
 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 
 

 

1. Dos resultados 

No capítulo I, apontou-se, mais implícita do que explicitamente, para uma 

maneira de proceder; no capítulo II, traçaram-se as coordenadas – tanto teóricas 

quanto metodológicas – que constituíram aquela maneira de proceder como mode-

lo de descrição linguística; nos capítulos III a V, fez-se a aplicação desse procedi-

mento teórico-metodológico analisando algumas perífrases verbais descritoras da 

‘constituição temporal interna’ das situações no português europeu actual, ou seja, 

identificaram-se, caracterizando-as, as formas verbais ‘progressivas’, ‘progressivo-

comitativas’ e ‘progressivogradativas’ (perifrásticas por natureza), com descrição 

das respectivas propriedades morfo-sintácticas, sintáctico-semânticas e semântico-

lexicais, bem como dos respectivos casos de ‘variação’ e/ou ‘especialização’.  

Agora é o momento de falar dos resultados a que se chegou. E porque estes 

têm implicações tanto ao nível da descrição quanto ao da teorização linguísticas, 

vai ser também dúplice a sua inventariação, ou seja e respectivamente: primeiro, 

por construções congéneres e/ou perífrase a perífrase (ou dos resultados parciais) 

e, depois, pela contemplação conjunta das construções descritas (ou dos resulta-

dos globais). 
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1.1. Resultados parciais 

1.1.1 As construções de progressivo, <estar a + infinitivo> e <estar + gerún-

dio>, caracterizam-se, 

morfo-sintacticamente, 

 (i) por manifestarem, basicamente, os mesmos subparadigmas de tempo-

aspecto-modo (em rigor, vinte e dois, para <estar a + infinitivo>, e dezasseis, para 

<estar + gerúndio> – com possibilidade de aparecerem os restantes, naturalmente) 

e também de pessoa-número; 

 (ii) por apresentarem esmagadoramente formas verbais de P3 e P6: todos 

os subparadigmas de <estar a + infinitivo> (e praticamente todos os de <estar + 

gerúndio>) flexionáveis em PN exibem formas ou de P3, ou de P6, ou de ambas as 

PN (muito provavelmente pela sua independência em relação à natureza referencial 

do sujeito); 

 (iii) por exibirem paradigmas completo (<estar a + infinitivo>) e tendencial-

mente completo (<estar + gerúndio>), mas com a mesma preferência de combina-

ção morfo-sintáctica (‘presente’ e ‘imperfeito’ progressivos); 

sintáctico-semanticamente, 

 (iv) por ostentarem, com a excepção natural do ‘imperativo progressivo’, 

nos demais subparadigmas a estrutura proposicional declarativo/afirmativa-activa-

neutra (ou seja, o tipo proposicional declarativo combinado concomitantemente 

com as formas proposicionais afirmativa, activa e neutra), o que quer dizer que a 

sua presença é esmagadora: trata-se, também por isso, da estrutura proposicional 

prototípica; para além disso, nota-se que alguns subparadigmas de <estar a + infi-

nitivo> (mas não os de <estar + gerúndio>) manifestam uma tendência ou mono-

proposicional (aparecem preferencialmente numa estrutura proposicional) ou pluri-

proposicional (aparecem, ao invés, em duas ou mais estruturas proposicionais); 

 (v) por serem compatíveis com todos os tipos de sujeito, com predominân-

cia clara do tipo ‘animado e humano’, que é transversal (ocorre em todos os sub-
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paradigmas), imediatamente seguido – de representação considerável – do tipo 

‘inanimado’, também transversal (mas não em <estar + gerúndio>); 

 (vi) por coocorrerem com predicados verbais que se integram em todas as 

configurações sintácticas disponíveis no português, com predomínio nítido da tran-

sitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./OD, seguindo-se-lhe, pelo número decrescen-

te de ocorrências, as inergativa/1 lugar/1 arg.: ext./S, transitiva/2 lugares/2 args.: 

ext./S + int./O, inacusativa/1 lugar/1 arg.: int./S, copulativa/1 arg.: int./PdS, 

ditransitiva/3 lugares/3 args.: 1 arg. ext./S + 2 args. ints./OD + OI, transitiva/3 

lugares/3 args.: 1 arg. ext./S + 2 args. ints./OD + O, impessoal/0 lugares/0 args., 

transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./OI e transitiva predicativa/2 lugares/2 

args.: ext./S + int./PdOD; 

 (vii) por admitirem a inserção de categoriais vários (predominantemente de 

um adverbial) entre os seus elementos constituintes (auxiliar e auxiliado); 

 (viii) por exibirem esporadicamente formas compostas com <haver + parti-

cípio>: trata-se de uma potencialidade raramente actualizada; 

 (ix) por manifestarem, nas formas do ‘infinitivo progressivo’ e ‘infinitivo 

composto progressivo’, uma combinação preferencial com auxiliares modais, que 

assim lhes determinam as formas; 

semântico-lexicalmente, 

 (x) por se combinarem a preceito, dados os seus caracteres ‘dinâmico’ e 

‘durativo’, com predicados verbais de processo e processo culminado. A sua com-

binabilidade com predicados verbais estativos só é possível se denotarem situações 

faseáveis (se não, não); com os de culminação e pontuais, ocorre uma leitura ‘rei-

terativa’/‘iterativa’ (umas vezes), ‘iminencial’ (outras vezes) e também ‘progressiva’ 

(raramente); 

 (xi) por não seleccionarem um tipo lexical de predicados verbais em espe-

cial (o leque de possibilidades combinatórias de natureza lexical está bem aberto); 

 (xii) por coocorrerem, nas formas imperfectivas, com todos os tipos accio-

nais de predicados verbais e, nas perfectivas, ao invés, preferirem nitidamente os 

de processo e/ou processo culminado. 
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As propriedades acabadas de arrolar são índices claros do avançado estádio de 

gramaticalização das construções de progressivo. 

Por fim, <estar a + infinitivo> e <estar + gerúndio> são formas alternativas, não 

linguisticamente condicionadas, de expressão do progressivo, isto é: trata-se de 

produtos de escolhas accionadas interindividualmente (variantes diatópicas) e/ou 

intra-individualmente (variantes diafásicas). 
 

1.1.2 As construções de progressivocomitativo descontínuo, <andar a + 

infinitivo> e <andar + gerúndio>, caracterizam-se, 

morfo-sintacticamente, 

 (i) por manifestarem distintos subparadigmas de tempo-aspecto-modo (vin-

te e dois, para <andar a + infinitivo>, e sete, para <andar + gerúndio>) e também 

de pessoa-número; 

 (ii) por apresentarem de modo esmagador formas verbais de P3 e P6, para 

além naturalmente de outras PN; 

 (iii) por exibirem paradigmas completo (<andar a + infinitivo>) e bastante 

incompleto (<andar + gerúndio>), mas com a mesma preferência de combinação 

morfo-sintáctica (‘presente’ e ‘imperfeito’ progressivos); 

sintáctico-semanticamente, 

 (iv) por ostentarem (<andar a + infinitivo>, predominantemente, e <andar + 

gerúndio>, exclusivamente) a estrutura proposicional declarativo/afirmativa-activa-

neutra, o que contribui para a constituição da sua prototipicidade; para além disso, 

verifica-se que alguns subparadigmas de <andar a + infinitivo> manifestam uma 

tendência ou monoproposicional, ou pluriproposicional (os de <andar + gerúndio> 

só tendência monoproposicional); 

 (v) por se combinarem esmagadoramente com sujeitos do tipo ‘animado e 

humano’; 

 (vi) por coocorrerem com predicados verbais que se integram em seis 

(<andar a + infinitivo>) e quatro (<andar + gerúndio>) configurações sintácticas, 

exibindo em todo o caso a mesma proporcionalidade das construções anteriores, a 
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saber e respectivamente: transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./OD (a mais 

representada), seguindo-se-lhe, também pelo número decrescente de ocorrências, 

as inergativa, transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./O, ditransitiva, transitiva/3 

lugares/3 args.: 1 arg. ext./S + 2 args. ints./OD + O e copulativa; e só as primeiras 

quatro com <andar + gerúndio>; 

 (vii) por admitirem, de modo notório, a inserção de categoriais vários, 

sobretudo adverbiais, entre os seus elementos constituintes (com <andar + gerún-

dio>, devido essencialmente à presença de adverbiais locativos, o carácter unitário 

do conjunto auxiliar + auxiliado fica em parte abalado); 

 (viii) por se combinarem, nas formas do ‘infinitivo progressivocomitativo’ e 

‘infinitivo composto progressivocomitativo’, de preferência com auxiliares modais, 

que assim lhes determinam as formas; 

semântico-lexicalmente, 

 (ix) por ocorrerem preferencial e predominantemente, devido aos seus 

caracteres ‘dinâmico’ e ‘durativo’, com predicados verbais de processo e processo 

culminado; os estativos, talvez por serem ‘não-dinâmicos’, são de ocorrência ínfi-

ma; os de culminação e pontuais estão, pela mesma razão, escassamente repre-

sentados e de leitura ‘reiterativa’/‘iterativa’; 

 (x) por não seleccionarem um tipo lexical de predicados verbais em particu-

lar (com <andar + gerúndio>, todavia, verifica-se uma acentuada ocorrência com 

verbos de ‘movimento não orientado’). 

As propriedades acabadas de inventariar são índices que denunciam um razoa-

velmente avançado estádio de gramaticalização das construções de progressivoco-

mitativo descontínuo. 
 

1.1.3 As construções de progressivocomitativo contínuo, <viver + gerún-

dio> e <viver a + infinitivo>, caracterizam-se, 

morfo-sintacticamente, 

 (i) por manifestarem os mesmos subparadigmas de tempo-aspecto-modo 

(dois cada construção) e de pessoa-número; 
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 (ii) por apresentarem “predominantemente” formas verbais de P3; 

 (iii) por exibirem paradigmas ínfimos (só ‘presente’ e ‘imperfeito’ progressi-

vocomitativos); 

sintáctico-semanticamente, 

 (iv) por ostentarem apenas a estrutura proposicional declarativo/afirmativa-

activa-neutra; 

 (v) por se combinarem exclusivamente com sujeitos do tipo ‘animado e 

humano’; 

 (vi) por coocorrerem com predicados verbais que se integram em duas 

(<viver + gerúndio>) e três (<viver a + infinitivo>) configurações sintácticas de tipo 

transitivo, concretamente: transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./OD ou O (a 

primeira construção); estas e, ainda, a ditransitiva/3 lugares/3 args.: 1 arg. ext./S 

+ 2 args. ints./OD + OI (a segunda construção); 

semântico-lexicalmente, 

 (vii) por se combinarem praticamente, sobretudo por causa do traço ‘dura-

tivo’ (necessário à gramaticalidade da construção), com predicados verbais de pro-

cesso culminado e de processo; os restantes tipos accionais de predicados verbais 

podem também ocorrer, porém são raros e quase sempre com manifestação de 

um significado derivado, decorrente da combinatória concreta; 

 (viii) por não seleccionarem, pelo menos aparentemente (os corpora não 

podem de todo informar sobre esta propriedade), um tipo lexical de predicados ver-

bais em especial. 

Pelas propriedades inventariadas, verifica-se que as construções de progressivo-

comitativo contínuo se encontram num estádio de gramaticalização bem menos 

avançado do que as estruturas congéneres. 

Considerando conjuntamente as construções de progressivocomitativo, constata-

se o seguinte: (i) <andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio> opõem-se a <viver + 

gerúndio> e <viver a + infinitivo>, para se fazer linguisticamente a distinção cogniti-

va (especialização) entre ‘progressivocomitativo descontínuo’ e ‘progressivocomita-

tivo contínuo’, respectivamente; (ii) <andar a + infinitivo> e <viver + gerúndio> são 
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formas alternativas, não linguisticamente condicionadas, de expressão, respectiva-

mente, do ‘progressivocomitativo descontínuo’ e ‘progressivocomitativo contínuo’, 

ou seja: está-se na presença de produtos de escolhas interindividual (variantes dia-

tópicas, de modo mais marcado entre <andar a + infinitivo> e <andar + gerúndio>) 

e intra-individualmente (variantes diafásicas, de maneira mais pronunciada entre 

<viver + gerúndio> e <viver a + infinitivo>) accionadas. 
 

1.1.4 As construções de progressivogradativo, <ir + gerúndio>, <vir + 
gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, caracterizam-se, 

morfo-sintacticamente, 

 (i) por manifestarem quinze (<ir + gerúndio>), dez (<vir + gerúndio>) e 
nove (<vir a + infinitivo1>) subparadigmas de tempo-aspecto-modo (também, basi-

camente, as mesmas PN) e, sobretudo, por <ir + gerúndio> e <vir + gerúndio> 

serem compatíveis com o ‘imperativo’; 

 (ii) por apresentarem esmagadoramente formas verbais de P3 e P6 (prova-

velmente pela ausência de restrições quanto à natureza referencial do sujeito); 

 (iii) por exibirem paradigmas: idiossincraticamente completo e sem prefe-

rência de combinação morfo-sintáctica (<ir + gerúndio>); incompleto (se se consi-

derar sem subparadigmas compostos), completo (se, ao invés, se considerar com 

subparadigmas compostos) ou idiossincraticamente completo (se simbioticamente 

considerado), sem preferência de combinação morfo-sintáctica (<vir + gerúndio>) e 
com combinação morfo-sintáctica preferencial (<vir a + infinitivo1>): ‘presente 

composto progressivogradativo’; 

sintáctico-semanticamente, 

 (iv) por ocorrerem predominantemente na estrutura proposicional declarati-

vo/afirmativa-activa-neutra e, pela primeira vez (apenas <ir + gerúndio> e <vir + 

gerúndio>), na imperativo/afirmativa-activa-neutra, para além da tendência mono-

proposicional e/ou pluriproposicional de certos subparadigmas; ainda (e trata-se de 

uma propriedade transversal às construções de progressivogradativo), por não apa-

recerem em nenhum tipo proposicional combinado com a forma negativa; 
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 (v) por serem compatíveis com todos os tipos de sujeito, predominando em 

todo o caso, com <ir + gerúndio>, os tipos ‘animado e humano’ e ‘inanimado’ (pra-
ticamente transversais) e, com <vir + gerúndio> e <vir a + infinitivo1>, inversamen-

te, o tipo ‘inanimado’; 

 (vi) por coocorrerem (<ir + gerúndio> e <vir + gerúndio>) com predicados 

verbais que se integram em sete configurações sintácticas, com predomínio notório 

das de tipo transitivo, no topo das quais se encontra a transitiva/2 lugares/2 args.: 

ext./S + int./OD, seguindo-se-lhe, pelo número decrescente de ocorrências, as 

inergativa, inacusativa, transitiva/3 lugares/3 args.: 1 arg. ext./S + 2 args. ints./ 

OD + O, transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./O, ditransitiva e copulativa (<vir 
a + infinitivo1> aparece apenas em quatro mas coincidentes com as anteriormente 

referidas, isto é: transitiva/2 lugares/2 args.: ext./S + int./OD, inacusativa, transiti-

va/2 lugares/2 args.: ext./S + int./O e inergativa);  

 (vii) por admitirem (sobretudo <ir + gerúndio> e <vir + gerúndio>) a inser-

ção de categoriais vários, sem que a unidade dos sintagmas verbais em questão 

resulte abalada; 

 (viii) por manifestarem, essencialmente na forma do ‘infinitivo progressivo-

gradativo’ de <ir + gerúndio>, uma combinação preferencial com auxiliares modais; 

semântico-lexicalmente, 

 (ix) por se combinarem de modo preferido, porque conformes à semântica 

dos auxiliares (verbos de ‘movimento orientado’, portanto ‘télicos’ ou ‘intrinseca-

mente delimitados’), com predicados verbais de processo culminado com argumen-

to interno geralmente afectado. A sua combinação com os demais tipos accionais 

de predicados verbais ocorre com alguma dificuldade: ou se dá a sua transforma-

ção contextual, para que o significado em causa possa ocorrer; ou, continuando 

gramaticais as estruturas em questão, com os de culminação e pontuais, ocorre 

uma leitura ‘reiterativa’/‘iterativa’ (umas vezes), ‘iminencial’ (sobretudo ‘iminência 

frustrada’, outras vezes) e, com os de processo e estativos, as leituras, respectiva-

mente, ‘incoativa’ e ‘continuativa’; 
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 (x) por seleccionarem um tipo lexical de predicados verbais próprio, a 

saber: os lexicalmente graduais (denotadores da evolução de uma situação ao lon-

go do tempo), que ocorrem combinados frequentemente com adverbiais graduais – 

os indícios claros da ‘gradualidade’, ‘iteratividade’ e ‘mutabilidade’, propriedades 

do progressivogradativo; para além disso, <ir + gerúndio> ocorre predominante-

mente com verbos reflexos (e talvez porque o <se> funciona como argumento 

interno afectado) e <vir + gerúndio>, com verbos de movimento (quer em sentido 

próprio, quer figurado). 

A relação de propriedades acabada de relatar é um óptimo indicador do estádio 

de gramaticalização sui generis exibido pelas construções de progressivogradativo. 

Por último, (i) <ir + gerúndio> opõe-se a <vir + gerúndio> e a < vir a + infiniti-
vo1>, em conjunto, para, linguisticamente, se representar a diferença cognitiva 

(especialização) entre ‘progressivogradativo prospectivo’ e ‘progressivogradativo 
retrospectivo’, respectivamente; (ii) <vir + gerúndio> e < vir a + infinitivo1> são 

construções alternativas, por um lado linguisticamente condicionadas, para se 

constituírem, supletiva e respectivamente, as formas simples e compostas do para-

digma ‘progressivogradativo retrospectivo’ (variantes combinatórias esmagadora 

mas não exclusivamente em distribuição complementar) e, por outro lado não lin-

guisticamente condicionadas e accionadas ao mesmo tempo intra e interindivi-

dualmente, para representar a ‘expressividade em geral’ (variantes diafásicas) ou a 

‘proveniência’ (variantes diatópicas). 

1.2. Resultados globais 

Apesar de, ao tratar da informação de natureza aspectual, se dever rigorosa-

mente falar de preferências ou tendências, mais do que incompatibilidades ou ver-

dadeiras restrições (Miguel 1999: 3047), o que é facto é que, pelo conjunto de 

características que se foram inventariando para as construções em análise, e com 

base em critérios previamente estabelecidos, o progressivo resulta inequivoca-

mente uma propriedade do sistema verbal do português da actualidade; o mesmo 
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acontece, embora não com igual grau de nitidez, com o progressivocomitativo; 

e quase outro tanto se passa (ressalvadas, naturalmente, as idiossincrasias) com o 

progressivogradativo. 

Para além disso, devem ainda ser discriminadas estas outras propriedades 

transversais e/ou gerais resultantes do e/ou implicadas no tratamento da informa-

ção aspectual: 

 (i) combinação dos predicados verbais de processo e de processo culmina-

do (dinâmicos, durativos e menos e mais télicos) com todas as construções; 

 (ii) ocorrência morfo-sintáctica absoluta de todas as construções no ‘pre-

sente’ e no ‘imperfeito’; 

 (iii) transversalidade bem pronunciada da estrutura proposicional declarati-

vo/afirmativa-activa-neutra; 

 (iv) combinação esmagadora com P3 e P6 (a sua independência em rela-

ção à natureza referencial do sujeito); 

 (v) incompatibilidade com o ‘imperativo’ (propriedade morfo-sintáctica mais 

relevante no que diz respeito às construções de progressivo tout court); 

 (vi) manifestação dos fenómenos/processos linguísticos variação, especiali-

zação e gramaticalização; 

 (vii) implicação mútua aspecto lexical/aspecto gramatical, manifestada na 

preferência/tendência das construções em causa por certos tipos accionais de pre-

dicados verbais e, ainda, pela ocorrência de significados aspectuais derivados. 

2. Da continuação do projecto 

O presente trabalho está concluído, mas não a investigação da temática nele 

tratada. Por conseguinte, na primeira oportunidade (os corpora estão já todos cons-

tituídos e alguns, inclusive, parcialmente estudados), apresentarei as restantes perí-

frases verbais descritoras da ‘constituição temporal interna’ das situações no por-

tuguês europeu actual, ou seja, as inceptivas (<começar a + infinitivo>, <princi-

piar a + infinitivo>, <desatar a + infinitivo>, <deitar a + infinitivo>, <largar a + infini-
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tivo>, <romper a + infinitivo>, <deitar-se a + infinitivo>, <botar-se a + infinitivo>, 

<desandar a + infinitivo>, <entrar a + infinitivo>, <entrar + gerúndio>, <pegar a + 

infinitivo>, <meter-se a + infinitivo>, <pôr-se a + infinitivo>, <ficar a + infinitivo>, 

<ficar + gerúndio>, <quedar-se a + infinitivo>, <recomeçar a + infinitivo>, <passar a 

+ infinitivo>, <começar por + infinitivo>, <começar + gerúndio> e <principiar por + 

infinitivo>), as terminativas (<acabar de + infinitivo>, <cessar de + infinitivo>, 

<deixar de + infinitivo>, <parar de + infinitivo>, <terminar de + infinitivo>, <acabar 

por + infinitivo>, <acabar + gerúndio>, <terminar por + infinitivo>, <terminar + 
gerúndio>, <findar por + infinitivo>, <chegar a + infinitivo>, <vir a + infinitivo2>), as 

continua tivas (<continuar a + infinitivo>, <continuar + gerúndio>, <seguir + 

gerúndio>) e as iminenciais (<estar para + infinitivo>, <andar para + infinitivo>, 

<ir a + infinitivo>, <ir para + infinitivo>), num primeiro momento; e, num segundo 

momento, todas as outras perífrases igualmente de natureza aspectual, a saber, as 

resul tat ivas (<ter + OD expresso + predicativo deverbal>, <estar + predicativo 

deverbal>, <ser + predicativo deverbal>), as não-resul tat ivas (<estar por + infini-

tivo>, <continuar por + infinitivo>, <ficar por + infinitivo>), as or ientadoras (<ir + 

infinitivo>, <vir + infinitivo>), as repeti t ivas (<tornar a + infinitivo>, <voltar a + 

infinitivo>) e, ainda, da mesma natureza, as biperífrases progressivo- inceptivas  

(<estar a + começar a + infinitivo>, <estar + começar (ger.) a + infinitivo>), pro-

gressivo-terminativas <estar a + acabar de + infinitivo>, <estar + acabar (ger.) 

de + infinitivo>, <estar a + deixar de + infinitivo>, <estar + deixar (ger.) de + infiniti-

vo>), progressivocomita tivo- termina tivas (<andar a + deixar de + infinitivo>), 

progressivogradativo- inceptivas (<ir + começar (ger.) a + infinitivo>, <ir + 

recomeçar (ger.) a + infinitivo>, <ir + ficar (ger.) a + infinitivo>), progressivogra-

dativo-terminativas (<ir + deixar (ger.) de + infinitivo>), progressivogradati -

vo-continua tivas (<ir + continuar (ger.) a + infinitivo>), progressivogradativo-

não-resul tat ivas (<ir + ficar (ger.) por + infinitivo>), inceptivo-resul ta t ivas 

(<começar a + estar + predicativo deverbal>, <passar a + estar + predicativo 

deverbal>), inceptivo-prospectivas (<começar a + ir + infinitivo>), inceptivo-

retrospectivas (<começar a + vir + infinitivo>), terminativo-progressivas 
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(<chegar a + estar a + infinitivo>), terminativo-progressivogradativas (<dei-

xar de + ir + gerúndio>), terminativo- inceptivas (<terminar por + desatar a + 

infinitivo>), terminativo-termina tivas (<acabar por + deixar de + infinitivo>, 
<deixar de + vir a + infinitivo2>, <acabar por + vir a + infinitivo2>), terminativo-

prospectivas (<deixar de + ir + infinitivo>, <acabar por + ir + infinitivo>), termi -

nativo-retrospectivas (<acabar por + vir + infinitivo>), terminativo-

repeti t ivas (<acabar por + voltar a + infinitivo>), iminencial - inceptivas (<ir a 

+ começar a + infinitivo>), prospectivo-progressivas (<ir + estar (inf.) a + infini-

tivo>), prospectivo- inceptivas (<ir + começar (inf.) a + infinitivo>, <ir + pôr-se 

(inf.) a + infinitivo>, <ir + recomeçar (inf.) a + infinitivo>, <ir + ficar (inf.) + gerún-

dio>, <ir + ficar (inf.) a + infinitivo>, <ir + passar (inf.) a + infinitivo>), prospecti -

vo- terminativas (<ir + deixar (inf.) de + infinitivo>, <ir + acabar (inf.) por + infini-

tivo>, <ir + acabar (inf.) + gerúndio>, <ir + terminar (inf.) + gerúndio>, <ir + chegar 

(inf.) a + infinitivo>), prospectivo-continua tivas (<ir + continuar (inf.) a + infini-

tivo>, <ir + continuar (inf.) + gerúndio>), prospectivo-resul tat ivas (<ir + estar 

(inf.) + predicativo deverbal>), prospectivo-repeti t ivas (<ir + tornar (inf.) a + 

infinitivo>, <ir + voltar (inf.) a + infinitivo>), repeti t ivo-progressivas (<voltar a + 

estar a + infinitivo>), repeti t ivo-resul tat ivas (<voltar a + estar + predicativo 

deverbal>) e as multiperífrases prospectivo-terminativo- inceptivas (<ir + dei-

xar (inf.) de + começar a + infinitivo>) e prospectivo-continuativo-

resul tat ivas (<ir + continuar a + estar + predicativo deverbal>), procedendo exac-

tamente ao mesmo tipo de análise para, depois, se poder aferir do carácter conclu-

dente/não-concludente dos resultados (sobretudo globais) acabados de inventariar. 

Só então é que se poderá dar por “concluída” a investigação da temáti-

ca/problemática em epígrafe. 


