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O impacto das línguas africanas sobre a formação do português brasileiro (PB) sempre esteve 
na agenda dos estudiosos da temática. Entretanto, por muito tempo, a tradição de estudos foi 
construída a partir de um “discurso da perda” (Paixão de Sousa 2010), segundo o qual os 
africanos escravizados que adquiriam o português como segunda língua (L2) seriam os 
responsáveis pela perda de traços gramaticais do português. Contudo, muitos dos estudos 
calcados na referida tradição não analisaram as línguas africanas faladas pelos supostos agentes 
das “perdas gramaticais” do PB, de modo que não fica claro quais propriedades das línguas 
vernáculas faladas pelos escravizados teriam feito com que a aquisição de L2 por parte desses 
indivíduos não fosse bem-sucedida. Muito recentemente, as investigações sobre a participação 
das línguas africanas na emergência do PB têm partido de outras perspectivas, as quais, mesmo 
que distintas, buscam analisar a influência das línguas de África na formação de novos padrões 
morfossintáticos no PB. Pertencem a essa nova tradição estudos como os propostos por Negrão 
e Viotti (2008, 2012, 2014) e Petter, Negrão e Viotti (2018), os quais veem o contato entre o 
português clássico e as línguas Bantu como o principal responsável pelo surgimento das 
construções absolutas no PB. Também estão nesse novo paradigma trabalhos como o de Avelar 
e Galves (2014), no qual a comparação entre estruturas do PB, do português moçambicano e 
das línguas Bantu explica alguns padrões inovadores do PB, como nas construções de tópico-
sujeito. Um ponto comum entre essas diferentes propostas consiste na investigação cuidadosa 
da estrutura sintática das línguas africanas relevantes para as discussões, em todos esses casos, 
as línguas Bantu. Diante disso, este trabalho procura introduzir uma nova variável nos estudos 
do contato linguístico no Brasil: a análise da sintaxe da língua geral de Mina (LGM), uma língua 
africana falada em Minas Gerais, no século XVIII e documentada por António da Costa Peixoto, 
no manuscrito Obra Nova de Lingoa Geral de Mina (1741). Tomando como base uma série de 
estudos sobre a sintaxe das línguas Kwa/Gbe (Aboh 2004; Aboh e Essegbey 2010; Aboh 2015, 
entre outros), apresento uma análise das sentenças documentadas no manuscrito de Costa 
Peixoto, demonstrando que a LGM apresenta vários dos principais tópicos da sintaxe das 
línguas Gbe Orientais, tais como construções de serialização verbal, verbos de complementação 
inerente, marcadores pré-verbais de Tempo, Modo e Aspecto, construções de tópico e foco etc. 
Além disso, partindo do pressuposto de que a língua em questão era falada numa ecologia de 
contato multilinguístico (Mufwene 2008; Souza 2004) – qual seja, a ecologia da economia 
mineradora –, demonstro que a LGM apresenta padrões distintos daqueles encontrados em 
outros documentos diacrônicos sobre as línguas Gbe e nas línguas Gbe contemporâneas, 
caracterizadas por uma notável homogeneidade e estabilidade morfossintática desde o século 
XVII (Aboh 2015). Curiosamente, as inovações da LGM são percebidas justamente nos 
fenômenos relacionados à periferia esquerda da sentença (construções-WH, topicalização) e à 
sintaxe da negação, fenômenos que têm sido discutidos na literatura contemporânea a respeito 
do papel das línguas Gbe na formação do PB (Teixeira de Sousa 2018; Negrão e Viotti, em 
preparação). Neste sentido, proponho que um estudo sobre a LGM, uma língua Gbe falada no 
Brasil, pode lançar luzes sobre as pesquisas a respeito da constituição do PB em uma ecologia 
de contato caracterizada pela competição e seleção de traços linguísticos.   
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Resumo:  
 
As investigações mais recentes sobre a língua portuguesa falada em Timor-Leste têm como 
foco a variação na produção dos falantes, se é uma variedade da língua portuguesa, ou são traços 
do processo de aquisição/ aprendizagem de uma L2/LE, ou apenas desvios da norma europeia. 
Entre esses trabalhos, destacam-se: Albuquerque (2011), o qual propõe um continuum de 
variação e trata o português de Timor-Leste (doravante PTL) como uma variedade emergente;  
Afonso e Goglia (2015a, 2015b), os quais estudam algumas sentenças do português falado por 
imigrantes leste-timorenses residentes na Europa, atestando que se tratam de inovações de uma 
variedade não dominante ainda em construção, portanto instável; Holm, Greksakova e 
Albuquerque (2015) e Batoréo (2016, 2020), que descrevem algumas estruturas linguísticas do 
PTL e acabam por considerá-la uma variedade emergente em vias de estabilização e, por isso, 
apresentando algumas estruturas variáveis. O objetivo do presente trabalho é desenvolver essa 
investigação, verificando se há mesmo uma variedade da língua portuguesa falada em Timor-
Leste, o PTL, por meio da análise de dados linguísticos da realização das categorias Tempo (T), 
Modo (M) e Aspecto (A) no verbo em produções orais e escritas. Os resultados apontam que o 
PTL é uma variedade não dominante e em processo de construção, por isso apresenta certas 
formas específicas, como é o caso da marcação de TMA. Ademais, encaramos que o 
desenvolvimento e a variação no uso das categoriais TMA em PTL ocorrem devido ao processo 
de formação e contato de dialetos e línguas, cujos processos de formação acontecem em 
diferentes etapas, conforme Trudgill (1986, 2004) descreve para a formação de novos dialetos 
da língua inglesa nas diferentes colônias e que adaptaremos para a formação do PTL. Após a 
análise dos dados concluímos que o PTL consiste realmente em uma variedade nacional da 
língua portuguesa, porém, seguindo as fases de Trudgill (2004) em relação à formação de um 
novo dialeto, ainda se encontra na fase 2 na qual ocorrem a variabilidade e os processos de 
nivelamento aparente, sendo que somente haverá estabilização durante a fase 3, em que ocorrerá 
provavelmente com a próxima geração de cidadãos leste-timorenses.       
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Resumo:  
A área da linguística dedicada aos estudos do contato entre línguas, em especial aqueles que se 
debruçam sobre as chamadas línguas crioulas, vem passando por uma reviravolta desde o início 
dos anos 2000, especialmente a partir da publicação de Mufwene (2001; 2008). Nesses 
trabalhos, e em uma série de artigos subsequentes, Mufwene lança a hipótese de que, de um 
ponto de vista estritamente linguístico, não há distinção entre línguas que emergiram em 
ecologias de contato de línguas, sejam elas consideradas crioulas ou não crioulas. Essa hipótese 
foi prontamente assumida por DeGraff em seus estudos sobre o crioulo haitiano (DeGraff   
2003), e, mais recentemente, encontra-se na base das propostas de Aboh sobre a emergência de 
línguas híbridas (Aboh 2015). Essa hipótese, conhecida como uniformitária, se opõe a uma 
tendência mais geral que considera a emergência das línguas crioulas como tendo características 
excepcionais. 
Neste trabalho, apresentamos uma análise de alguns fenômenos da sintaxe do português 
brasileiro que demonstram que essa língua, mesmo não podendo ser arrolada entre as línguas 
crioulas, é uma língua híbrida, na medida em que algumas peculiaridades de sua posição de 
sujeito e de sua periferia esquerda aproximam-na de línguas africanas das famílias Bantu e Gbe, 
distanciando-a do português europeu. 
As características do português brasileiro que serão levadas em consideração na análise são, 
entre outras, (i) a preferência pelo uso de pronomes referenciais foneticamente realizados na 
posição de sujeito, em oposição a sujeitos nulos (cf., entre outros, Duarte 2000; Kato e Duarte 
2018); (ii) a presença, na posição de sujeito, de pronomes resumptivos foneticamente 
realizados, em correferência com constituintes deslocados à esquerda (cf., entre outros, Britto 
1998; Kato 2015); (iii) a diferença de interpretação gerada por sujeitos nulos e sujeitos 
pronominais foneticamente realizados em orações encaixadas (Negrão 1997); e (iv) o fato de 
que a posição de sujeito de sentenças ativas aceita a presença de constituintes com papéis 
temáticos que não se limitam ao de agente ou causa, mas que podem ter a interpretação 
semântica de paciente, tema, locativo, possuidor, etc. (cf., entre outros, Pontes 1986; Galves 
2001; Negrão e Viotti 2010). 
Nossa hipótese é a de que essas características foram forjadas em uma ecologia multilíngue 
constituída durante os séculos coloniais no Brasil por meio da presença de falantes de diversos 
dialetos do português usado entre os séculos XV e XVIII, e de falantes de variedades de línguas 
das famílias Gbe-oriental e Bantu. Seguindo Mufwene (2008), propomos que, nos encontros 
comunicativos entre portugueses e africanos de diversas origens, constituíam-se bancos de 
traços linguísticos advindos das várias línguas faladas por esses povos, e alguns desses traços 
eram selecionadas pelos falantes que precisavam se comunicar entre si. O objetivo desses 
falantes era fundamentalmente o de chegar a uma comunicação bem sucedida, e não o de se 
tornar proficientes na gramática de uma língua-alvo. Para tanto, a seleção de traços que eles 
faziam poderia combinar traços originários de várias das línguas em contato, em especial 
aqueles que lhes pareciam congruentes entre si. Dessa maneira, esses falantes deram início a 
uma língua com uma gramática peculiar, que é hoje o português brasileiro: uma língua não 



crioula, porque não emergiu no âmbito das condições sócio-históricas em que nasceram as 
línguas crioulas, mas que compartilha com elas uma natureza híbrida não prototipicamente 
Indo-europeia, nem prototipicamente Bantu, nem prototipicamente Gbe, mas inteiramente 
nova.  
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