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A sintaxe das chamadas it-clefts nas línguas românicas tem sido alvo de investigação recente, 
sendo consensualmente reconhecido que a compreensão do processo de mudança que está na 
origem destas construções é uma peça fundamental para o entendimento da sua estrutura 
interna e distribuição tipológica. O estudo das clivadas do português, que dispõe atualmente 
de um paradigma de it-clefts particularmente rico (com formas declarativas e interrogativas, 
canónicas e invertidas e diferentes variantes de realização da cópula), pode contribuir 
significativamente para o debate sobre este tópico. 
Nesta apresentação, propomo-nos caracterizar o quadro de variação diacrónica e sincrónica 
que a família das construções clivadas do português apresenta com base nos resultados de 
pesquisa em quatro corpora sintaticamente anotados: o Corpus Histórico do Português Tycho 
Brahe (Galves, Andrade & Faria 2017); o CORDIAL-SIN treebank – Corpus Dialetal para o 
Estudo da Sintaxe (Magro, Carrilho & Martins 2020); o Arquivo Digital de Escrita 
Quotidiana em Portugal e Espanha na Época Moderna (P.S. Post Scriptum) (CLUL 2014); o 
conjunto de textos do Português Antigo anotados no âmbito do projeto WOChWEL (Martins, 
Pereira & Cardoso 2013-2015). No seu conjunto, estes corpora, que adotam uma estratégia 
unificada de anotação sintática (Magro & Galves 2019), reúnem cerca de 3 milhões de 
palavras, cobrindo diferentes períodos da história do português e incluindo diferentes géneros 
textuais escritos e orais. 
Os resultados da investigação desenvolvida permitem rever a dinâmica das construções 
clivadas na história do português (Kato & Ribeiro 2009; Kato 2014; Silveira 2014): situam 
claramente a emergência das it-clefts (canónicas e invertidas) no século XVII e fornecem 
evidência a favor da hipótese da sua origem num processo de reanálise da sequência é que 
presente noutras construções que envolvem (ou podem envolver) estratégias de focalização. 
Sustenta esta hipótese um aumento muito significativo das construções que podem ter 
constituído a experiência ativadora da mudança na época relevante: por um lado, construções 
identificacionais com completiva-sujeito extraposta (cf. (1)) e pseudoclivadas com 
completiva-objeto em foco (cf. (2)), que dispõem linearmente a sequência é que; por outro, 
completivas-objeto finitas encabeçadas por complementador nulo (cf. (3)), que viabilizam a 
análise de que em frases do tipo (1) e (2) não como o núcleo de uma completiva (que é 
interpretado como nulo), mas como o complementador de uma estrutura matriz clivada, após 
incorporação na forma verbal é (Costa & Duarte 2001). 
O facto de o português passar a dispor deste tipo particular de complementador complexo 
após um processo de gramaticalização – uma unidade invariável e não segmentável que 
lexicaliza C nas clivadas de é que – é suportado pelos dados dialetais do português europeu 
contemporâneo, nomeadamente por um tipo de estrutura clivada com dupla cópula e 
propriedades mistas entre a clivada canónica e a clivada invertida (cf. (4)) e por construções 
clivadas com é que recursivo (cf. (5)) (Costa & Lobo 2009; Vercauteren 2010). 
 
 
 
 
 
 



Exemplos 

(1) Mas gram verdade é que o homem de bom talante sempre oulha sua mesura e nom cura 
de crueza. (José de Arimateia, séc. XVI; WOChWEL JAR49,2.29) 

(2) O que só quero é que VM, com muita diligência, faça suas contas. (Carta familiar, 1592; 
POST SCRIPTUM CARDS4006) 

(3) E, por destro no ofício, pedia lhe desse o Arcebispo a praça em seu serviço. (Luís de 
Sousa, n. 1556; TYCHO BRAHE S_001_PSD,70.776) 

(4) Era todo o bichinho é que lá tocava a picar no ovo. (Cabeço de Vide; CORDIAL-SIN-
treebank CBV61,10) 

(5) O ar é que é que seca a madeira. (Castelo de Vide; CORDIAL-SIN-treebank AAL48,15) 
Referências 

CLUL (ed.) (2014). P.S. Post Scriptum. Arquivo Digital de Escrita Quotidiana em Portugal e 
Espanha na Época Moderna. CLUL. http://ps.clul.ul.pt.  

Costa, J. & I. Duarte (2001). Minimizando a Estrutura: uma Análise Unificada das 
Construções de Clivagem em Português. Actas do XVI Encontro Nacional da Associação 
Portuguesa de Linguística (pp. 627-638). Lisboa: APL/Colibri. 
Costa, J. & M. Lobo (2009). Estruturas clivadas: evidência dos dados do português europeu 
não standard. Anais – 6º Congresso Internacional da Abralin (pp 3800-3806). João Pessoa: 
Ideia, vol. 2.  

Galves, C., A. Andrade & P. Faria (2017). Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. 
IEL/UNICAMP. http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/ 

Kato, M. (2014). The role of the copula in the diachronic development of focus constructions 
in Portuguese. In M. H. Côté & E. Mathieu (eds.) Variation within and across Romance 
Languages: Selected papers from the 41st Linguistic Symposium on Romance Languages 
(LSRL), Ottawa, 5–7 May 2011 [Current Issues in Linguistic Theory 333] (pp. 297-314). 
Amsterdam: John Benjamins. 
Kato, M. & I. Ribeiro (2009). Cleft sentences from Old Portuguese to Modern Portuguese. In 
A. Dufter & D.Jakob. (eds.), Focus and Background in Romance Languages (pp. 123-154). 
Amsterdam: John Benjamins. 

Magro, C. & C. Galves (2019). Portuguese Syntactic Annotation Manual. CLUL/UNICAM. 
https://sites.google.com/site/portuguesesyntacticannotation/ 

Magro, C., E. Carrilho & A. M. Martins (coords.) (2020). CORDIAL-SIN-treebank: Corpus 
Dialectal para o Estudo da Sintaxe. CLUL. 
http://teitok.clul.ul.pt/synapse/index.php?action=downloads.  
Martins, A.M., S. Pereira & A. Cardoso (2013-2015). Parsed José de Arimateia, Demanda do 
Santo Graal, Legal Documents. WOChWEL: Word Order and Word Order Change in 
Western European Languages. CLUL. http://alfclul.clul.ul.pt/wochwel/index.html.  

Silveira, D. (2014) Clivadas e pseudoclivadas na história do português: uma análise 
diacrônica das estruturas de foco e implicação da gramática V2. Dissertação de mestrado, 
Universidade de Campinas. 
Vercauteren, A. (2010). Como é que é com o ‘é que’? Análise de estruturas com ‘é que’ em 
variedades não-standard do Português Europeu.Dissertação de mestrado, Universidade Nova 
de Lisboa. 



TRANSITIVIDADE EM BANTU: ESTRUTURA ATIVA PARA ALÉM DO 
ALINHAMENTO DE PARTICIPANTES 

 
Rodrigo Lazaresko Madrid (Universidade de São Paulo) 

 
Palavras-chave: Bantu, Transitividade, Estrutura ativa, Inversão de argumentos. 
 
Resumo:  
 
 O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar características gramaticais das línguas 
bantu (a saber: a codificação verbal das expressões de qualidade e as inversões de argumentos 
como traços de uma estrutura ativa). Essas características chamam a atenção por serem 
consideradas comuns em línguas que apresentam uma tipologia de alinhamento diferente do 
acusativo. Uma vez que as línguas bantu são consideradas acusativas pela literatura (Blake 
2001; Bostoen; Dom; Segerer 2015), proponho que as construções mencionadas são parte de 
um modo de conceitualização que se orienta à efetividade do evento mais que aos participantes 
denotados em uma expressão. 
 A Gramática Cognitiva (Langacker 1987, 2008) apresenta duas maneiras de descrever 
a conceitualização de eventos. A primeira se baseia no modelo de “bola de bilhar” e tem como 
ponto de partida o elemento que inicia a transferência de energia para outro elemento. Esse 
modo de conceitualização corresponde a um sistema nominativo-acusativo, em que o 
nominativo corresponde ao ponto de partida da ação e é codificado com uma forma não marcada 
morfologicamente. A segunda maneira tem como ponto de partida o lado oposto: o que se 
sobressai na conceitualização de um evento é a relação temática autônoma resultante de um 
processo. O sistema ergativo-absolutivo captura essa conceitualização, de modo que os 
elementos que transferem energia são codificados com marcas morfológicas de ergatividade, 
ao passo que o ponto inicial não marcado é a relação temática resultante do evento. Em outras 
palavras, o sistema nominativo-acusativo dá mais proeminência ao início da cadeia de ação e o 
sistema ergativo-absolutivo salienta o resultado da ação. 
 Algo que foge à explicação da Gramática Cognitiva é o sistema de alinhamento 
apresentado por línguas de tipologia ativa, em que orações com apenas um participante 
costumam alternar entre a codificação do instanciador de uma ação e a relação temática 
resultante. Em outras palavras, são línguas em que o sujeito de orações intransitivas pode ser 
codificado ora como o sujeito das transitivas, ora como o objeto destas. Ao caracterizar esse 
tipo de língua (Klimov 1974, Bauer 2011, Wichmann 2005), outras características são 
consideradas, tais como a codificação verbal de adjetivos, a prevalência de aspecto sobre tempo 
na morfologia verbal e a baixa incidência de passivas. 
 Assumindo a transitividade como conceito gradual (Hopper & Thompson 1980), 
argumento que as variações de transitividade em bantu atribuem maior saliência a fatores como 
aspecto, pontualidade e individuação que ao número de participantes. Neste trabalho, 
apresentarei as formas de codificar qualidades e as construções com inversão de argumento nas 
línguas bantu como evidências de uma estrutura ativa, que codifica alterações do nível de 
transitividade nas construções por meio não apenas pela mudança do número de participantes, 
mas também – e principalmente – por meio de fatores como cinese, aspecto, pontualidade e 
agência. Considerando que o grupo bantu é – apesar de bastante numeroso – consideravelmente 
homogêneo morfossintaticamente, os dados coletados (em gramáticas descritivas e artigos 
sobre questões morfossintáticas e comparativas) buscam contemplar o grupo em sua 
abrangência geográfica: ao menos uma língua de cada uma das 16 zonas Guthrie (atualizadas 
por Maho em 2009). As características a serem apresentadas (codificação de qualidades e 



inversão de argumentos) aparecem em todas as áreas, sugerindo a estrutura ativa como 
característica tipológica de todo o grupo, mesmo que conte com variação interna. 
 Assim, argumentarei que (i) a distinção de tipologias de alinhamento precisa mudar o 
conceito de transitividade para abarcar mais variedades linguísticas (ii) as línguas bantu 
apresentam características de uma estrutura ativa, mesmo que o alinhamento seja acusativo e 
(iii) a estrutura ativa é um tipo de conceitualização que parte da efetividade dos eventos e não 
do papel desempenhado pelos participantes. 
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Resumo:  
Este trabalho teve como o objeto de análise os vocalismos tônicos das variedades de português 
faladas em Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, e 
Moçambique, a partir de dados de fala autênticos extraídos do corpus Português Falado – 
Variedades Geográficas e Sociais do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa 
(http://www.clul.ulisboa.pt/recurso/portugues-falado-variedades-geograficas-e-sociais; 
Gonçalves e Veloso 2000). As vogais tônicas apresentam realizações fonéticas geralmente 
mais estáveis que as pré- e postônicas (Silva 2002), e têm, talvez por esta razão, recebido 
menos atenção na literatura. Diferenças fonéticas na realização de fonemas vocálicos em 
posição tônica têm sido observadas na literatura, mas com foco principalmente nas variedades 
europeia e brasileira (Mateus e Andrade 2000). Além disso, os estudos sobre vocalismo, 
tônico ou não, do português se concentram ou em comparações entre as variedades europeia 
e/ou brasileira (Callou, Moraes & Leite 1996, Costa 2004, Escudero et al. 2009; Bisol & 
Veloso, 2016), ou em variedades do português europeu (Rodrigues 2016, Brissos 2014, 
Brissos e Rodrigues 2016, Krämer 2017) ou africano (Araujo & Christofoletti 2019, Mello 
Vianna 2018, Gomes 2018, Undolo 2014, Pires 2013). O objetivo deste trabalho foi fazer uma 
comparação abrangente dos vocalismos tônicos de diferentes variedades do português, para 
sondar a existência de variação na realização fonética dos sete fonemas vocálicos 
compartilhados por todas as variedades em estudo. Foram selecionados, para cada dialeto, 5 
arquivos de alinhamento texto-som, correspondentes a entrevistas a 5 falantes diferentes (17 
vozes masculinas e 18 femininas no total). Todas as gravações remetem à década de 1990, e, 
geralmente, à mesma diatopia dentro de cada país. Utilizando o Praat (Boersma e Weenink 
2021), foram segmentadas manualmente todas as vogais orais tônicas em palavras que não se 
encontrassem imediatamente antes de fronteiras prosódicas terminais ou não terminais. Cerca 
5% das vogais selecionadas foram descartadas devido à baixa qualidade do sinal ou à 
sobreposição de outros sons, chegando-se, por fim, a 4975 dados avaliados. As produções das 
sete vogais tônicas orais do português foram avaliadas acusticamente pela medição semi-
automática dos dois primeiros formantes, parâmetros acústicos associados à altura e à 
anterioridade das vogais. Os dados foram normalizados pelo método de Lobanov, de forma a 
eliminar as características anatômicas dos falantes, mas preservando as características 
sociolinguísticas (Adank et al. 2004). A comparação das áreas vocálicas apontam um padrão 
geral de menor dispersão das vogais extremas /i/, /u/ e /a/, em todos os dialetos. A maior 
variabilidade observada nas vogais médias /e/, /ɛ/ e /o/ e /ɔ/ pode ser relacionada ao 
favorecimento por contextos sonoros; à pronúncia de itens lexicais específicos ou ainda à sua 
menor estabilidade fonológica no português, que se manifesta também na variação fonética 
envolvendo em contexto átono pré e pós-tônico. Tomando como referência a variedade de 
Portugal, observamos deslocamentos das áreas vocálicas, seja pela anteriorização das vogais 
não posteriores, seja pela posteriorização das não anteriores ou ainda pela centralização com 
alçamento. Nesses padrões, observamos que as áreas de alguns dialetos se mostram 
semelhantes, enquanto outras se afastam das demais. Sugerimos que esses padrões de 
convergência e divergência poderiam estar associados ao status e ao grau de nativização da 
língua portuguesa nos países em que é falada. 
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