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INTRODUÇÃO

Neste trabalho, nos propusemos a investigar, no Português Europeu (PE), a variação entre
as duas principais construções usadas para indicar aspecto progressivo em Língua Portuguesa, a
saber, o gerúndio e a forma infinitiva em equivalência funcional, doravante denominada infinitivo
gerundivo (a + infinitivo)1. Referimo-nos, por exemplo, a frases como:

“Eu estou pesquisando esse fenômeno”. (gerúndio)
x

“Eu estou a pesquisar esse fenômeno.” (infinitivo gerundivo)

Almejamos verificar que fatores têm influenciado no uso de infinitivo gerundivo no
Português Europeu numa perspectiva diacrônica, ao longo do século XX, e também em alguns
recortes sincrônicos de nossos dados. Com tal intuito, nos pautamos nos princípios da
Sociolinguística de base laboviana (Weinreich; Labov; Herzog, 1968 e Labov, 1972, 1994, 2003)
com o auxílio do pacote de programas Goldvarb para quantificação dos dados (Robinson, J. S.;
Lawrence, H. R.; Tagliamonte, S. A., 2001; Mollica, 1992; Mollica; Braga, 2004; Naro, 2004 e
Guy; Zilles, 2007). Além disso, também nos baseamos em pesquisas anteriores sobre a variação
em si entre gerúndio e infinitivo gerundivo (Maler, 1972; Barbosa, 1999; Mothé, 2007) e em
outros trabalhos que serão mencionados adiante acerca do tema da variação entre as duas formas
em questão.

Além da análise variacionista, uma grande conquista deste trabalho diz respeito ao
levantamento de corpus oriundo de jornais lusitanos, extraído diretamente de arquivos
portugueses, gerando um material inédito que ficará à disposição para investigações futuras de
outros pesquisadores, inclusive de outras áreas além da linguística. Para realizar este trabalho,
utilizamos como corpus notícias desses jornais portugueses, do século XX.

O trabalho está dividido em três capítulos. No capítulo 1, o qual chamamos A perspectiva
deste trabalho, veremos as motivações que nos levaram a pesquisar sobre a variação entre
gerúndio e infinitivo gerundivo. O capítulo 2 é dedicado à Metodologia e é dividido em dois
subcapítulos: 2.1. Do levantamento do corpus e 2.2. Do tratamento dos dados. Nele,
apresentamos os critérios metodológicos para levantamento do corpus deste trabalho, constituído,
como dissemos, por notícias de jornais portugueses do século XX e também apresentamos os
grupos de fatores elaborados para esta investigação. O capítulo 3 é concernente à análise
variacionista dos dados, onde expomos os resultados obtidos e os avaliamos de acordo com as
hipóteses que tínhamos ao iniciar o trabalho.

1 Este trabalho constitui um breve resumo, com os principais resultados da tese intitulada Notícias de além-mar:
variação e mudança no uso de infinitivo gerundivo no Português Europeu no século XX (Mothé, 2014).
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1. A PERSPECTIVA DESTE TRABALHO

1.1 O tema

O ponto de partida inicial para esta pesquisa foi a tese de doutoramento de Barbosa
(1999), que, em cartas de comércio escritas por portugueses do século XVIII, constatou que,
naquele corpus, o uso de infinitivo gerundivo se revelou semelhante aos resultados de Maler
(1972), que, por sua vez, encontrou em seu corpus, constituído por peças teatrais portuguesas do
século XVIII, apenas 10% de uso de infinitivo gerundivo.

Ao todo, vinte casos de infinitivo gerundivo sobre um total de exatamente 200 exemplos
de construções perifrásticas à base de estar ou andar – se contei bem – quer dizer, não
mais do que 10% nesses materiais que devem ser olhados como uma amostra bem
representativa do diálogo popular do final do século XVIII. (Maler, 1972: 267)

A questão insere-se, na verdade, na discussão mais abrangente sobre inovação x
conservação em Língua Portuguesa. Em seu artigo “Conservação e Inovação no Português do
Brasil” (1986), Celso Cunha lista uma série de fenômenos linguísticos em que o Brasil apresenta
características de inovação, ao passo que Portugal é tido como mais conservador. Em
contrapartida, o autor também apresenta vários casos em que o Brasil tende à conservação e
Portugal, por outro lado, à inovação. Dentre os fenômenos listados como sinal de conservação no
Português Brasileiro (PB) está o uso de gerúndio; logo, Portugal seria o inovador nesse caso. O
autor diz que, enquanto os brasileiros continuaram usando a forma clássica e mais antiga no
idioma (o gerúndio), os portugueses a foram, paulatinamente, substituindo pela construção “a +
infinitivo” (salvo – ainda segundo ele – em algumas exceções regionais, como nos dialetos
centro-meridionais de Portugal, tais como os do Alentejo e do Algarve e também os dos Açores e
das ex-colônias africanas, onde se veria, ainda hoje, a predominância da forma nominal
gerúndio).

Têm certamente maior expansão alguns fatos conservadores de morfossintaxe, como: a)
a perífrase formada por estar (andar, viver, etc.) + gerúndio, que, em Portugal, desde o
século XVIII, vem sendo progressivamente substituída por outra, constituída de estar
(andar, viver, etc.) + infinitivo antecedido da preposição a.
[...]
A construção estar (andar, etc.) + gerúndio, preferida no Brasil, é a mais antiga no
idioma e ainda tem vitalidade em dialetos centro-meridionais de Portugal
(principalmente no Alentejo e no Algarve), nos Açores e nos países africanos de língua
oficial portuguesa. (Cunha, 1986: 206 e 221)

A construção de infinitivo gerundivo está presente na Língua Portuguesa desde muito
cedo, como já afirmava Barbosa (1999): “Vale ressaltar que o registro do infinitivo gerundivo,
apesar de raro, remonta à fase arcaica da língua portuguesa”. O gerúndio aparecia como a forma
preferida nos textos literários até meados do século XIX, ao menos segundo Maler (1972) e
Menon (2004).

O próprio Maler (1972) já tinha sinalizado a rara presença do infinitivo gerundivo em
construções perifrásticas nos textos literários. Depois de apresentar alguns exemplos dos séculos
XVI, XVII e XVIII, o autor afirma:
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É então justo dizer, penso eu, que a primeira metade do século XVIII ainda não viu o
triunfo do infinitivo gerundivo em construções perifrásticas. [...] Agora sabemos com
certeza que não podemos falar em avanço “real” do infinitivo gerundivo na língua escrita
– na língua falada ele sem dúvida teve lugar antes – até o século XIX. (Maler, 1972: 265
e 267)

Maler (1972) parece sugerir, portanto, que a construção estar + a + infinitivo estava
presente na língua oral corrente, o que também podemos inferir a partir de um texto de Gonçalves
Viana, datado de 1890-1892:

[...] as frases portuguesas em que os verbos andar e ir, seguidos de jerundio em –ndo
(e poderia acrescentar, dos infinitos precedidos da preposição a, de mais frequente
emprego do que aquelle), denotam acção <<demorada, continuada>>,
diferenciando-se o primeiro dêstes auxiliares em expressar tal acção, como frecuentativa.
[...]
Em castelhano o emprêgo do jerundio é análogo ao do português; não são porém usadas
as linguajens de infinito precedido de a, que neste último tendem cada vez mais a
substituí-lo, mormente na conversação e no estilo espontaneo. (Gonçalves Viana,
1890-1892, grifos em negrito nossos)

Contrapondo sua observação com os resultados dos trabalhos citados sobre o uso dessa
construção em textos escritos até o século XIX, constatamos que, apesar de não tão frequente nos
textos escritos da época, o infinitivo gerundivo aparentemente já era bastante difundido na língua
falada em Portugal. Já a partir do século XIX, a construção começa a despontar com maior
destaque, mesmo em textos literários. Menon (2004) mostrou, ao analisar obras literárias
portuguesas do século XVI ao século XX, que, nessas obras, o infinitivo gerundivo teria
começado a aparecer de forma significativa no final do século XIX.

Qualquer falante de Língua Portuguesa hoje com algum conhecimento mínimo sobre
diferenças entre as duas variantes, PB e PE, é capaz de sinalizar, a partir do senso comum, que,
atualmente, Portugal emprega mais o infinitivo gerundivo, ao passo que o Brasil, o gerúndio, em
vários contextos de uso. Apesar disso, não havia trabalhos na área de Sociolinguística Histórica a
respeito dessa variação entre as duas formas gerundivas. A partir dessa observação, em Mothé
(2007), investigamos o fenômeno em um corpus formado por anúncios, editoriais e notícias dos
séculos XIX e XX de jornais brasileiros e portugueses (o corpus do Projeto VARPORT
(Brandão; Mota, 2002)). Segundo os resultados dessa pesquisa, o uso de infinitivo teria avançado
naquele corpus do Português Europeu somente a partir do segundo quartel do século XX, por
volta de 1925.

Assim, de uma forma ou de outra, todas essas pesquisas citadas até aqui (Maler, 1972;
Barbosa, 1999; Menon, 2004; Mothé, 2007) indicavam que a mudança em Portugal, ou seja, o
fato de o infinitivo gerundivo passar a ser o preferido no PE em detrimento do gerúndio, – ao
menos no que tange aos textos escritos dos diferentes gêneros textuais estudados – é mais recente
do que se imaginava e teria se desencadeado de maneira mais significativa a partir do século XIX
e mais intensamente ao longo do XX.

Para tentar ratificar essas afirmações, seria necessário quantificar essa variação em
diversos contextos controlando-a em diferentes aspectos. Essa foi a motivação da presente
pesquisa: começar uma investigação Sociolinguística acerca da variação entre gerúndio e
infinitivo gerundivo em terras lusas, no Português Europeu.
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1.2 Objetivos

O objetivo geral aqui almejado é estudar a mudança quantitativa que se processou no
Português Europeu quanto ao uso das duas estruturas gerundiais em foco, a tal ponto que –
aparentemente – tem feito com que o infinitivo gerundivo avance de forma gradativa em Portugal
mesmo nos contextos que antes eram predominantemente redutos do gerúndio. Nesse sentido, a
abordagem diacrônica que contemplamos neste trabalho tem por objetivo descrever e avaliar a
trajetória de conservação e de inovação da variação em padrões quantitativo-distribucionais com
relação às variáveis gerúndio e infinitivo gerundivo em terras lusitanas ao longo do século XX.

A partir dos trabalhos já citados, sabemos, que, até o fim do século XIX, nas amostras de
língua escrita dos diferentes gêneros textuais que constituíam os corpora pesquisados, os
portugueses apresentavam cerca de 10% de uso de infinitivo gerundivo (taxa bastante próxima da
que é vista hoje no Brasil em textos jornalísticos escritos – que varia entre 9% e 11%2). Assim,
essas pesquisas parecem indicar que a mudança em Portugal é mais recente do que se imaginava
e teria se desencadeado de maneira mais intensa ao longo do XX.

E, com isso, chegamos aos dois principais objetivos deste nosso trabalho:
1. Investigar diatopicamente, analisando dados de diferentes regiões de Portugal, se o

gerúndio continua sendo predominante em regiões vistas como conservadoras, como o
Alentejo e o Algarve.

2. Investigar a variação em si entre gerúndio e infinitivo gerundivo e quais os
condicionamentos dessa variação em Portugal, sincrônica e diacronicamente no
século XX.

Com tal fim, foram levantadas ocorrências da forma nominal gerúndio e de infinitivo
gerundivo em um corpus que reúne notícias de jornais provenientes de diferentes regiões de
Portugal ao longo do século XX. Analisando os dados década a década, foi possível averiguar
com maior detalhe a variação de uso entre essas formas durante o período em que parece ter se
caracterizado com maior clareza o avanço do infinitivo gerundivo no Português Europeu escrito.
Uma revisão bibliográfica sobre o tema em diferentes perspectivas a respeito do comportamento
do aspecto progressivo em línguas românicas (Squartini, 1998; Laca, 1998, 2002a, 2002b) bem
como sobre a variação em si entre gerúndio e infinitivo gerundivo (Maler, 1972; Barbosa, 1999;
Mothé, 2007) serviu de base à procura de fatores que eventualmente controlem a variação, o que
pode ser mais detalhadamente observado em Mothé (2014).

1.3 Hipóteses gerais

Nossas hipóteses iniciais partem dos resultados de Barbosa (1999) e de Mothé (2007), em
suas investigações a respeito da variação entre gerúndio e infinitivo gerundivo em Língua
Portuguesa. Desse modo:

1. O avanço significativo do infinitivo gerundivo em Portugal foi gradativamente
crescente ao longo do século XX.

2. A preferência ao emprego do infinitivo gerundivo em detrimento do gerúndio em
diversos contextos está em um estágio tão avançado em Portugal, que, provavelmente, até o fim
do século XX, já teria alcançado regiões antes consideradas conservadoras quanto ao uso do
gerúndio, tais como o Alentejo e o Algarve, em Portugal Continental, e a região autônoma dos
Açores.

2 Segundo Mothé (2004) e Mothé (2007).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4796



Além dessas hipóteses gerais, algumas hipóteses específicas nortearam a criação de cada
um dos grupos de fatores para a análise variacionista que serão vistos no capítulo 2.

2. METODOLOGIA

2.1 Do levantamento do corpus

Sabemos que um corpus bem montado e editado é de suma importância para qualquer
pesquisa, em especial em Linguística Histórica, que, segundo já dizia Labov (1982), “é a arte de
fazer o melhor uso de maus dados”. Para o presente trabalho, assumi o desafio de levantar
corpora de fontes inéditas em arquivos e bibliotecas, que, futuramente, ainda poderão ser úteis a
novos pesquisadores.

O principal objetivo desta pesquisa era verificar o avanço do infinitivo gerundivo nas
diferentes regiões de Portugal, procurando ratificar ou não – ao alcance dos nossos dados – o que
fora dito por Celso Cunha (entre outros) ao afirmar que o Algarve, o Alentejo e os Açores seriam
redutos ainda hoje, em Portugal, da forma nominal gerúndio predominantemente (ao menos até a
década de 1980, quando seu texto foi escrito).

Assim, como esta pesquisa se propõe diacrônica e diatópica, conforme já mencionamos,
far-se-ia necessário obter dados do Português Europeu que me permitissem observar a
distribuição do uso de gerúndio e de infinitivo gerundivo em Portugal ao longo do tempo – no
caso, ao longo do século XX, o recorte de tempo que desejava investigar e através do espaço.
Dessa forma, o primeiro passo seria buscar uma maneira objetiva de dividir o território lusitano
em áreas onde pudesse analisar tal avanço com maior clareza.

Metodologicamente, optamos pela da divisão em NUTS (Nomenclatura de Unidades
Territoriais para Fins Estatísticos), que é a classificação usada em todos os países membros da
União Europeia. Para esta pesquisa, era importante que a divisão regional – seja ela qual fosse –
mantivesse separadas as regiões apontadas como conservadoras quanto ao uso do gerúndio (ou
seja, Alentejo, Algarve e Açores), assim como seria interessante observar separadamente a região
de Lisboa (capital e maior metrópole do país) e a região Norte, como principais pontos de
oposição em relação às regiões ao sul do país, mais conservadoras, conforme mostrado no mapa
1. A divisão em NUTS mantinha todas essas divisões previstas em nossas hipóteses e
acrescentava ainda a região Centro. Além disso, é a divisão que tem sido usada para fazer as
estatísticas geográficas do país, inclusive o último Censo, de 2011 (Instituto Nacional de
Estatística, 2011).

Para fins de melhor recorte dos dados, embora a divisão em NUTS considere os Açores
como uma das regiões de Portugal, focamos nossa pesquisa no território de Portugal Continental
(Norte, Lisboa, Centro, Alentejo e Algarve). Em Mothé (2014), porém, também apresentamos
resultados acerca do arquipélago dos Açores, igualmente apontada como conservadora.

Abaixo, pode-se observar o mapa do território de Portugal Continental com as divisões
em NUTS II, adotadas para este trabalho.
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Mapa 1: Divisão geográfica de Portugal Continental em NUTS II (vertente diatópica deste trabalho)

Uma vez decididas quais as regiões de onde seriam levantadas as fontes primárias, foi
necessário decidir quais seriam os gêneros textuais da pesquisa e quais os recortes no tempo para
a investigação diacrônica. Em minha dissertação de mestrado (Mothé, 2007), tive, conforme já
mencionado, um corpus de textos escritos constituído por anúncios, editoriais e notícias dos
séculos XIX e XX. Ao submeter os dados desse material ao programa estatístico de cálculo de
pesos relativos Goldvarb, foi observado que a frequência de uso do infinitivo gerundivo em
Portugal se mostrou muito semelhante nos três gêneros textuais jornalísticos estudados. Sendo
assim, decidimos concentrar a atual pesquisa em apenas um dos gêneros textuais jornalísticos em
questão: as notícias. O recorte temporal seria década a década do século passado.

Vale ressaltar que o corpus foi equilibrado pelo número de palavras e não pelo número de
documentos ou de textos. A quantidade de textos de cada célula sociolinguística dependeu do
“volume de texto” de cada exemplar, o que significa que procuramos ter o cuidado de analisar
uma quantidade de textos com número semelhante de palavras, de maneira que houvesse as
mesmas “chances” de o fenômeno surgir em cada célula. Cada célula de dados apresentava cerca
de 4.000 palavras, ou seja, foram “lidas”, aproximadamente, 4.000 palavras de notícias do
Alentejo de 1900, 4.000 palavras do Alentejo de 1910 e assim sucessivamente.

As edições quantificadas foram levantadas a partir dos seguintes jornais:

REGIÃO TÍTULO PUBLICAÇÃO
FASE

COLETADA
EDIÇÕES IMAGENS

Norte O Comércio do Porto
De 02 jun 1854 até 30

jul 2005
(1905 – 2000) 43 528

Centro
O Jornal d’ Estarreja De 12 de abril de 1883

até HOJE
(1902 – 1925) 31 128

Diário de Coimbra De 1930 até HOJE (1931 – 1991) 55 491

Lisboa

VARPORT
(Vários títulos)

Vários (1901 – 2000) - -

Diário de Notícias
De 29 de dezembro de

1864 até HOJE
(1902 – 1996) 206 2262
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Alentejo
A Folha do Sul

De 07 ago 1897 até 14
dez 1946

(1901 – 1923) 37 110

Diário do Alentejo
De 01 jun 1932

até HOJE
(1932 – 1998) 68 663

Algarve O Algarve
De 29 mar 1908 até

abril de 2013
(1908 – 1993) 105 549

Açores Diário dos Açores
De 05 de fevereiro de

1870 até HOJE
(1907 – 1997) 40 181

TOTAL - - - 585 4912

Quadro 1: Títulos de periódicos que compuseram o corpus

Os dados de gerúndio e de infinitivo gerundivo obtidos a partir dessas fontes e
distribuídos temporalmente, em décadas, nas células sociolinguísticas da pesquisa, são:

NOTÍCIAS

FASES

NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE AÇORES

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

N
º 

de
pa

la
vr

as

N
º 

de
da

do
s

00 (1901 - 1910) 4056 77 4055 42 4062 85 4020 68 4020 35 4140 77

01 (1911 - 1920) 4015 76 4297 42 4024 75 4160 64 4158 61 - -

02 (1921 - 1930) 4027 93 4213 58 4049 71 4055 43 4010 37 - -

03 (1931 - 1940) 4024 82 4256 53 4065 46 4150 61 4025 50 4005 33

04 (1941 - 1950) 4050 78 4118 26 4052 38 4205 34 4045 34 - -

05 (1951 - 1960) 4099 48 4172 38 4058 32 4120 58 4225 26 - -

06 (1961 - 1970) 4107 49 4078 55 4100 47 4095 34 4075 29 4139 47

07 (1971 - 1980) 4143 59 4097 59 4048 62 4012 31 4174 24 - -

08 (1981 - 1990) 4154 52 4178 24 4091 48 4004 35 4065 20 - -

09 (1991 - 2000) 4014 33 4121 40 4144 46 4302 44 4133 35 4133 47

TOTAL 40689 647 41585 437 40693 550 41123 472 40930 351 16417 204
Tabela 1: Distribuição dos dados por década x região

Apenas cerca de 25% dos dados referentes a Lisboa (147 dos 550 dados) são originários
do Projeto VARPORT, já utilizados em Mothé (2007). Isso porque o corpus do Projeto
VARPORT limita-se a material jornalístico de periódicos publicados em Lisboa e, além de
apresentarem uma divisão cronológica diferenciada desta pesquisa, suas células possuem apenas
cerca de 1500 palavras. Por isso, foi necessário complementar esse material com novos
levantamentos de fontes primárias, o que, no caso de Lisboa, se deu com o jornal Diário de
Notícias, um dos mais lidos de sua categoria em Portugal, ainda hoje. Os dados das outras cinco
regiões em análise são provenientes de fontes inéditas enquanto material para pesquisa
sociolinguística.

Uma vez levantados os dados, era preciso analisá-los de acordo com cada variável
sociolinguística para a interpretação dos resultados, como veremos a seguir.
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2.2 Do tratamento dos dados

Conforme explicitado antes, os dados levantados durante a pesquisa foram submetidos aos
programas do pacote computacional VARBRUL em uma de suas versões para Windows, o
Goldvarb 2001 (Robinson; Lawrence; Tagliamonte, 2001), como instrumental usado para
quantificar os dados e calcular o peso relativo da influência de cada variável no fenômeno
estudado. Para o controle dos fatores que condicionam a variação entre gerúndio e infinitivo
gerundivo (nossa variável dependente), segundo a Sociolinguística laboviana, foram construídos
treze grupos de fatores (as variáveis independentes), que são:

# GRUPOS DE FATORES VARIANTES

1 Variável dependente
(gerúndio x infinitivo)

Gerúndio

A + Infinitivo

2 Região geográfica Norte (Porto)

Centro (Estarreja e Coimbra)

Lisboa

Alentejo (Montemor-o-Novo e Beja)

Algarve (Faro)

Açores

3 Tempo 1901 - 1910

1911 - 1920

1921 - 1930

1931 - 1940

1941 - 1950

1951 - 1960

1961 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

4 Tipo de texto /
Sequência Textual

Narrativo

Expositivo-argumentativo

Descritivo

5 Estrutura Verbal
(sintética x perifrástica)

Estrutura sintética (somente com verbo pleno)

Estrutura analítica com auxiliar ESTAR

Estrutura analítica com auxiliar ANDAR

Estrutura analítica com auxiliar FICAR

Estrutura analítica com auxiliar IR

Estrutura analítica com auxiliar VIR

Estrutura analítica com
semiauxiliar CONTINUAR

Estrutura analítica com outros semiauxiliares

Estrutura analítica com gerúndio no v. auxiliar

Construções com verbos leves (ter, dar, fazer)

Construções com verbos modais
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6 Voz Verbal Voz Ativa

Voz Passiva Analítica

Voz Passiva Sintética

Voz Reflexiva

7 Posição do clítico Próclise

Ênclise

Mesóclise

Não se aplica (não há clítico)

Clítico entre o verbo auxiliar e o verbo principal gerundivo

8 Referência adverbial Referência TEMPORAL ANTES da forma nominal (na mesma oração)

Referência TEMPORAL DEPOIS da forma nominal (na mesma oração)

Referência TEMPORAL NO MEIO da perífrase verbal (entre o verbo
auxiliar e o verbo principal na forma nominal)

Referência TEMPORAL ANTES da forma nominal (em outra oração)

Referência TEMPORAL DEPOIS da forma nominal (em outra oração)

Referência adverbial de MODO ou LUGAR NO MEIO da locução
(entre o verbo auxiliar e o verbo principal)

Referência adverbial de MODO ou LUGAR ANTES da forma nominal
(na mesma oração)

Referência adverbial de MODO ou LUGAR DEPOIS da forma nominal
(na mesma oração)

Não se aplica (não há referência adverbial)

9 Interpolação de item
lexical (diferente de
advérbio) entre o verbo
auxiliar e o verbo principal

HÁ interpolação de item lexical (diferente de advérbio) entre o verbo
auxiliar e o principal

NÃO HÁ interpolação de item lexical (diferente de advérbio) entre o
verbo auxiliar e o principal ou a estrutura é sintética

10 Tipo Sintático de Oração Absoluta (independente)

Coordenada SINDÉTICA

Coordenada ASSINDÉTICA

Oração principal

Relativa RESTRITIVA (geral)

Relativa EXPLICATIVA (geral)

Relativa do tipo: ACUSATIVO + FORMA NOMINAL (regido por
verbo de “sentido” ou com significado de “encontrar”)
Ex.: E aí dei com ele a vasculhar / vasculhando minha gaveta.

Relativa na COMPARAÇÃO
Ex. “Era como um coração a bater / batendo, como uma pedra
preciosa que respirava”.
Relativa do tipo: COM + SUBSTANTIVO + FORMA NOMINAL
Ex. “Não me sinto bem com todo mundo a olhar / olhando para mim.”
Substantiva APOSITIVA

Substantiva COMPLETIVA NOMINAL

Substantivas OBJETIVAS (direta ou indireta)

Substantiva PREDICATIVA

Substantiva SUBJETIVA

Adverbial CAUSAL
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Adverbial COMPARATIVA

Adverbial CONCESSIVA

Adverbial CONDICIONAL

Adverbial CONFORMATIVA

Adverbial CONSECUTIVA

Adverbial FINAL

Adverbial MODAL

Adverbial PROPORCIONAL

Adverbial TEMPORAL

“Subordinada aditiva” (Azeredo: 2001)

11 Tipo semântico de oração
(aplica-se SOMENTE às
orações adverbiais)

Gerúndio narrativo de posterioridade

Gerúndio narrativo de anterioridade (retro narração)

Gerúndio de sobreposição (ou paralelismo) temporal

Gerúndio de sobreenquadramento (background)

Gerúndio de subenquadramento

Gerúndio de elaboração

Gerúndio de modo

Gerúndio instrumental (ou de meio)

Gerúndio causal

Gerúndio resultativo

Gerúndio condicional

Gerúndio concessivo ou adversativo

Gerúndio opositivo

Gerúndio neutro

Não se aplica
(a oração gerundiva não é adverbial)

12 Posição da oração
gerundial no período
(em relação à oração
principal)

Inicial

Medial (intercalada)

Final

A gerundiva é a principal

Não se aplica (oração absoluta ou coordenada)

13 Tipo semântico do verbo Processos materiais (processos de fazer)

Processos mentais (processos de sentir)

Processos relacionais (processos de ser)

Processos comportamentais

Processos verbais

Processos existenciais

Processos meteorológicos

14 Cambialidade Perfeitamente cambiável, sempre com ideia gerundial

Cambiável, mas com leitura ambígua, podendo o “A” ser apenas a
preposição exigida pela regência do verbo.
(Ex.: Começou a fazer, continuou a cantar...).

Cambiável, mas com leitura ambígua, podendo o “A” ser equivalente a
uma preposição não esvaziada semanticamente (com sentido de “para”,
por exemplo).
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(Ex.: Estava ali a fazer bolinhos para o almoço.).

Quadro 2: Grupos de fatores para análise variacionista dos dados

As hipóteses específicas que nortearam cada um dos grupos de fatores acima, bem como
suas bases teóricas e os exemplos de cada um deles retirados do corpus podem ser conferidos em
Mothé (2014).

3. ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, apresentaremos os resultados quantitativos de uma das rodadas estatísticas
realizadas com o corpus de análise. Em Mothé (2014), foram realizadas 19 rodadas, com
diferentes combinações dos 2.225 dados do corpus, com objetivos diversos, de acordo as
hipóteses gerais e específicas da pesquisa. Como este trabalho se propõe a divulgar apenas os
principais resultados daquela pesquisa, devido ao seu reduzido espaço, nos ativemos, aqui, à
rodadas estatística mais geral realizada.

Na rodada que descreveremos, o objetivo era ter uma ideia geral da distribuição das formas
nominais em análise por todos os 2.045 dados do nosso corpus de Portugal Continental (Norte,
Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) em diacronia, ao longo do século XX e em sincronia, vendo
o século XX como um todo, como um recorte no tempo. Além de querer observar os fatores que
possivelmente influenciaram no avanço do uso do infinitivo gerundivo – nosso valor de aplicação
no programa Goldvarb, a partir do qual os pesos relativos de cada fator foram calculados –,
almejávamos, ainda, constatar se em alguma dessas rodadas o grupo região seria selecionado
como relevante para a variação. O objetivo era, então, verificar se, com os dados de nosso corpus,
ou seja, notícias de periódicos portugueses do século XX, o programa estatístico apontaria algum
tipo de tendência a maior ou menor uso de infinitivo gerundivo nas regiões de Portugal
Continental consideradas conservadoras quanto ao uso de gerúndio, isto é, no Alentejo e/ou no
Algarve.

Nessa rodada estatística, dispusemos do total de dados de Portugal Continental, ou seja,
2.045 dados, para a visualização de sua distribuição. Os números absolutos e percentuais de uso
de gerúndio e de infinitivo gerundivo no nosso corpus nas cinco regiões de Portugal Continental
ao longo do século XX estão expostos na tabela abaixo:
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1901 - 1910 02/64 3 05/35 14 04/72 6 04/53 8 03/33 9 18/257 7

1911 - 1920 01/56 2 03/37 8 03/62 5 07/50 14 01/54 2 15/259 6

1921 - 1930 01/77 1 01/49 2 01/55 2 05/38 13 03/35 9 11/254 4

1931 – 1940 04/61 7 07/43 16 05/38 13 06/45 13 06/44 14 28/231 12

1941 - 1950 10/78 17 03/20 15 05/32 16 05/28 18 06/33 18 29/172 17

1951 – 1960 10/59 14 04/32 12 08/30 27 06/49 12 08/25 32 32/179 18
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1961 - 1970 06/43 16 07/48 15 11/43 26 09/30 30 08/23 35 42/189 22

1971 – 1980 07/45 37 16/51 31 14/52 27 04/26 15 06/20 30 57/195 29

1981 - 1990 17/46 36 06/19 32 12/41 29 08/31 26 06/16 38 48/152 32

1991 - 2000 10/27 37 07/32 22 14/35 40 09/34 26 07/29 24 47/157 30

TOTAL 74/523 14 59/366 16 77/460 17 63/384 16 54/312 17
327/
2045

16

Tabela 2: Distribuição de infinitivo gerundivo ao longo do séc. XX nas cinco regiões de Portugal Continental

Como se pode observar, os números percentuais de uso de infinitivo gerundivo foram
mais ou menos equivalentes em todas as cinco regiões analisadas tanto quando analisamos os
dados diacrônica quanto sincronicamente. Isto é, observando o avanço diacrônico do infinitivo
gerundivo em CADA região separadamente, verificamos que o padrão de aumento do uso dessa
construção é semelhante em todas elas. Da mesma forma, esse padrão se confirma
sincronicamente, ao analisarmos a última linha da tabela e constatarmos que os percentuais totais
das localidades são muito próximos. Ao lermos essa última linha da tabela, que oferece os valores
totais no TEMPO, é como se estivéssemos analisando o século XX sincronicamente, ou seja, ao
vermos o TOTAL de dados de cada região desse corpus nesse “ponto” no tempo (o século XX),
chegamos à conclusão de que as taxas de uso de infinitivo gerundivo nas diferentes regiões de
Portugal Continental são muito parecidas, oscilando entre 14 e 17%. Além disso, ao analisarmos
a última coluna da tabela, vemos os resultados gerais da soma de todas as regiões analisadas, ou
seja, a última coluna reflete o status do avanço do infinitivo gerundivo nas notícias do Português
Europeu ao longo do século XX, vendo a variação não diatopicamente, mas nas regiões somadas,
como um todo.

Isso significa que – ao menos para o nosso corpus, de notícias de jornais portugueses –,
aparentemente, a variação entre gerúndio e infinitivo gerundivo é equivalente nas cinco regiões
pesquisadas. Curiosamente, inclusive, a menor taxa de uso de infinitivo gerundivo – embora com
uma diferença bem pequena em relação às demais regiões – é justamente na região Norte, que
costuma ser apontada como inovadora, ou seja, onde se esperava ver maior taxa de uso de
infinitivo gerundivo. Com esses resultados, seria bastante provável que o grupo região não fosse
selecionado como relevante para a variação, embora a ponderação entre os fatores –
procedimento feito pelo programa de cálculo de pesos relativos, Ivarb – pudesse revelar algo que
não consigamos visualizar apenas com os números absolutos e percentuais.

Após a rodada estatística com demonstração dos números absolutos e percentuais dos
dados, procedeu-se ao cálculo de pesos relativos, fase denominada de Ivarb (ou Varbrul) pelo
programa Goldvarb. Sete grupos de fatores foram selecionados como relevantes para a variação
entre as formas nominais analisadas nessa rodada. São eles, em ordem de seleção: 1- Estrutura
verbal; 2- Tempo; 3- Tipo sintático de oração; 4- Referência adverbial; 5- Tipo semântico de
verbo; 6- Posição do clítico; e 7- Tipo semântico de oração.

Conforme esperávamos, constatamos que o grupo região não foi selecionado como
relevante para a variação. Apesar disso, entendemos ser interessante mostrar os números
concernentes à variação nesse grupo, uma vez que esses resultados – ainda que restritos ao
âmbito do nosso corpus – estão diretamente ligados a uma das hipóteses centrais deste trabalho,
segundo a qual o infinitivo gerundivo provavelmente esteja avançando indistintamente no
território português, não sendo mais, como se costuma pensar, as regiões do Alentejo e do
Algarve conservadoras em relação à forma nominal gerúndio.
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Para isso, utilizamos os pesos relativos do chamado stepping-up nível 1, que aponta o
peso relativo dos grupos de fatores em análise isoladamente, sem a ponderação com outros
grupos.

REGIÃO
Nº DE OCORRÊNCIAS DE

INF. GER. / TOTAL
PERCENTUAL PESO RELATIVO

Norte 74 / 524 14% .46

Centro 59 / 367 16% .50

Lisboa 76 / 461 16% .51

Alentejo 63 / 386 16% .50

Algarve 54 / 314 17% .52

TOTAL 326 / 2052 15% -
Tabela 3: Distribuição infinitivo gerundivo no séc. XX (em sincronia) nas cinco regiões de Portugal Continental

De acordo com os pesos relativos verificados na tabela acima, percebemos que o avanço
da variante inovadora foi equilibrado em nosso corpus, ou seja, nas notícias dos jornais
portugueses das cinco regiões em análise. Sabemos que não podemos generalizar os resultados
para todo o Português Europeu, nem mesmo para todo o Português Europeu escrito. Esses
resultados, entretanto, podem indicar que tal padrão possivelmente confirme uma tendência geral
dos jornais de resistir aos fenômenos que não sofrem preconceito linguístico por parte dos
falantes associada a uma possível tendência de conservação como atitude geral dos textos
impressos. É inegável, porém, o fato de que o fenômeno avança, como pudemos ver
percentualmente na tabela 2, acima, e como veremos mais claramente no gráfico 1, abaixo. Mas,
apesar do avanço, aparentemente o aumento de infinitivo gerundivo tem sido equilibrado no
gênero textual notícia das diferentes regiões de Portugal Continental. Esse, provavelmente, foi o
motivo pelo qual o grupo região, em ponderação com outros grupos, não se revelou significativo
para a variação. O fato de o programa não o ter selecionado como relevante e também de os pesos
relativos das regiões serem tão próximos uns dos outros reforçam a ideia de que o uso de
infinitivo gerundivo esteja crescendo indiscriminadamente por todo o território luso e, portanto,
não se pode dizer que – aos menos nas notícias do nosso corpus – Alentejo e Algarve sejam
conservadores.

Acerca do grupo de fatores estrutura verbal, primeiro a ser selecionado nessa rodada de
dados, pode-se perceber, pela tabela abaixo, que os pesos relativos mais altos são os das
estruturas perifrásticas com verbos auxiliares e semiauxiliares. Corroborando nossa metodologia
de separar as estruturas com verbos leves das demais, vemos que essas se mostram bastante
desfavorecedoras para o uso de infinitivo gerundivo, com peso relativo .09. Embora os verbos
leves componham uma estrutura perifrástica, esta não é formada por verbo auxiliar + verbo
principal, mas sim por um só verbo seguido de um nome. São casos como:

1. TRÊS PESSOAS FERIDAS NUM INVULGAR ACIDENTE. (...) Em dado momento, a roda da frente do veículo soltou-se,
dando origem a que o ciclista fosse projectado à distância, com tanta infelicidade, que foi de encontro a Maria Luísa Vaz
Lourenço Costa, de 44 anos, casada, doméstica, e sua filha Maria Luísa Lourenço Costa, de 17 anos, solteira, empregada de
escritório, residentes na Rua de Delfim Lima, 3537, Canelas, também do concelho de Vila Nova de Gaia, e que se encontravam na
berma da estrada, a fim de ali aguardarem uma caminheta de passageiros que as transportasse à sua residência.

(Dado 481 Norte, 11 abr 1965)

2. COMBATE À DROGA PASSA PELA FORMAÇÃO. Formação específica para pais e professores, a ter início em Março
próximo, foi a resolução acordada na reunião efectuada ontem à tarde nas instalações da Junta de Freguesia de Sines, pelas
entidades ligadas à Comissão de Combate à Droga.
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(Dado 435 Alentejo, 31 jan 1992)

Talvez por isso o peso relativo dessa estrutura tenha aparecido tão diferenciado do das
demais estruturas perifrásticas.

ESTRUTURA VERBAL
Nº DE OCORRÊNCIAS DE

INF. GER. / TOTAL
PERCENTUAL

PESO
RELATIVO

Estrutura sintética 117 / 1611 07% .40

Auxiliar ESTAR 98 / 173 56% .85

Auxiliar ANDAR 15 / 25 25% .90

Auxiliar FICAR 14 / 26 26% .90

Semiauxiliar CONTINUAR 49 / 57 57% .97

Outros semiauxiliares 30 / 37 37% .97

Construções com Verbos leves 01 / 77 77% .09

Construções com Verbos modais 03 / 39 39% .48

TOTAL GERAL 327 / 2045 15% -
Tabela 4: Distribuição de infinitivo gerundivo no grupo de fatores Estrutura Verbal

As estruturas sintéticas e as estruturas com verbos modais, com pesos relativos de .40 e
.48, respectivamente, como se pode observar, se apresentam como levemente desfavorecedoras
para o uso de infinitivo gerundivo, embora com taxas não tão baixas, próximas de .50. As
grandes favorecedoras do uso de infinitivo gerundivo em Portugal Continental, de acordo com
nosso corpus, são as estruturas perifrásticas, com pesos relativos acima de .85, como é o caso do
auxiliar estar, assim como as estruturas com verbos auxiliares andar e ficar (ambas com .90 de
peso relativo, favorecendo o uso de a + infinitivo) e ainda mais próximo do uso categórico de a +
infinitivo em estruturas com semiauxiliares de maneira geral, com .97 de relevância.

O percentual de uso de infinitivo gerundivo ao longo do tempo já parecia um indício de
que o grupo seria selecionado como relevante para a variação (embora nem sempre os valores
percentuais reflitam os pesos relativos de um grupo quando combinado com os demais grupos da
análise). Observemos a tabela abaixo, que reproduz as duas últimas colunas da tabela 4, acima, e
acrescenta as informações referentes ao cálculo do peso relativo de cada década do século XX.
Convém lembrar que os valores referentes às taxas de uso de infinitivo gerundivo dizem respeito
aos valores TOTAIS das cinco regiões em análise, ou seja, nos resultados abaixo, vemos a
distribuição da construção a + infinitivo de uma maneira geral, sem considerar a variação
diatópica, nos dados de notícias de todo o território de Portugal Continental.

TEMPO
Nº DE OCORRÊNCIAS DE

INF. GER. / TOTAL
PERCENTUAL PESO RELATIVO

Fase 0 (1901 – 1910) 18 / 257 7% .24

Fase 1 (1911 – 1920) 15 / 259 6% .24

Fase 2 (1921 – 1930) 11 / 254 4% .22

Fase 3 (1931 – 1940) 28 / 231 12% .44

Fase 4 (1941 – 1950) 29 / 172 17% .51

Fase 5 (1951 – 1960) 32 / 179 18% .65

Fase 6 (1961 – 1970) 42 / 189 22% .71

Fase 7 (1971 – 1980) 57 / 195 29% .75
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Fase 8 (1981 – 1990) 48 / 152 32% .78

Fase 9 (1991 – 2000) 47 / 157 30% .80

TOTAL 327 / 2045 16% -
Tabela 5: Distribuição de infinitivo gerundivo ao longo do século XX em Portugal Continental

De acordo com a tabela acima, tanto nos valores percentuais quanto nos pesos relativos, o
avanço do infinitivo gerundivo nos dados parece se dividir, claramente, em três fases distintas:
uma que vai do início do século até a década de 1920; outra que engloba o período entre a década
de 1930 e a década de 1960 e, por fim, outra fase a partir da década de 1960. É nos limites dessas
fases que existe um aumento mais acentuado no uso do infinitivo gerundivo. Observando os
números percentuais em um gráfico, podemos perceber de forma ainda mais evidente o padrão
ascendente do mesmo:
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Gráfico 1: Percentual de uso de infinitivo gerundivo ao longo do século XX em Portugal Continental

Outro grupo que deve ser comentado é o referente à cambialidade. Trata-se de um grupo
de fatores que foi excluído do cálculo de pesos relativos. O registro de seus resultados absolutos e
percentuais, porém, faz-se indispensável de modo que possamos observar se a distribuição de
infinitivo gerundivo mudou ao longo do tempo em relação a dados indiscutivelmente alternáveis
entre gerúndio e a + infinitivo ou se teve maior avanço com dados com cambialidade ambígua.
Referimo-nos, por exemplo, a casos como os seguintes:

3. NAS OBRAS da barragem do Cabril. (Zezere). TRABALHAM JÁ CERCA DE 400 PESSOAS. PEDROGÃO GRANDE, 28 –
...) A esta vila, onde vêm fixar residencia, continuam a chegar engenheiros e outro pessoal superior para dirigir esta importante
obra que contribuirá para o engrandecimento da Nação.

(Dado 314 Lisboa - VARPORT, 1951)

No exemplo acima, percebemos que a construção a chegar pode constituir infinitivo
gerundivo, mas também pode ser meramente a preposição a exigida pela regência do verbo
continuar + infinitivo. Do mesmo modo, também existe cambialidade ambígua em:

4. DE VILA DO CONDE. BARCOS EM PERIGO, UMA LONGA HORA DE EMOÇÃO E ANSIEDADE. (...) E ao largo, já em
frente a Cachina, com o mar cada vez mais em fúria e alteroso, que ameaça despedaçar aquele ousado barco e engulir toda a sua
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heroica tripulação, que intemerata e sem medo, vai prescutando ao longe a ver se há barco em perigo, sempre ousado e sem
receio, ora cavalgando sobre o enorme dorso de indomáveis vagalhões, que, por vezes, traiçoeiros, procuram falsear,
despedaçando-se e envolvendo o intemerato barco e seus tripulantes.

(Dado 251 Norte, 13 mar 1935)

5. VIOLENTO INCÊNDIO. (...) Ignoram-se, por enquanto, as causas que originaram o incêndio, que ficou extinto cerca das 10
horas e meia da manhã, hora a que as corporações de bombeiros retiraram, ficando, ainda, a trabalhar no rescaldo um piquete
dos Municipais, que retirou ao meio-dia.

(Dado 275 Norte, 04 abr 1935)

Os dois exemplos acima permitem, como se pode ver, a alternância com gerúndio, em
uma leitura durativa ou então uma leitura de finalidade da ação descrita pelo verbo. Em (4), o
contexto permite perfeitamente inferir que a ação do verbo “ver” está sendo feita com certa
continuidade. O agente “... vai perscrutando ao longe vendo se há barco em perigo...”, ou seja,
VENDO indica um ato com duração não pontual, progressiva, pois o agente tem o objetivo de
examinar, verificar com cuidado, se há, ao redor, barcos em perigo. Entretanto, também é
possível fazer uma leitura como “... vai perscrutando ao longe PARA VER se há barco em
perigo...”, segundo a qual, a ver estaria apenas indicando a finalidade da ação de perscrutar. Da
mesma forma, no exemplo (5), pode-se fazer a leitura gerundial “...os bombeiros ficaram
trabalhando...”, ou a leitura de finalidade “...os bombeiros ficaram para trabalhar...”. Dados como
esses foram os que motivaram a criação deste grupo de fatores.

Convém ressaltar que, apesar de o nome do grupo ser “cambialidade”, fazendo parecer
que nem todos os dados permitem alternância entre gerúndio e a + infinitivo com o mesmo valor
de verdade, o que não condiria com os princípios da Sociolinguística laboviana, como mostramos
acima, todos os dados recolhidos para compor o corpus, mesmo os de “cambialidade ambígua”,
permitem – ao menos em uma das possibilidades de leitura – a interpretação como aspecto
progressivo / durativo, o que justifica sua permanência no corpus. Apenas tomamos o cuidado de
codificá-los de maneira diferente para que não houvesse mistura de dados de naturezas distintas,
o que poderia levar à má interpretação dos resultados e para que observações de teor qualitativo
pudessem ser feitas. De qualquer forma, fizemos a leitura dos resultados deste grupo na fase
quantitativa de cálculo dos valores percentuais e absolutos, excluindo o grupo da fase “Varbrul”,
que calcula os pesos relativos de cada grupo para a variação.

Vejamos, a seguir, a distribuição desses dados ao longo do tempo em nosso corpus:

CAMBIALIDADE
Unicamente com valor
de aspecto progressivo

Ambíguo:
aspecto progressivo x

regência?

Ambíguo: aspecto
progressivo x preposição

não esvaziada
semanticamente?

TEMPO
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1901 - 1910 07/246 3% 05/05 100% 06/06 100%

1911 - 1920 02/246 1% 03/03 100% 10/10 100%

1921 - 1930 02/245 1% 03/03 100% 06/06 100%

1931 - 1940 06/209 3% 10/10 100% 12/12 100%

1941 - 1950 13/156 8% 08/08 100% 08/08 100%

1951 - 1960 14/161 9% 08/08 100% 10/10 100%

1961 - 1970 22/169 13% 10/10 100% 10/10 100%
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1971 -1980 33/171 19% 06/06 100% 18/18 100%

1981 - 1990 27/131 21% 10/10 100% 12/12 100%

1991 - 2000 27/137 20% 11/11 100% 08/08 100%

TOTAL 153/1871 8% 75/75 100% 99/99 100%

Tabela 6: Distribuição de infinitivo gerundivo nos quanto à Cambialidade ao longo do séc. XX

O que pretendemos chamar à atenção na tabela acima é o fato de o número absoluto de
ocorrências de interpretação unicamente cambiável estar aumentando ao longo do tempo,
diferentemente dos demais tipos de dados – de cambialidade ambígua – cujo número absoluto de
ocorrências parece consideravelmente estável ao longo das décadas. O aumento no número de
dados de a + infinitivo indubitavelmente cambiáveis por gerúndio sinaliza, de certa forma, que o
avanço dessa construção tem crescido – ao menos nos dados de nosso corpus – justamente nos
casos em que, sem dúvida, há aspecto progressivo. Além dessa observação, outro fato que
convém ser mencionado é que, se aumentam as ocorrências de dados inegavelmente cambiáveis,
consequentemente, diminuem as chances de ocorrências de cambialidade ambígua estarem
enviesando a leitura dos dados pelo programa Goldvarb. Buscamos ratifica tais resultados em
rodadas em que excluímos os dados relativos a estruturas analíticas com semiauxiliares e modais
(que, em sua grande maioria, são de natureza ambígua, por exigirem a preposição a em sua
regência). Caso essa tendência se confirmasse, seria mais um indício de que a forma infinitivo
gerundivo – perfeitamente cambiável pela forma nominal gerúndio – esteja avançando cada vez
mais ao longo do tempo em Portugal.

A partir da análise das 19 rodadas estatísticas realizadas com nosso corpus em Mothé
(2014), percebemos que, dentre os 12 grupos de fatores que serviram de controle das variáveis
dependentes nesta pesquisa, apenas um deles foi selecionado como relevante para a variação em
todas as 19 rodadas estatísticas com o programa Goldvarb: o grupo tempo. O avanço da
construção de infinitivo gerundivo nas notícias de diferentes periódicos portugueses, oriundos de
diferentes regiões do país, ao longo do século XX, ficou bastante evidente em todos os resultados
aqui obtidos. É nítido o aumento das taxas de uso da variante inovadora basicamente em três
fases distintas do século: a primeira de 1900 a 1930, a segunda de 1931 a 1960 e a terceira de
1961 em diante. O grupo foi selecionado como relevante em todos os recortes de dados
realizados, um resultado a ser pontuado como marcante em nossa pesquisa.

Além do grupo tempo, outro grupo que se mostrou bastante relevante para a variação em
foco foi o grupo estrutura verbal, tendo sido selecionado em 16 das 19 rodadas estatísticas
realizadas. Em todas essas 16 rodadas, o resultado era o mesmo: o aumento de infinitivo
gerundivo foi privilegiado pelas construções analíticas. Nas rodadas onde havia os dados de
construções com semiauxiliares, estes se mostravam bastante favorecedores ao uso de a +
infinitivo; em todas elas, os chamados “auxiliares clássicos” (estar, andar e ficar) também
apareciam como favorecedores ao emprego de infinitivo gerundivo. As construções sintéticas,
embora também registrem percentualmente aumento nas taxas de uso de infinitivo gerundivo,
conforme vimos nos gráficos, ainda são, em geral, mais conservadoras quanto ao uso de
gerúndio, apresentando pesos relativos abaixo de .50 para o uso da variante inovadora. As
construções com verbos modais e com verbos leves, nas rodadas em que estiveram presentes, se
revelaram desfavorecedoras ao emprego de a + infinitivo. O grupo estrutura verbal só não foi
selecionado como relevante em três rodadas estatísticas, justamente as que abrangiam apenas
dados de estruturas analíticas com os verbos auxiliares estar, andar e ficar, o que demonstra que,
considerando somente essas estruturas, o avanço do infinitivo gerundivo foi equivalente.
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Quatro dentre os 12 grupos de fatores foram selecionados apenas de uma a três vezes:
Tipo de texto; Voz verbal; Posição da oração gerundial no período; Interpolação de item
lexical entre o verbo auxiliar e o verbo principal.

Além desses resultados quase categóricos, entre os grupos que foram quase sempre
selecionados e aqueles que quase nunca o foram, existem aqueles que foram selecionados como
relevantes para a variação em uma quantidade mediana de rodadas estatísticas. Foram seis os
grupos de fatores nessa situação: posição do clítico (selecionado em seis das 19 rodadas);
referência adverbial (selecionado em sete das 19 rodadas); tipo sintático de oração (selecionado
em nove das 19 rodadas); tipo semântico de oração (selecionado em 12 das 19 rodadas); tipo
semântico de verbo (selecionado em nove das 19 rodadas).

Por fim, o grupo região foi o único a não ser selecionado em nenhuma das rodadas
realizadas. Assim como é importante registrar o fato de um grupo ter sido selecionado como
relevante para a variação em todas as rodadas de dados, como foi o caso do grupo tempo, também
é de extrema importância destacar um grupo que não foi selecionado em nenhuma das rodadas,
como o que aconteceu com o grupo região, especialmente porque este diz respeito a uma das
hipóteses centrais do presente trabalho.

O fato de o grupo região não ter sido selecionado em nenhuma das 19 rodadas estatísticas
de dados da pesquisa pode sinalizar algumas tendências: pode indicar que o avanço do infinitivo
gerundivo tenha sido equilibrado nas notícias dos periódicos portugueses independentemente da
região de onde provêm as ocorrências – o que pode ou não ter ocorrido em outros gêneros
textuais; pode apontar para uma tendência geral dos impressos, sejam eles de abrangência
nacional ou regional, buscando seguir o padrão modelar da capital, inovadora ao apagar eventuais
marcas linguísticas regionais, como é o caso do gerúndio; ou pode, ainda, indicar justamente o
contrário: que, de uma maneira geral, os textos jornalísticos, em especial as notícias, que aqui nos
serviram de corpus, resistem aos avanços de um fenômeno que aparentemente não sofre
avaliação negativa dos falantes, registrando taxas de uso de infinitivo gerundivo mais baixas do
que possa ter ocorrido em outros gêneros textuais.

CONCLUSÕES

Alguns objetivos e hipóteses nortearam nossa pesquisa em Mothé (2014), a qual
buscamos noticiar aqui. Ao fim do trabalho, vimos respondidas as principais questões sobre as
quais nos debruçamos. É evidente que a pesquisa em Sociolinguística Histórica nunca se dá por
concluída. Um mesmo fenômeno pode apresentar comportamentos diferentes a depender de
inúmeros fatores, tais como o recorte de dados, o tempo, o gênero textual etc. Apesar disso, a
partir de nossos resultados confrontados com nossas hipóteses e objetivos, podemos afirmar, ao
alcance dos nossos dados extraídos de notícias de jornais portugueses do século XX, que:

a. O infinitivo gerundivo, de acordo com nosso corpus, teve avanço mais
significativo no Português Europeu em três fases do século XX: na virada da década de 1920 para
1930; depois, na virada da década de 1950 para 1960; e ao fim do século XX, entre as décadas de
1980 e 1990. Esse resultado confirma uma de nossas hipóteses iniciais.

b. Semelhantemente, confirmamos outra hipótese: as construções perifrásticas (verbo
auxiliar + verbo principal), especialmente as constituídas pelos auxiliares estar, andar, ficar e
continuar, são as que mais favorecem o uso de infinitivo gerundivo. Os resultados mostram,
contudo, que o infinitivo gerundivo tem avançado inclusive nas estruturas sintéticas, mas de
maneira bem mais discreta.
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c. Alguns fatores não foram considerados relevantes para esse fenômeno em nosso
corpus, fato que também necessita ficar registrado para pesquisas posteriores. São eles: o tipo de
texto (ou sequência textual), a voz verbal, a posição da oração gerundial no período e a
interpolação de itens lexicais entre o verbo auxiliar e o verbo principal.

d. Por fim, confirmando uma de nossas principais hipóteses, nossos resultados
mostraram que, de acordo com nossos dados, no gênero textual notícias, o infinitivo gerundivo
aparentemente tem avançado ao longo do tempo de forma indistinta em todo o território luso,
contrariando alguns autores e o senso comum, que costumam afirmar que o Alentejo e o Algarve
seriam redutos conservadores da forma nominal gerúndio.

De maneira geral, nossos resultados revelam que o fenômeno avança no tempo
independentemente da região, inclusive nas notícias, gêneros jornalísticos escritos, em geral, mais
conservadores linguisticamente.

Apesar disso, se o infinitivo gerundivo avança nas notícias em maior ou menor grau do
que acontece em outros gêneros textuais, é algo que só será possível avaliar em pesquisas
ulteriores que incluam outros gêneros jornalísticos e, eventualmente, outros gêneros textuais não
jornalísticos ao longo do tempo, como cartas pessoais ou peças teatrais, por exemplo. O fato é
que, se realmente o avanço do infinitivo gerundivo tem ocorrido em todo o território luso
indistintamente, conforme temos por hipótese, isso foi confirmado em nosso corpus de notícias
do século XX. Afirmações cada vez mais abrangentes poderão ser feitas à medida que outros
contextos, outros gêneros textuais sejam analisados em pesquisas futuras.
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