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Ways of Walking I/A

amble andar à vontade, sem
pressas

ambulate ambular, andar, passear
circumambulate andar à volta, deambular
clump andar pesada e

desajeitadamente
creep mover-se vagarosa e

silenciosamente sem ser
notado

falter vacilar devido à
fraqueza, medo ou
indecisão

foot andar, ir a pé (este
verbo é normalmente
seguido de it )

hobble coxear penosamente,
mancar

limp coxear, mancar
lumber andar pesada e

desajeitadamente
lurch andar cambaleando,

andar aos ziguezagues
march marchar
meander andar à vontade, sem

destino certo, deambular
pace andar a passo de um

lado para o outro
pad andar com passos

quase inaudíveis (ruído
surdo)

perambulate perambular, deambular,
andar sem destino certo

plod caminhar pesadamente
e com grande esforço

prance pavonear-se, andar com
um ar de grande
importância

promenade passear a pé numa
avenida marginal
paralela ao mar

ramble andar à vontade, sem
destino certo, deambular

reel titubear, cambalear
roam vaguear, deambular,

andar sem destino certo
rove vaguear, deambular,

andar sem destino certo
saunter caminhar

vagarosamente, à
vontade; deambular

shamble caminhar tropegamente
shuffle caminhar pesada ou

vagarosamente,
arrastando os pés

sneak caminhar furtivamente,
deslocar(-se) pela
calada

stagger cambalear, titubear,
vacilar

stamp andar, batendo
violentamente com os
pés no chão

step andar, caminhar, pisar
stomp andar pesada,

desajeitada e
ruidosamente

straggle andar e ficar para trás,
afastar-se, dispersar-se

stride andar com grandes
passadas, andar a
passos largos

stroll deambular, vaguear
strut pavonear-se, andar

empertigado ou
emproado

stumble tropeçar, caminhar aos
tropeções

stump caminhar pesada e
ruidosamente

swagger pavonear-se, andar com
ar de superioridade

teeter vacilar
tiptoe andar em bicos de pés
toddle andar com passo incerto

e vacilante (crianças)
totter titubear, cambalear,

vacilar
traipse andar fatigadamente,

vaguear
tramp caminhar com andar

pesado, atravessar
(região) a pé

trample andar pesadamente,
pisar, esmagar com os
pés

tread andar, caminhar, seguir,
trilhar, pisar

trek caminhar, fazer uma
viagem longa e penosa
a pé

trudge caminhar penosamente
waddle bambolear-se

(semelhante ao dos
patos)

wander deambular, vaguear,
andar à vontade

weave avançar serpenteando
wobble cambalear, vacilar
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