
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

FORMAS VERBAIS  
P R O G R E S S I V O G R A D A T I V A S  

 

 

4. Identificação e caracterização 

Este último subtipo de formas verbais progressivas obtém-se flexionando <ir + 
gerúndio>, <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1> (cf., respectivamente, corpora vii, 

viii e ix). 

O traço distintivo que partilham é a focalização da mudança gradual de estado 

sofrida por um “objecto”, medida esta pela sucessão, desde o ponto inicial até ao 

ponto culminante (que pressupõem mas, logicamente, não implicam), dos interva-

los de Tempo próprios da duração de uma situação, com uma diferença apenas: o 

primeiro sintagma fá-lo prospectivamente e os segundo e terceiro, retrospectiva-

mente. 

4.1. Formas verbais com <ir + gerúndio> 

Corpus vii 

1.1. «Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores, 
        e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, 
        e os frutos dão sementes, 
        e as sementes preparam novas árvores.» 

[NPP, p. 9] 
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1.2. «O que vale aos homens, quando confrontados com a realidade feminina, é 
que vão aprendendo com o andar dos anos. Assim, quando passam para o 
liceu, os homens deixam de ser críticos e começam a encorajar a existência de 
dois mundos distintos.» 

[I, 1993/03/05] 
1.3. «Respondendo ao nosso leitor, creio que não há razões para não escrever 
quase, ainda que na escola tenha aprendido quasi. Em sua intenção, e na de 
todos os falantes-escreventes do português, sempre vou dizendo que, numa 
língua, há coisas muito mais importantes do que a ortografia…» 

[P, 1994/01/23] 
1.4. «A árvore, os enfeites, os cânticos, os convidados, as luzes e as prendas, 
tudo se repete propositadamente, com a diferença que as prendas e as pessoas 
se vão tornando cada vez mais ridículas.» 

[I, 1993/12/17] 
1.5. «Passado meio século, com a exploração a prosseguir sob a direcção de 
outro investigador, a cidade castreja vai revelando os seus segredos e reve-
lando-se como uma das grandes estações arqueológicas da Península no cam-
po desta cultura dos castros, que teve a sua base no noroeste peninsular.» 

[Ex, 1994/09/17] 
1.6. «[…]. Para sul é um modesto rio Eiriz que vai estendendo as suas águas.» 

[Ex, 1994/09/17] 
1.7. «Enquanto esperam a chamada para subir à torre, vão sendo sujeitos a 
ordens de comando destinadas a explorar ao máximo todos os reflexos.» 

[P, 1994/02/27] 
1.8. «Esse trajecto tem a virtude de nos ir introduzindo num mundo diferente. 
    Gradualmente, vai-se saindo ao altiplano onde se desenvolve Cusco (situa-
do entre os três e os quatro mil metros de altitude) e descendo para os vales 
férteis onde as comunidades índias repetem ainda hoje gestos milenares.» 

[P, 1994/10/16] 
1.9. «Vou-te cantando, e vou cantando o sol, 
        A terra, a água, o lume e o suor. 
        Vou erguendo o meu hino 
        Como levanta a enxada o cavador!» 

[O, p. 80] 
1.10. «Na CP também se reduz mão-de-obra e as estações vão sendo des-
guarnecidas de pessoal, transformadas em simples apeadeiros, onde, garan-
tem os responsáveis, os comboios continuam a parar e a servir de igual maneira 
os clientes.» 

[P, 1995/07/16] 
1.11. «– Com isto e com o que tu vais abaganhando, já podemos viver. E 
manda-se o Iglésias ao diabo!» 

[TF, p. 28] 
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1.12. «Na brisa da confiança também batem asas os passarinhos que dão a 
alcunha ao Quim, pintarroxos e pintassilgos que lá vão caindo numa rede de 
emalhar que está sempre montada num terreiro ali perto.» 

[Pa 7 (1996/07/07), p. 66] 
1.13. «Obra sua, e fatigosa obra, também são as dezenas de bonecos acabados 
que todos os dias vão sendo transferidos para as pranchas de secagem, 
[…].» 

[C, p. 228] 
1.14. «Assegurar o futuro das pessoas de quem mais gostamos é uma respon-
sabilidade que, com o tempo, vamos assumindo.» 

[…]1 
1.15. «Apesar disso chegaram-me rumores de que algumas pessoas vão mor-
rendo, assim é, senhor, mas trata-se de uma gota de água no oceano, nem 
todas as famílias se atrevem a dar o passo, […]» 

[IM, p. 91] 

2.1. «O que se seguiu talvez tenha sido motivado por esse efeito: vagaroso como 
um lagarto, foi-se aproximando da laje, acercou-se do carabineiro e, com mil 
cuidados, teve artes e audácia para lhe sacar a pistola de dentro do coldre...» 

[JN, 1993/02/14] 
2.2. «Esta primazia da oralidade tem várias raízes: uma, de ordem prática (é 
mais fácil, mais imediato falar do que escrever); outra, da história evolutiva de 
cada um de nós (aprendemos primeiro a falar do que a escrever); outra ainda, 
da história dos povos (as línguas começaram por ser apenas meios de comuni-
cação oral e só pouco a pouco se foi inventando e aperfeiçoando a escrita).» 

[P, 1994/01/23] 
2.3. «Essas divergências foram-se agravando à medida que se ia dando um 
processo de concentração das organizações de extrema-esquerda, que viria a 
originar depois a UDP.» 

[P, 1994/02/06] 
2.4. «As peças, cuidadosamente seleccionadas por especialistas, foram sendo 
reproduzidas por artesãos locais de modo a espelhar a herança única do 
património das igrejas de Goa.» 

[P, 1994/02/06] 
2.5. «Entretanto, os bens da empresa Minas da Borralha, SA, foram sendo 
penhorados, por mor das dívidas contraídas à Segurança Social, à banca e à 
EDP.» 

[P, 1994/02/20] 
2.6. «Hoje, em muitos lugares, portugueses também, sobretudo nas grandes 
cidades, o Pai Natal foi perdendo gradualmente junto da pequenada muito do 

                                         
1 Ocorrência colhida em panfleto publicitário distribuído pela imprensa hebdomadária. 
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prestígio e encanto que lhe advinham da sua origem desconhecida e ainda de 
ser esquivo aos olhares, errante e imprevisível.» 

[P, 1994/12/18] 
2.7. «Durante quase dez anos o primeiro-ministro foi ocupando com força a 
boca de cena, ao mesmo tempo que nos bastidores a oposição tropeçava nos 
cenários e se sucediam líderes nos seus diversos partidos.» 

[P, 1995/01/22] 
2.8. «Foram indo por entre as areias e as rochas, até que chegaram a uma 
gruta para onde entraram os quatro. O rapaz quis ir atrás deles, mas a entrada 
da gruta era muito pequena e ele não cabia.» 

[MM, p. 14] 
2.9. «A voz foi-lhe engrossando pouco a pouco… 
        Foi de carícia branda a afago inteiro… 
        De um só degrau foi devorando dois, 
        Na pressa de quem sobe cego e mouco..» 

[O, p. 28] 
2.10. «Enquanto a nação andava esquiva pelas serras, ninguém se atreveu a 
visionar horizontes para lá da primeira encosta. Mas, passado o Tejo, a grei foi 
abençoando os olhos à grande luz das distâncias e D. Manuel pôde receber ali 
a notícia da chegada de Vasco da Gama à Índia.» 

[Po, pp. 119-120] 
2.11. «Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,» 

[M, p. 59] 
2.12. «[…]. Depois, porque fui achando graça à intervenção política…» 

[P, 1994/01/16] 
2.13. «No princípio, eram 13 homens à volta de uma mesa. Um deles partiu 
pão, serviu vinho e pediu aos companheiros que repetissem o gesto em sua 
memória. Depois, lenta mas progressivamente, o gesto foi sendo estruturado 
e codificado. Assumindo formas cada vez mais complexas de ser dito. Ves-
tindo roupas sagradas, mistérios e perfumes, músicas e artes.» 

[P, 1993/11/23] 
2.14. «Pouco estranho é para mim que revele uma certa incompreensão do que 
eu fui sendo na vida e quase não tenha uma palavra sobre o meu filho, ou seja 
o seu neto.» 

[CS, p. 28] 
2.15. «Os gaibéus foram saindo em grupos ruidosos pela porta do largo.» 

[G, p. 301] 
2.16. «Depois, aos poucos, foi-se desinteressando do paradeiro diário do 
Catalina, do Catarina e do Catavento, deixou de espetar diligentemente as ban-
deirinhas no mapa, embora continuasse a comparecer religiosamente às parti-
das e chegadas dos navios da Insular, na Rocha Conde de Óbidos.» 

[Eq, p. 13] 
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2.17. «Daí a pouco, tudo se precipitou em crescendo, à medida que os batedo-
res foram chegando cada vez mais próximo do local onde os caçadores espe-
ravam, atrás dos resguardos.» 

[Eq, p. 42] 

3.1. «“Tenho a certeza que se as coisas continuam assim, estamos a preparar 
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] 
3.2. «[…]. Mas, mais do que livros, será o ouvido atento e a análise crítica do 
que ouvimos que nos irá dizendo o que usam os portugueses para alimentar as 
suas relações interpessoais. E que nos irá mostrando por que caminhos anda, 
hoje, a nossa língua.» 

[P, 1994/12/11] 
3.3. «O Mundo de Cá – uma expressão do vice-rei D. Francisco de Almeida para 
designar aquelas paragens – é também um percurso pelos trilhos dos portugue-
ses no Oriente, que pode ir sendo acompanhado no PÚBLICO-Magazine, onde, 
nas próximas semanas, Camilo Azevedo e Paulo Varela Gomes, pela sua própria 
pena, irão contando as aventuras imanentes a cada um dos episódios.» 

[P, 1995/10/15] 
3.4. «Amanhã terei as desculpas todas. E os dias, as semanas, os meses, os 
anos irão passando. Como sempre, no seu jeito de fatalidade.» 

[FH, p. 270] 
3.5. «De qualquer forma, esta situação irá evoluindo ao longo do Inverno e, a 
partir de Janeiro, algumas espécies residentes começam a cantar para defender 
os territórios que irão ocupar na próxima Primavera – é o caso das poupas e dos 
chapins-reais, entre outros.» 

[P, 1995/12/03] 
3.6. «Talvez atravesse uma crise de idade, e a lembrança a irá atormentando 
mais e mais, o carro trepidando nas ladeiras.» 

[Es, pp. 111-112] 
3.7. «[…], ah, sim, não estão esquecidos, os gritos de raiva e medo, os uivos de 
dor e agonia, aí fica a menção, note-se, em todo o caso, que irão sendo cada 
vez menos, a mulher do isqueiro, por exemplo, está calada há muito tempo.» 

[EC, p. 207] 
3.8. «[…]. Solicitámos que, por fax – 02-2080148 – ou por carta, confirmem o 
desejo de receber o respectivo dossier em que será arquivada a documentação 
que irá sendo produzida ou recolhida. […].» 

[…]2 

                                         
2 Ocorrência colhida em correspondência da Federação da Cultura Portuguesa. 
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3.9. «[…]. Ali irão sendo gradualmente concentrados quase todos os serviços 
camarários, ficando apenas de fora departamentos como os do Ambiente e 
Espaços Verdes e do Turismo, Desporto e Cultura.» 

[V 210 (1997/03/26 a 04/02), p. 19] 
3.10. «Houve uma altura em que cheguei a pensar que isso pudesse vir a suce-
der, mas os dias foram passando, os rios voltaram ao leito, o que ainda resta de 
tudo aquilo é como a recordação de um sonho mau que o tempo irá extin-
guindo pouco a pouco na memória.» 

[HD, p. 260] 
3.11. «Aí tens a solução para tudo: aceitas o lugar em S. Tomé, que te dará 
prestígio e decerto um vencimento que irás acumulando porque lá não terás 
onde o gastar; […].» 

[Eq, p. 77] 

4.1. «Quis o acaso que essas mulheres engravidassem todas ao mesmo tempo. 
O povo da aldeia aproveitou para fazer espírito, atribuindo ao "Peseta" a paterni-
dade das crianças que essas mulheres iam dando à luz...» 

[JN, 1993/02/14] 
4.2. «Essas divergências foram-se agravando à medida que se ia dando um 
processo de concentração das organizações de extrema-esquerda, que viria a 
originar depois a UDP.» 

[P, 1994/02/06] 
4.3. «Cada vez se me tornava mais claro que o PS era incapaz de proceder a 
reformas de fundo, que ia perdendo uma visão global da sociedade, que a sua 
direcção, pelos seus complexos e preconceitos de esquerda, ia definitivamente 
perder o comboio.» 

[P, 1994/02/06] 
4.4. «No meio da conversa, ia trocando algumas frases do Português que 
aprendera na infância, antes de 1961.» 

[P, 1994/02/06] 
4.5. «“É sempre assim no Natal, no Ano Novo e no Carnaval. Eles gostam de cá 
vir para ver como nós comemoramos as nossas festas”, ia explicando o taxis-
ta, católico, meia-idade, falando por isso ainda algum Português.» 

[P, 1994/02/06] 
4.6. «De cada vez que tocava no assunto acrescentava que o caso estava encer-
rado e que não voltaria a referir-se a ele. Mas o sorriso confiante ia-se tornando 
cada vez mais amarelo.» 

[V 49 (1994/02/24 a 03/02)] 
4.7. «À medida que se ia aproximando dele, o pinhal ia-se tornando maior. 
Até que ficou enorme.» 

[NN, p. 30] 
4.8. «E nessa manhã o rapaz e a Menina, enquanto nadavam na água, iam 
contando um ao outro as histórias do mar e as histórias da terra.» 
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[MM, p. 30] 

4.9. «Depois do banho continuou o seu caminho através das rochas. Ia andan-
do para o sul da praia que era um deserto para onde nunca ninguém ia.» 

[MM, pp. 9-10] 
4.10. «De novo o caminho ia encabritando abada acima. Padornelos estava 
perto, mas mal se divisava.» 

[TF, p. 20] 
4.11. «Através da linguareira, as comadres iam sabendo e comunicando aos 
homens quanto se passava na moradia de Santiago.» 

[TF, p. 32] 
4.12. «Sentindo-se entorpecida, voltou a deitar-se. A claridade do postigo torna-
ra-se mais fusca, ia morrendo pouco a pouco.» 

[TF, p. 49] 
4.13. «As coisas iam sendo, eram, cada vez mais difíceis, já nem tínhamos o 
general Spínola na Presidência da República…» 

[P, 1994/02/13] 
4.14. «A vida de Rodrigo Abrantes, ainda que sem arritmias saboreáveis, ia 
sendo desnudada dia a dia, pouco importando se a invenção a deformava.» 

[RT, p. 155] 
4.15. «Era um espectáculo bonito de se ver: o rio ficava cheio de toros que 
batiam nos pilares da ponte e se acumulavam em frente ao cais, onde iam sen-
do recolhidos.» 

[Al, p. 59] 
4.16. «Ouvido no limiar das grandes matas de pinheiros, que agora iam 
rareando, causava uma apreensão, um desgosto com qualquer coisa de tenta-
dor.» 

[AR, p. 89] 
4.17. «Não tinha nada a ver com a idade, e nem a moral nem o comportamento 
eram para ali chamados; era qualquer coisa que ganhava legitimidade com os 
aumentos do meu pai, os carros que ele ia tendo, as melhorias na sala.» 

[…]3 
4.18. «Habituados até agora, tal como os seus queixosos parceiros da injecção 
intravenosa e da coroa de flores com fita roxa, à segurança resultante da contí-
nua e imparável rotação de vidas e mortes, umas que vinham entrando, outras 
que iam saindo, os lares da terceira e quarta idades não queriam nem pensar 
num futuro de trabalho em que os objectos dos seus cuidados não mudariam 
nunca de cara e de corpo, […]» 

[IM, p. 32] 

                                         
3 Ferro, Rita, O segredo de Chiffon (conto), in Coelho, Luísa (Org.), Intimidades, p. 154. 
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5.1. «E, desde então, o “americano” fora, pouco a pouco, modificando a sua 
atitude para com Ermelinda.» 

[TF, p. 59] 
5.2. «E assim se fora esgotando outra invernia, de nevões que escondiam 
tudo: as reses no curral, os coelhos nas luras, as carvalheiras e os vidoeiros sob 
vestidinhos brancos.» 

[TF, p. 95] 

6.1. «O tipo dominante, porém, é o primeiro, aquele que corresponderia à casa 
mais primitiva e que, por influência “mediterrânica”, iria evoluindo no sentido 
da casa quadrangular.» 

[Ex, 1994/09/17] 
6.2. «Em Março, como Ermelinda se mostrasse mais pesada, a senhora Rita vol-
tou a teimar na sua, diariamente: ela podia ficar em casa, pois aquilo devia estar 
por pouco. Fosse tratando da roupita do fedelho, que eles ir-se-iam remedian-
do.» 

[TF, p. 95] 
6.3. «Se Maria da Paz havia imaginado uma enternecedora cena doméstica em 
que se visse a si mesma escutando a leitura enquanto iria bebendo em peque-
nos goles o chá que ela própria preparara na cozinha do homem amado, podia 
tirar daí o sentido.» 

[HD, p. 154] 

7.1. «[…]. E de preferência com conversações públicas. Para que o eleitorado vá 
sendo informado sobre quais as cedências do Partido Comunista ou os blo-
queios que este partido possa pôr à coligação entre os dois partidos.» 

[I, 1993/12/17] 
7.2. «A esferográfica é um bom instrumento de trabalho para escritores cegos, 
não serve para lhe dar a ler o que tenha ecrito, mas serve para saber onde 
escreveu, basta que vá seguindo com o dedo a depressão da última linha escri-
ta, […].» 

[EC, pp. 277-278] 
7.3. «[…]; os menos sagazes terão dito consigo, ao vê-los, que é bom que Fidélia 
vá aliviando o luto do coração.» 

[MA, p. 141] 
7.4. «As raízes das árvores já estão penetrando no cavername, não tarda que 
estas velas içadas deixem de ser precisas, bastará que o vento sopre nas copas 
e vá encaminhando a caravela ao seu destino.» 

[CID, p. 34] 
7.5. «E neste momento – como vo-lo disse – estamos a escassas quatro horas 
do fim do Ano Velho e não faltará pelos lares onde existe concórdia e algum 
dinheiro quem vá preparando garrafas de espumante para saudar o Novo.» 

[Putos, p. 163] 
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7.6. «Deixemos que treze duríssimos anos vão gotejando da torneira do tempo 
na pia da eternidade; […].» 

[Putos, p. 191] 

8.1. «O objectivo foi o de desenvolver os estudos históricos e simultaneamente 
lograr uma visão histórica mais objectiva que fosse proporcionando um 
melhor entendimento entre nós.» 

[P, 1994/02/06] 
8.2. «É perfeitamente natural que o imaginário de uma ou mais comunidades se 
fosse abastecendo de motivos sagrados, sorte que bafejou este S. Nicolau que 
inclusivamente é o patrono da Rússia, cujo último czar lhe ostentava o nome.» 

[P, 1994/12/18] 
8.3. «“Conseguiu-se que Salazar fosse recuperando, apesar de ter ficado 
extremamente inferiorizado, pois perdeu os movimentos dos membros esquerdos 
e metade da visão nos dois olhos”.» 

[P, 1995/03/12] 
8.4. «Aliás, conta o sobrinho, foi por isso mesmo que tiveram uma audiência 
com o Papa – o que, no seu entender, fez com que muitos padres já se fossem 
calando, sobretudo os padres seculares, porque os das ordens sempre o aceita-
ram.» 

[P, 1995/07/12] 
8.5. «Em Março, como Ermelinda se mostrasse mais pesada, a senhora Rita vol-
tou a teimar na sua, diariamente: ela podia ficar em casa, pois aquilo devia estar 
por pouco. Fosse tratando da roupita do fedelho, que eles ir-se-iam remedian-
do.» 

[TF, p. 95] 
8.6. «O Grego renunciara à amiga, ciente de que cada coisa tem seu tempo. 
Esperava que Benito lhe fosse falando de Do Céu, o que raro sucedia, e sem-
pre poupando nas palavras.» 

[TPBP, p. 83] 
8.7. «Chego a perceber o fluxo do silêncio, e é como um silêncio que viesse por 
baixo do chão, e o chão se enrolasse feito tapete que fosse abafando todos os 
sons até o outro lado da avenida.» 

[Es, p. 45] 
8.8. «[…], e, deitada de costas, com os olhos fitos no tecto, deixou que as suas 
confusas ideias se fossem a pouco e pouco ordenando e tomassem o cami-
nho […]» 

[HD, p. 186] 

9.1. «O Conselho Europeu terá de reservar para si o papel impulsionador da 
União e definidor das orientações políticas gerais. O seu protagonismo resultará 
acrescido à medida que a União for ganhando mais dimensão política.» 

[P, 1995/06/04] 
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9.2. «Carvalhas ficará perto de Vila Real de Santo António, de 1 a 21 de Agosto, 
acompanhado da mulher, do filho, do cão e dos amigos que forem aparecen-
do e, segundo os serviços de imprensa do PCP, ainda terá tempo para participar 
em dois comícios.» 

[JN, 1995/07/28] 
9.3. «Em plena era da informação, do saber e da popularização da ciência e da 
tecnologia, o analfabetismo em Portugal não é, assim, um problema marginal 
que os governos esperam que se resolva naturalmente, à medida que os analfa-
betos forem morrendo. […].» 

[Ex, 1997/07/05] 
9.4. «Isto porque as empresas não vão voltar as costas às oportunidades de 
fazer dinheiro que forem sendo abertas à medida que os genes e a sua activi-
dade forem sendo descobertos, afirma» 

[P, 2000/06/26] 
9.5. «Sim, talvez, respondeu Tertuliano Máximo Afonso, mas isso não é o mais 
urgente, aliás é muito provável que não venha a precisar de ver todos os filmes 
produzidos, portanto principiaremos pelos que têm aqui, e depois, consoante os 
resultados e as conclusões a que for chegando, assim orientarei as minhas 
futuras escolhas.» 

[HD, pp. 52-53] 
9.6. «Bom, agora que já estou acordado não se esqueça de me comunicar o que 
se for passando.» 

[EL, p. 160] 
10.1. «Vai cantando! 
          Vai passando e vai durando, 
          Asa branca deste dia!» 

[O, p. 69] 
10.2. «– Até amanhã; vá fazendo as encomendas.» 

[MA, p. 170] 
10.3. «Estou certo de que começará a mudar de opinião quando souber que os 
vigilantes regressaram sãos e salvos a suas casas, se ainda não se esqueceu das 
orações da sua infância, vá rezando para que isso aconteça, […]» 

[IM, p. 54] 

11.1. «Esse trajecto tem a virtude de nos ir introduzindo num mundo diferen-
te. 
      Gradualmente, vai-se saindo ao altiplano onde se desenvolve Cusco (situado 
entre os três e os quatro mil metros de altitude) e descendo para os vales férteis 
onde as comunidades índias repetem ainda hoje gestos milenares.» 

[P, 1994/10/16] 
11.2. «Quero, para meu próprio gosto de analisar-me, ir, à medida que isso me 
ajeite, ir pondo em palavras os processos mentais que em mim são um só, 
esse, o de uma vida devotada ao sonho, de uma alma educada só em sonhar.» 
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[LD (1.ª Parte), pp. 51-52] 

11.3. «Mais do que fruir a directa emoção dum lúdico passeio, quem percorre o 
Alentejo tem de meditar. E ir explicando aos olhos a significação profunda do 
que vê.» 

[Po, p. 122] 
11.4. «Ainda se aparecessem muitas [peles] de texugo e de tourão, em que os 
ganhos pingavam mais, sempre se poderia ir vivendo. Mas não.» 

[TF, p. 19] 
11.5. «O Mundo de Cá – uma expressão do vice-rei D. Francisco de Almeida 
para designar aquelas paragens – é também um percurso pelos trilhos dos por-
tugueses no Oriente, que pode ir sendo acompanhado no PÚBLICO-Magazine, 
onde, nas próximas semanas, Camilo Azevedo e Paulo Varela Gomes, pela sua 
própria pena, irão contando as aventuras imanentes a cada um dos episódios.» 

[P, 1995/10/15] 
11.6. «Custa-me ir cumprindo tantas pequenas mortes, essas que apenas nós 
notamos, na íntima obscuridade de nós. Me deixe, inspector, que eu acabei de 
morrer um bocadinho.» 

[VF, p. 56] 

12.1. «[…]. O melhor é ir pondo de parte o que eu queria dar. Depois, um dia, 
dou-o todo junto…» 

[TF, p. 104] 
12.2. «É preciso vencer uma repulsa inicial para a pouco e pouco irmos des-
cobrindo os estranhos cactos em forma de Rato Mickey, os esquivos pardais de 
Darwin, os lagartos e as iguanas, […].» 

[Pa 8 (1996/07/14), p. 57] 
12.3. «Como o rapaz dos bois, comprariam um pente verde e um espelho 
redondo com flores encarnadas e amarelas por detrás. Usariam risco no cabelo 
para irem rondando as cachopas mais maneiras dos ranchos que ali viessem.» 

[G, pp. 135-136] 
12.4. «[…]. Entretanto é de irem afinando os sentidos, para a fruição de um 
excelente e tradicional repasto, num naco de Algarve preservado e valorizado.» 

[Ex, 1996/09/28] 

15.1. «A razão que então levou aquele grupo de jovens a dedicarem-se com 
entusiasmo à tradução das Confissões foi não só o valor intrínseco e admirável 
deste livro cuja mensagem tem ido crescendo ao longo dos tempos, mas ain-
da o facto de Santo Agostinho ter estado sempre presente na tradição do pen-
samento português e hoje já quase só dispormos de traduções estrangeiras…» 
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[…]4 

17.1. «Do Céu divorciara-se há muitos anos do Caravela, ou ele dela, e pela Rua 
do Vento tinha ido desfilando uma procissão de namorados cada vez mais 
bravos e de menores recursos que chegaram mesmo a roubá-la, pilhando da 
saleta os presentes com que o pescador julgara emendar as suas longas ausên-
cias na Terra Nova.» 

[TPBP, p. 218] 
17.2. «[…]. Desde que o enganava nunca se sentira tão angustiada como agora. 
Ele havia ido, pouco a pouco, reduzindo-se na sua consideração.» 

[TF, p. 84] 
17.3. «Durante sete meses, que tantos foram os que a trégua unilateral da mor-
te havia durado, tinham-se ido acumulando em uma nunca vista lista de 
espera mais de sessenta mil moribundos, exactamente sessenta e dois mil qui-
nhentos e oitenta, postos de uma vez em paz por obra de um instante único, 
[…]» 

[IM, p. 113] 

19.1. «Ao longo dos séculos, porém, embora a língua se tenha ido modifi-
cando sob o ponto de vista fonético, a antiga grafia grega foi conservada, tendo 
as palavras passado a pronunciar-se, contudo, de uma forma bastante diversa 
daquela que tinham de início.» 

[…]5 
 

4.1.1. Propriedades morfo-sintácticas 

4.1.1.1 Morfo-sintacticamente, o corpus vii documenta as compatibilidades de 

<ir + gerúndio> que a seguir se discriminam: com o presente (1.) nas P1 (3 e 9 – 

três vezes), P2 (11), P3 (5, 6 e 8), P4 (14) e P6 (1, 2, 4, 7, 10, 12, 13 e 15); o 

pretérito (2.) nas P1 (12 e 14), P2 (11), P3 (1, 2, 6, 7, 9 – duas vezes –, 10, 13 e 

16) e P6 (3, 4, 5, 8, 15 e 17); o futuro (3.) nas P2 (11), P3 (2 – duas vezes –, 5, 

6, 8 e 10) e P6 (1, 3, 4, 7 e 9); o imperfeito (4.) nas P3 (2, 3, 4, 5, 6, 7 – duas 

                                         
4 Ocorrência colhida em Ao leitor (p. 7) da versão portuguesa (revista por Lúcio Craveiro da Silva e 

Elias Couto) das Confissões de Santo Agostinho. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 131999. 
5 Ocorrência colhida em Walter, H., A Aventura das Línguas do Ocidente (trad. port. de L‘Aventure 

des Langues en Occident por Manuel Ramos). Lisboa: Terramar, 1996, p. 36. 
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vezes –, 9, 10, 12, 14 e 17) e P6 (1, 8, 11, 13, 15, 16 e 18); o mais-que-perfeito 

(5.): duas ocorrências, de P3;6 o futuro do pretérito (ou condicional) (6.) nas P3 (1 

e 3) e P6 (2); o conjuntivo presente (7.) nas P2 (2), P3 (1, 2, 3, 4 e 5) e P6 (6); o 

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

(9.) nas P1 (5), P3 (1 e 6) e P6 (2, 3 e 4); o imperativo (10.) nas P2 (1 – três 

vezes) e P3 (2 e 3)7; o infinitivo (11.): seis ocorrências; o infinitivo pessoal (12.) 

nas P1 (1), P4 (2) e P6 (3 e 4); o presente composto (15.): apenas uma ocorrên-

cia, de P3; o imperfeito composto (17.) nas P3 (1 e 2) e P6 (3); e com o conjuntivo 

presente composto (19.): também só uma ocorrência, e de P3. 
 

4.1.1.2 É a mais documentada das três construções de progressivogradativo, 

isto é, a que maior número de subparadigmas exibe. Dos vinte e quatro possíveis 

só nove é que não apresentam registos, o que quer dizer que são praticamente 

dois terços que estão efectivamente documentados. As ausências encontram, evi-

dentemente, uma explicação no que a seguir se escreve: a sua não ocorrência com 

o gerúndio (13.) deve-se, penso, à contiguidade de (duas) formas em <-ndo>, pos-

síveis, mas que a variante europeia do português, muito provavelmente por uma 

questão eufónica, tenta ao máximo evitar; a sua ocorrência com o particípio (14.) 

explica-se tal como até aqui se tem feito, ou seja, só aparece combinado com as 

formas verbais dos auxiliares constituintes dos subparadigmas compostos (cf. 15.1, 

17.1, 17.2, 17.3 e 19.1); as restantes ausências – ou da sua combinação não 

documentada com o futuro composto (16.), o futuro do pretérito (ou condicional) 

composto (18.), o conjuntivo imperfeito composto (20.), o conjuntivo futuro com-

posto (21.), o infinitivo composto (22.), o infinitivo pessoal composto (23.) e o 

gerúndio composto (24.) – não fazem mais do que denunciar a baixa combinabili-

dade (e nunca incompatibilidade) do significado aspectual progressivogradativo (na 

                                         
6 Cf. comentários tecidos a propósito dos subparadigmas homónimos de <estar a + infinitivo> (p. 

172), <estar + gerúndio> (p. 194) e <andar a + infinitivo> (p. 215). 
7 Formas verbais de P3, mas o pronome e/ou forma de tratamento que as determina/m é de P2 – 

daí o valor de imperativo. Sobre isto, cf. nota 4 ao cap. III. 



 

 

HENRIQUE BARROSO 

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

 
ocorrência, também ‘prospectivo’), expresso pela construção em análise, com os 

significados de tempo-aspecto-modo (sobretudo ‘anterioridade’ + ‘retrospectivida-

de’), expressos neste caso pelas formas compostas do verbo8. 

Facto digno de registo, visto não ocorrer com nenhuma das seis construções até 

agora estudadas, é a combinabilidade de <ir + gerúndio> com o imperativo. De 

facto, esta combinação só é possível (o que não acontece nunca com aquelas) por-

que o ponto/momento de partida (sempre não considerado) ou ‘orientação a partir 

do aqui-agora-eu discursivo’ se constitui como o traço semântico identificador da 

unidade lexical <ir>, que se mantém abstractamente na sua qualidade de auxiliar 

aspectual, como é o caso. 
 

4.1.1.3 Da relação anterior resulta estarem efectivamente documentados o 

presente progressivogradativo (1.) em cinco PN, o pretér i to progressivo-

gradativo (2.) em quatro, o fu turo progressivogradativo (3.) em três, o 

imperfe i to progressivgradativo (4.) em duas, o mais -que-per fe i to pro-

gressivogradativo (5.) numa, o fu turo do  pretér i to (ou condicional ) pro-

gressivogradativo (6.) em duas, o conjuntivo presente progressivograda-

t ivo (7.) em três, o conjuntivo imperfe i to progressivogradativo (8.) em 

duas, o conjuntivo fu turo progressivogradativo (9.) em três, o imperativo 

progressivogradativo (10.) em duas, o inf ini t ivo progressivogradativo  

(11.), o inf ini t ivo pessoal  progressivogradativo (12.) em três, o presente 

composto progressivogradativo (15.) apenas numa, o imperfe i to compos-

to progressivogradativo (17.) em duas e o conjuntivo presente compos to  

progressivogradativo (19.) só numa PN. 
 

                                         
8 Esta constatação-explicação é extensiva às demais construções de progressivogradativo, pois mani-

festam mutatis mutandis a mesma propriedade nas formas homónimas, ou seja, a sua baixa combinabi-

lidade com os subparadigmas compostos. Excepção, se é que se pode assim falar, só mesmo o presente 
composto progressivogradativo (15.) de <vir a + infinitivo1>. 
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4.1.1.4 Muito embora haja alguns subparadigmas bastante completos no que 

às pessoas-número diz respeito (presente progressivogradativo: cinco PN, pretérito 

progressivogradativo: quatro e os futuro progressivogradativo, conjuntivo presente 

progressivogradativo, conjuntivo futuro progressivogradativo e infinitivo pessoal pro-

gressivogradativo: três PN cada), não pode deixar de ser notado o número extraor-

dinário de vezes que P3 e P6, conjuntamente consideradas, ocorre: segundo o cor-

pus, são oitenta e nove contra dezassete (das restantes ou, mais precisamente: P1, 

P2 e P4)9, e devido ao facto, como se tem repetidamente dito, de P3 e P6 não 

apresentarem quaisquer restrições de selecção quanto à natureza referencial do 

sujeito. 
 

4.1.1.5 Como corolário da análise que se tem vindo a fazer de <ir + gerúndio>, 

pode dizer-se que se está na presença de um paradigma idiossincrasicamente 

completo e que não parece demonstrar uma preferência de combinação morfo-

sintáctica especial: para além do presente progressivogradativo (1.) e do imperfeito 

progressivogradativo (4.), que se encontram ao mesmo nível de combinabilidade 

morfo-sintáctica das construções anteriores, sobretudo o pretérito progressivograda-

tivo (2.) mas também o futuro progressivogradativo (3.), o conjuntivo presente pro-

gressivogradativo (7.), o conjuntivo imperfeito progressivogradativo (8.), etc. (só 

mesmo com excepção dos subparadigmas compostos) estão aí para infirmar qual-

quer combinação morfo-sintáctica preferencial. 

4.1.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

4.1.2.1 De acordo com o corpus vii, <ir + gerúndio> ocupa, em termos proposi-

cionais, uma posição mais ou menos intermédia entre as três primeiras constru-

ções (que se enquadram em três tipos e exibem seis e mais estruturas proposicio-

                                         
9 Porque P5 não está documentada – o que não é de estranhar, uma vez que se trata da forma de 

PN de uso cada vez mais restringido a certos dialectos e/ou idiolectos e, também, a certas fórmulas do 

discurso eclesiástico. 
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nais, conforme se viu) e as três últimas (que se enquadram num único tipo osten-

tando também uma só estrutura), ou seja, enquadra-se, por sua vez e de facto, em 

dois tipos (um transversal a todas as construções: o declarativo; e um outro que 

aparece a sério pela primeira vez: o imperativo), combinando-se apenas com as 

formas afirmativa, activa ou passiva e neutra ou enfática, concretamente: declarati-

vo/afirmativa-activa-neutra (noventa e duas vezes: estrutura presente, de novo, em 

mais de quatro quintos das ocorrências!), declarativo/afirmativa-activa-enfática 

(uma vez: 1.2), declarativo/afirmativa-passiva-neutra (catorze vezes: 1.7, 10, 13; 

2.4, 5, 13 – primeira ocorrência –; 3.8, 9; 4.14, 15; 7.1; 9.4 – as duas ocorrên-

cias–; 11.5) e imperativo/afirmativa-activa-neutra (cinco vezes: 10.1 – as três ocor-

rências –, 2, 3). 

A construção em análise não está documentada, portanto, nem com o optativo 

(o que é, aliás, habitual), nem com o exclamativo nem, ainda, com o interrogativo 

(que, pelo contrário, costumam aparecer de vez em quando). No que respeita a 

estes últimos, de modo algum se deve interpretar a sua ausência como sinónimo 

de agramaticalidade. Para além disso (é um facto deveras digno de registo porque 

partilhado por todas as construções de progressivogradativo), nenhum dos tipos 

aparece combinado com a forma proposicional negativa. E, julgo, não por ser de 

todo incompatível, mas por desvirtuar a essência do significado aspectual em epí-

grafe. 

Excepto, como é natural, no imperativo progressivogradativo (10.), em mais 

nenhum dos restantes catorze subparadigmas que constituem o presente corpus 

faltam ocorrências que exibem, pode-se dizê-lo com toda a legitimidade, a estrutura 

proposicional por excelência (declarativo/afirmativa-activa-neutra), distribuída desta 

maneira: nalguns, exclusivamente; noutros, maioritária e/ou esmagadoramente. 

Estão, no primeiro caso, o mais-que-perfeito progressivogradativo (5.), o futuro do 

pretérito (ou condicional) progressivogradativo (6.), o conjuntivo imperfeito progres-

sivogradativo (8.), o infinitivo pessoal progressivogradativo (12.), o presente com-

posto progressivogradativo (15.), o imperfeito composto progressivogradativo (17.) 

e o conjuntivo presente composto progressivogradativo (19.) e, no segundo, o pre-
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sente progressivogradativo (1.), o pretérito progressivogradativo (2.), o futuro pro-

gressivogradativo (3.), o imperfeito progressivogradativo (4.), o conjuntivo presente 

progressivogradativo (7.), o conjuntivo futuro progressivogradativo (9.) e o infinitivo 

progressivogradativo (11.). Não é, pois, difícil de verificar que esta discriminação 

tem ainda a vantagem de, por um lado, corroborar a prototipicidade da estrutura 

proposicional em causa e, por outro, assinalar a tendência monoproposicional de 

uns subparadigmas e pluriproposicional de outros, não se afastando assim do que 

até aqui se tem observado. 
 

4.1.2.2 Em conformidade com o respectivo corpus, <ir + gerúndio> só não exi-

be ocorrências com sujeito nulo – o que não constitui, de qualquer modo, nenhu-

ma prova da sua incompatibilidade (basta, por exemplo, cf. «Sempre vai havendo 

pessoas interessantes.» e «Ia anoitecendo cada vez mais cedo.», que a derrogam 

completamente). Dos demais tipos, o ‘animado e não-humano’ é de ocorrência 

escassa (só uma: cf. 1.12) e os ‘animado e humano’ e ‘inanimado’, ao invés, de 

ocorrência abundante: o primeiro está representado sessenta e uma vezes e o 

segundo, quarenta e nove, e tanto um quanto o outro documentados em pratica-

mente todos os subparadigmas (exceptuam-se só o presente composto progressi-

vogradativo (15.), de ocorrência única, que aparece combinado com um sujeito de 

tipo ‘inanimado’, e o infinitivo pessoal progressivogradativo (12.), de ocorrência 

quádrupla, que aparece combinado com sujeitos de tipo ‘animado e humano’). Tra-

ta-se, por conseguinte, de uma propriedade transversal, característica também des-

ta construção (cf., pois, para sujeitos de tipo ‘inanimado’, 1.1, 2.3, 3.10, 4.15, 5.2, 

6.1, 7.4, 8.7, 9.4 – primeira ocorrência –, 10.1, 11.5, 17.1, 19.1 e, para sujeitos 

de tipo ‘animado e humano’, 1.7, 2.12, 3.11, 4.9, 5.1, 6.3, 7.3, 8.5, 9.2, 10.2, 

11.2, 17.3). Para além disso, ocorrem ainda duas situações sui generis: um sujeito 

‘híbrido’, ou seja, ‘inanimado’ + ‘animado e humano’ (cf. 1.4 e 9.4 – segunda 

ocorrência) e um outro ‘misto’, isto é, ‘animado e humano’ + ‘animado e não-

humano’ (cf. 2.8 e 4.8). 
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4.1.2.3 Os predicados verbais que ocorrem combinados com a construção em 

análise arrumam-se em sete configurações sintácticas, com predomínio notório das 

de tipo transitivo, à frente das quais se encontra – como logicamente se esperaria 

– a transi t iva que selecciona um argumento interno com a relação gramatical de 

objecto directo, para além naturalmente de um argumento externo com a relação 

gramatical de sujeito. É que aquele (o OD), muitas vezes, corresponde a um argu-

mento interno afectado ou efectuado (isto é: objecto cuja mudança de 

estado sofrida permite medir a evolução gradual do processo em direcção ao seu 

cumprimento), que é característico de um número considerável de predicados ver-

bais de processo culminado, e estes (vamos vê-lo daqui a pouco)10, por quadrarem 

especialmente bem em termos de compatibilidade aspectual, combinam-se de pre-

ferência com as construções de progressivogradativo ou vice-versa. 

Conheçam-se, então, as configurações sintácticas em que <ir + gerúndio> apa-

rece e respectiva representatividade: a transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + 

um arg. int./OD), já referida, situa-se algures entre a ocorrência esmagadora e a 

maioritária, e bem distribuída pelo paradigma (cf., entre outras, as ocorrências 1.3, 

11; 2.2 – ambas as ocorrências –, 10; 3.3, 10; 4.3, 17; 5.1; 6.3; 7.5; 8.4; 9.1; 

10.2; 11.6; 12.3; 17.2 e 19.1); de representação considerável/reduzida, mas de 

menor distribuição paradigmática (uma em nove e três em seis subparadigmas), 

estão as configurações inergativa (cf., por exemplo, 1.2, 2.15, 3.4, 4.5, 6.1, 8.3, 

10.1 – as três ocorrências –, 11.4 e 17.1), inacusativa (cf., por exemplo, 1.1, 

2.17, 4.12, 5.2, 9.6 e 15.1), transi t iva (três lugares: um arg. ext./S + dois argu-

mentos internos/OD e O) (cf., por exemplo, 1.13, 2.1, 4.7 – primeira ocorrência –, 

7.4, 8.2 e 11.1) e transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./O) (cf., 

por exemplo, 1.12, 2.8, 4.9, 7.6, 8.5 e 9.5); e, por último, de ocorrência e distri-

buição paradigmática reduzidas (em apenas quatro subparadigmas), contam-se a 

di transi t iva (cf., por exemplo, 1.7, 3.2 – ambas as ocorrências –, 4.8 e 11.3) e a 

                                         
10 Cf., infra, secção 4.1.3. 
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copula tiva (cf., por exemplo, 1.4, de núcleo adjectival; 2.4, de núcleo nominal; 

3.7, de núcleo adverbial; e 4.13, também de núcleo adjectival). 
 

4.1.2.4 O corpus fornece só uma ocorrência com <haver + particípio>, e igual-

mente no imperfeito composto perifrástico (aqui, evidentemente, no imperfeito 

composto progressivogradativo: cf. 17.2). Estes factos confirmam, por um lado, o 

carácter alternativo da construção a afectar apenas o ‘tempo verbal’ perifrástico em 

causa e, por outro, a sua ínfima frequência de ocorrência. 
 

4.1.2.5 Volta a verificar-se aqui a preferência de combinação do infinitivo peri-

frástico com os auxiliares de modo: das seis ocorrências que compõem o subpara-

digma infinitivo progressivogradativo (11.), quatro são determinadas, precedendo-

as, ou por <querer> (cf. 11.2), no presente, ou por <ter de > (cf. 11.3), também no 

presente, ou ainda por <poder> (cf. 11.4 e 5), no futuro do pretérito (ou condicio-

nal) e presente, respectivamente. 
 

4.1.2.6 À semelhança de outras construções já estudadas, <ir + gerúndio> 

também admite a intercalação de categoriais vários entre o auxiliar e o auxiliado, 

sem que a unidade do sintagma verbal em questão resulte abalada: inserção de 

clíticos, com as relações gramaticais de sujeito (1.8: <se>), objecto directo (1.9: 

<te>) e objecto indirecto (2.9: <lhe>), e de adverbiais graduais (3.9: <gradualmen-

te>, 5.1 e 17.2: <pouco a pouco> e 8.8: <a pouco e pouco>). 

4.1.3. Propriedades semântico-lexicais 

4.1.3.1 Dada a natureza significativa do progressivogradativo (evolução de 

uma situação ao longo do eixo temporal), só os predicados verbais (dinâmicos) 

durativos orientados para um ponto culminante é que podem, rigorosamente, com-

binar-se com a construção em análise. De facto, em contextos estritamente neu-

tros, os predicados verbais de processo culminado com argumento interno geral-

mente afectado são os únicos capazes de preencher esse requisito. Para além dis-
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so, a própria semântica do auxiliar <ir>, verbo de movimento orientado (implica, 

portanto, um limite), determina este tipo de combinatória: predicados verbais téli-

cos ou intrinsecamente delimitados. Daqui resulta que os predicados verbais de 

processo (ou de actividade), de culminação e pontuais e, ainda, os estativos se 

combinem dificilmente com o sintagma verbal tido agora em consideração: os pri-

meiros por carecerem do traço ‘télico’ (ou ‘intrinsecamente delimitado’); os segun-

dos, do traço ‘durativo’; os terceiros, de ambos (‘télico’ e ‘durativo’); e os últimos, 

exibindo apenas o traço ‘durativo’, por carecerem dos traços ‘dinâmico’ e ‘télico’. 

Ora, a ocorrerem, ou é porque o contexto cria as condições necessárias à sua 

transformação – o que acontece com alguma frequência graças à acção de certos 

categoriais, sobretudo de adverbiais graduais – ou, não se tendo transformado mas 

permanecendo apesar disso compatíveis – o que também não é raro ocorrer –, é 

outro o significado aspectual expresso, resultante este da combinação de <ir + 

gerúndio> com o tipo accional do predicado verbal que funciona como auxiliado. 

Isto significa que o aspecto lexical (ou a accionalidade) interfere com o aspecto 

gramatical (concretamente, com o aspecto expresso perifrasticamente) ou, se se 

preferir, que este último não ocorre (ou não pode ocorrer) independentemente 

daquele. É, pois, evidente que este tipo de interferências tem implicações directas 

na (ou no processo de) gramaticalização da construção em causa. 

Em termos de semântica aspectual, o corpus vii, para além de fornecer outras 

indicações, de que se destacam naturalmente as mais relevantes, corrobora em 

toda a sua extensão o que acabou de se afirmar – aliás, só foi possível fazê-lo à sua 

luz. Com efeito, basta convocar algumas ocorrências (cf., entre muitas outras pos-

síveis, 1.1, 9 – todas –, 10 – ambas –; 2.1, 11; 3.3, 8, 11; 4.8, 16; 5.2; 6.2; 7.1, 

5; 8.1, 5; 10.2; 11.1, 3, 6; 12.1, 4), para se verem confirmadas não só a preferên-

cia de combinação de <ir + gerúndio> por predicados verbais de processo culmi-

nado (quer por natureza, quer contextualmente transformados11) com argumento 

                                         
11 Por exemplo, <cantar>, em «Os pássaros cantam alegremente na Primavera.», é um predicado 

verbal de processo. Porém, na ocorrência 1.9, ao combinar-se com os argumentos internos <te> e <o 
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interno geralmente afectado (OD, predominantemente, mas também OI e O, nas 

configurações sintácticas transitivas em geral, e S, na inacusativa e na forma passi-

va das transitivas) como também, e sobretudo, o seu carácter semântico (durativos 

e télicos) possibilitar, em contextos de todo neutros, a actualização do significado 

aspectual em epígrafe. 

É particularmente em contextos não-neutros que aparecem, para além ainda 

dos óbvios de processo culminado, saindo assim reforçada a expressão do progres-

sivogradativo (cf., por exemplo, 2.2 – segunda ocorrência –, 312, 6, 9 – primeira 

ocorrência –, 13 – as duas primeiras ocorrências; 3.1, 9, 10; 4.2, 7 – primeira 

ocorrência –, 14; 5.1; 8.8; 11.2; 15.1; 17.2, 3 e 19.1), os demais tipos accionais 

de predicados verbais (no corpus estão claramente representados os de culmina-

ção, mas também os estativos), todavia já transformados, de molde a poder 

expressar-se o significado aspectual de que nos estamos ocupando: <aprender>, 

por exemplo, é um predicado verbal de culminação porém, em 1.2, porque combi-

nado com o adverbial gradual <com o andar dos anos>, que lhe confere o traço 

‘durativo’, e uma vez que já é intrinsecamente delimitado, passa a predicado verbal 

de processo culminado (com arg. int. implícito), tornando-se assim compatível com 

<ir + gerúndio> (cf. outros casos semelhantes em 2.2 – primeira ocorrência –, 6, 

16; 4.3, 12; 9.1 e 12.2); <ser> é um predicado verbal estativo mas, em 3.7, pelo 

simples facto de fazer parte integrante da forma verbal perifrástica em causa, <ir> 

(verbo de movimento orientado, portanto dinâmico, durativo e télico), na sua quali-

dade de auxiliar, acaba por transmitir-lhe estes traços que, coadjuvados pelo adver-

bial gradual <cada vez menos>, o tornam faseável, passando assim a predicado 

                                                                                                       
sol> (porque repetido), com a relação gramatical de ODs, que actuam como delimitadores, torna-se num 

predicado verbal de processo culminado, logo compatível com a construção de progressivogradativo em 

análise. 
12 Trata-se de uma ocorrência em que se verifica que é o <se> reflexivo com verbos transitivos (mas 

também se passa o mesmo com ergativos) que desempenha o papel de argumento interno afectado. 

Sobre esta matéria, cf., por exemplo, Brianti (1992: 218). 
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verbal de processo culminado, logo compatível com o sintagma verbal em análise 

(cf. outros casos análogos em 1.4; 4.6, 7 – segunda ocorrência – e 13). 

Por seu turno, quando o contexto não é suficiente para alterar o tipo accional do 

predicado verbal, e isto não for sinónimo de agramaticalidade, são observáveis 

duas situações distintas. Em primeiro lugar, <ir + gerúndio> só é compatível com 

predicados verbais pontuais e de culminação, que são télicos e de pontual e escas-

sa duração, se o argumento interno (seja com a relação gramatical de sujeito, na 

configuração sintáctica inacusativa, seja com a de objecto directo ou outra, nas 

configurações sintácticas transitivas em geral) estiver obrigatoriamente no plural (ou 

apontar para um plural, como em 9.6 – ocorrência de um predicado pontual –, ou 

for um nome colectivo, como em «Vai morrendo muita gente.», ou não-contável, 

como em «A água vai entrando pelo telhado.» – ambos predicados verbais de 

culminação), o requisito morfo-sintáctico(-semântico) imprescindível à sua gramati-

calidade (no singular, e neste contexto, é de todo agramatical). Porém, como já se 

assinalou mas só agora se pode concretizar, o significado aspectual que sobressai 

é o re i terativo/i terativo, que é próprio de uma situação que se repete de modo 

indefinido e regular, propriedades que o fazem por isso desembocar no progressi-

vogradativo – daí poder dizer-se que se trata de uma das suas modalidades de rea-

lização (as outras são a gradual idade e a mutabi l idade)13. Portanto, o que 

está de facto marcado é o re i terativo, resultante, conforme se escreveu já, da 

combinação de <ir + gerúndio> com predicados verbais pontuais e de culminação, 

e que as ocorrências seguintes comprovam inteiramente: 1.12, <cair>, 3.4 e 10.1 

(segunda ocorrência), <passar>, cujo argumento interno desempenha a relação 

gramatical de sujeito (predicados verbais pontuais) e 1.15, <morrer>, 2.15 e 4.18, 

<sair>, 9.2, <aparecer>, também com argumentos internos com a relação grama-

tical de sujeito, e 4.1, <dar à luz>, de argumento interno com a relação gramatical 

de objecto directo (predicados verbais de culminação). Ainda, com alguns predica-

dos verbais dos tipos accionais acabados de reportar, mas apenas no imperfeito 

                                         
13 Sobre esta matéria, cf. Brianti (1992: 175 e 180-183). 
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progressivogradativo (4.), constata-se a expressão da iminência f rustrada, no 

sentido de que uma situação ‘quase’ acontecia (cf., por exemplo, «Iam-me caindo 

os papéis.» e «A Rita ia-se afogando.», predicados verbais pontual e de culmina-

ção, respectivamente). 

A segunda das situações observáveis diz respeito à combinação com predicados 

verbais não-télicos (os de processo e os estativos), que é bem mais rara. Todavia, 

quando acontece, adquire, com os de processo, um significado incoativo, e, com 

os estativos, um significado continua tivo, e exactamente por ambos serem, por 

um lado, durativos e, por outro, não segmentáveis em diferentes fases que permi-

tem ver a evolução (cf. 8.3, <recuperar>, 4, <calar-se> e 10.1 – primeira ocorrên-

cia –, <cantar>, que ilustram a sua combinação com predicados verbais de proces-

so, e 10.1 – terceira ocorrência –, <durar>, e 11.4, <viver>, que, por sua vez, a 

documentam com os estativos). 
 

4.1.3.2 Os predicados verbais lexicalmente graduais são os que melhor qua-

dram com a construção de progressivogradativo que se está a descrever, e isto 

simplesmente porque também são os que melhor dão conta da evolução de uma 

situação ao longo do eixo temporal. Por conseguinte, não é de estranhar que seja a 

tipologia lexical de predicados verbais que predomina no corpus. Eis alguns exem-

plos: <esboçar(-se)> (1.1), <revelar(-se)> (1.5), <estender> (1.6), <descer> (1.8), 

<erguer> (1.9), <abaganhar> (1.11), <aproximar-se> (2.1), <aperfeiçoar> (2.2), 

<ir> (2.8), <engrossar> (2.9), <desvendar> (2.11), <evoluir> (3.5 e 6.1), <acumu-

lar> (3.11 e 17.3), <andar> (4.9), <modificar> (5.1 e 19.1), <esgotar-se> (5.2), 

<encaminhar> (7.4), <gotejar> (7.6), <descobrir> (12.2), <crescer> (15.1) e <des-

filar> (17.1). Para além disso, e nesta mesma linha de pensamento, verifica-se que 

os adverbiais graduais são também uma presença constante: <gradualmente> 

(1.8, 2.6, 3.9), <à medida que> (2.3, 17, 4.7, 9.1, 3, 4, 11.2), <cada vez mais> 

(2.13, 17, 3.1, 4.3, 6, 13), <cada vez menos> (3.7), <com o andar dos anos> 

(1.2), <com o tempo> (1.14), <pouco a pouco> (2.2, 9, 3.10, 4.12, 5.1, 17.2), 

<lenta mas progressivamente> (2.13), <aos poucos> (2.16), <ao longo do Inverno> 
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(3.5), <mais e mais> (3.6), <dia a dia> (4.14), <a pouco e pouco> (8.8, 12.2), <ao 

longo dos tempos> (15.1) e <ao longo dos séculos> (19.1). Trata-se, sem dúvida, 

de dois indícios (de natureza sintáctico-semântica, o último, e de natureza semânti-

co-lexical, o primeiro) claros de que a gradualidade é a propriedade típica do pro-

gressivogradativo. Isto parece querer significar que a língua “se arranja” para dar 

conta, de modo inequívoco e preciso, dos complexos meandros da capacidade cog-

nitiva humana. 
 

4.1.3.3 Nota-se, por fim, um predomínio de verbos reflexos ou usados como tal, 

e muito provavelmente porque o <se> reflexivo funciona – porém não sempre – 

como argumento interno afectado do predicado verbal em causa. Ei-los, pois: 

<esboçar-se> (1.1), <tornar-se> (1.4, 4.6, 7), <revelar-se> (1.5), <aproximar-se> 

(2.1, 4.7), <agravar-se> (2.3), <desinteressar-se> (2.16), <acentuar-se> (3.1), 

<dar-se> (4.2), <esgotar-se> (5.2), <remediar-se> (6.2), <abastecer-se> (8.2), 

<calar-se> (8.4), <ordenar-se> (8.8), <passar-se> (9.6), <reduzir-se> (17.2), 

<acumular-se> (17.3) e <modificar-se> (19.1) – e, estou agora a reparar, são qua-

se todos da primeira conjugação. 

4.2. Formas verbais com <vir + gerúndio> 

Corpus viii 

1.1. «Não vem tudo isto de longe, de tão longe que a memória viva não atinge, 
mas que apesar disso vem dirigindo-se para cada um de nós através de sécu-
los, desencontrados, de altos e baixos, como se quis ou como pôde ser? Não! 
Não somos um fruto qualquer, somos como qualquer outro fruto.» 

[NG, p. 28] 
1.2. «“Trata-se de uma reforma complexa e difícil, que já vem sendo tentada 
há mais de 10 anos, sendo esta a primeira vez que vejo uma proposta receber 
um consenso tão positivo”, sublinhou o representante dos reitores.» 

[DM, 1995/07/28] 
1.3. «Portugal Século XX insere-se neste contexto, dando continuidade ao traba-
lho que, enquanto artista plástico, venho desenvolvendo e de que a série com 
o rosto de Amália é sobejamente conhecido.» 

[P, 1995/12/03] 
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1.4. «Ainda há sol no alto das montanhas, e a noite vem subindo pelas verten-
tes como um óleo.» 

[Es, p. 24] 
1.5. «Os cépticos acerca da natureza humana, que são muitos e teimosos, vêm 
sustentando que se é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é 
certo que o ajuda muito.» 

[EC, p. 25] 
1.6. «KNIPPERDOLLINCK 
 […]. Ameaçados agora de fome, quando são já tantas as privações que vimos 
sofrendo, deveríamos pedir auxílio aos nossos irmãos, onde quer que estejam.» 

[IND, p. 120] 
1.7. «Da Igreja da Misericórdia vem já saindo a procissão.» 

[CPó, p. 73] 
1.8. «Guardá-lo de quê, se ele não foge, Dos perigos de roubo, saque e perversi-
dades várias, que esta gente de que vimos falando é de má casta, […],» 

[LC, p. 278] 
1.9. «O cutelo desce outra vez. Os verdugos mostram ao povo as mãos cortadas 
a sangrar. Sem demora levam os pacientes para as forcas, enfiam-lhes os laços 
nos pescoços, accionam os alçapões e os dois corpos baloiçam no ar. A noite 
vem caindo. A multidão começa a retirar-se horrorizada. Alguns permanecem 
ainda, à espera da carnificina final. Longos momentos até que a morte esteja 
assegurada.» 

[PS, p. 198] 
1.10. «A propósito, como se encontra o seu pai, Na mesma situação, senhor 
director, sofrer, não parece sofrer, mas para ali está a definhar, a extinguir-se, já 
leva dois meses naquele estado, e, visto o que vem acontecendo, só terei de 
esperar a minha vez para que me estendam numa cama ao lado dele, Sabe-se 
lá, disse o director, e saiu.» 

[IM, p. 97] 
1.11. «[…], e aqui entraremos enfim no frio e objectivo exame que a situação da 
morte e do violoncelista vem requerendo, […]» 

[IM, p. 167] 

2.1. «No século XVIII também se lhe refere o frade antiquário Jerónimo Contador 
de Argote, que veio peregrinando em busca de saúde a terras de Entre-Douro-
e-Minho.» 

[Ex, 1994/09/17] 
2.2. «(O povo hesita. Alguns braços levantam-se timidamente, outros imitam-
nos. Por fim, num movimento que se veio acelerando, todos os braços apare-
cem levantados.)» 

[IND, p. 123] 
2.3. «E não me digas outra vez que a adolescência passou. Cresci tudo para lá 
dela mas tu não mudaste no eterno de ti. Ou mudaste na intensidade do que 
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veio vindo contigo até a esta hora final. Mas nem sempre te mereço, não 
será?» 

[CS, pp. 110-111] 
2.4. «Senti-me objeto dos cuidados de ambos. Rita chegou pouco depois de 
mim; vieram vindo outros homens e senhoras, todos de mim conhecidos, e vi 
que eram familiares de casa.» 

[MA, p. 25] 
2.5. «Comigo, sim, logo que eles me deixaram, vim pensando no Tristão, que 
é também rico, que ama deveras a viúva, é amado por ela, e acabará casando.» 

[MA, p. 140] 
2.6. «Ora, não sendo Daniel Santa-Clara, pelo que dele viemos conhecendo 
até agora, um delinquente, […]» 

[HD, p. 116] 

4.1. «Até que viu surgir entre os pinheiros um vulto muito alto que vinha cami-
nhando ao seu encontro. 
      “Será um ladrão?”, pensou.» 

[NN, p. 31] 
4.2. «Só se viam as ondas que vinham crescendo do longe até quebrarem na 
areia com um barulho de palmas.» 

[MM, p. 5] 
4.3. «Por consequência, o dr. Artur tomou as devidas precauções: “Suspendi 
tudo, tudo quanto cheira a publicidade… Até fiz uma circular que funcionasse 
como resposta à avalanche das cartas que vinham chegando… […]”.» 

[P, 1995/07/12] 
4.4. «De qualquer modo, a crónica, que está a ser escrita sobre a areia e sob 
um sol que loucamente estala no branco do papel – quase me cegando, não 
houvesse o filtro dos óculos escuros –, foge ao assunto político que as suas 
antecessoras com alguma obsessão vinham abordando.» 

[JN, 1995/07/28] 
4.5. «Lembrou ainda que António Guterres vinha desenvolvendo, desde 
1993, esforços no sentido de resolver aquele grave problema.» 

[P, 1996/01/07] 
4.6. «Quando escrevi há dias (duas ou três vezes) que “a moça Fidélia foge a 
alguma cousa, se não foge a si mesma”, tinha em mira o afastamento em que 
ela vinha estando da casa da amiga.» 

[MA, p. 126] 
4.7. «Quatro anos depois, Sintra vê alguns sonhos cumpridos – o saneamento 
básico, por exemplo, chegou a aldeias a quem a promessa vinha sendo feita 
há mais de dez anos –, algumas desilusões confirmadas […].» 

[V 229 (1997/08/07 a 13), p. 29] 
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4.8. «A sua casa era a menos pobre do Pátio dos Lírios e os seus notáveis 
conhecimentos da língua portuguesa, como depressa apurei, vinham sendo 
ministrados pelas freiras do colégio infantil de Santa Rosa de Lima.» 

[Putos, p. 223] 
4.9. «Ultimamente, porém, O Século vinha resvalando claramente para o 
campo republicano, embora muito longe do tom panfletário de A Luta ou A Van-
guarda, com os seus insultos diários à família e à instituição real.» 

[Eq, p. 81] 
4.10. «Habituados até agora, tal como os seus queixosos parceiros da injecção 
intravenosa e da coroa de flores com fita roxa, à segurança resultante da contí-
nua e imparável rotação de vidas e mortes, umas que vinham entrando, outras 
que iam saindo, os lares da terceira e quarta idades não queriam nem pensar 
num futuro de trabalho em que os objectos dos seus cuidados não mudariam 
nunca de cara e de corpo, […]» 

[IM, p. 32] 

5.1. «[…], essa deve de ser a razão por que Cipriano Algor não teve tempo para 
dizer à mulher tudo quanto viera pensando, […].» 

[C, p. 46] 

6.1. «Ao demais, – e é o principal, – isso viria dando ao meu papel aspeto 
menos grave do que convinha.» 

[MA, p. 130] 

7.1. «E lamenta que o transporte em caminho de ferro “venha ficando cada 
vez mais limitado às grandes distâncias, ou privilegiando-as, pelo menos.”» 

[P, 1995/07/16] 
7.2. «A tal cara pertence a um chinezito mais ou menos abandonado, mais ou 
menos nu, que talvez só à custa de ladinos expedientes venha sobrevivendo 
neste mundo.» 

[Putos, p. 207] 
7.3. «Não poderá, evidentemente, ir postar-se à porta do prédio onde ela vive e 
perguntar a cada mulher que venha entrando ou saindo, É você a Maria da 
Paz, […]» 

[HD, p. 251] 

8.1. «O gracejo levava muitos anos de uso, é mesmo de supor que viesse pas-
sando de geração em geração de oftalmologistas, mas o efeito repetia-se de 
cada vez, » 

[EC, pp. 30-31] 
8.2. «Semelhante ao rebordo de uma abóbada luminosa que viesse empur-
rando a escura cúpula da noite, a fronteira da manhã movia-se devagar para 
ocidente.» 
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[C, p. 201] 

9.1. «Duvido que venham a cumprir sempre a promessa, Então será preciso 
racionar os alimentos que vierem chegando, disse uma voz de mulher,» 

[EC, p. 96] 

10.1. «Por favor, ajudem-me, digam-me por onde devo ir, Vem andando, 
ceguinho, vem andando, disse de lá um soldado em tom falsamente amigável,» 

[EC, p. 106] 

12.1. «À vista dos muros da cidade deixei-me ficar para trás e, quando senti 
mais perto os dois cavaleiros que após nós vinham, parei como a descansar à 
sombra de uma árvore. […]. Intrigado, recomecei a caminhar rijo e logo atrás de 
mim senti virem cavalgando. Que quereria aquilo dizer?» 

[CPó, pp. 290-291] 
12.2. «E João Mau-Tempo, que não pode ter-se nas pernas, que sente os pés 
virem caindo de degrau em degrau como se lhe não pertencessem, responde, 
Se quiserem matar-me, matem-me, mas eu não tenho nada a contar.» 

[LC, p. 251] 
12.3. «A este mar do latifúndio chegam ressacas, pancadas, empurrões das 
águas, e quanto às vezes basta para derrubar um muro, ou simplesmente saltá-
lo, como em Peniche soubemos que aconteceu, por aqui se vê como sentido tem 
virmos nós falando de mar, que Peniche é porto de pescadores, e forte prisio-
nal, mas fugiram, […],» 

[LC, p. 320] 
 

4.2.1. Propriedades morfo-sintácticas  

4.2.1.1 O corpus viii, morfo-sintacticamente, mostra existirem as seguintes 

compatibilidades de <vir + gerúndio>: com o presente (1.) nas P1 (3), P3 (1, 2, 4, 

7, 9, 10 e 11), P4 (6 e 8) e P6 (5); o pretérito (2.) nas P1 (5), P3 (1, 2 e 3), P4 (6) 

e P6 (4); o imperfeito (4.) nas P3 (1, 5, 6, 7 e 9) e P6 (2, 3, 4, 8 e 10); o mais-que-

perfeito (5.): uma ocorrência, de P3;14 o futuro do pretérito (ou condicional) (6.): 

também uma ocorrência, e de P3; o conjuntivo presente (7.): três ocorrências de 

P3; o conjuntivo imperfeito (8.): duas ocorrências de P3; o conjuntivo futuro (9.): 

                                         
14 Cf. nota 6. 
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uma ocorrência de P6; o imperativo (10.): uma ocorrência (repetida) de P2; e com 

o infinitivo pessoal (12.) nas P4 (3) e P6 (1 e 2). 
 

4.2.1.2 Por sua vez, <vir + gerúndio> é das três construções de progressivogra-

dativo aquela que ocupa a posição intermédia em termos de documentação efecti-
va (em todo o caso, só mais um subparadigma que <vir a + infinitivo1>, como se 

verá mais abaixo), ou seja, dez subparadigmas com registos e catorze sem: um 

pouco mais de um terço, portanto. As “catorze ausências”15 explicam-se assim: a 

sua não combinação com o futuro (3.) e o infinitivo (11.) deve-se simplesmente ao 

facto de não terem sido encontrados quaisquer registos; a não combinação com o 

gerúndio (13.) e também com o particípio (14.) justifica-se tal qual os subparadig-

mas homónimos de <ir + gerúndio> (em síntese: por uma questão eufónica e por 

só aparecer combinado com os auxiliares constituintes dos subparadigmas com-

postos, respectivamente); as restantes dez ausências (todos os subparadigmas 

compostos) têm uma explicação sui generis, a saber: porque a forma de particípio 

de <vir> é igual à de gerúndio (<vindo>, na ocorrência), duas formas em <-ndo> 

imediatamente seguidas, isto é, contíguas, não são assim tão musicais, pelo menos 

na variante europeia do português16 que, muito provavelmente por essa razão, 

desenvolveu uma outra: em rigor, substituiu a segunda forma em <-ndo> por <a + 
infinitivo>.17 Por isso, as formas compostas de <vir a + infinitivo1> funcionam 

como subparadigmas supletivos do paradigma agora em análise (<vir + gerúndio>). 

Por seu turno, as formas simples daquela mesma construção, é minha convicção, 

                                         
15 Coloco catorze ausências entre aspas (“catorze ausências”) porque, muito provavelmente, só são 

nove. Atente-se no que vai dizer-se no corpo do texto a propósito desta construção e também de <vir a + 
infinitivo1>. 

16 Cf., por exemplo, do corpus ix, 15.4 «Os soldados indonésios têm vindo a “apurar” as tácticas 

[…].», que parece soar mais harmonicamente que a variante «Os soldados indonésios têm vindo “apu-

rando” as tácticas […].». 
17 Aliás, este fenómeno está fortemente sustentado pelo que se passa nesta variante: as construções 

perifrásticas constituídas por <auxiliar + preposição + infinitivo> são de longe as mais frequentes e prefe-

ridas, como se pôde já testemunhar (cf. <estar a + infinitivo> e <andar a + infinitivo >, por exemplo). 
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constituíram-se por analogia com aquelas outras dando, assim, origem ao sintagma 
verbal <vir a + infinitivo1>, que é, sobretudo morfo-sintáctica e semanticamente, 

bem distinto do homónimo <vir a + infinitivo2>18. Tanto estas últimas – como é 

natural – como aquelas – porque apresentam a mesma estrutura formal das ante-

riores (<auxiliar + preposição + infinitivo>) – constituem o corpus ix, o que tem a 

função de documentar as compatibilidades morfo-sintáctico-semântico-lexicais de 
<vir a + infinitivo1>. 

À semelhança de <ir + gerúndio>, conforme se viu já, merece igualmente des-

taque a sua combinabilidade com o imperativo. Aliás, são as únicas construções de 

progressivo tout court, de entre as nove que partilham este traço, que se combinam 

com aquela forma flexional. As restantes sete rejeitam, em uníssono, tal combina-

ção morfo-sintáctica – o que leva, consequentemente, à constituição de dois grupos 

de construções de progressivo: as que não admitem o imperativo (maioritário) e as 

que o admitem (minoritário). Deste facto decorre ser a incompatibilidade com o 

imperativo a propriedade morfo-sintáctica mais relevante no que concerne à identi-

ficação deste grupo de construções. Não nos esqueçamos, todavia, que se estava a 

dizer que <vir + gerúndio> é compatível com o imperativo, e isto porque, também à 

semelhança (mas inversamente) de <ir + gerúndio>, o ponto/momento de chegada 

(sempre não considerado) ou ‘orientação até ao aqui-agora-eu discursivo’ se consti-

tui como o traço semântico identificador da unidade lexical <vir>, que permanece 

abstractamente na sua qualidade de auxiliar aspectual, como acontece aqui. Em 

todo o caso, deve assinalar-se que se trata de uma compatibilidade muito especial: 

ao inverso de <ir + gerúndio> combinado morfo-sintacticamente com o imperativo, 

que aparentemente não apresenta restrições de selecção lexical, <vir + gerúndio>, 

na mesma combinação morfo-sintáctica, só é compatível com verbos de movimento 

sem orientação definida (cf., por exemplo, 10.1 «Vem andando!») e, de modo parti-

                                         
18 Trata-se de uma construção de t e rm inat iv o  que será estudada num capítulo dedicado às for-

mas verbais perifrásticas desta natureza significativa, e que fará parte do vol. II de Para uma gramática 

do a spe c to  no verbo português (cf. nota 3 à Introdução). 
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cular, com verbos de movimento orientado para o locutor («Vem vindo!», por 

exemplo), nunca com verbos de movimento orientado a partir do locutor (*«Vem 

indo!») nem com outros tipos de verbos (por exemplo, *«Vem estudando!», *«Vem 

comendo a sopa!», *«Vem dormindo!», etc.). 
 

4.2.1.3 Pode-se concluir, portanto, que estão de facto documentados o pre -

sente progressivogradativo (1.) em quatro PN, o pretér i to progressivo-

gradativo (2.) também em quatro, o imperfei to progressivogradativo (4.) 

em duas, o mais -que-per fei to progressivogradativo (5.), o futuro do pre -

tér i to (ou condicional ) progressivogradativo (6.), o conjuntivo presente 

progressivogradativo (7.), o conjuntivo imperfe i to progressivogradativo  

(8.), o conjuntivo futuro progressivogradativo (9.) e o imperativo pro-

gressivogradativo (10.): todos numa e, por fim, o inf ini t ivo pessoal  pro-

gressivogradativo (12.) em duas PN.  
 

4.2.1.4 <Vir + gerúndio> também não constitui excepção no que à combinabili-

dade pessoo-numeral diz respeito. Aliás, confirma a tendência já assinalada em 

todas as construções estudadas, ou seja, o predomínio de P3 e P6, e sempre pela 

mesma razão: a sua independência em relação à natureza referencial do sujeito. 

Com efeito, dos dez subparadigmas efectivamente documentados, só mesmo a sua 

combinação com o imperativo, tal como lhe é próprio, é que não ocorre em 

nenhuma daquelas pessoas-número (que, a ocorrer, não passariam de emprésti-

mos tomados do subparadigma conjuntivo presente progressivogradativo). Os 

demais ou se combinam com P3 e P6, ou só com P3 ou apenas com P6, para 

além evidentemente da combinação com outras PN, que ocorrem sempre, não obs-

tante numa percentagem muito reduzida: seis ocorrências (de P1 e P4) contra trin-

ta e duas (de P3 e P6). A distância é, uma vez mais, abissal. 
 

4.2.1.5 Dizer que se está diante de um paradigma incompleto, praticamente 

completo ou, até (à semelhança de <ir + gerúndio>), idiossincrasicamente comple-
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to, só depende da inclinação interpretativa para as sugestões apresentadas mais 

acima, respectivamente: considerar o paradigma sem subparadigmas compostos, 

considerá-lo com subparadigmas compostos supletivamente construídos por <vir a 
+ infinitivo1> ou considerá-lo simbioticamente. De qualquer maneira, isto não con-

tribui para a combinação morfo-sintáctica preferencial da construção sob escopo. 

<Vir + gerúndio> manifesta, por um lado, a tendência geral das construções ante-

riores – daí aparecer no presente progressivogradativo (1.) e também no imperfeito 

progressivogradativo (4.) – e, por outro, de modo particular, a de <ir + gerúndio> 

(mais uma propriedade, para além da combinabilidade com o imperativo, que 

aproxima ambas as estruturas): com excepção do futuro progressivogradativo (3.), 

para o qual não se encontrou qualquer registo, aparece igualmente no pretérito 

progressivogradativo (2.), conjuntivo presente progressivogradativo (7.), conjuntivo 

imperfeito progressivogradativo (8.), etc. No fundo, e tal como <ir + gerúndio>, 

constata-se não existir uma preferência de combinação morfo-sintáctica a clamar 

destaque. 

4.2.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

4.2.2.1 Em termos proposicionais, o corpus viii documenta a ocorrência de <vir 

+ gerúndio> com os tipos interrogativo, declarativo e imperativo, combinados com 

as formas afirmativa, activa ou passiva e neutra. Todavia, dada a concomitância 

dos tipos e das formas, são estas, mais precisamente, as estruturas proposicionais 

documentadas de facto: interrogativo/afirmativa-activa-neutra (uma vez: 1.1), decla-

rativo/afirmativa-passiva-neutra (três vezes: 1.2; 4.7, 8), declarativo/afirmativa-

activa-neutra (trinta e cinco vezes: quase seis sétimos!) e imperativo/afirmativa-

activa-neutra (uma vez: 10.1). 

Apesar de exibir mais um tipo proposicional (o interrogativo) que a construção 

precedente, nenhum (nem mesmo este último) aparece combinado com a forma 

negativa (propriedade que as aproxima, conforme se escreveu atrás aquando do 

tratamento de <ir + gerúndio>). Verifica-se, para além disso, que não se afasta 
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nada da tendência geral no que à presença esmagadora da estrutura proposicional 

declarativo/afirmativa-activa-neutra diz respeito. Isto quer exactamente significar 

que, em nove dos dez (exclui-se, como é lógico, o imperativo progressivogradativo 

(10.)) subparadigmas que constituem o corpus em análise, é ou a única estrutura 

ou a largamente dominante nas ocorrências que os compõem. Incluem-se na pri-

meira situação o pretérito progressivogradativo (2.), o mais-que-perfeito progressi-

vogradativo (5.), o futuro do pretérito (ou condicional) progressivogradativo (6.), o 

conjuntivo presente progressivogradativo (7.), o conjuntivo imperfeito progressivo-

gradativo (8.), o conjuntivo futuro progressivogradativo (9.) e o infinitivo pessoal 

progressivogradativo (12.) e, na segunda, o presente progressivogradativo (1.) e o 

imperfeito progressivogradativo (4.). É evidente que desta inventariação resultam 

igualmente claras a natureza prototípica da estrutura proposicional referida imedia-

tamente acima e a tendência monoproposicional ou pluriproposicional de certos 

subparadigmas. 
 

4.2.2.2 Não sei se radica na natureza do seu semantismo, mas o que é facto é 

que as construções de progressivogradativo com o auxiliar <vir> se distanciam con-

sideravelmente da da com <ir>, no que à coocorrência com os tipos de sujeito diz 

respeito. Como se viu, <ir + gerúndio> combina-se abundantemente, quer com 

sujeitos de tipo ‘animado e humano’ quer com os de tipo ‘inanimado’, com predo-

mínio em todo o caso dos do primeiro tipo. Com <vir + gerúndio> e <vir a + infiniti-
vo1>, como se verá neste seguimento, apesar de não derrogarem aquela combina-

tória – antes a confirmam, e de modo nítido –, o predomínio vai, inversamente, 

para os sujeitos de tipo ‘inanimado’. 

Assim, e quanto à construção agora sob análise, o corpus só documenta a sua 

combinação, maioritária, com sujeitos de tipo ‘inanimado’ (cf., distribuídas mais ou 

menos equitativamente pelo paradigma, as ocorrências 1.1, 9; 2.2; 4.3, 10; 6.1; 

7.1; 8.2; 9.1 e 12.2) e, largamente considerável, com os de tipo ‘animado e 

humano’ (cf., também distribuídas do mesmo modo pelo paradigma, as ocorrên-

cias 1.3, 8; 2.1, 6; 4.6; 5.1; 7.3; 10.1 e 12.3). Não há registos com sujeito nulo 
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nem com sujeitos de tipo ‘animado e não-humano’. Isto, porém, não é sinónimo de 

incompatibilidade. Como prova de que assim é, basta atentar, respectivamente, em 

«Vem chovendo com intensidade ultimamente» e «O avicultor disse que os fran-

gos vinham comendo cada vez mais rações.». 
 

4.2.2.3 Não deixa de ser curioso constatar que <vir + gerúndio> ostenta o 

mesmo número e exactamente as mesmas configurações sintácticas da construção 

precedente (<ir + gerúndio>), não obstante a diferença abissal entre os corpora que 

as documentam: trinta e nove contra cento e doze ocorrências, distribuídas por dez 

e quinze subparadigmas, respectivamente. Estou em crer que aquela coincidência 

só quer significar que a natureza accional dos predicados verbais que se combinam 

com ambas as construções é que é a responsável por isso, mais precisamente: já 

que é o progressivogradativo o que está em causa, então são também certos predi-

cados verbais os que têm que ocorrer preferencialmente, exibindo de igual modo as 

mesmas configurações sintácticas (implicação mútua semântica-sintaxe). É, por 

conseguinte, para esta interpretação que eu me inclino: não se trata de uma mera 

coincidência mas, antes e tão-somente, de uma orquestração-manifestação linguís-

tica ao serviço da cognição humana.19 

Discriminemo-las, agora, com indicação simultânea da respectiva frequência de 

ocorrência. Em primeiro lugar, como é natural, surge a configuração transi t iva  

(dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./OD), que ocorre doze vezes (cf., por 

exemplo, 1.2, 5; 2.6; 4.5, 8; 5.1 e 8.2); a seguir, com dez ocorrências, está a ina-

cusativa (cf., por exemplo, 1.9, 4.2, 7.3 – ambas as ocorrências –, 9.1 e 12.2); 

depois, com sete, vem a transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + um arg. int./O) 

                                         
19 Se se convocar a situação de <vir a + infinitivo1>, quer se considere como construção supletiva de 

<vir + gerúndio> quer como construção autónoma (cf. secção 4.4), o que aqui se afirma permanece 

inalterável: é que as configurações sintácticas em que se integram os predicados verbais que se combi-

nam de preferência com a construção em epígrafe, apesar de em menor número, são comuns tanto a 

<vir + gerúndio> quanto a <ir + gerúndio>. Trata-se, por conseguinte, de mais um argumento – e forte – 

em abono da interpretação aqui avançada. 
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(cf., por exemplo, 1.4, 2.3, 4.9, 8.1 e 12.3); em quarto lugar, com seis, encontra-

se a configuração inergativa (cf., por exemplo, 2.1, 4.1, 7.2, 10.1 – repetida – e 

12.1); em penúltimo lugar, ex aequo (com duas), estão a transi t iva (três lugares: 

um arg. ext./S + dois argumentos internos/OD e O) (cf. 1.1 e 11) e a copula tiva  

(cf. 4.6, de núcleo preposicional, e 7.1, de núcleo adjectival); e, em último lugar, 

com apenas uma ocorrência, a di transi t iva (cf. 6.1). 
 

4.2.2.4 Por fim, <vir + gerúndio> também admite, como a quase generalidade 

das construções até agora estudadas, a inserção de certos categoriais: na ocorrên-

cia, de um adverbial temporal (<já>: 1.7) e de um pronome pessoal de P4, com a 

relação gramatical de sujeito (<nós>: 12.3). 

4.2.3. Propriedades semântico-lexicais 

4.2.3.1 Sendo <vir> igualmente um verbo de movimento orientado (inverso ao 

de <ir> mas implicando também um limite, situado algures na área em que se 

encontra o locutor), traço que não perde na sua qualidade de auxiliar, é pois de 

todo natural que <vir + gerúndio> se combine preferencialmente com predicados 

verbais durativos orientados para um ponto culminante, sejam estes assim já por 

natureza ou então por transformação contextual. Aliás, em contextos completamen-

te neutros, os predicados verbais de processo culminado com argumento interno 

geralmente afectado são os únicos (por serem durativos e télicos) que estão à altu-

ra de poder desempenhar esse desiderato, ou seja, o de expressarem o progressi-

vogradativo. Estão nesta situação as ocorrências 1.3, 5, 2.2, 3, 4.4, 8, 6.1 e 8.2, 

por exemplo. Isto significa que as restantes tipologias accionais de predicados ver-

bais só muito dificilmente é que se combinam com a construção em epígrafe, à 

semelhança aliás do que acontece com <ir + gerúndio>, e exactamente pelas 

mesmas razões, sinopticamente: porque os predicados verbais de processo care-

cem do traço ‘télico’; os de culminação, do traço ‘durativo’; os pontuais, de ambos; 

e os estativos, dos traços ‘dinâmico’ e ‘télico’; e também, como ali, ou há trans-
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formação, de forma a possibilitar a ocorrência do progressivogradativo, ou é outro o 

significado aspectual expresso. 

Passemos ao corpus viii, que documenta e ilustra, de forma inequívoca, não só 

o que acabou de se afirmar como ainda outros aspectos afins. Antes de mais nada, 

deve sublinhar-se que os quatro tipos accionais de predicados verbais só em con-

textos não-neutros é que podem, após transformação, expressar o progressivogra-

dativo. Assim, para além ainda da natural ocorrência de predicados verbais de pro-

cesso culminado, reforçando-se desta maneira o progressivogradativo (cf. 1.1, 2, 

4.5, 7), registam-se as seguintes situações: <sofrer> é um predicado verbal de pro-

cesso mas, em 1.6, por se encontrar combinado com um argumento interno no 

plural (o que possibilita a construção), com a relação gramatical de OD, delimita-

dor, passa a predicado verbal de processo culminado, tornando-se assim compatí-

vel com <vir + gerúndio> (outros casos análogos: cf. 1.8, 2.5, 4.9, 5.1 e 12.3); 

<sair> é um predicado verbal de culminação e <cair> pontual, contudo, em 1.7 e 

1.9, respectivamente, porque os argumentos internos, com a relação gramatical de 

sujeito, são dois nomes cuja natureza semântica implica uma certa duração (na 

ocorrência, <procissão> e <noite>, também respectivamente), adquirem contex-

tualmente o traço ‘durativo’ que, juntando-se assim ao intrinsecamente ‘télico’, 

desencadeia a sua passagem a predicados verbais de processo culminado, logo 

compatíveis com a construção em causa; <conhecer> é um predicado verbal esta-

tivo, porém, em 2.6, porque combinado com o adverbial temporal delimitador <até 

agora>, que lhe confere o traço ‘télico’, e coadjuvado pelo traço ‘dinâmico’ que o 

próprio auxiliar lhe atribui, tornando-o faseável, passa a predicado verbal de pro-

cesso culminado, por conseguinte compatível com a construção em análise (casos 

semelhantes: cf. 1.11 e 7.1). 

Nos contextos neutros ou simplesmente insuficientes para modificar o tipo 

accional de predicado verbal, e desde que isto não implique agramaticalidade, veri-

fica-se a ocorrência de outros significados aspectuais, que resultam precisamente 

da combinação de <vir + gerúndio> com o tipo accional do predicado verbal que 

funciona como auxiliado, conforme se tem vindo a sublinhar. Assim, a construção 
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sob escopo só é compatível com predicados verbais pontuais e de culminação 

(ambos télicos e de duração, respectivamente, reduzida a um ponto e escassa) se 

o argumento interno (seja qual for a sua relação gramatical) ocorrer, à semelhança 

de <ir + gerúndio>, obrigatoriamente no plural (ou apontar para um plural ou, ain-

da, se for um nome não-contável) acarretando, consequentemente, a expressão do 

re i terativo/i terativo. Encontram-se nesta situação as ocorrências 1.10, <acon-

tecer>, 12.1, <cair> (predicados verbais pontuais), 4.3 e 9.1, <chegar>, 4.10 e 7.3 

– primeira ocorrência –, <entrar>, e 7.3 – segunda ocorrência –, <sair>20 (predi-

cados verbais de culminação). Por seu turno, a sua combinação (de baixa frequên-

cia, em todo o caso) com predicados verbais de processo ocasiona a expressão do 

incoativo (cf. as ocorrências 2.1, <peregrinar>, e 10.1, <andar>) e com estativos, 

a do durativo (cf. as ocorrências 4.6, <estar>, e 7.2, <sobreviver>), e isto – tal 

como <ir + gerúndio> – por serem durativos e ao mesmo tempo não segmentáveis 

em diferentes fases que permitem ver a evolução. 
 

4.2.3.2 Obviamente que os predicados verbais lexicalmente graduais são os 

aliados fortes (estão sempre presentes) de <vir + gerúndio>, tal qual como com <ir 

+ gerúndio> e exactamente pelas mesmas razões: são os que melhor dão conta da 

evolução de uma situação ao longo do eixo temporal. Ei-los, pois: <dirigir-se> (1.1), 

<desenvolver> (1.3 e 4.5), <subir> (1.4), <acelerar(-se)> (2.2), <vir> (2.3, 4), 

<caminhar> (4.1), <crescer> (4.2), <andar> (10.1) e <cavalgar> (12.1). 

Os adverbiais graduais (uma presença constante com <ir + gerúndio>) estão 

menos representados: <através de séculos> (1.1) e <cada vez mais> (7.1). Contu-

do, compensando parcialmente essa quebra, está documentada outra subespécie: 

os adverbiais temporais que indiciam gradualidade, iteratividade ou até mutabilida-

de (as três modalidades de realização do progressivogradativo, de que já se falou), 

                                         
20 As ocorrências de 7.3 só são possíveis (isto é, gramaticais) graças à presença do categorial inde-

finido com função distributiva <cada…>. 
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a saber: <há mais de 10 anos> (1.2 e 4.7), <até agora> (2.6), <desde 1993> (4.5) 

e <ultimamente> (4.9). 
 

4.2.3.3 Por fim, muito provavelmente por se coadunar não só com a natureza 

significativa do progressivogradativo mas também com a do auxiliar <vir>, deve 

registar-se que <vir + gerúndio> se usa de preferência com verbos de movimento, 

tanto no sentido próprio quanto no figurado, concretamente: <dirigir-se> (1.1), 

<subir> (1.4), <sair> (1.7 e 7.3 – segunda ocorrência), <cair> (1.9 e 12.2), <pere-

grinar> (2.1), <vir> (2.3, 4), <caminhar> (4.1), <chegar> (4.3 e 9.1), <entrar> 

(4.10 e 7.3 – primeira ocorrência), <passar> (8.1), <empurrar> (8.2), <andar> 

(10.1) e <cavalgar> (12.1). 

4.3. Formas verbais com <vir a + infinitivo1> 

Corpus ix 

1.1. «Este é um trabalho que os astrónomos já vêm a desenvolver há algum 
tempo, mas que ainda é muito limitado.» 

[Ex, 1996/10/12] 

2.1. «Mas o assunto continua a ser polémico. Se as empresas defendem que 
precisam de deter exclusividade de exploração dos genes e dos tratamentos que 
vieram a desenvolver para terem lucro, outros investigadores afirmam que o 
desenvolvimento de novos medicamentos pode ser travado pelas patentes.» 

[P, 2000/06/26] 

4.1. «Salazar pressente que manuseia um assunto explosivo. Por um lado, teme 
que os “rojos”, instalados no comando em Madrid, deitem por terra o paciente 
esforço que vinha a desenvolver laboriosamente desde que resolveu cavalgar 
o 28 de Maio. Por outro, receava, em nome da manutenção das colónias africa-
nas e da independência de Portugal, os ânimos mais exaltados das “derechas”, 
onde campeavam teorias radicais preconizando o federalismo ibérico.» 

[Ex, 1996/07/20] 
4.2. «Sentindo o tom censório, pus-me a choramingar: que há anos vinha a 
sofrer em silêncio dúvidas terríveis, que no fundo era uma vítima, que a culpa 
não era minha.» 

[VP, pp. 159-160] 



 

 

CAPÍTULO V 

FORMAS VERBAIS P R O G R E S S I V O G R A D A T I V A S  
 

281 

 
4.3. «[…]. Para terça-feira, o Instituto Nacional de Metereologia e Geofísica prevê 
que o tipo de precipitação que se vinha a verificar passará a regime de agua-
ceiros fracos e que as temperaturas terão uma pequena descida.» 

[JN, 1993/04/11] 

7.1. «Agora, o que digo também é que se a Europa não conseguir resolver os 
problemas que mais preocupam os europeus, como, por exemplo, o desemprego 
– e hoje temos países com 22 por cento de desemprego, como é o caso da 
Espanha –, será muito difícil suscitar uma adesão entusiástica das pessoas ao 
Tratado de Maastricht. Daí que eu venha a insistir muito para que a Europa 
Comunitária aceite fazer uma intervenção mais activa e coordenada para comba-
ter a crise, embora isso possa custar a alguns em termos de ortodoxia orçamen-
tal.» 

[Ex, 1993/05/22] 

15.1. «Eu sempre me bati pela autonomia da sociedade civil de que tenho vin-
do a falar nesta nossa conversa.» 

[P, 1994/01/23] 
15.2. «Essa promessa – disse – tem vindo a ser conseguida, nomeadamen-
te através das lojas já abertas em Alfragide, Matosinhos, Gaia, Palmela, Algarve e 
Coimbra.» 

[DM, 1996/02/08] 
15.3. «[…], questão de adoçar-lhe a boca, que do carácter dela já temos sufi-
ciente notícia, e isto sem falar do que o cão das lágrimas também tem vindo a 
comer, […].» 

[EC, p. 247] 
15.4. «Os soldados indonésios têm vindo a “apurar” as tácticas de tortura de 
coacção sob o povo maubere. Segundo o relato de um jornalista britânico, em 
certas “cerimónias” improvisadas, o exército de Suharto obriga os timorenses a 
beber… o próprio sangue.» 

[CP, 1993/01/20] 
15.5. «Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para 
caracterizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, porquanto 
seria absurdo, incongruente e atentatório da lógica mais ordinária falar-se de cri-
se numa situação existencial justamente privilegiada pela ausência da morte, 
compreende-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] 
15.6. «Goddio, que se encontra presentemente nas Filipinas a pedido do Gover-
no local para salvar uma embarcação que tem vindo a ser pilhada, tenciona 
mostrar ao mundo grande parte dos seus achados.» 

[Ex, 2001/08/04] 
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15.7. «Você leu os outros livros e sabe que o meu estilo se tem vindo a depu-
rar. Mais ainda neste.» 

[POP, p. 23] 
15.8. «[…], por outro lado, como por de mais o sabemos, em contradição radi-
cal e inconciliável com decisões e pensamentos que, ao longo destas páginas, o 
mesmo Cipriano Algor tem vindo a tomar e a produzir em relação a Isaura, 
primeiro Estudiosa e actualmente Madruga.» 

[C, p. 217] 
15.9. «De uma personalidade como se tem vindo a anunciar a deste Tertu-
liano Máximo Afonso, que já deu algumas mostras de espírito vagueador, e até 
algo evasivo, no pouco tempo que leva de conhecido, não causaria surpresa nes-
te momento uma exibição de conscientes simulações consigo mesmo, […]» 

[HD, pp. 20-21] 
15.10. «Certo, certo, é que Almeida Santos não tem sido poupado a críticas por 
alguns dos seus mais próximos colaboradores, que o acusam de "ausência de 
acutilância política" e de "falta de organização". E que esta situação tem vindo 
a piorar de dia para dia, razão pela qual a demissão do líder parlamentar che-
gou a parecer verosímil.» 

[I, 1993/04/16] 
15.11. «Um produto farmacêutico da mesma família que o AZT tem vindo a 
ser usado em alguns hospitais portugueses que acompanham a evolução de 
indivíduos infectados pelo vírus HIV.» 

[JN, 1992/11/08] 
15.12. «O vinho verde tem vindo a ganhar, nos últimos anos, um estatuto de 
maioridade que nem sempre lhe era reconhecido.» 

[Ex, 1992/07/25] 
15.13. «A deposição de sedimentos no leito do Douro, junto à captação de água 
de Lever, tem vindo a impermeabilizar o solo, dificultando a recolha de 
água.» 

[P, 1993/03/27] 
15.14. «Enfim, em Bona segue-se com apreensão a trajectória ascendente do 
movimento político liderado por Le Pen, factor sem dúvida reconfortante para o 
partido homólogo alemão que tem vindo a subir nas últimas eleições locais e 
regionais.» 

[JN, 1993/04/04] 
15.15. «A iniciativa tem vindo a contribuir significativamente para a promo-
ção de contactos entre Portugal e a Índia e os seis seminários já realizados – 
bem como a publicação das suas actas – demonstram que se criaram novas 
linhas de interpretação e de análise das fontes já conhecidas e novamente des-
cobertas.» 

[P, 1994/02/06] 
15.16. «Talvez a única colónia mundial de gorilas cujo comportamento tem 
vindo a ser estudado, está ameaçada pela guerra no Ruanda.» 
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[Ex, 1994/09/24] 

15.17. «No âmbito da reflexão que tem vindo a ser efectuada sobre os 
assuntos de natureza pedagógica e de aproveitamento escolar, esta questão não 
pode ser ignorada, até porque em algumas disciplinas, nomeadamente nos cur-
sos de Ciências e de Engenharia, a perda das primeiras aulas dificulta muito a 
possibilidade de sucesso escolar.» 

[…]21 
15.18. «O “belo Danúbio Azul” tem vindo a ser destruído tanto pelos poluen-
tes do Leste como pelos do Ocidente, ao longo do seu curso até ao Mar Negro.» 

[P, 1995/07/30] 

17.1. «Disse-lhe o seguinte, mais palavra menos palavra: desde o meu regresso 
que queria falar com ele a sério; por uma ou outra razão, tinha vindo a adiar 
esse momento; mas não queria que passasse de hoje.» 

[FH, pp. 208-209] 
17.2. «A sociedade civil – que se tinha vindo a libertar e autonomizar, por 
surtos, quer com o dr. Soares, quer com o dr. Sá Carneiro, está hoje num estado 
de dependência absoluta.» 

[P, 1994/01/23] 
17.3. «Como se pode ver, o plano de acção que António Claro tinha vindo a 
delinear não só avançou muito na localização dos objectivos como principia a 
ganhar a consistência de motivos que lhe faltava, […]» 

[HD, p. 250] 

20.1. «[…], este homem confuso, […] falou de um caminho que deixara de ter 
princípio, como se os próprios passos que foram dados tivessem vindo a 
devorar-lhe as substâncias, quaisquer que sejam, que dão ou emprestam dura-
ção ao tempo e dimensões ao espaço, […]» 

[HD, p. 292] 

23.1. «A mais madura atira o rosto para a paisagem fugiente, do que infiro ter 
vindo a olhar-me com repulsa, especulando. Um jovem anarquista a caminho 
do garrote – eis o que pensa de mim. Cretina!» 

[Putos, p. 77] 

24.1. «A cegueira estava alastrando, não como uma maré repentina que tudo 
inundasse e levasse à sua frente, mas como uma infiltração insidiosa de mil e 
um buliçosos regatinhos que, tendo vindo a empapar lentamente a terra, de 
repente a afogam por completo.» 

[EC, p. 124] 

                                         
21 Ocorrência colhida em Circular RT-29/94, da Reitoria da Universidade do Minho. 
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4.3.1. Propriedades morfo-sintácticas 

4.3.1.1 Por fim, o corpus ix mostra que <vir a + infinitivo1> é morfo-

sintacticamente compatível com o presente (1.): uma ocorrência de P6; o pretérito 

(2.): também uma ocorrência de P6; o imperfeito (4.) nas P1 (2) e P3 (1 e 3); o 

conjuntivo presente (7.): uma ocorrência de P1; o presente composto (15.) nas P1 

(1), P3 (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18), P4 (5) e P6 (4); o 

imperfeito composto (17.) nas P1 (1) e P3 (2 e 3); o conjuntivo imperfeito compos-

to (20.): também só uma ocorrência, e de P6; o infinitivo pessoal composto (23.): 

uma só ocorrência de P3; e com o gerúndio composto (24.): uma ocorrência. 
 

4.3.1.2 Das três construções de progressivogradativo que estamos a analisar é 

a menos documentada (todavia, como já se referiu, só conta menos um subpara-

digma que <vir + gerúndio>): faltam registos em quinze dos vinte e quatro poten-

ciais subparadigmas. Por outras palavras: só um terço mais ou menos é que está 

de facto documentado. Tais ausências julgo poderem ser explicadas como a seguir 

se discrimina: convocando o que se foi expendendo22 sobre e a propósito tanto 

desta construção quanto da precedente, tornar-se-á relativamente fácil entender o 

porquê deste estado de coisas, o mesmo é dizer, desta míngua de subparadigmas 

efectivamente documentados. Assim, e no que respeita à não ocorrência com o 

particípio (14.), a explicação é a que se tem recursivamente dado: a de só aparecer 

combinado com as formas dos auxiliares para constituir os subparadigmas com-

postos; a não documentação com o imperativo (10.) é, de facto, um caso de 

incompatibilidade23 absoluta entre a semântica desta forma flexional (‘não limite à 

direita’ + ‘limite à esquerda’, coincidente este com o tempo do discurso, a sua ori-

gem) com a da construção de que se está agora a tratar (‘limite à direita’, coinci-

dente com o tempo discursivo); em último lugar, a não combinação, por um lado, 

                                         
22 Cf., infra, o que também se escreve na secção 4.4. 
23 Cf., supra (§ 4.2.1.2, pp. 272-273), o que sobre esta propriedade se escreveu já a propósito de 

<vir + gerúndio>. 
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com o futuro (3.), o mais-que-perfeito (5.), o futuro do pretérito (ou condicional) 

(6.), o conjuntivo imperfeito (8.), o conjuntivo futuro (9.), o infinitivo (11.), o infiniti-

vo pessoal (12.) e o gerúndio (13.) – o que quer dizer que só quatro subparadig-

mas é que estão de facto documentados (somente um terço dos doze potenciais) e, 

mesmo assim, com baixíssima frequência (apenas seis ocorrências) –, muito pro-
vavelmente acontece para evitar a homonímia com <vir a + infinitivo2>, em que 

abundam os subparadigmas simples e escasseiam os compostos24, quase exac-

tamente ao contrário do que se passa com a construção em análise e, por outro, 

com o futuro composto (16.), o futuro do pretérito (ou condicional) composto (18.), 

o conjuntivo presente composto (19.), o conjuntivo futuro composto (21.) e o infini-

tivo composto (22.), tão-somente porque não foram encontrados registos, ainda 

que sejam perfeitamente actualizáveis. 
 

4.3.1.3 Em consonância com o exposto, resulta estarem inequivocamente 

documentados o presente progressivogradativo  (1.) e o pretér i to pro-

gressivogradativo (2.) numa PN cada, o imperfe i to progressivogradativo 

(4.) em duas, o conjuntivo presente progressivogradativo (7.) numa, o 

presente composto progressivogradativo (15.) em quatro, o imperfei to 

composto progressivogradativo (17.) em duas, o conjuntivo imperfe i to 

composto progressivogradativo (20.) e o inf init ivo pessoal  composto  

progressivogradativo (23.) também ambos numa só PN e o gerúndio com-

posto progressivogradativo (24.). 
 

4.3.1.4 Com excepção do conjuntivo presente progressivogradativo (7.), os 

outros subparadigmas igualmente flexionáveis em pessoa-número, independente-

mente de ocorrerem (e/ou poderem ocorrer) com as restantes PN, mais uma vez 

se constata, combinam-se preferencialmente com P3 e P6. Também aqui, tal como 

acontece com <vir + gerúndio>, a diferença é enorme: vinte e quatro ocorrências 

                                         
24 Cf. nota 18. 
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de P3 e P6, conjuntamente tomadas, e umas únicas cinco de P1 e P4, tomadas 

também conjuntamente. Portanto, e convocando tudo o que a este respeito se tem 

dito, a combinação esmagadora com P3 e P6 parece ser uma constante absoluta-

mente irrefutável, e sempre pelo mesmo motivo: a sua (recursiva) autonomia em 

relação à natureza referencial do sujeito. 
 

4.3.1.5 Dois apontamentos finais, ainda de natureza morfo-sintáctica: primeiro: 

quanto ao carácter mais ou menos completo do seu paradigma, já se disse o que 

sobre esta matéria podia ser dito, e isto aquando da análise de <vir + gerúndio>, 

onde se fez a interpretação que julgo oportuna, isto é, condizente com a realidade 

dos factos; segundo: quanto à combinabilidade morfo-sintáctica (de tempo-aspecto-

modo) preferencial, é mais do que óbvia (repare-se só nas dezoito ocorrências!), 

quer pelas razões já avançadas a este respeito para outras construções quer sobre-

tudo porque a semântica da construção (‘progressivogradativo retrospectivo’) qua-

dra à perfeição com a da forma do paradigma flexional (essencialmente ‘anteriori-

dade’ + ‘retrospectividade’): a sua ocorrência no presente composto progressivo-

gradativo (15.), imediatamente seguido, mas a uma distância considerável (só três 

ocorrências para cada um), pelos imperfeito composto progressivogradativo (17.) e 

imperfeito progressivogradativo (4.). 

4.3.2. Propriedades sintáctico-semânticas 

4.3.2.1 Segundo o corpus ix, e no que ao enquadramento proposicional diz res-
peito, <vir a + infinitivo1>, por um lado, afasta-se um pouco das restantes constru-

ções de progressivogradativo porque só está documentada no tipo proposicional 

declarativo, combinado também apenas com as formas afirmativa, activa ou passi-

va e neutra, o que quer dizer que, concretamente, ocorre nas seguintes estruturas 

proposicionais: declarativo/afirmativa-activa-neutra (vinte e quatro vezes: quatro 

quintos do total de ocorrências!) e declarativo/afirmativa-passiva-neutra (seis ocor-

rências: 15.2, 6, 11, 16, 17, 18); por outro lado, aproxima-se, pois (tal como aque-
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las) o (único) tipo proposicional aqui documentado não aparece combinado com a 

forma negativa.25 

Com excepção de seis ocorrências (já devidamente discriminadas) no presente 

composto progressivogradativo (15.), onde a sua presença é aliás extremamente 

forte, todas as outras que documentam efectivamente os nove subparadigmas 

constituintes do corpus em análise, ao exibirem a estrutura proposicional já reitera-

damente interpretada como prototípica (a declarativo/afirmativa-activa-neutra), não 

só confirmam a sua integração na tendência geral como ainda consagram as suas 

prototipicidade e tendência-preferência monoproposicional que, no caso presente, 

está excepcionalmente bem marcada: de modo exclusivo, nos presente progressi-

vogradativo (1.), pretérito progressivogradativo (2.), imperfeito progressivogradativo 

(4.), conjuntivo presente progressivogradativo (7.), imperfeito composto progressi-

vogradativo (17.), conjuntivo imperfeito composto progressivogradativo (20.), infini-

tivo pessoal composto progressivogradativo (23.) e gerúndio composto progressivo-

gradativo (24.) e, de forma esmagadora, como já foi referido, no presente composto 

progressivogradativo (15.). 
 

4.3.2.2 Disse-se já26 que a presente construção se combina predominantemen-

te com sujeitos de tipo ‘inanimado’. E, de facto, assim é: das trinta ocorrências que 

constituem o corpus que a documenta, vinte coocorrem com sujeitos desta nature-

za (cf., por exemplo, e distribuídas pelo paradigma, estas: 2.1; 4.1; 15.2, 8, 10, 

13, 15, 17, 18; 17.2; 20.1 e 24.1). Combina-se igualmente, mas só de maneira 

considerável, com sujeitos de tipo ‘animado e humano’ (cf., por exemplo, e tam-

bém distribuídas pelo paradigma, as ocorrências 1.1, 4.3, 7.1, 15.5, 17.3 e 23.1) 

e, infimamente (uma só ocorrência), com os de tipo ‘animado e não-humano’ (cf. 

15.3). Embora ausentes do corpus, as ocorrências com sujeito nulo são no entanto 

compatíveis (cf., por exemplo, «Tem vindo a gear nos últimos dias.»). 

                                         
25 Sobre esta matéria, cf., supra (§ 4.1.2.1, p. 258), o que se escreveu aquando do tratamento de 

<ir + gerúndio>. 
26 Cf., supra, secção 4.2.2. 
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De todos os subparadigmas constituintes do corpus, o presente composto pro-

gressivogradativo (15.) é o único que denuncia uma preferência de combinação no 

que à tipologia de sujeitos diz respeito: em dezoito ocorrências, catorze aparecem 

combinadas com sujeitos de tipo ‘inanimado’. Trata-se, portanto, de uma coocor-

rência esmagadora. Para além disso – o que não deixa de ser um facto curioso –, é 

também o único subparadigma que exibe os três tipos de sujeito efectivamente 

documentados na totalidade do corpus. 
 

4.3.2.3 Quanto às configurações sintácticas em que se integram os predicados 

verbais que coocorrem com a construção sob escopo, não obstante serem só qua-

tro, não é nenhuma nova nem em relação a <ir + gerúndio> nem relativamente a 

<vir + gerúndio>. Este facto não deixa de ser um factor unificador não só das cons-

truções em causa como também do próprio progressivogradativo.27 Ei-las, pois: a 

configuração sintáctica transi t iva (dois lugares: um arg. ext./S + um arg. 

int./OD), esmagadoramente representada (cf., entre outras e distribuídas pelo 

paradigma, as ocorrências 1.1; 2.1; 4.2; 15.3, 8, 13, 18; 17.2 – ambas as ocor-

rências –; 20.1; 23.1 e 24.1) e as inacusativa, transi t iva (dois lugares: um arg. 

ext./S + um arg. int./O) e inergativa, todas de representação reduzida (cf., por 

exemplo, as ocorrências 4.3 e 15.7; 7.1 e 15.15; e 15.10, respectivamente). 

4.3.3. Propriedades semântico-lexicais 

4.3.3.1 Ressalvadas as observações que se teceram a propósito do relaciona-

mento efectivo desta construção com a anterior, e voltando a observar o corpus ix, 

mas desta feita sob a objectiva da semântica aspectual, o que ressalta logo é a sua 

combinação esmagadora – para não dizer exclusiva – com predicados verbais de 

processo culminado com argumento interno geralmente afectado. De facto, todas 

as ocorrências documentam este tipo accional de predicados verbais, dos quais só 

                                         
27 Cf. nota 17 ao cap. IV. 
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mesmo uma ínfima minoria (cf. ocorrências 4.2 e 15.3) é que o não é por natureza 

mas, sim, contextualmente. 

Desta constatação julgo poder (re)tirar-se a seguinte concatenação de ilações: 

primeiro, fica assim inequivocamente corroborada a combinabilidade preferencial, 

não só desta construção mas de todas as de progressivogradativo em geral, por 

predicados verbais de processo culminado com argumento interno geralmente 

afectado; segundo, fica-se a conhecer o contexto linguístico indispensável à sua (de 

todas as construções de progressivogradativo) gramaticalização e, terceiro, fica 

objectivamente provado – e, uma vez mais, ilustrado – quão difícil é combinarem-

se estas construções com os demais tipos accionais de predicados verbais28 (no 

presente corpus não há quaisquer ocorrências, nem mesmo com significados 

aspectuais derivados). 

Observemos, agora, o que se passa com as ocorrências 4.2, <sofrer>, e 15.3, 

<comer>, referidas há instantes: trata-se de predicados verbais de processo porém, 

porque combinados com um argumento interno cada, com a relação gramatical de 

OD, no plural (4.2) e a apontar para um plural (15.3) – o que torna as formas ver-

bais gramaticais –, delimitadores, passam a predicados verbais de processo culmi-

nado, compatibilizando-se desta maneira com a construção sob análise. 
 

4.3.3.2 No que respeita à tipologia lexical de predicados verbais, bem como à 
classe de adverbiais, que predominam, <vir a + infinitivo1> não constitui nenhuma 

excepção comparativamente às construções anteriores. Pelo contrário, confirma as 

tendências/frequências verificadas já nestas. Assim, no corpus, ocorrem os seguin-

tes verbos lexicalmente graduais: <desenvolver> (1.1, 2.1 e 4.1), <apurar> (15.4), 

<narrar> (15.5), <depurar>(15.7), <piorar> (15.10), <adiar> (17.1), <delinear> 

(17.3) e <empapar> (24.1); e, em relação aos adverbiais, verifica-se o que de ime-

diato se discrimina: <lentamente> (24.1), <ao longo destas páginas> (15.8), <de 

                                         
28 A natureza intrinsecamente orientada de <ir> e <vir> parece infringir a gramaticalização das cons-

truções perifrásticas impedindo, assim, a sua extensão a todas as classes accionais de predicados ver-

bais. Cf., sobre esta matéria, Squartini (1998: 280-300). 
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dia para dia> (15.10) (adverbiais graduais), <por surtos> (17.2) (adverbial iterati-

vo), <há algum tempo> (1.1), <desde que resolveu cavalgar o 28 de Maio> (4.1), 

<há anos> 84.2), <nos últimos anos> (15.12) e <nas últimas eleições locais e 

regionais> (15.14) (adverbiais temporais indiciadores das três propriedades carac-

terísticas do progressivogradativo: gradualidade, iteratividade e mutabilidade). São 

tudo elementos que contribuem para medir a evolução de uma situação ao longo 

do eixo temporal: a essência do progressivogradativo. 

4.4. Da especialização e variação nestas formas verbais 

Em primeiro lugar, deve registar-se que entre <ir + gerúndio>, de um lado, e 
<vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, de outro lado, ocorre o fenómeno linguístico 

aqui já designado por especial ização (de significado) exactamente porque, 

expressando as três estruturas o progressivogradativo, a primeira privilegia a sua 

focalização prospectiva e as segunda e terceira, por sua vez, a retrospectiva: 

temos, por conseguinte, uma especialização dentro do significado geral que as 

engloba. 
Em segundo lugar, que entre <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1> se verifica o 

fenómeno que se conhece na literatura linguística pelo nome de var iação, uma 

vez que representam construções alternativas ao mesmo tempo linguística e não-

linguisticamente condicionadas. No primeiro caso (ou das formas linguisticamente 

condicionadas), porque se encontram esmagadora mas não exclusivamente em 

distribuição complementar, ou seja, <vir + gerúndio> forma preferencial e maiorita-
riamente os subparadigmas simples e <vir a + infinitivo1>, também preferencial e 

maioritariamente, os compostos, do respectivo paradigma (o progressivogradativo 

retrospectivo, já devidamente identificado), tratando-se, por essa mesma razão, 

também esmagadora mas não absolutamente de var iantes combinatór ias; no 

segundo caso (ou das formas não-linguisticamente condicionadas), e na sequência 

do que se acaba de expor, porque <vir + gerúndio> não possui a exclusividade de 
formar os subparadigmas simples e <vir a + infinitivo1> também não tem a exclusi-
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vidade de formar os subparadigmas compostos, isto é, se só a segunda (<vir a + 
infinitivo1>) é que exibe subparadigmas compostos (ou, pelo menos, que ostentam 

a sua estrutura formal), já ambas as construções apresentam subparadigmas sim-

ples, resultando assim em formas alternativas que, não sendo pois linguisticamente 

condicionadas, constituem variantes opcionais intra-individualmente accionadas 

(todos os indicadores parecem apontar nesse sentido): portanto, var iantes esti -

l ís t icas ou diafás icas. Deve ainda acrescentar-se, a este propósito, que as for-
mas alternativas produzidas por <vir a + infinitivo1> são sempre, e também com-

parativamente às geradas por <vir + gerúndio>, de baixíssima frequência. Por 
exemplo, e tão-só com base nos corpora, temos, para <vir a + infinitivo1> e <vir + 

gerúndio>, respectivamente, uma e onze ocorrências no presente progressivograda-

tivo (1.), duas e seis no pretérito progressivogradativo (2.), três e dez no imperfeito 

progressivogradativo (4.), uma e três no conjuntivo presente progressivogradativo 

(7.), e nada mais, ou seja: apenas quatro contra dez, efectivamente documentados 

(cf. corpus viii), em doze potenciais subparadigmas. Isto, evidentemente, tendo só 

em consideração o que se passa na variante europeia do português. Trazendo à 

colação a variante brasileira, e porque se desconhece uma situação igual e/ou 

semelhante à descrita para a europeia (nos corpora só há cinco ocorrências para 
<vir + gerúndio> e nenhuma para <vir a + infinitivo1>, na sua qualidade de marca-

dores aspectuais do progressivogradativo retrospectivo), pode e deve, com base 

nisto, por um lado, por se saber da preferência desta variante do português por 

construções gerundivas (aliás, comprovada, embora parcamente, no respectivo 

corpus), por outro, e porque intervém um novo eixo de diferenciação, interindivi-

dualmente espoletado (o regional ou geográfico), por outro ainda, pode e deve – 

dizia – considerar-se também uma variante diatópica – de condicionamento 

não-linguístico, portanto. 

Detenhamo-nos agora, com um pouco mais de pormenor, nos corpora. Obser-

vemos, primeiro, o que se passa com <ir + gerúndio>: quatro ocorrências de PB 

(fontes literárias exclusivamente), com a seguinte distribuição: uma de futuro pro-

gressivogradativo (3.6), outra de conjuntivo presente progressivogradativo (7.3), 
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mais outra de conjuntivo imperfeito progressivogradativo (8.7) e ainda outra de 

imperativo progressivogradativo (10.2); uma de PM (fonte literária) no infinitivo pro-

gressivogradativo (11.6); e as restantes cento e sete de PE (fontes literárias predo-

minantemente, com os textos narrativos muito à frente dos poéticos, mas também 

outras: logo a seguir, a imprensa escrita essencialmente de tipo nacional e, ainda, 

mas numa percentagem mesmo muito baixa, textos técnico-científicos, correspon-

dência oficial e panfletos publicitários), assim distribuídas: dezassete (todas) de 

presente progressivogradativo (1.), todas (dezoito) de pretérito progressivogradativo 

(2.), onze (excepto 3.6) de futuro progressivogradativo, dezanove (todas) de imper-

feito progressivogradativo (4.), duas (apenas estas) de mais-que-perfeito progressi-

vogradativo (5.), todas (três) de futuro do pretérito (ou condicional) progressivogra-

dativo (6.), cinco (salvo 7.3) de conjuntivo presente progressivogradativo, sete 

(menos 8.7) de conjuntivo imperfeito progressivogradativo, todas (sete) de conjunti-

vo futuro progressivogradativo (9.), quatro (com excepção de 10.2) de imperativo 

progressivogradativo, cinco (excepto 11.6) de infinitivo progressivogradativo, quatro 

(todas) de infinitivo pessoal progressivogradativo (12.), apenas uma de presente 

composto progressivogradativo (15.), três (todas) de imperfeito composto progres-

sivogradativo (17.) e também só uma de conjuntivo presente composto progressi-

vogradativo (19.). Atentemos, em segundo lugar, na situação de <vir + gerúndio>: 

cinco ocorrências de PB (também exclusivamente fontes literárias), distribuídas 

desta maneira: uma de presente progressivogradativo (1.4), duas de pretérito pro-

gressivogradativo (2.4 e 2.5), uma de imperfeito progressivogradativo (4.6) e tam-

bém uma (ocorrência única) de futuro do pretérito (ou condicional) progressivogra-

dativo (6.); as demais (trinta e quatro ao todo) são de PE (de novo, predominância 

das fontes literárias, imediatamente seguidas da imprensa escrita também quase 

exclusivamente de tipo nacional), com a distribuição que se discrimina a seguir: dez 

de presente progressivogradativo (menos 1.4), quatro de pretérito progressivogra-

dativo (excepto 2.4 e 2.5), nove de imperfeito progressivogradativo (salvo 4.6), uma 

única ocorrência de mais-que-perfeito progressivogradativo (5.), três (todas) de con-

juntivo presente progressivogradativo (7.), apenas duas de conjuntivo imperfeito 
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progressivogradativo (8.), também só uma quer de conjuntivo futuro progressivo-

gradativo (9.) quer de imperativo progressivogradativo (10.) (neste caso, repetida) 

e, por fim, três (também todas) de infinitivo pessoal progressivogradativo (12.). E, 
em último lugar, vejamos o que acontece com <vir a + infinitivo1>: trinta ocorrên-

cias única e exclusivamente de PE (fontes maioritariamente da imprensa escrita de 

tipo nacional, logo seguidas dos textos literários e, ainda, mas numa percentagem 

mesmo ínfima, de um texto de natureza sociológica e de uma circular de um órgão 

pertencente a uma instituição pública), assim distribuídas: presente progressivo-

gradativo (1.) e conjuntivo presente progressivogradativo (7.) (uma ocorrência 

cada), três de imperfeito progressivogradativo (4.), a esmagadora maioria (dezoito) 

de presente composto progressivogradativo (15.), três de imperfeito composto pro-

gressivogradativo (17.) e conjuntivo imperfeito composto progressivogradativo (20.), 

infinitivo pessoal composto progressivogradativo (23.) e gerúndio composto pro-

gressivogradativo (24.) (também uma ocorrência cada). 

Convocando o que já foi dito29 sobre a imprensa escrita (proximidade relativa-

mente à linguagem corrente/culta), deve pois registar-se que, das cento e doze 

ocorrências que compõem o corpus de <ir + gerúndio>, mais de metade das do 

presente progressivogradativo (1.) são da imprensa escrita e que se passa pratica-

mente o mesmo em relação ao pretérito progressivogradativo (2.); nas dos futuro 

progressivogradativo (3.), imperfeito progressivogradativo (4.), conjuntivo imperfeito 

progressivogradativo (8.), conjuntivo futuro progressivogradativo (9.) e infinitivo pes-

soal progressivogradativo (12.) também está consideravelmente representada; nas 

dos restantes subparadigmas é que o está escassamente; das trinta e nove que 

formam o corpus de <vir + gerúndio>, só oito (1.3, 1.4, 2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 

7.1) é que são da imprensa escrita (portanto, pouco representada; mas, mesmo 

assim, é predominante tanto no presente progressivogradativo quanto no imperfeito 

progressivogradativo); e, por fim, das trinta e seis que constituem o corpus de <vir 
a + infinitivo1>, apenas doze (4.2; 15.3, 5, 7, 8, 9 e 17; 17.1 e 3; 20.1; 23.1 e 

                                         
29 Cf., supra, o subcapítulo 2.3. do cap. III (a propósito das construções de progressivo). 
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24.1) é que não são da imprensa escrita, o que quer dizer que esta está claramen-

te representada, e de modo particular, pelo destaque mais do que notório, no pre-

sente composto progressivogradativo. 
Em suma: <ir + gerúndio>, <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, a despeito 

de e também por expressarem o mesmo significado prototípico (o progressivogra-

dativo), distinguem-se no entanto pela tipologia relacional que mantêm entre si, o 

que conduz naturalmente à interpretação que aqui se faz de tais construções, ou 

seja: primeiro, a relação de oposição entre <ir + gerúndio> / <vir + gerúndio> e 
<vir a + infinitivo1>, linguisticamente accionada, para representar a diferença cog-

nitiva (ou especialização de significado) entre progressivogradativo prospec-

t ivo e progressivogradativo retrospectivo; segundo, a relação de comple-
mentaridade entre <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, também linguisticamente 

accionada, para fundamentalmente se obterem os subparadigmas simples e com-

postos do paradigma progressivogradativo retrospectivo; terceiro (e último), a rela-
ção de livre escolha entre ainda <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, não-

linguisticamente accionada, para se representar ou a expressividade em geral ou a 

proveniência (no caso concreto, outro país onde se fala a mesma língua) do locu-

tor/escrevente. 


