias de tipo narrativo, 

exclusivamente), assim distribuídas: uma ocorrência de presente progressivocomi-

tativo (1.) e outra de imperfeito progressivocomitativo (4.); e duas de PE (também 

exclusivamente fontes literárias de tipo narrativo) no imperfeito progressivocomitati-

vo (4.). 

Tendo também presente o que a propósito das construções de progressivo se 

disse sobre a imprensa escrita (nível de língua muito próximo da linguagem corren-

te/culta), nos corpora de momento sob análise, há algo a merecer reparo, que é o 

seguinte: em dois deles (<viver + gerúndio> e <viver a + infinitivo>) não constam 

registos da imprensa escrita;18 quanto a um terceiro (<andar + gerúndio>), apenas 

dois em dezoito; só mesmo o último (<andar a + infinitivo>) é que exibe maior 

representatividade: vinte e três em setenta e um (com presença assinalável, à 

semelhança aliás do que se passa com outras construções19, nos presente pro-

gressivocomitativo (1.) e imperfeito progressivocomitativo (4.) e, ainda dignos de 

menção, nos pretérito progressivocomitativo (2.), infinitivo pessoal progressivocomi-

tativo (12.) e futuro composto progressivocomitativo (16.)). Em todo caso, menos 

de um terço. Podemos, portanto, concluir que, com a ressalva de <andar a + infini-

tivo>, são todas construções habitualmente usadas/actualizadas por falan-

tes/escreventes em registos de língua um pouco mais elaborados ou, até, de índole 

                                         
18 Não se trata de todo, ao contrário do que se poderia pensar, de uma situação insólita. É que, 

embora seja a primeira vez que se regista, aparece noutros corpora que serão objecto de análise, não na 

presente investigação, mas num trabalho subsequente (estão neste caso, por exemplo, <deitar a + infini-

tivo>, <largar a + infinitivo>, <entrar + gerúndio>, <ficar + gerúndio >). 
19 Cf., por exemplo, entre outras das aqui tratadas, <estar a + infinitivo>, <ir + gerúndio> e <vir + 

gerúndio>. 
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idiossincrática, como me parece ser o caso de <viver a + infinitivo> em 4.2 e 4.3 

cuja colheita se efectuou num texto de uma autora lusa. 

Em resumo: as quatro construções cujo tratamento se está mesmo a ultimar, 

conquanto expressem todas, conforme se viu, o progressivocomitativo, nem por 

isso constituem (uma que seja) objecto de erosão/rejeição linguística. E isto acon-

tece precisamente por aquelas exibirem um relacionamento perceptivelmente bem 

diferenciado (daí a sua sobrevivência), que se passa a explicitar: <andar a + infiniti-

vo> e <andar + gerúndio> opõem-se a <viver + gerúndio> e <viver a + infinitivo>, 

porque a língua tem necessidade de representar, pelos seus próprios meios, a dis-

tinção cognitiva (ou especialização de significado) entre progressivocomitativo  

descontínuo e progressivocomita tivo contínuo – isto, por um lado; por 

outro lado, <andar a + infinitivo> e <viver + gerúndio> são formas alternativas (por-

tanto resultado de uma opção feita, como é natural, sempre de modo mais cons-

ciente nuns falantes/escreventes do que noutros), respectivamente, de <andar + 

gerúndio> e <viver a + infinitivo>, facto que permite manifestar ou a origem (daí 

serem var iantes diatópicas, o que acontece mais acentuadamente entre 

<andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio>), ou qualquer tipo de expressividade 

(daí poderem também ser var iantes diafás icas, o que se passa mais pronun-

ciadamente entre <viver + gerúndio> e <viver a + infinitivo>) – modalidades de 

relacionamento estas que não são, como é óbvio, linguisticamente accionadas. 


