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O presente estudo visa analisar estruturas de topicalização do complemento direto
na tradução de polaco para português, observadas na novela Tommaso del Cavaliere de Julian Stryjkowski, traduzida para português por Zbigniew Wódkowski.
Tanto o polaco como o português são línguas de sujeito nulo e têm a ordem SVO
como canónica; todavia, o polaco, por ter uma morfologia extremamente rica, tal
como as outras línguas eslavas, permite uma ordem flexível de palavras na frase,
o que pode levantar problemas sintáticos na tradução para português. Assim, as
construções OSV ou OVS polacas têm tendência a serem traduzidas pela ordem
canónica portuguesa SVO, sendo raras as soluções de tradução com construções
alternativas. O nosso estudo foca o uso da topicalização do complemento direto
(Deslocação à Esquerda Clítica) como uma destas construções alternativas e uma
possível técnica de tradução polaco-português, explicando o seu uso à luz dos
Estudos Descritivos de Tradução.
Palavras-chave: tradução polaco-português, ordem dos constituintes da frase,
topicalização, deslocação à esquerda clítica, estudos descritivos de tradução
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da Universidade de Lisboa, Portugal; doutoranda em Estudos de Tradução.
(2) Professora Associada com Agregação do Departamento de Humanidades da Universidade
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Lisboa (Lisboa, Portugal). Texto elaborado no âmbito do projeto apoiado pela FCT PEst-OE/
LIN/UI3213/2014.
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The present study focuses on topicalization structures in translations from Polish
into Portuguese based on a corpus of data collected from the Portuguese translation
by Zbigniew Wódkowski of the Polish novel Tommaso del Cavaliere by Julian
Stryjkowski. Both Polish and Portuguese are pro-drop languages and its basic sentence order is SVO, but because of its rich morphology Polish (like Slavic languages in general) has very flexible word order, which causes syntactic dilemmas
in translation into Portuguese. Mostly Polish OVS and OSV structures are rendered
as canonical Portuguese SVO constructions but topicalization can also be used in
its specifically Portuguese construction known as Clitic Left Dislocation. Our aim
is to explain its use in our corpus in the light of Descriptive Translation Studies.
Keywords: Polish-Portuguese translation, word order, topicalization, clitic left
dislocation, descriptive translation studies

0. Introdução, objetivos do estudo e questões de pesquisa
O presente estudo, que se insere numa investigação mais alargada sobre
técnicas de tradução direta polaco-português(3), visa analisar a ordem dos
constituintes da frase no par de línguas em destaque, centrando-se nas
construções de topicalização (cf. Duarte, 1989 e 2014) na respetiva tradução portuguesa. No seu âmbito geral, a investigação enquadra-se nos
princípios teóricos dos Estudos Descritivos de Tradução e remete para os
conceitos de normalização e de interferência enunciados por Toury (2012),
bem como para a noção de técnica de tradução de acordo com Molina e
Albir (2002). No seu âmbito particular, a análise contrastiva polaco – português centra-se nas técnicas linguísticas utilizadas na tradução para dar
conta das especificidades da ordem dos constituintes da frase polaca, resultantes, na tradução portuguesa, em construções de topicalização.
Na presente etapa de investigação, centramo-nos apenas na abordagem
qualitativa do fenómeno em apreço, deixando a respetiva abordagem quantitativa para uma fase mais desenvolvida e aprofundada do estudo.
Atendendo aos objetivos acima expostos, e tendo em consideração que as
duas línguas em foco apresentam a ordem canónica SVO, mas mostram
(3) O estudo insere-se na dissertação de doutoramento intitulada Normas, Estratégias e Técnicas
na Tradução Literária Direta Polaco-Português em fase de elaboração pela primeira autora e
é coorientada pela coautora. Uma versão preliminar do presente estudo, agora aprofundado e
substancialmente alargado, foi apresentada nas Segundas Jornadas de Linguística Eslava (30
de Outubro de 2014) e aguarda publicação nas respetivas atas.
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também outros padrões de ordenação (OVS e OSV), surgem as seguintes
perguntas de investigação:
(i)
(ii)
(iii)

As frases com ordem básica SVO em polaco são traduzidas para português
com a ordem canónica SVO?
As frases com ordens sintáticas alternativas em polaco, OVS e OSV, são
traduzidas para português com a ordem canónica SVO?
Se as frases em polaco com ordem OVS e OSV podem não ser traduzidas
para português com a ordem canónica SVO, então que ordem dos constituintes pode o tradutor aplicar na sua tradução para português?

1. Enquadramento teórico-metodológico
1.1. Estudos Descritivos de Tradução
O presente estudo importa dos Estudos Descritivos de Tradução duas leis,
a noção de regularidade e a de técnica de tradução (cf. Toury, 2012; Pym,
2012; Molina e Albir, 2002).
Toury (2012) denomina como law of growing standardization (traduzida para português como “lei de normalização crescente” [Pym, 2012:
154]) o facto de a linguagem das traduções tender a substituir relações
textuais típicas da língua do texto de partida, às quais chama textemas, por
opções próprias da língua do texto de chegada, denominadas repertoremas.
Por outras palavras, a tradução recorre a modelos da escrita da cultura de
chegada e tende a ser estilisticamente mais normalizada/padronizada do
que o texto-fonte (Toury, 2012: 303-10).
Por sua vez, a lei da interferência refere-se à transferência de características pertencentes à configuração do texto de partida para o texto de chegada, ou seja, as traduções tendem a manifestar interferências linguísticas
da língua de partida (Toury, 2012: 310-2).
A identificação de fenómenos tradutórios implica, no presente estudo,
a comparação dos textos de partida e de chegada conducente, entre outros,
à observação de regularidades, que, neste caso, se manifestam no uso
repetido de construções sintáticas. Toury (2012: 10) aborda a questão em
termos de regularidades do comportamento do tradutor, observáveis na tradução e necessárias à formulação de leis em tradução.
Ainda que, pelo seu caráter restrito, um estudo de caso não possa ambicionar formular qualquer tipo de lei em tradução, pode, a partir das regu-
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laridades observadas, almejar uma explicação provável à luz das leis da
normalização e da interferência enunciadas por Toury (2012).
Por fim, o conceito de técnica de tradução, adotado no nosso estudo,
baseia-se na definição apresentada por Molina e Albir (2002). As referidas autoras definem técnicas de tradução como procedimentos tradutórios,
identificados e classificados com base na comparação dos textos de partida
e de chegada, que afetam microunidades textuais e, consequentemente, o
resultado da tradução. As técnicas de tradução são ainda de natureza (i)
discursiva, porque são apuradas no seio de um texto, (ii) contextual, visto
que a sua aplicação depende do contexto, e (iii) funcional, porque exercem
determinadas funções no produto da tradução (Molina e Albir, 2002: 509).
Do ponto de vista metodológico, o estudo de caso por nós aqui apresentado baseia-se na análise qualitativa de um corpus de exemplos extraídos da novela polaca Tommaso del Cavaliere de Julian Stryjkowski (1982)
e da respetiva tradução para português da autoria de Zbigniew Wódkowski
(1990).

1.2. Estudos linguísticos
Do ponto de vista da tipologia linguística, e em termos genéricos, a ordem
dos constituintes nas línguas constitui um dos temas mais destacados (e
fascinantes), mas também um dos mais difíceis de abordar. Desde o trabalho pioneiro de Greenberg (1963/1990) sobre o assunto, passando pelos de
Ruhlen (1975) e Tomlin (1979 e 1986), a ordem dos constituintes na frase
tem sido estudada numa perspetiva comparativa, envolvendo um considerável número de línguas que diferem quanto à rigidez e/ou flexibilidade
da ordem das palavras na frase. O inglês é o exemplo comummente referido para exemplificar uma língua com uma ordem de palavras rígida, na
medida em que as funções sintáticas são ditadas pela posição dos constituintes na frase (Vellupillai, 2012: 281; cf. Eliseu, 2008: 28, 83).
A caracterização da ordem de palavras básica é feita a partir da observação de
frases declarativas, afirmativas e não enfáticas. Em todas as línguas, outros
tipos de frase (como as interrogativas, exclamativas, etc.) mostram diferentes
padrões de ordenação. (Eliseu, 2008: 28).

Em tipologia linguística (Velupillai, 2012), a caracterização da ordem
dos constituintes da frase com base nas funções sintáticas de sujeito (S),
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verbo (V) e objeto direto (O) é um dos critérios fundamentais aplicado para
classificar as línguas:
Word order typology seeks to map the basic constituent order in languages,
which is not as straightforward to determine as one might initially think. First
of all, in order to determine the basic word order of a language, simple declarative sentences are sought, where both arguments of the verbs are nominal
(…) and not pronominal. This is because pronominal arguments may follow
different word order rules from nominal arguments. In Italian, for example,
the pronoun may pre-cliticize to the verb, changing the word order from SVO
to SOV. (…). [T]he less marked sentence type, the declarative statement, is
considered to exhibit the more basic word order. Often, though by no means
always, this is also the most frequent word order in the language. Frequency is,
in fact, the most straightforward factor in determining basic constituent order.
(…) In most languages there is likely to be a dominant word order, but (…)
there are also languages where two or more word orders occur with roughly
the same frequency. (Velupillai, 2012: 282-284).

A ordem dos constituintes da frase varia consoante as línguas, sendo
dois os principais padrões de ordenação:
As línguas do tipo do Latim, em que são aceitáveis diversas ordens, exibem
a chamada ordem de palavras livre, enquanto línguas como o Português, em
que existe um padrão de ordem básico, são línguas com uma ordem de palavras fixa (o que não quer dizer que haja uma ordem de palavras única. (Eliseu,
2008: 29) [Destaques do autor]

No que se convencionou chamar “ordem flexível” dos constituintes,
mais visível e frequente nas línguas com marcação morfológica nominal
muito rica (como, por exemplo, as línguas eslavas, em geral, e o polaco,
em particular) convém esclarecer que se trata de um termo com as suas
próprias restrições:
A number of languages have so-called ‘flexible’ (or ‘free’) word orders, where
the order of the constituents is not determined by syntactic roles, such as subject and object, but by some other principle. In some languages the order is
determined by semantic factors such as animacy; in others by various pragmatic factors such as topicality or focus or information structure, in yet others
the word order is determined by grammatical factors such as aspect. (…). In
[some] kinds of languages it is only accurate to label it ‘flexible’ word order
if the criterion is the position of constituents according to grammatical rela-
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tions, since they are only flexible in the sense that constituents with various
syntactic roles may appear in different positions. However, the word order in
the above-mentioned languages may be said to be rigid with respect to other
criteria, such as animacy, pragmatic roles or whatever else it is that determines
the position of the constituents. (Velupillai, 2012: 300-302).

O nosso estudo parte da observação de que tanto o polaco como o português são línguas de sujeito nulo (cf. definição do fenómeno em Raposo
et al. 2014: 2311)(4) e caracterizam-se pela ordem canónica SVO, embora
apresentem, em grau diferenciado, outros padrões de ordenação (cf. Cunha
e Cintra, 1987: 162; Mateus et al., 2003: 157; Bartnicka e Satkiewicz,
2010: 153-154).
Em português, como nas demais línguas românicas, predomina a ORDEM
DIRECTA, isto é, os termos da oração dispõem-se preferencialmente na
sequência: SUJEITO+VERBO+OBJECTO DIRECTO+OBJECTO INDIRECTO ou SUJEITO+VERBO+ PREDICADO. (Cunha & Cintra, 1987: 162)
[Destaques dos autores]
O Português é uma língua SVO, ou seja, é uma língua em que a ordem básica
de palavras é Sujeito – Verbo – Objecto(s). (Mateus et al., 2003: 157) [Destaques das autoras]

Por sua vez, Bartnicka e Satkiewicz (2010) descrevem a ordem das
palavras na frase polaca do seguinte modo:
A ordem do sujeito e do predicado na frase não é fixa, pode mudar. As frases que apresentam o sujeito em primeiro lugar representam a ordem neutra,
estilisticamente não marcada. A alteração da ordem do sujeito e do predicado
pode ser motivada pela intenção de realçar um dos membros da frase que
transmite uma informação mais importante. (…) Assim, a ordem do sujeito e
do predicado na frase polaca pode ser definida como livre, ainda que não seja
totalmente livre. (Bartnicka e Satkiewicz, 2010: 153-154) [Tradução nossa](5)
(4) Chamam-se línguas de sujeito nulo as línguas que, como o português, admitem sujeitos nulos
em orações finitas, e línguas de sujeito não nulo as línguas que, como o inglês, não admitem
a omissão do sujeito gramatical nesse mesmo contexto. (Raposo et al., 2014: 2311)
(5) Szyk podmiotu i orzeczenia w zdaniu nie jest ustalony, może się zmieniać. Zdania z podmiotem na pierwszym miejscu reprezentują szyk neutralny, nie nacechowany stylistycznie.
Zmiana kolejności podmiotu i orzeczenia może być spowodowana chęcią eksponowania
jednego z członów jako zawierającego informację ważniejszą. (...) Tak więc szyk podmiotu
i orzeczenia w zdaniu polskim można określić jako swobodny, ale nie jest on zupełnie
dowolny. (Bartnicka e Satkiewicz, 2010: 153-154)
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De uma maneira geral, e com base nas gramáticas académicas consultadas nas duas línguas, verifica-se que o português é descrito como uma
língua canonicamente SVO, com uma morfologia verbal rica, enquanto o
polaco, apesar de também apresentar a ordem básica SVO, é descrito como
uma língua com uma ordem de palavras mais livre que o português, mas
com uma morfologia extremamente rica, tanto a nível verbal como a nível
nominal.
O polaco, tal como o latim, apresenta uma ordem de palavras mais
livre do que o português, porque as funções sintáticas são nele marcadas
através de uma codificação morfológica pelas desinências nominais e pronominais das declinações (cf. Eliseu, 2008: 29)(6).
No português, pelo contrário, não se conservou o sistema das declinações do sintagma nominal (mantendo-se apenas algumas marcas de caso ao
nível pronominal); as funções sintáticas são sobretudo ditadas pela posição
dos constituintes na frase: assim, na ordem SVO, por exemplo, o sujeito
precede o verbo e o objeto ocorre após o verbo. O polaco com as suas sete
declinações (nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo e vocativo) apresenta uma morfologia extremamente rica tanto a nível
do nome como do pronome (o que inclui não só os pronomes pessoais, mas
também os demonstrativos, os interrogativos e os relativos ‘que’), permitindo uma ordem mais flexível de palavras na frase. Deste modo, verifica-se uma relação entre a riqueza morfológica (tanto nominal como verbal)
de uma língua e o seu padrão de ordenação mais ou menos flexível (cf.
Eliseu, 2008: 29). Comparativamente, o polaco, tal como as outras línguas
eslavas, sendo uma língua mais rica morfologicamente, surge como uma
língua com uma ordem de palavras mais livre do que o português:
A extraordinária riqueza do sistema morfológico das Línguas Eslavas está na
origem de uma Sintaxe relativamente flexível quanto à ordem dos constituintes. Assim, embora a ordem de base da frase eslava seja SVO, as ordens alternativas OVS ou OSV surgem com frequência, embora com cargas pragmáticas
diferenciadas. (Batoréo, 2010: 82)

(6)

(…) o Latim não utiliza a ordem das expressões para indicar as suas propriedades sintácticas
(…). Em Latim, as palavras têm uma marcação morfológica correspondente à sua função
sintáctica. (…) Ou seja, o Latim marca as funções sintácticas através de uma codificação
morfológica, enquanto no Português é a ordem de palavras que veicula essa informação.
(Eliseu, 2008:29)
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A fim de se perceber melhor como funciona a tradução da ordem dos
constituintes polaco-português, atente-se no seguinte exemplo apresentado
em Batoréo (2010: 82):
A Bárbara(zinha) gosta do Joã(zinh)o (SVO)
Polaco:
Basia (Nom) kocha Jasia (Ac). → (SVO)
Jasia (Ac) kocha Basia (Nom). → (OVS)
Jasia (Ac) Basia (Nom) kocha. → (OSV)

Português:
(vs. SVO)
(vs. *OVS)
(vs. *OSV)

Se traduzirmos palavra-a-palavra as três frases polacas acima citadas,
obtemos, em português: (i) uma frase gramatical e fiel ao original: ‘A Barbarazinha gosta do Joãozinho’; (ii) uma frase não-gramatical (a agramaticalidade, indicada pelo asterisco, inverte o sentido da frase, atribuindo
os respetivos papéis temáticos de modo diferente do que no original):
*’O Joãozinho gosta da Barbarazinha’, por fim, (iii) obtemos uma frase
também agramatical (indicada pelo asterisco) tanto a nível sintático como
semântico: *’O Joãozinho a Barbarazinha ama’

2. Análise qualitativa do corpus reunido e descrição dos
fenómenos linguísticos observados
A pergunta de investigação colocada acima, na seção (1): As frases com
ordem básica SVO em polaco são traduzidas para português com a ordem
canónica SVO? parte do pressuposto de que não haverá alteração sintática
quanto à ordem dos constituintes da frase polaca traduzida para português,
uma vez que se trata da ordem não marcada em ambas as línguas. Após a
comparação dos textos de partida e de chegada, observou-se a regularidade
esperada, conforme a ilustração nos dois exemplos seguintes, (1) e (2)(7):
(1) Sokrates

ćwiczył
wolę
cale
życie.
↓
↓
↓
↓
↓
Sócrates (Nom) exercitou vontade (Ac) toda (Ac) vida (A.)
Sócrates exercitou a sua vontade toda a vida.

(7) Na apresentação dos exemplos, ao longo do estudo, transcreve-se em primeiro lugar o texto
polaco, em segundo, a respetiva glosa que, por razões de economia da apresentação ilustrativa, não indica a morfologia verbal, mas apenas a nominal, que determina o relacionamento
entre os constituintes da frase polacos e, por fim, a tradução portuguesa.
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No exemplo (1), Stryjkowski (1882: 42) e Wódkowski (1990: 46), a
ordem sintática polaca SVO é mantida na tradução literal para português.
O exemplo apresenta ainda a técnica de tradução da amplificação, que consiste na introdução de detalhes ausentes no texto de partida, neste caso, o
determinante possessivo “a sua”, o que se entende à luz da lei da explicitação.
(2) Mistrz
wydał krzyk
radości.
↓
↓
↓
↓
Mestre (Nom) soltou grito (Ac) alegria (Gen)
O Mestre soltou um grito de alegria.

O exemplo (2), Stryjkowski (1882: 42) e Wódkowski (1990: 47), ilustra uma tradução literal e como tal mantém a ordem dos constituintes da
frase polaca. O facto de a tradução portuguesa conter mais palavras do
que o original polaco (‘o’, ‘um’, ‘de’) prende-se com diferenças estruturais
entre as duas línguas: o polaco não tem artigos e, na expressão de posse/
pertença, emprega o caso genitivo, quando o português precisa da preposição ‘de’, como em ‘grito de alegria’. Por conseguinte, em (1) e (2), as duas
frases constituem exemplos daquela que é a prática tradutória esperada,
ou seja, a ordem SVO em polaco é preservada na tradução para português.
A segunda pergunta de investigação por nós inicialmente apresentada
parte da hipótese de que as frases com ordens sintáticas alternativas em
polaco, OVS e OSV, sejam traduzidas para português com a ordem canónica SVO, uma vez que a tradução literal (palavra-a-palavra) pode resultar
em frases agramaticais ou marcadas, que desvirtuam o sentido.
Em busca de exemplos ilustrativos desta hipótese no seio do nosso corpus, deparámo-nos com várias ocorrências, que ilustram a tradução polaco-português através da técnica OVS ou OSV (PL) → SVO (PE), de entre as
quais destacamos duas, os exemplos (3) e (4):
Takiego zaszczytu
jak Tommaso
nikt
nie dostąpił.
â
â
â
â
â
â
â
Tal (Gen) distinção (Gen) como Tommaso (Nom) ninguém (Nom) não gozou
Ninguém gozou de tão alta distinção como Tommaso.

No exemplo (3), Stryjkowski (1882: 14) e Wódkowski (1990: 18), a
ordem dos constituintes básicos da frase em polaco apresenta a sequência
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OSV, correspondendo à tradução portuguesa com a ordem canónica SVO,
tal como esperado. O complemento direto polaco takiego zaszczytu (‘tal
distinção’) encontra-se em polaco no genitivo, porque a forma negativa
nikt nie dostąpił (‘ninguém gozou’) obriga ao uso deste caso.
(4) Bluźniercze piosenki
układali
dostojnicy
Kościoła.
â
â
â
â
â
Blasfemas (Ac) cantigas (Ac) compunham dignitários (Nom) da Igreja (Gen)
Os dignitários eclesiásticos compunham cantigas blasfemas.

No exemplo (4), Stryjkowski (1882: 20) e Wódkowski (1990: 23-24),
a frase apresenta ordem OVS em polaco, sendo que a sua tradução para
português é também efetuada com a ordem canónica esperada SVO. Na
tradução deste enunciado, verifica-se ainda o uso da técnica da transposição (Molina e Albir, 2002: 499) que consiste em alterar a classe das palavras: Kościoła ‘da Igreja’ (nome, marcado pelo genitivo) – ‘eclesiásticos’
(adjetivo).
Os exemplos (3) e (4) acima apresentados ilustram uma prática tradutória esperada e respondem afirmativamente à nossa pergunta de trabalho
i.e., quando a frase polaca apresenta a ordem OSV ou OVS, a sua tradução para português pode realizar-se com a ordem canónica SVO. Trata-se
da aplicação de uma técnica de tradução denominada inversão (Molina e
Albir, 2002: 500).
A seguir, iremos abordar a terceira questão de investigação por nós
inicialmente apresentada: Será possível traduzir para português as frases com ordens sintáticas alternativas em polaco, OVS e OSV, com outra
ordem que não seja a ordem canónica? Se sim, então que ordem/técnica
pode o tradutor aplicar na sua tradução para português?
Efetivamente, a tradução das frases polacas com as ordens OVS e OSV
para português através da ordem canónica SVO poderá não constituir uma
norma nas técnicas de tradução polaco-português porque, em português, a
ordem dos constituintes da frase não é tão rígida como, por exemplo, no
inglês. Cunha e Cintra (1987) advertem que
(…) [a]o reconhecermos a predominância da ordem directa em português, não
devemos concluir que as inversões repugnem ao nosso idioma. Pelo contrário,
com muito mais facilidade do que outras línguas (do que o francês, por exemplo) ele nos permite alterar a ordem normal dos termos da oração. (Cunha &
Cintra, 1987: 162)

Como traduzir a ordem das palavras na frase?

15

Seguidamente, os autores exemplificam vários tipos de construções
que designam como inversão, entre as quais se encontra o caso que constitui o objeto do nosso estudo:
(…) orações que se iniciam pelo predicativo, pelo objecto (directo ou indirecto) ou por adjunto adverbial. (Cunha & Cintra, 1987: 165)

Noutra passagem, os autores oferecem uma explicação e classificação
para a deslocação do complemento direto:
Quando se quer chamar a atenção para o OBJECTO DIRECTO que precede o
verbo, costuma-se repeti-lo. É o que se chama OBJECTO DIRECTO PLEONÁSTICO, em cuja constituição entra sempre um pronome pessoal átono:
Palavras cria-as o tempo e o tempo as mata. (José Cardoso Pires). [Destaques
dos autores] (Cunha e Cintra, 1987: 165)

Mateus et al. (1989) distinguem na estrutura frásica dois princípios:
(…) um texto fala sempre de um ou mais assuntos – o(s) tópico(s) – e, em
geral, o que diz acerca dele(s) – o comentário – acrescenta elementos cognitivos adicionais ao que constituía o nosso conhecimento anterior desse objecto.
[Destaques das autoras] (Mateus et al., 1989: 148)

Mais adiante, as autoras (1989: 151) acrescentam que:
[e]m geral, numa frase declarativa não marcada, à estrutura sintáctica sujeito-predicado corresponde a estrutura temática tópico-comentário. (…) nas
frases não marcadas o sujeito tem, em geral, a função pragmática (ou textual) de tópico e o predicado constitui o comentário acerca desse tópico.
[Destaques das autoras] (Mateus et al., 1989: 151)

Tópicos não marcados são, por conseguinte, os tópicos das frases com
ordem canónica SVO, nas quais o sujeito e o tópico coincidem. Porém e tal
como as autoras advertem
[e]xistem estratégias que permitem seleccionar como tópico frásico um constituinte distinto do sujeito:
(13) (a) Esse livro, o João leu. (…)
(14) (a) Esse livro // o João leu-o. (…).
(Mateus et al., 1989: 152)
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Nos enunciados supra citados, o tópico, o primeiro constituinte da
frase, não coincide com o sujeito; este tipo de tópico é denominado pelas
referidas autoras como tópico marcado.
Estudos sobre estruturas frásicas, desenvolvidos nos últimos anos em
Portugal, apontam para a ocorrência de enunciados que não obedecem à
ordem SVO, considerada, em português, canónica ou não marcada. Estes
enunciados construídos de acordo com a ordem tópico-comentário, são
denominados “construções de topicalização” (CT) na Gramática do Português de Raposo et al. (2014: 401-426). Na referida gramática, o capítulo
sobre Construções de Topicalização é da autoria de Inês Duarte(8), a quem
se devem os primeiros estudos sobre este fenómeno em português, com
a dissertação de doutoramento intitulada A Construção de Topicalização
na Gramática do Português. Regência, Ligação e Condições sobre Movimento (1989).
Segundo Duarte (2014: 401), o interesse pelas construções de topicalização reflete as tendências da análise sintática, iniciadas pelos estruturalistas checos, que criaram as noções de “tema” e “rema”, mais tarde
transformadas pelo linguista Charles F. Hockett em “tópico-comentário”.
A introdução do termo “tópico” resultou da observação de que o primeiro
constituinte da frase nem sempre coincide com o sujeito, o que, por sua
vez, conduziu à necessidade de complementar a distinção aristotélica entre
sujeito e predicado com a distinção entre tópico e comentário, sendo tópico
definido «como a expressão linguística sobre que se diz alguma coisa»
(Duarte, 2014: 401).
No caso das frases SVO, o sujeito coincide com o tópico e o predicado
com o comentário. Retomemos o exemplo (4):
(4) a. - Os dignitários eclesiásticos
		
↓
SUJEITO / TÓPICO

compunham cantigas blasfemas.
↓
PREDICADO / COMENTÁRIO

Se aplicarmos uma construção de topicalização à mesma frase, obtemos o seguinte enunciado:

(8) A partir de agora, e tal como indicado na Bibliografia, o respetivo capítulo deixa de ser referenciado pelo nome do primeiro autor da Gramática do Português e passa a ser citado pelo
nome da autora do mesmo, foco e ponto principal da nossa referência no presente estudo.
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(4) b. Cantigas blasfemas, os dignitários eclesiásticos compunham-nas.
				
↓
↓
				
SUJEITO
PREDICADO
↓
↓
________________
COMENTÁRIO
TÓPICO

Tal como se depreende dos exemplos supra apresentados, as estruturas sujeito-predicado e tópico-comentário podem coincidir, mas isto nem
sempre acontece. Assim, o elemento inicial é o tópico da frase que coincide
em (4.a) com o sujeito da mesma, tal como o predicado coincide com o
comentário. No entanto, em (4.b) o elemento inicial é o tópico, embora
não seja o sujeito da frase; este surge logo a seguir ao tópico, constituindo
o comentário. Ainda assim, as frases (4.a) e (4.b) são ambas exemplos de
construções de tópico-comentário. Mateus et al. (1989) classificam frases
do tipo (4.a) como construções de tópico não marcado e do tipo (4.b) como
construções de tópico marcado. As primeiras obedecem à ordem SVO e as
segundas constituem o objeto do nosso estudo (cf. Duarte, 2014: 401-426).
Na senda dos estudos acima referenciados e retomando o estudo da
ordem das palavras na frase no seio do nosso corpus, verificamos que o
tradutor, para além de aplicar a técnica de tradução da inversão, que consiste em verter uma frase polaca com ordem sintática OVS ou OSV para
português, utilizando a ordem canónica SVO, pode optar, também, pela
topicalização do complemento direto da frase.
Duarte (2014) descreve assim a construção da topicalização:
Uma das construções de tópicos marcados característica das línguas românicas envolve a retoma do tópico marcado por um pronome clítico, (…) havendo
um nexo gramatical muito forte entre este e aquele. Esta construção denominada, na literatura, Deslocação à Esquerda Clítica, está ilustrada em (34):
(34) a. A mim, ninguém me contou essa versão da história.
	 b. Os gerentes, trata-os como se fossem míseros contínuos. [Destaque da
autora] (Duarte, 2014: 412)

Analisando o exemplo (34.b) assinalado acima, observamos que o
tópico marcado é ‘os gerentes’ e o comentário é ‘trata-os como se fossem uns míseros contínuos’. No nosso corpus, apuraram-se algumas frases
do tipo (34.b), ou seja, verificou-se que a tradução de frases polacas com
as ordens OVS e OSV também pode ser executada para português com
a topicalização do complemento direto. Selecionámos cinco enunciados
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que topicalizam o complemento direto na tradução polaco-português. Os
exemplos de (5) a (9), que seguidamente analisamos, enquadram-se no
âmbito do fenómeno linguístico descrito por Duarte (2014: 412).
Seguem-se alguns dos enunciados construídos com base na topicalização do complemento direto, retomado pelo clítico marcado com o caso
acusativo, observados na tradução portuguesa de Tommaso del Cavaliere.
(5) Wiersz

↓

↓

ten

znalazłem potem wśród sonetów i madrygałów (...).

↓

↓

poema (Ac) este (Ac) encontrei

depois

↓

↓

entre sonetos

↓
e

↓

madrigais (…)

Este poema encontrei-o depois entre os sonetos e madrigais (…).

No exemplo (5), Stryjkowski (1882: 10) e Wódkowski (1990: 14), o
tópico – ‘este poema’ - é o complemento direto do enunciado e encontra-se
deslocado para a esquerda. O tópico não coincide com o sujeito da frase
(que é nulo). O comentário é ‘encontrei-o depois entre os sonetos e madrigais’. No comentário o tópico é retomado pelo pronome clítico ‘o’.
(6) Wszystkie

↓

papiery

↓

Todos (Ac) papéis (Ac)

wydobyliśmy ze skrzyni (...).

↓

tirámos

↓

de

↓

arca (Gen)

Todos os papéis do Artista tirámo-los duma arca.

No exemplo (6), Stryjkowski (1882: 10) e Wódkowski (1990: 14), o
tópico é ‘todos os papéis do Artista’ e o comentário ‘tirámo-los de uma
arca’. No tópico, verifica-se que o tradutor usou uma técnica de tradução,
classificada como amplificação (Molina e Albir, 2002: 510), ao introduzir
um detalhe não formulado no texto de partida: ‘do Artista’. No comentário
‘tirámo-los de uma arca’, o pronome clítico ‘os’ retoma o tópico.
(7)

(...) ostatnie

↓

sześć

↓

lirów

↓

wziął

↓

últimas (Ac) seis (Ac) liras (Gen) levou

rzemieślnik (...)

↓

artesão (Nom)

As últimas seis liras dei-as a um artesão (…).

No exemplo (7), Stryjkowski (1882: 30) e Wódkowski (1990: 34), o
tópico é ‘as últimas seis liras’. Nesta frase, o caso genitivo aplicado ao

19

Como traduzir a ordem das palavras na frase?

nome lirów ‘liras’ é regido pelo numeral. O tópico é retomado no comentário com o pronome clítico ‘as’. A tradução emprega ainda uma técnica
denominada modulação, em que se traduz wziął (‘levou’) – 3.ª pessoa do
singular do tempo passado – como ’dei’ – 1ª pessoa do singular do Pretérito
Perfeito –, e que consiste numa mudança de ponto de vista (perspetivação)
em relação ao texto de partida (Molina & Albir, 2002: 510). Esta técnica
faz com que o verbo e o sujeito do enunciado sejam diferentes no texto
polaco (em que é o artesão que leva o dinheiro) e na tradução portuguesa
(em que é o autor que dá o dinheiro ao artesão).
(8) Powielane listy

↓

↓

i pisma ulotne Aretino rozsyłał po całym kraju.

↓

Reproduzidas (Ac) cartas (Ac) e

↓

↓

↓

↓

↓

↓

panfletos (Ac) Aretino (Nom) distribuiu por todo (Loc) país (Loc).

As suas cartas e os seus panfletos, reproduzidos em numerosas cópias,
enviava-os para toda a Itália.

No exemplo (8), Stryjkowski (1882: 32) e Wódkowski (1990: 36), o
tópico, ‘as suas cartas e os seus panfletos, reproduzidos em numerosas
cópias’, é alvo de amplificação (Molina & Albir, 2002: 510) na tradução
com o acréscimo de ‘em numerosas cópias’. O tópico é retomado pelo
pronome clítico ‘os’. Por sua vez, o complemento ‘por toda a Itália’ relativamente ao texto polaco sofre uma explicitação (Molina e Albir, 2002:
500), uma técnica de tradução que consiste em tornar explícita informação
que no texto de partida é implícita: ‘por todo o país’.
(9) Nasze

↓

życie

↓

winniśmy Bogu.

↓

Nossa (Ac) vida (Ac) devemos

↓

Deus (Dat)

A nossa vida devemo-la a Deus.

No exemplo (9), Stryjkowski (1882: 82) e Wódkowski (1990: 87), o
tópico ‘a nossa vida’ é retomado pelo pronome clítico ‘a’.
Os exemplos acima apresentados ilustram a Deslocação à Esquerda
Clítica e têm em comum as seguintes propriedades segundo Duarte (2014:
415):
(i) a retoma do tópico é obrigatoriamente um pronome clítico; (ii) existe entre
ambos identidade referencial e concordância em traços de pessoa, número e
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género; e (iii) o tópico tem a mesma forma que teria se ocorresse no interior
do comentário com a função sintática desempenhada pela sua retoma clítica.
(Duarte, 2014: 415)

Para além das características referidas por Duarte (2014), outras propriedades comuns evidenciam-se nos exemplos de 5-9: (i) o primeiro constituinte da frase é o tópico marcado e não coincide com o sujeito da mesma;
(ii) o tópico marcado, numa frase com ordem SVO, seria o complemento
direto.
Duarte (2014: 404) refere ainda que:
[o] estatuto periférico destas posições é assinalado na escrita através de uma
vírgula ou, em certos casos, de reticências; na oralidade, as expressões que
ocupam estas posições apresentam-se sempre demarcadas entoacional ou ritmicamente do resto da frase. (Duarte, 2014: 404)

Todavia, nos enunciados do nosso corpus, a vírgula foi dispensada.
Na Tabela 1 sintetizamos a estrutura das construções frásicas supra
descritas, reunidas nos exemplos de (5) a (9).
Tabela 1. Ordem dos constituintes básicos da frase na Deslocação à
Esquerda Clítica, tal como se apresentam nos exemplos de (5) a (9)
Nº do
exemplo

Tópico

Verbo

Clítico (com respetivos alomorfes)

(5)

Este poema

encontrei-

-o

(6)

Todos os papéis do Artista

tirámo-

-los

(7)

As últimas seis liras

dei-

-as

(8)

As suas cartas e os seus panfletos, enviavareproduzidos em numerosas cópias,

-os

(9)

A nossa vida

-la

devemo-

O fenómeno tradutório observado e ilustrado pela estrutura linguística
da Deslocação à Esquerda Clítica do complemento direto – indica que,
não obstante a preferência demonstrada pela ordem canónica SVO, a língua portuguesa oferece aos tradutores de polaco-português uma alternativa
ao uso da ordem canónica. Na tradução de Tommaso del Cavalieri, a ocor-
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rência da topicalização do complemento direto com a respetiva retoma clítica poderá ser interpretada como uma regularidade e como um fenómeno
tradutório, revelador da sensibilidade do tradutor face à variação do padrão
de alinhamento sintático do texto de partida, bem como do seu desejo de o
imprimir no texto de chegada.

3. Fenómenos tradutórios apurados e discussão dos
resultados da análise efetuada
A análise apresentada com base no corpus escolhido para o estudo mostra
que, do ponto de vista da tradução polaco-português e no que respeita à
ordem dos constituintes da frase, existem três tendências ou regularidades
que podem ser enunciadas de modo seguinte:
(i)

quando a frase polaca apresenta a ordem SVO, a tradução para
português realiza-se com a mesma ordem SVO;
(ii) quando a frase polaca apresenta a ordem OVS ou OSV, a tradução para português pode realizar-se com a ordem canónica SVO;
(iii) quando a frase polaca apresenta a ordem OVS ou OSV, a tradução para português pode também realizar-se com a topicalização
do complemento direto, originando uma Deslocação à Esquerda
Clítica.
A reflexão decorrente da observação das regularidades acima apresentadas conduz-nos aos Estudos Descritivos de Tradução, designadamente a
Toury (1995:11), autor que preconiza uma análise conjunta dos três aspetos
inerentes à tradução: (i) função, (ii) processo e (iii) produto:
The three aspects have interdependencies we must take into account if we are
ever to gain insight into the intricacies of translational phenomena. (Toury,
1995: 11)

Efetivamente, é vantajoso estabelecer a distinção entre processo e produto de tradução. Assim, o processo prende-se com as opções que o tradutor leva em consideração aquando da tradução e, em última instância,
implica uma tomada de decisão entre as opções disponíveis. Pelo contrário,
o produto é o resultado do processo de tradução, é o fenómeno tradutório
observável no texto de chegada. Ao efetuar a análise comparativa entre o
texto de partida e o texto de chegada, apuramos determinados fenómenos
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tradutórios, que podem ser descritos e explicados em si; no entanto, se
quiséssemos recorrer ao processo de tradução para explicar os fenómenos tradutórios, tal implicaria recorrer à entrevista com o tradutor, prática
pouco aplicada na análise do produto da tradução no âmbito dos Estudos
Descritivos de Tradução (Brownlie, 2003: 106). Assim, podemos apenas
tecer considerações acerca dos procedimentos e das opções do tradutor
conducentes a determinadas escolhas – o produto da tradução.
A identificação de regularidades na tradução polaco-português a nível
da ordem dos constituintes da frase aponta para um processo de tradução,
no qual o tradutor, consciente das possibilidades existentes, aplicou tanto
a ordem canónica da frase SVO como a Deslocação à Esquerda Clítica.
A ordem alternativa com topicalização do complemento direto pode ser
interpretada como tendo raízes na língua de partida, apesar de se apresentar
como uma estrutura específica do português.
Do ponto de vista dos Estudos Descritivos de Tradução, se a regularidade observada OVS ou OSV (PL) → SVO (PE)(9) constitui um traço
característico da lei da normalização em tradução (Toury 1995: 275), já
a segunda regularidade observada no processo de tradução OVS ou OSV
(PL) → Deslocação à Esquerda Clítica (PE) parece ter origem em características do texto de partida, nomeadamente no facto de o primeiro constituinte da frase polaca ser o complemento direto. Por conseguinte, esta
técnica de tradução pode ser interpretada como uma interferência da estrutura sintática do polaco no português, que deixa transparecer um procedimento denominado decalque (Molina e Albir, 2004: 499). O facto de o
tradutor ser falante nativo do polaco também poderá estar na origem desta
interferência, que culmina com o uso da topicalização do complemento
direto.
Se, por um lado, o uso da topicalização do complemento direto na tradução portuguesa pode ter as suas raízes na ordem OVS e OSV na língua
de partida, que – neste caso – é a língua materna do tradutor, e assim numa
eventual interferência da sintaxe polaca no texto alvo em português, por
outro lado, o uso da construção Deslocação à Esquerda Clítica em português com a respetiva cliticização exige um conhecimento (quase) nativo
da língua alvo.
Seguindo a argumentação de Toury (1995: 267), podemos considerar a
possibilidade de esta eventual interferência da língua de partida, o polaco,
sobre a língua de chegada, o português, ser uma interferência positiva, na
(9) Doravante também utilizaremos as siglas PL para designar a língua polaca e PE para referir
o português europeu.
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medida em que o tradutor acaba por recorrer a uma estrutura que dá origem
a uma construção característica do português – a Deslocação à Esquerda
Clítica. Por isso, Toury (1995:267) também ressalva que nem toda a interferência é negativa e que as duas leis, a da normalização e da interferência,
se encontram interligadas.
Relativamente à função que as regularidades identificadas desempenham na tradução, tudo indica que a aplicação da técnica OVS e OSV (PL)
→ SVO (PE) se insere na lei da normalização, que Toury (1995:267-274)
enunciou grosso modo como a perda de características e variações da língua de partida na medida em que a tradução obedece às normas da língua
de chegada. Porém, a aplicação da técnica de tradução que consiste na
Deslocação à Esquerda Clítica parece assumir ainda outras funções, tal
como o sugerem Cunha e Cintra (1984/1987)
[d]os factores que normalmente concorrem para alterar a sequência lógica dos
termos de uma oração, o mais importante é, sem dúvida, a ênfase. (Cunha &
Cintra, 1984/1987: 162)

Deste modo, a Deslocação à Esquerda Clítica pode ainda ser encarada
como uma técnica de tradução de natureza e função estilístico-literária, já
que chama a atenção para o complemento direto, destacando-o sintaticamente.
Por seu lado, Mateus et al. (1989) salientam o envolvimento de outras
funções na construção frásica com Deslocação à Esquerda Clítica:
[e]m geral, um tópico tem a função cognitiva de seleccionar e activar um
elemento existente na memória passiva do alocutário, transferindo-o para uma
memória activa em que possa ser combinado com novos elementos cognitivos
introduzidos pelo comentário. Esta função cognitiva dos tópicos determina
que, habitualmente, os seus referentes tenham sido apresentados no discurso
anterior ou sejam, na situação concreta em que o texto está a ser produzido e
interpretado, acessíveis ao locutor e ao alocutário — ou seja, o tópicos são em
geral, co(n)-textualmente dependentes. [Destaques das autoras] (Mateus et
al., 1989: 149)

Se, tal como afirmam Bartnicka e Satkiewicz (2010: 154), em polaco,
a ordem do sujeito e do predicado é condicionada por fatores discursivos
(lógicos), psicológicos (emocionais) e estilísticos (rítmicos), a tradução
para português das frases polacas OVS e OSV com ordem SVO implica
a perda de fatores de natureza enfática. Já a aplicação da Deslocação à
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Esquerda Clítica na tradução polaco-português pode, pelo menos, menorizar as referidas perdas, em termos da sua motivação.

4. Conclusões
Em conclusão, observámos que, apesar da expetativa inicial de que uma
maior flexibilidade sintática da língua polaca em relação à língua portuguesa pudesse constituir uma dificuldade tradutória, que acarretasse a perda
de valores discursivo-estilísticos, verificou-se que a língua portuguesa dispõe de uma estrutura sintática que em certos contextos pode equivaler às
ordens alternativas polacas OVS e OSV – a Deslocação à Esquerda Clítica
(DEC). A figura abaixo apresentada sintetiza a forma como a frase polaca
é traduzida para português no corpus estudado.
Tabela 2. Padrões de alinhamento dos constituintes da frase observados
no TP e no TC
Texto de partida (PL)

Processo de tradução

Texto de chegada (PE)

SVO

→

SVO

OVS
OSV

→

SVO

OVS
OSV

→

DEC

A Tabela 2 apresenta, resumidamente, as respostas qualitativas às três
perguntas de investigação inicialmente colocadas: (i) as frases com ordem
básica SVO em polaco são traduzidas para português com a ordem canónica SVO; (ii) as frases com ordens sintáticas alternativas em polaco, OVS
e OSV, são traduzidas para português com a ordem canónica SVO; (iii) as
frases com ordens sintáticas alternativas em polaco, OVS e OSV, também
podem ser traduzidas para português com a estrutura sintática Deslocação
à Esquerda Clítica.
Assim, a construção da Deslocação à Esquerda Clítica, em termos de
processos tradutórios, estrutura-se como uma técnica na tradução direta
polaco-português, obedecendo às características enunciadas por Molina e
Albir (2002: 509): (i) está patente no resultado da tradução; (ii) é classi-
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ficada por comparação com o original; (iii) afeta microunidades do texto;
(iv) é discursiva e contextual e (v) tem uma função própria.
Ainda que o presente estudo apresente uma abordagem qualitativa
sobre a tradução polaco-português da ordem das palavras na frase, existe
a necessidade de aprofundar os resultados apurados através da realização
do estudo quantitativo correspondente, numa fase mais avançada da investigação.
De igual modo, em aberto e para um estudo posterior, permanece, neste
momento, a questão de saber se a Deslocação à Esquerda Clítica é uma
técnica de tradução comummente empregue por vários tradutores de polaco-português por interferência da língua polaca ou se é, antes, uma marca
quer do tradutor do corpus por nós aqui analisado quer, eventualmente, do
revisor português que efetuou a verificação final do texto da tradução.
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In this paper, I will discuss the expression of duration and temporal location via
predicate-argument combinations in Portuguese. The focus will be on what we
can term “durative verbs” – like the counterparts of English last, spend and take
(corresponding in Portuguese to at least six extremely common verbs: durar,
prolongar-se, arrastar-se, passar, levar and demorar) –, which exhibit a few
intriguing grammatical idiosyncrasies. Corpora data from European and Brazilian Portuguese will be used, in an attempt to show that the constructions under
analysis reveal a considerable amount of variation and are prone to (linguistic
change-evincive) anomaly, having to do mainly with the use of temporal prepositions or preposition-like connectives. Formal analyses – to be made within the
Discourse Representation Theory framework – will also be presented. These are
meant to underline that the semantic contribution of homonymous elements may
be variable across different construction patterns, which undoubtedly correlates
with their somewhat unstable grammatical behaviour in contemporary Portuguese.
Keywords: duration, temporal location, verbs, prepositions, Aktionsart, telicity.
Neste trabalho, analisarei a expressão de valores de duração e de localização temporal através de combinações predicado-argumento em português. A ênfase será
colocada no que podemos denominar “verbos durativos” – como os homólogos dos
predicados ingleses last, spend e take (correspondendo em português a pelo menos
seis verbos extremamente comuns: durar, prolongar-se, arrastar-se, passar, levar
e demorar) –, os quais revelam interessantes idiossincrasias gramaticais. Serão usados dados de corpora portugueses e brasileiros, para mostrar que as construções em
análise estão sujeitas a forte variação e tendem a ocorrer em padrões desviantes,
indicativos de mudança linguística, os quais se relacionam principalmente com o uso
de preposições temporais ou conectores afins. Serão apresentadas análises formais,
no quadro da Teoria da Representação do Discurso, as quais se destinam a evidenciar
que o contributo semântico de elementos homónimos pode diferir de construção para
construção, um facto que se correlaciona com o comportamento gramatical relativamente instável que estes operadores exibem no português contemporâneo.
Palavras-chave: duração, localização temporal, verbos, preposições, Aktionsart,
telicidade.
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1. Durative verbs – overall view
The expression of temporal location and duration via predicate-argument
sequences, in Portuguese, makes use of different semantic subcategories of
predicates. The distinction between durative and non-durative predicates is
preeminent (Móia, 2011b: 256). This study focuses on the former – and in
particular, on their verbal members -, which are distinguished by their ability
to express both strict duration and durative temporal location (idem: 258)(1).

1.1. Semantic relations expressed by durative verbs
All durative verbs – like Portuguese durar (‘last’) – can assert strict duration and durative temporal location. Strict duration applies when they
take eventuality-denoting expressions (ev) and predicates of amounts of
time (mt), like mais de duas horas (‘more than two hours’), as arguments:
e.g. [verb (ev, mt)]. Two cases need be distinguished:
(i) the amount of time is simply associated with the described eventuality, which is assumed to have occurred somewhere in the past, or to occur
somewhere in the future, as in (1); in this case, non-anchored duration
operates, with [verb (ev, mt)] tantamount to the formal DRS‑condition [dur
(ev) = mt].
(1) O bombardeamento de Guernica durou mais de duas horas.
the bombing of Guernica lasted more than two hours
‘The bombing of Guernica lasted more than two hours.’
(ii) the amount of time is associated with the part of the described eventuality that goes up to a given anchor point (typically, the temporal perspective
point of the sentence, TPpt); in other words, sentences convey the duration
that a given (atelic) eventuality has reached at a given point in time (where it
still holds)(2), as in (2); in this case, anchored duration operates, with [verb
(ev, mt)] tantamount to the formal DRS-condition [dur (ev¢) = mt], where
(1) For a more detailed discussion of the differences between these two closely related, albeit
distinct, notions (as well as the associated distinction between amounts of time and time
intervals), see Kamp and Reyle (1993), and Móia (2000: 135ss.).
(2) On comparable structures in English, namely the possibly TPpt-dependent interpretation of
either for- or in-phrases, cf. e.g. Dowty (1979), Richards (1982), Mittwoch (1988), Abusch
(1990), Kamp and Reyle (1993), Hitzeman (1993, 1997).
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[ev¢ Í ev] Ù [beg (ev¢) = beg (ev)] Ù [end (ev¢) = TPpt], and [ev ¡ TPpt].
Temporal location information is inferred from the association with TPpt,
viz. that the eventuality occurs throughout the period of x-time duration abutting TPpt: [t Í ev/ev¢], where [end (t) = TPpt] Ù [dur (t) = mt].
(2) O bombardeamento da cidade já dura há mais de duas horas.
the bombing of-the city already lasts there-is more than two hours
‘The bombing of the city has been going on for more than two hours (now).’
On the distinction between anchored and non-anchored duration, and
its relevance in Portuguese, see Móia (2006, 2011b).
Durative temporal location applies when verbs take time-denoting expressions (t), like toda a primeira noite da Operação (‘the whole
first night of the Operation’), rather than predicates of amounts of time,
as internal arguments: e.g. [verb (ev, t)]. They prompt the reading where
the eventuality holds throughout the entire interval, i.e. [t Í ev], or – in
the more restrictive case of exact location – [t = loc (ev)] (triggering
[dur (ev) ³ dur (t)] and [dur (ev) = dur (t)], respectively, as inferences).
This happens in the following example:
(3) O bombardeamento da cidade durou toda a primeira noite da Operação.
the bombing of-the city lasted all the first night of the Operation
‘The bombing of the city lasted the whole first night of the Operation.’
Crucially, as far as location is concerned, durative verbs can only express
the durative type. If other types of temporal location – not requiring the
location time to be covered in its entirety – are to be expressed, different
– non-durative – predicates are used, as ocorrer (‘occur’), in sentence (4),
where [verb (ev, t)] is tantamount to the simple overlapping relation [ev ¡ t].
(4) O bombardeamento da cidade ocorreu durante a primeira noite da Operação.
the bombing of-the city occurred during the first night of the Operation
‘The bombing of the city occurred during the first night of the Operation.’

1.2. The set of Portuguese durative verbs
The facts described in the previous section are spelled out in Móia
(2006, 2011b). I do not explore in full detail, however, the idiosyncrasies
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of the various durative verbs of Portuguese, rather focusing (mainly) on
durar. I will attempt a relatively more encompassing view here.
Six durative verbs stand out as particularly common in Portuguese:
durar, the counterpart of English last or go on for (though sometimes also
of take, as noted in Móia 2011b: 259, fn.8, and shown later in example
(41)) – cf. (1)-(3); prolongar-se and arrastar-se, (literally, prolong and
drag plus an intrinsic unanalysable clitic, se), both semantically quite similar to durar, but with some intriguing syntactic-semantic idiosyncrasies
(not yet described in the literature, to my knowledge) – cf. (5)-(6); passar,
the counterpart of English spend – cf. (7); levar, the counterpart of English
take – cf. (8); levar, the counterpart of English spend or go on for, in contexts of anchored duration (analysed in Móia 2011b: 261) – cf. (9) (for the
sake of perspicuity, I will sometimes distinguish this form of levar with
the subscript “AD”, standing for anchored duration – i.e. levarAD –, though
I do not necessarily claim that this is an altogether different predicate);
demorar, semantically quite similar to levar in (8), i.e. a counterpart of
English take (with small differences to be described later on) – cf. (10).
(5) O bombardeamento da cidade prolongou-se por mais de duas horas.
the bombing of-the city prolonged seintrinsic clitic for more than two hours
‘The bombing of the city went on for more than two hours.’
(6) O julgamento arrastou-se por mais de uma década.
the trial dragged seintrinsic clitic for more than a decade
‘The trial lasted for more than a decade.’
(7) O presidente passou duas horas a falar sobre direitos humanos.
the president spent two hours at talkINF about human rights
‘The president spent two hours talking about human rights.’
(8) O funcionário levou dois dias a concluir o relatório.
the officer took two days to complete the report
‘It took the officer two days to complete the report.’
(9) As negociações já levam dois meses.
the negotiations already take two months
‘Negotiations have been going on for two months now.’
(10) O restauro da igreja, muito meticuloso, demorou quase seis anos.
the restoration of-the church very meticulous took almost six years
‘The restoration of the church, which was very meticulous, took
almost six years.’
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I will focus on just these six verbs henceforth. Other (less frequent)
durative predicates, whose specificities will not be studied here are, for
instance, perdurar, estender-se or tardar, as in the following examples
from the corpus cetempúblico (with glosses provided just for the italicised
part, as in any other corpora excerpts hereafter):
(11) «Uma crise cujas implicações económicas (...) perdurarão sem
dúvida durante anos.» (ext67040-clt-97a-2); «(...) uma injustiça que
perdura há 11 anos!» (ext713809-nd-91b-2); «A confusão perdurou
(...).» (ext542218-clt-97a-2)
[economic implications] will-last... for years; [injustice] lasts there-is
11 years; [confusion] lasted
(12) «(...) os seus militantes estiveram na primeira linha dos confrontos
(...) com as forças policiais, que se estenderam por 15 horas (...).»
(ext255110-pol-93b-1)
[confrontations] seintrinsic clitic extendend for 15 hours
(13) «A invasão desencadeada por Hanói (...) não tardou duas semanas a
chegar a Phnom Penh (...).» (ext949272-pol-95a-1)
[invasion] not took two weeks to arrive to Phnom Penh
A more exhaustive view of the semantic class of durative predicates,
that I will leave for further research, should also take into account the nominal and adjectival representatives, such as duração (‘duration’) – e.g. in the
sequences ter/com uma duração de (‘have/with a duration of’) – or prolongado (‘extended’, ‘prolonged’), the latter distinguished by the fact that it does
not take temporal complements, but rather incorporates an amount of time in
its meaning (i.e. prolongado is paraphrased by ‘that lasts a long time’).
(14) Os trabalhos, que terão uma duração de cerca de um ano, vão obrigar
ao desvio do trânsito (...). (ext24557-soc-97a-1); «(...) cada utilizador
de telefones celulares realiza (...) uma média diária de três chamadas
(com uma duração de 3,7 minutos) (...).» (ext68302-eco-98a-3)
[(road) works] will-have a duration of nearly of one year; [(telephone)
calls] with a duration of 3,7 minutes
(15) «Depois de negociações prolongadas, o terreno acabou por ser comprado pela Câmara Municipal de Oeiras (...).» (ext475234-eco-93b-1)
[negotiations] prolonged
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The verbs put on center in this paper differ in various syntactic and
semantic properties. Three are particularly noteworthy: (i) argument structure and subcategorization properties – cf. section 1.3; (ii) sensitivity to
telicity restrictions – cf. section 1.5; (iii) compatibility with the semantic
relations listed in 1.1, and the form of their temporal complements in each
case – cf. sections 2-4.

1.3. Argument structure and subcategorization properties of
Portuguese durative verbs
- durar, prolongar-se, arrastar-se
Verbs durar, prolongar-se and arrastar-se are binary predicates. They
relate a non‑sentential (typically an NP) external argument, representing an
eventuality (ev), with a (temporal) internal argument, representing either
an amount of time (mt) or a time interval (t): [verb (ev, mt/t)]. Examples
are given in (1)-(3) and (5)-(6) above, the first repeated below, as (16).
English last has a similar syntactic behaviour.
(16) O bombardeamento de Guernica durou mais de duas horas.
the bombing of Guernica lasted more than two hours
‘The bombing of Guernica lasted more than two hours.’
Only cases with eventuality-denoting external arguments will be considered here, though external arguments representing common objects or
individuals are also possible, with durar (as, for that matter, with last) –
e.g. as pilhas duraram mais de dez horas (‘the batteries lasted over ten
hours’).
Differences concerning the absence/presence of prepositions (or preposition-like connectives) in the internal argument, when it takes the form
of a predicate of amounts of time, will be described in sections 2-3. As we
will see, these differences separate durar, on one side, from prolongar‑se
and arrastar-se, on the other.
Note, still, that the internal argument of these three verbs may be null,
with the vague (pragmatically constrained) interpretation “for a long time”
or “for some time”; this is more common for prolongar-se and arrastar-se
than for durar:

The durative verbs of Portuguese

33

(17) «Se calhar, se vivêssemos juntos a nossa relação não duraria.»
(ext1372256-clt-92b-2); «Se a situação de guerra se prolongar estão
preparados para todos os cenários (...).» (ext1143451-nd-98a-1); «O
conflito, no entanto, arrastou-se, acabando por ser constituída uma
«troika» (...).» (ext289327-pol-93a-1)
[relationship] not would-last; [war situation] seintrinsic clitic prolonged;
[conflict] dragged seintrinsic clitic
- passar
The verb passar can relate three – or alternatively two – arguments, depending on whether it is considered a control or a raising verb, respectively. See
(7), repeated below:
(18) O presidente passou duas horas a falar sobre direitos humanos.
the president spent two hours at talkINF about human rights
‘The president spent two hours talking about human rights.’
If we take this to be a subject control construction, the verb relates a
non-sentential external argument (an NP), representing a common object
or individual (x), an internal argument, representing an eventuality (ev),
and a second (temporal) internal argument, representing either an amount
of time (mt) or a time interval (t). The external argument of passar and
the external argument in the embedded eventuality-denoting phrase are
co-referential, i.e. passar has the argument structure [verb (xNPi, ev[S NPi ...],
mt/t)]. The eventuality-denoting internal argument may correspond either
to a full (infinitival) sentence, introduced by the preposition a – cf. (18) –,
or to a verbless constituent (e.g. an AP or a PP) with propositional content
– cf. (19). English spend has a similar syntactic behaviour.
(19) O presidente passou duas semanas {afogado em trabalho / em Roma /
com o pai}.
the president spent two weeks drowned in work / in Rome / with the
father
‘The president spent two weeks {immersed in work / in Rome / with
his father}.’
An alternative analysis would be to consider that passar is a binary
predicate – [verb (evXP, mt/t)] –, associated, in sentences like (18) or (19),
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to raising, rather than control. The fact that passar combines with meteorological (zero‑argument) verbs – cf. (20) below – seems to go in favour
of this analysis. This does not necessarily hold for English spend, which
seems incompatible with zero-argument verbs.
(20) Hoje, passou duas horas a chover.
today spent two hours at rainINF
‘Today, it rained for two hours.’
I will not take a stand on the issue of whether passar is a ternary-control or a binary-raising verb in sequences like (18)-(19), since this is immaterial to the goals of this paper.
- levar, demorar
With the durative meaning relevant for this work, verbs levar and demorar
can be used in two different ways (a third use, exclusive to levar, will be
mentioned afterwards):
(i) as binary predicates, with an argument structure similar to that of durar,
prolongar-se and arrastar-se(3); this is illustrated for demorar in (10)
above, and for levar in
(21) A remoção dos escombros levou quatro horas.
the removal of-the debris took four hours
‘The removal of the debris took four hours.’
(ii) as ternary/binary predicates, with an argument structure similar to that
of passar in (18); levar and demorar are distinguished from passar, with
respect to argument structure, in (at least) three properties – their eventuality-denoting internal argument is always sentential (not a verbless AP
or PP, for instance(4)) and may also be introduced by the preposition para
(3) With levar and demorar the external argumental can also be an infinitival sentence (whereas
with durar, prolongar-se and arrastar-se this is normally not the case): «Para Paulo Domingos, votar leva o dia inteiro.» (cetempúblico, ext972797-nd-91b-2); «Funcionamos em equipas de quatro elementos e rodamos por vários palcos. Montar demora cerca de uma hora e
meia.» (cetempúblico, ext1381493-soc-98b-1) (glosses: voteINF takes the day entire; set-upINF
[a stage] takes nearly of one hour and half).
(4) This is possible, however, for levar in the exceptional, somewhat informal structures, where
it is used as a synonym of passar/spend, not of take – cf. section 1.5, example (37).

The durative verbs of Portuguese

35

(besides a) – cf. (22)-(23); the main subject of the sentences in which they
occur very often correlates with the internal argument (rather the external
argument) of the embedded infinitival, which is a clear passive participial
construction or a bare infinitival structure with passive meaning/structure(5)
– cf. (24)(6).
(22) O funcionário levou dois dias {a / para} concluir o relatório.
the officer took two days to / for complete the report
‘It took the officer two days to complete the report.’
(23) Os bombeiros demoraram duas horas {a / para} apagar o incêndio.
the firefighters took two hours to / for extinguish the fire
‘It took the firefighters two hours to extinguish the fire.’
(24) O incêndio {levou / demorou} duas horas a {ser apagado / apagar}.
the fire took / took two hours to be extinguished / extinguish
‘It took two hours to extinguish the fire.’
The possibility of using levar and demorar in undisputed binary structures with zero‑argument verbs in the embedded clause (which favours a
raising analysis) seems more restricted, although not impossible, as the
following examples show:
(25) Hoje, levou mais tempo do que o habitual a ficar noite cerrada.
today took more time than the usual to stay night closed (= ‘be pitch
dark’)
(26) Hoje, demorou muito a anoitecer.
today took a-lot to come-the-night (= ‘grow dark’)

(5) Cf. the possibility of adding an agentive phrase headed by por (‘by’) to the bare infinitive:
«(...) a narrativa é servida por um desenho sumptuoso e barroco que levou dez anos a realizar
pelo desenhador Jean-Claude Gal.» (cetempúblico, ext1475848-clt-93a-1) (gloss: took ten
years to make by the artist Jean-Claude Gal).
(6) Apparently, this is not so common in English (at least with a participial passive), but the
construction appears in corpora, as the following examples from the Corpus of Contemporary American English illustrate: «Similarly, Christiaan Eijkman and Gerrit Grijn showed
in the 1890s that whole-grain rice prevented beriberi (...), but those findings took 10 years
to be accepted.» (American Heritage, 2000); «(...) but the necklace is 150 carets of colored
diamonds that took two years to assemble.» (ABC_GMA, 1997). Just to have an idea of
the prevalence of the passive construction in Portuguese, of the 158 unequivocally relevant
results yielded by the search “levou” [] {0,1} “horas|dias|meses|anos”, 107 (68%) have a
passive structure (26 participial, 81 bare infinitival) and 51 an active structure.
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Structures with expletive subjects, and two internal arguments, like the
following, also favour the raising analysis:
(27)«A Expo está praticamente pronta: levou cinco anos a construir (...) 650
mil metros quadrados de superfície urbanizada.» (ext649260-clt-91b-1)
took five years to build 650 thousand metres square of surface urbanised
With respect to levar and demorar, it is important to stress that only
durative readings (whether involving strict duration or durative temporal location) are relevant in this paper. Very often, especially when the
preposition para is used, these two verbs are associated with a different
non-durative reading, termed “inceptive”, that I will henceforth ignore. In
this reading, the stated amount of time refers to the time span separating a
contextually given perspective point from the beginning of the described
eventuality, and sentences are equivalent to those containing time adjuncts
like passado x-time (‘after x-time’); they express temporal distances (cf.
Móia and Alves 2001) rather than duration. Examples:
(28)«(...) o Estrela limitou-se praticamente a esperar pelo adversário no seu
meio‑campo (...). Levou 38 minutos para fazer o primeiro remate a
sério à baliza de Palatsi (...).» (ext230017-des-98b-2)
[it] took 38 minutes to make the first shot in earnest to-the goal of Palatsi
‘Only after 38 minutes did it take the first serious shot on Palatsi’s goal.’
(29)«O pessimismo de todos começou a ser combatido bem cedo. Demorou
sete minutos para se ver o primeiro remate do Benfica, mas valeu a
pena para os espectadores.» (ext317900-des-97b-1)
took seven minutes to seIMPERSONAL CLITIC see the first shot of-the Benfica
‘Only after seven minutes was the first shot on goal from Benfica taken.’
Finally, note that the internal argument of demorar – like durar, prolongar-se and arrastar-se (cf. (17)), and unlike levar and passar (or, for
that matter, English take, which normally translates demorar) – may be
null, with the interpretation “a long time”. In these cases, demorar is better
translated (and glossed) as take long:
(30)«Foi então apresentado um pedido de constituição da sociedade (...),
cujo deferimento demorou.» (ext13300-eco-92a-1); «O fogo, esse,
não demorou a ser extinto, já que às 6h10 os trabalhos estavam concluídos.» (ext75344-soc-98a-1)
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[acceptance (of request)] took-long; [fire] not took-long to be extinguished
- levarAD
The verb levar can also be used as a binary predicate in a construction
where it expresses anchored, rather than non-anchored duration, which I
separate here for the sake of clarity (given its distinctive properties). In this
construction – illustrated in (9), repeated below as (31) –, levar combines
with atelic descriptions and corresponds more to English spend or go on
for than to English take:
(31) As negociações já levam dois meses.
the negotiations already take two months
‘Negotiations have been going on for two months now.’
Note that, if the verb is changed to the simple past (levaram, instead
of já levam), to express non-anchored duration, its meaning changes completely, becoming equivalent to English take.
Levar seems able to convey anchored duration also in constructions
with eventuality-denoting verbless constituents with propositional content,
where – again – either a control or a raising analysis can be hypothesized:
(32) O jogador já leva dois meses {lesionado / no hospital / sem jogar}.
the player already takes two months injured / in-the hospital / without
play
‘The player has {been injured / been in the hospital / not played} for
two months now.’
Curiously, however, in these cases, if the verb is changed to the simple past (levou, instead of já leva), to express non-anchored duration, its
meaning does not become equivalent to English take, but rather remains
equivalent to English spend or go on for. More on this in section 1.5.

1.4.Semantic equivalence between verb-complement combinations
and duration adjuncts
It is relevant to underline that the pairing of a durative verb and a temporal
complement conveys the same temporal information as can be obtained
from the use of a time adjunct applied to an eventuality-denoting sequence

38

Telmo Móia

(cf. Móia 2006: 43-44; 2011b: passim). The exact correspondences vary
with the type of semantic relation expressed. I will just illustrate here the
case of non-anchored duration, but, as we will see later, the same applies
to all other cases.
Sentences (expressing non-anchored duration) with atelic eventualities
– and, typically, durar, prolongar-se, arrastar-se or passar – are equivalent to sentences with time adjuncts headed by the preposition durante1
(‘for’), or, especially in contemporary Brazilian Portuguese, the synonymous preposition por(7) (cf. Móia 2001, 2006).
(33) a. O bombardeamento de Dresden durou três dias. [verb+complement]
the bombing of Dresden lasted three days
‘The bombing of Dresden lasted three days.’
b. Dresden foi bombardeada {durante / por [BP]} três dias.
		[time adjunct]
Dresden was bombed for / for three days
‘Dresden was bombed for three days.’
Sentences (expressing non-anchored duration) with telic eventualities
– and, typically, levar or demorar – are equivalent to sentences with time
adjuncts headed by em (‘in’):
(34) a. O funcionário levou dois dias a concluir o relatório. [verb+complement]
		 the officer took two days to complete the report
		 ‘It took the officer two days to complete the report.’
b. O funcionário concluiu o relatório em dois dias. [time adjunct]
		 the officer completed the report in two days
		 ‘The officer completed the report in two days.’

(7) Common duration phrases headed by por have been used in European Portuguese since very
early times – cf. «E, como ouvesse aly estado por tres anos emteiros, acomteçeo em aquelle
lugar meesmo que pasou de aquesta vida outro fraire de gramde perfeiçom (...)» (Crónica
da Ordem dos Frades Menores, 13th century, apud Corpus do Português, Davies-Ferreira).
In e.g. 19th century Portuguese literature, they are still common – cf. «Partindo depois para
a fronteira (...), guerreou por vinte anos os sarracenos.» (corpus Vercial, id=«História de
Portugal II Prosa AH», Alexandre Herculano). However, in contemporary European Portuguese, they are no longer frequent (except in some exceptional cases – cf. Móia 2001: 417).
A sequence like foi casado por dez anos, instead of foi casado durante dez anos, is therefore
unlikely to occur in Portuguese (as opposed to Brazilian) contemporary texts.
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1.5. Sensitivity to telicity of Portuguese durative verbs
There seems to be a strong tendency to use different verbs for different
telicity values (of the eventuality-describing argument)(8). This is the case
both in English (cf. e.g. Dowty’s 1979 use of the “spend-an-hour/take-anhour distinction”) and Portuguese (cf. e.g. Móia: 2006, 47-50). In Portuguese, the regular, most frequent, correspondences are given in (35). All
sentences presented up to now involve these correspondences.
(35) durar, prolongar-se, arrastar-se, passar, levarAD Þ descriptions of
atelic eventualities;
levar, demorar Þ descriptions of telic eventualities
However, with some Portuguese verbs – chiefly, four of them (levar,
durar, prolongar‑se and arrastar-se) – these telicity correspondences seem
more a tendency than a strict grammatical restriction. This diverges from
what happens with duration adjuncts, where regular correspondences
– use of connective em (‘in’) for telic descriptions, and durante (‘for’),
and the like, for atelic descriptions (as described in the previous section) –
are always complied with. The exceptional (grammatical) possibilities,
observed in corpora data, and partially noted in Móia (2011a)(9), are as
follows:
(36) a. levar Þ descriptions of atelic eventualities
(very common, somewhat informal registers)
b. durar, prolongar-se, arrastar-se Þ descriptions of telic eventual‑	
ities (relatively infrequent, apparently limited to activity/accom‑	
plishment ambiguous expressions);
The three other verbs – passar, levarAD and demorar – are unique in
that they seem to combine only with atelic and telic descriptions, in the first
two and the third cases, respectively (with hardly any exception).
Let us consider the situations in (36a) and (36b) separately, since they
are unalike.
The possibility mentioned in (36a) exists in at least two situations:
(8) I will ignore here all the (possibly intricate) issues regarding the determination of the telicity
values of eventuality-denoting NPs.
(9) Móia (2011a) notes the exceptions with durar (p. 259, fn.8).
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(i) when levar combines with non-sentential arguments with propositional
– typically stative – content (e.g. an AP or a PP); in this situation, given the
stative character of the described eventuality, levar is unequivocally equivalent to passar (or estar) and English spend – cf. (32) above; the structure
is considered slightly marginal for some speakers:
(37) O jogador levou dois meses {lesionado / no hospital / sem jogar}.
the player took/spent two months injured / in-the hospital / without play
‘The player {was injured / was in the hospital / did not play} for two
months.’
(ii) when levar combines with clearly activity-describing infinitival arguments, with active structure and headed by a(10), as in the corpora examples (38), containing the (atelic) verbs or verbal expressions explicar
(‘explain’), investigar (‘investigate’) and pregar no deserto (‘preach in the
desert’); in these contexts (which are relatively common, though slightly
unexpected in formal registers, in my opinion), passar can readily occur,
with equivalent interpretation:
(38)«(…) [o candidato] levou toda a campanha a explicar que o PRD já
não era o mesmo (…).» (ext612007-pol-95a-2); «Calvi levou anos
a investigar em Itália (...).» (ext627382-clt-95b-1); «O Tribunal de
Contas levou quatro anos a pregar no deserto.» (ext302563-eco96b-1) [º passou]
took/spent all the campaign at explainINF that...; took/spent years at
investigateINF in Italy; took/spent four years at preachINF in the desert
The fact that levar x-time/x-interval a VINF can combine with activity-descriptions (with the same meaning as passar) leads to inconvenient
ambiguities, when descriptions of culminated processes are used: in a nonshifted reading, in which the culmination took place, levar is equivalent
to demorar and English take; in a shifted culminated process > process
reading (sensu Moens), corresponding to a relatively more informal register, the culmination did not take place, and levar is equivalent to passar
and English spend (as in (38)). In other words, the interpretation of levar
x‑time a VINF, in these circumstances, is open to doubt (as to whether the
(10) When the infinitival structure has a passive structure – cf. (24) –, levar seems to be unambiguously equivalent to English take and Portuguese demorar. The same happens when para,
rather than a, is used before the infinitival complement.
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culmination occurred or not). Here are two examples, of ambiguous telic/
atelic interpretation (dubious as to whether the player recovered or the student finished reading the book, respectively):
(39) O jogador levou {dois meses / o fim-de-semana inteiro} a recuperar.
the player took two months / the weekend entire to recover
the player spent two months / the weekend entire at recoverINF
(40) O estudante levou {dois meses / o fim-de-semana inteiro} a ler Os Maias.
the student took two months / the weekend entire to read Os Maias
the player spent two months / the weekend entire at readINF Os Maias
The extraordinary possibilities in (36b) are illustrated in the three cetempúblico examples below. They include durar, prolongar-se and arrastar-se combined with accomplishment-describing NPs, with nouns leitura
(‘reading’), construção (‘construction’) and recuperação (‘restoration’),
and entailing completion. Obviously, verbs levar and demorar can readily
occur here, with the same exact meaning, and are possibly felt as more
natural.
(41)«Devido à complexidade do processo, a leitura do acórdão durou
cerca de uma hora.» (ext46998-soc-94a-2) (cf. similar example in
Móia 2011a: 259, fn.8) [º levou, demorou]
the reading of-the court’s-verdict lasted/took nearly of one hour
(42) «(...) os arguidos eram profissionais dedicados», frisa o acórdão, cuja
leitura se prolongou por cerca de duas horas e meia.» [º levou,
demorou]
whose reading seINTRINSIC CLITIC prolonged for (= ‘took’) nearly of two
hours and half
(43) «(...) mais de 110 mil contos foi quanto a ARSS gastou na construção
desta unidade, verba foi sucessivamente aumentada uma vez que a
construção se arrastou por quase quatro anos.» (ext1361688-soc93a-2); «(...) o Governo decidiu antecipar em dois meses, sem aviso
prévio, a inauguração de um edifício cuja recuperação se arrastou
durante dez anos.» (ext903341-soc-95b-2) [º levou, demorou]
the construction seINTRINSIC CLITIC dragged for (= ‘took’) almost four
years; a building whose restoration seINTRINSIC CLITIC dragged for (=
‘took’) ten years
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The technical analysis of these structures is open to debate (as is
whether the analysis is the same for all the verbs involved or somehow
varies). The eventuality-denoting NPs used in these texts might be taken
as descriptions of activities, rather than accomplishments (since they are
genuinely ambiguous between the two readings, either referring to a preparatory phase+culmination aggregate, or to [part of] a preparatory phase),
with the information that the culmination occurred being contextually/
pragmatically elicited(11). In this analysis, the use of the durative verbs at
stake would be regular, not extraordinary. However, it must be stressed that
the culmination did in fact happen and – more vitally – that the amount of
time mentioned in the complement is the duration leading up to the culmination (not just of some part of the preparatory phase, as is the regular case
in Aktionsart shifts accomplishment > activity; cf. Moens 1987). These
sequences represent, therefore, de facto accomplishments and are, to that
extent, exceptional and worthy of notice.
In the next three sections, I will make a more detailed grammatical
analysis of the selected six durative verbs in the three types of environments illustrated in section 1.1: non-anchored duration, anchored duration,
and durative temporal location.

2.Durative verbs expressing non-anchored duration
2.1.Default incompatibility of Portuguese durative verbs with
temporal prepositions
One of the most interesting grammatical properties of durative verbs, when
expressing non‑anchored duration, as noted in Móia (2011b: 259-260) is
their incompatibility with the prepositions that head duration adjuncts:
durante1 / por (‘for’), and em (‘in’). In other words, in these contexts (with
the remarkable exception of prolongar-se and arrastar-se, that will be discussed in section 2.2), complements of durative verbs have to be bare predicates of amounts of time and cannot be homonyms of duration adjuncts.
This is of course predicted, if we assume that durative verbs and durative
prepositions have the same semantic role (cf. section 1.4 above) – ascribing
the mentioned amount of time to the described eventuality. The presence of
both elements is therefore a – normally repudiated – redundancy.

(11) Cf. also Brito & Oliveira (1997).
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(44) *O bombardeamento da cidade durou durante mais de duas horas.
the bombing of-the city lasted for more than two hours
(45) *O presidente passou durante duas horas a falar sobre direitos humanos.
the president spent for two hours at talkINF about human rights
(46) *O funcionário {levou / demorou} em dois dias a concluir o relatório.
the officer took / took in two days to complete the report
There is, however, intriguing interlinguistic – and also intralinguistic –
variation with respect to (the possibility of) redundant or expletive duration
connectives, though only for a very limited set of verbal predicates. For
instance, English admits both last x-time and the equivalent last for x-time,
as pointed out in Móia (2011b: 260) and illustrated in the examples from
the Corpus of Contemporary American English, in (47); French allows
durer pendant x‑time, besides simple durer x-time, as shown in (48):
(47) «This preliminary hearing was only supposed to last two days (...)»
(CBS_SatEarly, 2007); «Often headache deteriorates throughout the
day and can last for days or weeks» (Practice Nurse, 2011)
(48) «Cette discussion va encore durer pendant quelques mois.»
(europarl.europa.eu, apud www.linguee.com)
It is also curious to note that a few examples of redundant duration connectives with the Portuguese verb durar can be found in corpora (Móia 2011b:
260). These are rare, though, and very marginal – or even totally ungrammatical – to most speakers. In the Portuguese corpus cetempúblico, there are only
3 examples with (adjacent) durar durante x-time, given in (49); in The Brazilian corpus nilc-São Carlos, there are no instances of durar durante x‑time and
only one example of durar por x‑time (or the relevant type)(12).
(49) «O efeito do LSD (...) costuma durar durante cerca de 10 horas.»
(ext1117264-clt-soc-93a-2); «O caos inicial poderá durar durante
semanas ou meses (...).» (ext802044-soc-98b-1); «uma crise para
durar durante alguns anos» (ext857789-clt-93a-1)
last for nearly of 10 hours; last for weeks or months; last for some years
(12) Searches: [lema=”durar”] “durante” and [lema=”durar”] “por”. Both corpora includes several standard productions combining durar por and predicates of amounts of time with the
hypernyms tempo and período; in some of these cases, the preposition por can be suppressed
(durar por muito tempo, durar por algum tempo; durar por um período de x-time); in other
cases, it is mandatory, since it is part of an idiom (durar por tempo indeterminado).
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(50) «(...) a reação do (...) jogador à divulgação de seu namoro extraconjugal,
que durou por um ano e sete meses.» (nilc-São Carlos, Esporte--94a-2)
lasted for one year and seven months
Formally, prepositions like Portuguese durante / por, English for, or
French pendant have different semantic roles in time adjuncts and in complements of durative verbs: in time adjuncts, they are essential in triggering
the introduction of the DRS-condition [dur (ev) = mt)]; in the complement
of durative verbs, they are semantically void (i.e. expletive or redundant),
since [verbDUR (ev, mt)] necessarily entails – by virtue of the lexical meaning of the verb – [dur (ev) = mt)].

2.2. The special cases of prolongar-se and arrastar-se
The verbs prolongar-se and arrastar-se – to my knowledge, not yet scrutinized in the literature – are totally unique among the durative verbs under
consideration here, in that their complements are normally headed by prepositions which are identical to those heading duration adjuncts: durante or por.
- prolongar-se
This is a very common temporal predicate. When its internal argument represents an amount of time, it is normally headed by por or, less frequently,
durante (cf. footnote 13).
(51) «O livro (...) lançou o nome de Ovídio Martins para o centro de uma
polémica que se prolongou por vários anos.» (ext1051689-clt-98a-3)
seINTRINSIC CLITIC prolonged for several years
(52) «Soeiro estava inconformado com os resultados finais das negociações,
que se prolongaram durante sete horas (...).» (ext1064144-soc-93a-1)
seINTRINSIC CLITIC prolonged for seven hours
The semantic contribution of the prepositions por and durante in these
constructions, is – just like in the cases discussed in the previous section
– null. Possibly, a grammaticalization process is underway here, changing
these prepositions from duration connectives (i.e. triggers of [dur (ev) =
mt]) into fixed argumental prepositions: [prolongar-se por/durante (ev,
mt)]. The fact that por is the most common preposition used, even in Euro-
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pean Portuguese – where it no longer heads common duration adjuncts
nowadays, though it used to in the past (cf. footnote 7) –, is a possible
indication that some form of linguistic change is operating. Furthermore,
it is symptomatic that – just like durar – prolongar-se also takes, albeit
infrequently, bare predicate of amounts of time as complements – cf. (53)
–, making it clear that the preposition makes no semantic contribution:
(53) «As discussões prolongaram-se anos a fio (...).» (ext725869-soc97b-1)
seINTRINSIC CLITIC prolonged years on end
vs.(54) «As enxaquecas podem prolongar-se por horas e até dias a fio (...).»
(ext1537993-clt-soc-95b-1)
prolonged seINTRINSIC CLITIC for hours and even days on end
The verb perdurar is particularly interesting, in this respect: of the 780
sequences containing this verb in cetempúblico, 36 include a por-complement, 21 include a durante-complement and at least 11 a bare predicate of
amounts of time as complement.
- arrastar-se
The verb arrastar-se is very similar to prolongar-se in grammatical
behaviour though it uses prepositions por and durante in more balanced
proportions, and appears to be slightly less frequent(13).
(55) «O veredicto surgiu no fim de um julgamento que se arrastou por
nove anos (...).» (ext88522-pol-95a-2)
[trial] seintrinsic clitic drag for nine years
(56) «O acordo sobre os dois primeiros diplomas, cujas discussões se
arrastaram durante vários anos (...), foi possível com base nos compromissos da presidência (...)» (ext1170162-pol-92b-1)
[discussions] seintrinsic clitic drag for several years

(13) For instance, the search (in cetempúblico) “se” “arrastou|arrastaram” “por|durante” yields 78
relevants results, 41 (53%) with por and 37 (47%) with durante; a comparable search with
prolongar-se yields more than four times the number of results (316), 259 (82%) with por
and 57 (18%) with durante.
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3. Durative verbs expressing anchored duration
The main facts discussed in this section are detailed in Móia (2011b: 260262). New information, however, is provided here regarding the use of the
analogous verbs prolongar-se and arrastar-se in anchored duration contexts.
Durative verbs conveying anchored duration are binary predicates that
combine a non‑sentential external argument (NP), representing an atelic
eventuality (ev), with a (temporal) internal argument, representing an
amount of time (mt): [verb (ev, mt)](14). As already said, the verb-complement sequence asserts the duration the eventuality has reached at a certain
point of the time axis (typically, the temporal perspective point [TPpt] of
the sentence), or equivalently, the duration of the part of that eventuality
that goes up to the mentioned point.
The fact that the described eventuality is assumed to be going on at
the relevant anchor point – [ev ¡ TPpt] – correlates with two grammatical
facts: (i) that only atelic eventualities are allowed; (ii) that the tense form
associated with the duration verb has to express overlapping to TPpt; that
is, presente, pretérito imperfeito, or futuro imperfeito can be used in this
construction (cf. examples below), but not pretérito perfeito simples, for
instance.
Constructions with durative verbs expressing anchored duration come
in two syntactic patterns, varying with respect to the form of the internal
argument:
(i) temporal complement headed by the grammaticalized (preposition-like)
connective há (for all types of perspective points, without restrictions) or
havia (only for past perspective points, in competition with há, which is
much more frequent in contemporary Portuguese) – cf. Móia (2011a) –, i.e.
taking the same exact form of a time adjunct – cf. (58); formal issues of
compositional analysis, and possible redundancy, along the lines discussed
in the previous section, are also raised here
(57) A discussão da proposta {dura / durava} há dois meses. [verb+complement]
the discussion of-the proposal lasts / lasted there-is two months
(14) Possible 3-argument structures involving levar are those mentioned in (32) above. I will
ignore them here for the sake of simplicity.
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‘The discussion of the proposal {has been going on for two months
now / had been going on for two months then}.’
cf.(58) A proposta {está / estava} a ser discutida há dois meses. [time
adjunct]
the proposal is / was to be discussed there-is two months
‘The proposal {has been under discussion for two months now / had
been going on for two months then}.’
(ii) temporal complement not headed by há / havia (but conveying similar
information)
(59) O trabalho já {leva / levava} dois meses.
the work already takes / took two months
The work {has been going on for two months now / had been going on
for two months then}.
Binary verbs durar, prolongar-se, arrastar-se and levarAD form the
subset of Portuguese durative verbs that express anchored duration. Neither binary demorar, nor binary/ternary demorar, levar and passar seem to
represent this temporal relation(15).
Let us consider each of the durative verbs in this subset individually.
- durar
Pattern (i) is used with durar in European Portuguese – cf. (57) –, though
not (at least as frequently) in Brazilian Portuguese, which clearly prefers
pattern (ii) for durar – cf. examples from NILC-São Carlos in (60). Portuguese cetempúblico includes a small number of texts, non-standard for
most speakers, with this pattern (ii) – cf. (61)(16). These differences between
European and Brazilian Portuguese are described in Móia (in press).

(15) In fact, when atelic eventualities expressed via sentences are associated with anchored duration, normally, only constructions with haver‑adjuncts, as (58), or similar constructions with
fazer (cf. Móia 2011a: 402; no prelo), are used.
(16) Search [lema=”durar”] “há|havia” yields more than 500 relevant results in the Portuguese
corpus cetempúblico, and only 2 in the Brazilian corpus NILC-São Carlos. Contrariwise,
search “já” “dura|duram|durava.*” [] {0,1} “minuto.*|hora.*|dia.*|semana.*|mês| meses|ano.*|século.*| milénio.*|tempo” yields only 4 results of durar + bare predicate of amounts of
time expressing anchored duration in cetempúblico, and 75 in NILC-São Carlos.
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(60) «A guerra na Bósnia já dura 21 meses e provocou cerca de 200 mil
mortes.» (Mundo--94b-1); «Os mil motoristas e cobradores de ônibus
de Foz do Iguaçu suspenderam anteontem a greve da categoria, que já
durava uma semana.» (Cotidiano--94a-1)
already lasts 21 months; already lasted one week
(61) «A indefinição jurídica (...) – que já dura seis anos (...) – estará solucionada dentro de poucos meses (...).» (ext1563512-soc-95b-3)
already lasts six years
This intralinguistic variation – more precisely, the fact that standard Brazilian Portuguese systematically drops the há connective, and European does
the same, though only marginally (in anomalous structures) – seems to be a
compelling indication that the connective is regarded as redundant, or expletive, in these contexts. In fact, the presence of há cannot be taken as the trigger for the insertion of the more complex set of DRS-conditions associated
with anchored duration here. Rather, it seems to be the overlapping tense
form of the verb (e.g. presente or pretérito imperfeito), possibly together
with other linguistic cues (like the adverb já, ‘already’), that acts as the relevant trigger, guaranteeing that the intended anchored reading is obtained.
- prolongar-se
Pattern (i) is also used with prolongar-se, in European Portuguese, as illustrated in the following cetempúblico examples:
(62)«A sua eleição seria determinante para o fim (...) da sangrenta guerra
civil que se prolonga há ano e meio.» (ext506424-pol-92b-1); «A PSP
julga que a actividade deste grupo se prolongava há, pelo menos, dois
meses (...).» (ext1087992-soc-95b-1); «Em 1976, numa comarca de
província, o juiz ditou a sorte de um casal cujo julgamento se prolongava havia três dias.» (ext1032781-nd-91a-1)
seINTRINSIC CLITIC prolongs there-is year and half; seINTRINSIC CLITIC prolonged there-is at-the least two months; seINTRINSIC CLITIC prolonged
there-was three days
Brazilian Portuguese apparently does not use the verb prolongar-se
very often to express anchored duration, a use which is, contrariwise, widespread in European Portuguese. Only one text was found in the corpus
NILC-São Carlos with this verb, and pattern (i) as well:
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(63)«É que entrou na reta final uma negociacão que se prolonga há 14
meses entre dois pesos pesados multinacionais.» (NILC-São Carlos,
Dinheiro--94b-1)
seINTRINSIC CLITIC prolongs there-is 14 months
The following non-standard construction, the only one of its kind found
in the corpus cetempúblico, is very interesting, in that it combines prolongar-se with the argumental preposition commonly used in contexts of non-anchored duration (por), but expressing anchored duration (without há):
(64)«Políticos de Brasília identificam nessa troca de embaixadores a origem
de uma desavença que já se prolonga por três anos.» (ext978032-pol96a-1)
already seINTRINSIC CLITIC prolongs for three years
- arrastar-se
The use of the temporal verb arrastar-se is particularly common in the
expression of anchored duration, in European Portuguese, and apparently
more frequent than prolongar-se in this particular context(17). Just like prolongar-se, it uses pattern (i):
(65) «(...) os homens de Mobutu e os rebeldes deverão conferenciar, (...)
a ver se será possível interromper as hostilidades que se arrastam há
cinco meses e meio.» (ext15087-pol-97a-1); «O Patronato e o sindicato (...) chegaram (...) a um acordo que põe fim ao conflito que se
arrastava há semanas.» (ext285496-soc-93a-3)
[hostilities] seintrinsic clitic drag there-is five months and half;
[conflict] seintrinsic clitic drag there-was weeks
Brazilian Portuguese apparently uses the verb arrastar-se more often
than prolongar-se to express anchored duration(18), and also with pattern (i):

(17) For instance, whereas the search (in cetempúblico) “se” “arrasta|arrastam|arrastava.*” “há”
yields 624 results, the search “se” “prolonga|prolongam|prolongava.*” “há “ yields only 99
(a 6 to 1 proportion). This is stark contrast with the comparable searches involving non-anchored duration (cf. footnote 13), where the proportion is 1 to 4.
(18) The search “arrast.*” [] {0,2} “há|havia” yields 29 relevant results in the Brazilian corpus
NILC-São Carlos (vs. one single result in the comparable search with prolongar-se).
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(66) «(...) a oportunidade histórica de finalmente encerrar um conflito
sangrento que já se arrasta há tanto tempo.» (NILC-São Carlos,
ext285496-soc-93a-3)
[conflict] seintrinsic clitic drag there-is so-much time
- levarAD
Pattern (ii) – commonly used with durar in Brazilian Portuguese, as mentioned above – is the standard for durative verb levar, both in European and
Brazilian Portuguese, as illustrated in (59), and in the following examples
from Portuguese cetempúblico – (67) – and Brazilian NILC-São Carlos –
(68):
(67)«O jornal diz que esta «reflexão» já leva quatro anos (...).» (ext303985soc-96b-1); «A maratona já levava mais de duas horas.» (ext482757des-95b-1)
[reflexion] already takes four years; [marathon] already took more
than two hours
(68) «O processo já levava vários meses.» (Mais--94a-2)
[process] already took several months
These structures with levar are interesting for a number of reasons:
first, for evincing the fact that – even in Standard European Portuguese –
há is not crucial to triggering the DRS‑conditions associated with anchored
duration; second, for – somewhat unexpectedly – using the verb levar.
Note that, since anchored duration only applies to descriptions of atelic
eventualities, it would be predicted not to combine with verbs that are typical markers of telic duration, like levar. This prediction holds for demorar,
though not for levar (curiously, a verb that allows for exceptional combination with descriptions of atelic eventualities in non-anchored duration –
cf. (37)-(38) above). In fact, levar in (67)-(68), combined with tenses that
express overlapping to TPpt (e.g. presente or pretérito imperfeito), seems
to be an altogether different verb, closer in meaning to durar and prolongar-se (with the peculiarity that, contrary to those verbs, it never combines
with the connective há to express anchored duration). That is why I chose
to mark it differently (as levarAD ) here.
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4. Durative verbs expressing temporal location
As said before, durative verbs express location – rather than duration –
when their temporal complement refers directly to an interval of the time
axis, like the month of March, instead of an amount of time, like two weeks.
This means that sentences state “when things happen” rather than merely
“for how long they happened” or “in what time they culminated”.
All the durative verbs examined in this paper can express temporal
location, but in all cases – even with telic descriptions – the eventuality
has to fill the mentioned interval entirely, i.e. [verb (ev, t)] is tantamount to
[t Í ev] or [t = loc (ev)], whence duration can systematically be inferred:
[dur (ev) ³ dur (t)] or [dur (ev) = dur (t)], respectively. In other words,
durative location lato sensu is always the case(19). This restriction correlates
with the fact – underlined in (Móia 2011b: 262-264) that these durative
verbs only combine with durative complements and with phrases headed
by durative connectives.
Durative complements are phrases – prototypically exemplified by universally quantified NPs (e.g. todo o fim-de-semana, ‘all weekend’) – that require
the whole interval they represent to be involved in the locating relation. A
sentence like (69) is thus associated with durative location – [ev Í t] – despite
the fact that it includes a non-durative connective (durante2, ‘during’); if
the universal quantifier is suppressed, the sentence conveys a mere overlapping (i.e. non-durative) reading – [ev ¡ t] (a vague reading, compatible
with scenarios where it rained all weekend or just in some part of it):
(69) Choveu durante {todo o fim-de-semana / o fim-de-semana inteiro}.
rained during all the weekend / the weekend entire
‘It rained all weekend.’
Durative connectives are those that are systematically associated with
durative location – cf. (70). These include Portuguese desde (‘since’), de...
a/até (‘from... to/until’), desde... até (‘from...until), and – in most uses –
até (‘until’) and enquanto (‘while’). Examples of non‑durative connectives
are Portuguese em (‘in’) and durante2 (‘during’), that readily occur with
overlapping – [ev ¡ t] – or inclusive – [ev Í t] – locations.
(19) With telic descriptions, DRS-condition [t = loc (ev)] (which could be termed “exact inclusive
location”; cf. Móia 2011b: 256, fn. 4) applies. Differences between durative location (stricto
sensu) of atelic eventualities and exact inclusive location of accomplishments are irrelevant,
though, for the issues under discussion here, and the term “durative location” (lato sensu) can
be used as a cover term for the two situations.
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(70) Choveu das 2 às 5 da tarde.
rained from-the 2 to-the 5 of-the afternoon
‘It rained from 2 pm to 5 pm.’
The combination of durative verbs with durative complements and
with phrases headed by durative connectives is illustrated by sequences
parallel to those in (69) and (70), but with (homonym) complements, rather
than time adjuncts:
(71) A discussão da proposta durou todo o fim-de-semana.
the discussion of-the proposal lasted all the weekend
‘The discussion of the proposal lasted the whole weekend.’
(72) A discussão da proposta durou das 2 às 5 da tarde.
the discussion of-the proposal lasted from-the 2 to-the 5 of-the afternoon
‘The discussion of the proposal lasted from 2 pm to 5 pm.’
Let us consider each case separately.
- durative verbs with universally quantified time-denoting NPs as complements
Below are examples (all taken from corpora, except (77)) with this combination. With atelic descriptions, regular, common cases, using verbs durar,
prolongar-se, arrastar-se, passar and levarAD are given successively
in (73)-(77). With telic descriptions, less frequent cases, with levar and
demorar (entailing that the whole interval, not just part of it, was occupied
by the telic eventuality), are given in (78)-(79).
(73) «Os combates duraram todo o dia de quarta-feira e parte do dia de
ontem (...).» (ext503346-pol-94b-2)
[fighting] lasted all the day of Wednesday and part of-the day of yesterday
(74) «E prevê que as conversações se prolonguem por todo o mês de Maio.»
(ext983283-pol-91a-3)
[talks] seINTRINSIC CLITIC prolong for all the month of May
(75) «Representantes da seita (...) aceitaram entregar as armas (...), pondo
termo a um conflito que se arrastou durante toda a semana (...).»
(ext540044-pol-94b-3)
[conflict] seINTRINSIC CLITIC drag for all the week
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(76) «A equipa (...) passou toda a sexta-feira a fazer os preparativos para
este encontro.» (par=ext106700-nd-97b-1)
the team spent all the Friday at doINF the preparations
(77) O Pedro leva quase a semana inteira sem pregar olho.
the Pedro takes almost the week entire without nailINF eye (nail eye =
‘sleep’)
(78) «Ele está duas horas atrasado para um jantar especial que você levou
a tarde inteira a preparar.» (ext1301243-soc-92b-1)
[dinner] took the afternoon entire to prepare
(79) «O furto (...) terá sido planeado minuciosamente e (...) a sua concretização demorou todo o fim-de-semana passado.» (ext1397855-soc97a-1)
[carrying out of the theft] took all the weekend past
Note, marginally, that if the universal quantifier – which guarantees the
durative character of the complement – is absent, sentences may be slightly
odd (Móia 2011b: 262). Acceptability varies with the verb: e.g. with durar,
sentences without the universal quantifier are slightly odd – cf. (80); with
passar, on the contrary, they are very common and perfectly natural – cf.
(81).
(80) Os combates duraram {??a semana / toda a semana / a semana inteira}.
the combats lasted the week / all the week / the week entire
(81) Os guerrilheiros passaram {a semana / toda a semana / a semana
inteira} a combater.
the guerrillas spent the week/ all the week / the week entire at fightINF
Note, finally, that English verbs last, spend and take can also occur in
this type of temporal location environments, as the following examples
from the American Corpus of Contemporary American English show:
«Take a look at the Southern Plains, very windy, (...) not a drop of precipitation in sight. This is expected to last for the next several weeks.»
(CBS_Early, 2011); «I spent the whole month running through the city
(...)» (Smithsonian, 2001); «The debriefing of David Sharon began the following morning, and it took the whole day and half the night.» (Frederick
Forsyth, The Fist of God).
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- durative verbs with phrases headed by durative connectives
(desde, de... a/até, desde... até, até, enquanto) as complements
Below are examples with this combination, for some of the durative verbs
under study here. Apparently, it is relatively common for durar (with all
connectives), prolongar-se and arrastar-se (except with enquanto), and
relatively uncommon, or impossible, for the other verbs(20). English verbs
last, spend and take also accept this type of temporal complements.
(82) «(...) Portugal ver-se-ia obrigado a alargar a sua soberania (...) através
de guerras que duraram até ao primeiro quartel do séc. XX (...).»
(ext1211332-nd-95a-2)
[wars] lasted until to-the first quarter of-the century XX
(83) «(...) depois do fim oficial desta guerra civil, que se prolongou de 1975
até 1990.» (ext599706-pol-95a-2)
[civil war] seINTRINSIC CLITIC prolonged from 1975 until 1990
(84) «(...) proclamou unilateralmente a República de Biafra e deu origem a
uma enorme guerra civil, que se arrastou até 1970.» (ext1058389-pol96a-2)
[civil war] seINTRINSIC CLITIC dragged until 1970
(85) «(...) a construção de um oleoduto (...) vai demorar até Dezembro,
segundo disse (...) um responsável do Ministério (...).» (ext1479220clt-soc-94b-1)
[construction of a pipeline] goes (=’will’) take until December
These constructions raise some formal (compositional) issues. Connectives like desde or de...a can also head time adjuncts. Thus, the phrases
with these connectives are ambivalent between mere time-denoting
expressions, when used as arguments, and full adjuncts (also providing the
location information), when used adverbially (as in (70) above). Several
hypotheses can be explored to account for this fact: (i) that these phrases
(20) Combination with passar, levar and demorar are totally ungrammatical, in my opinion.
Combination with prolongar-se and arrastar-se is possible (even if slightly marginal),
though it does not occur in the corpora: as negociações {prolongaram-se / arrastaram-se}
enquanto não se chegou a um consenso (gloss: the negotiations prolonged seINTRINSIC CLITIC /
dragged seINTRINSIC CLITIC while not seIMPERSONAL CLITIC arrived to a consensus). In fact, enquanto
seems the most restricted connective in this context. As for the compatibility with enquanto,
the search (in cetempúblico) [lema=”durar”] [] {0,1} “enquanto” yields 35 relevant results,
whereas comparable searches with the other verbs yield no results.
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are genuinely ambivalent, belonging in two different semantic-syntactic
categories; (ii) that they are always mere time-denoting expressions, and,
when in adjunct position, they co-occur with a null (implicit) locating connective, with the durative value of e.g. throughout (cf. similar proposal,
in Móia 2000, of a null locating connective, though non-durative, for e.g.
“ambivalent” antes‑phrases). I will not attempt to argue for any of these
hypotheses here.
With respect to durative verbs expressing temporal location, there is a
last topic that needs be considered: the anomaly of using non-durative prepositions in temporal arguments (Móia 2011b: 262). In fact, there is a clear
contrast between the possibility of combining these verbs with durative
connectives – observed above – and the impossibility of combining them
with non-durative connectives, like em (‘in’) or durante2 (‘during’)(21):
(86) *A discussão da proposta durou no mês de Março.
the discussion of-the proposal lasted in-the month of March
(87) *A discussão da proposta durou durante o mês de Março.
the discussion of-the proposal lasted during the month of March
The verbs prolongar-se and arrastar-se are again the exception, as can
be seen in (74)-(75) above, since they combine regularly with durante, por,
and – somewhat marginally – em, followed by a time-denoting expression(22). The prepositions act here also as (grammaticalized) argumental
prepositions:
(88) «O crescimento demográfico recente deverá prolongar-se durante a
próxima década (...).» (ext542088-soc-93a-2); «As Festas da Cidade
(...) prolongam-se pelo mês de Julho (...).» (ext91881-soc-92a-2); «As
sementeiras começaram em Setembro e a campanha de Outono prolonga-se nos próximos três meses (...).» (ext150952-eco-96b-1)
(21) The non-durative preposition durante2 (‘during’) has a somewhat unstable grammatical
behaviour in Portuguese, in this respect, since it occurs redundantly in a few corpora examples after durar – cf. Móia (2011a: 262-263): «(...) a guerra de nervos que durou durante a
semana (...).» (ext184147-pol-93a-1) (gloss: the war of nerves that lasted during the week).
(22) Partial searches (in cetempúblico), namely “se” “prolong.*” seguido de “durante” “o|a|os|a
s|tod.*|ess.*|est.*|aquel.*”, “em|por” “tod.*”, “por” “ess.*|est.*|aquel.*” and “pelo|pela|pelos|pelas|no|na|nos|nas|ness.*|nest.*|naquel.*” yielded 335 relevant results (60 with durante,
252 with por and 23 with em). Comparable searches with “se” “arrast.*” yielded much
smaller numbers: 14 relevant results (5 with durante, 8 with por and 1 with em).
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[growth] must seINTRINSIC CLITIC prolong during the next decade; [festivities] seINTRINSIC CLITIC prolong during-the month of July; [campaign] seINprolong in-the next three months
TRINSIC CLITIC
(89) «Estas negociações ocorrem alguns meses depois de se terem gorado
contactos entre as partes, que se arrastaram durante os anos de 1990
e 1991.» (ext826861-soc-92b-1); «(...) uma série de acções (...), que
começaria por uma greve simbólica de aviso no dia 31 de Dezembro
(...) e se arrastaria por todo o Verão (...).» (ext654409-soc-93a-2);
«Este é um dado inesperado nas negociações que se arrastam nos últimos meses com a Saudi Aramco (...).» (ext53469-eco-97a-1)
[contacts] seINTRINSIC CLITIC drag during the years 1990 and 1991;
[series of actions] seINTRINSIC CLITIC would-drag during all the Summer;
[negotiations] seINTRINSIC CLITIC drag in-the last months

5. Conclusions
In this paper, the main Portuguese verbs used to express strict duration
and durative temporal location – durar, prolongar-se, arrastar-se, passar,
levar, demorar – were examined, and a few grammatical idiosyncrasies
noted.
As for their argument structure, they all relate (in their relevant senses)
an eventuality‑denoting expression with a temporal argument (either identifying an amount of time, if duration is involved, or a time interval, if
location is involved), with a possible third (object‑denoting) element in a
control or raising construction (in the cases of passar, levar and demorar).
These predicate-argument combinations convey the same information that
can be obtained by applying time adjuncts to eventuality-denoting phrases.
As for semantic restrictions, telicity was confirmed to play a crucial
role in the selection of the various durative verbs, with durar, prolongar-se, arrastar-se, passar and one form of levar normally combined with
atelic descriptions, and demorar and another form of levar normally combined with telic descriptions. A few exceptional cases departing from these
correspondences (arguably without any Aktionsart shifts involved) were
noted in corpora data, showing that telicity restrictions tend to be more
flexible with predicates than with adjuncts.
As for syntactic-semantic restrictions, having to do with compositional
analysis and the role of temporal connectives, some intriguing data was
collected, illustrating two facts: that redundant temporal connectives (hom-
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onyms of those occurring in time adjuncts) may show up in time complements, and that there is a significant amount of variation and anomaly, and
some signs of linguist change, affecting this use of connectives.
In non‑anchored duration, prolongar-se and arrastar-se stand out from
the rest, in that they standardly use prepositions durante1 and por (‘for’)
in their complements (the latter no longer usually used in European Portuguese to mark common atelic duration in time adjuncts); prolongar-se
clearly prefers por, arrastar-se shows no clear preference for either preposition; durar shows signs of linguistic instability, inasmuch as it non-standardly occurs (albeit rarely) with those prepositions (like English last and
French durer do with for and pendant, respectively).
In anchored duration, prolongar-se and arrastar-se standardly use the
connective há (and less, frequently havia), also a counterpart of English
for, in their complements; levar, on the contrary, never coexists with that
connective; durar differs in European and Brazilian Portuguese: it parallels
prolongar-se and arrastar-se in standard EP, always resorting to há/havia;
it normally parallels levar, in BP. Furthermore, prolongar-se and arrastar-se have significant differences in frequency: there is a clear prevalence
of arrastar-se over prolongar‑se in anchored duration contexts (more than
6 to 1, in EP), and a reverse prevalence in non-anchored duration contexts
(more than 1 to 4, in EP); prolongar-se is very rare in the Brazilian corpus
consulted (NILC-São Carlos) as a marker of anchored duration.
In durative temporal location, two contexts prevail: with durative complements, typically NPs with universal quantification; with complements
headed by durative connectives like desde, de... a/até, desde... até, até and
enquanto. In the first case, prolongar‑se and arrastar-se stand out from
the rest once more, since they standardly use prepositions durante2 and
por (‘during’, ‘throughout’) in their complements, whereas the other verbs
(unless in non-standard rare cases, like durar durante x-interval) do not;
the universal quantifier may be only implicit, a case more frequent with
some verbs (e.g. passar) than with others (e.g. durar) – cf. passar a semana (inteira) a VINF vs. durar a semana ??(inteira). In the second case, verbs
differ significantly in frequency (from the extremely common durar desde/
até x-interval to the rarer passar desde/até x-interval a VINF), and also
in their compatibility with the different connectives (e.g. enquanto occurs
usually with durar, but not with the other verbs).
All in all, the system of durative verbs displays a significant amount
of variation and anomaly, indicating that it is an area prone to linguistic
change over time.
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Este trabalho teve como objetivo investigar a perceção das consoantes oclusivas
orais /b, d, g, p, t, k/ do Português Europeu (PE) Língua Segunda (L2) por falantes
nativos de Mandarim. Para tal, foram realizados dois testes de identificação e um
teste de discriminação dos sons em questão, aplicados a três grupos distintos de
participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Dois dos grupos
selecionados foram compostos por falantes de Mandarim L1, que diferiam quanto
ao nível de proficiência de Português e ao tipo e quantidade de contacto com a
língua. Um grupo viveu em Portugal entre 10 e 12 meses e o outro grupo apenas
aprendeu Português em contexto formal de sala de aula. O terceiro grupo incluiu
falantes nativos de PE. Em geral, concluiu-se que os efeitos da experiência de
imersão linguística foram, globalmente, pouco significativos no domínio da perceção fonética. Os aprendentes que viveram em Portugal mostraram apenas melhor
competência percetiva em relação a dois segmentos consonânticos, nomeadamente
na identificação de /t/ e /k/. Os resultados revelaram também que os aprendentes
chineses tiveram dificuldade em distinguir as oclusivas de PE segundo o parâmetro
vozeamento.
Palavras-chave: perceção de fala L2; consoantes oclusivas; imersão linguística;
português europeu; mandarim
This work aims to investigate the speech perception of European Portuguese oral
stops /b, d, g, p, t, k/ by Chinese learners of European Portuguese (EP) as a second
language (L2). In the present study, identification and discrimination tests were
carried out to examine the perception of the target consonant stops by three groups
of participants, aged between 18 and 30 years old. Two of the groups consisted of
native Mandarin speakers, who differed in the level of proficiency of the Portuguese language and the amount and type of contact with the language. One group
lived in Portugal for 10 to 12 months and the other group only learned Portuguese
in the classroom. The third group included native speakers of EP. In general, the
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effects of the linguistic immersion experience had only little significance on the
learners’ phonetic perception. Generally, the participants who lived in Portugal
showed better perceptual performance than those without an immersion experience, but only regarding two consonantal segments, namely the identification of
/t/ and /k/. The results also revealed that the Chinese learners had difficulties in
distinguishing the oral stop consonants according to the voicing parameter.
Keywords: L2 speech perception; stop consonants; linguistic immersion; European Portuguese; Mandarin

0. Introdução
O número de aprendentes chineses da língua portuguesa tem aumentado
consideravelmente na China nos últimos anos. Vários estudos indicam
que, no percurso da aprendizagem/aquisição(1) de uma língua não materna
(LNM – língua estrangeira, LE, e/ou língua segunda, L2), os alunos tendem a ter problemas de pronúncia, que são, pelo menos parcialmente, causados pela perceção imprecisa dos sons da L2/LE (Rochet, 1995). Por seu
turno, vários estudos demonstram que os sons que são percebidos de forma
mais precisa são também os produzidos de forma mais correta (e.g., Flege,
MacKay, & Meador, 1999; Rauber et al., 2010; Wang, 1997). Há alguns
estudos, todavia que revelam que a pronúncia inadequada de sons não
está necessariamente relacionada com dificuldades de perceção, mas com
outros aspectos tais como a exposição à língua alvo, a idade de aprendizagem, entre outros (e.g., Flege, & Fletcher,1992; Flege, Takagi, & Mann,
1995). Em virtude disso, pretendemos investigar a perceção das consoantes
oclusivas do Português europeu (PE)(2), já que observações informais de
situações de aprendizagem em sala de aula sugerem que a perceção e a produção dos sons oclusivos poderão ser os mais problemáticos na aquisição
do PLNM por aprendentes chineses.
Neste sentido, este trabalho procura estudar as diferenças entre falantes
nativos do PE e falantes chineses de PLNM quanto à perceção dos sons
(1) Tendo em consideração as situações variadas de estudo de Português entre os aprendentes
e não sendo o objetivo deste estudo discutir diferenças terminológicas, no presente trabalho
serão tratados como sinónimos os dois termos “aprendizagem” e “aquisição”. Para uma discussão destes termos veja Ellis (1985).
(2) Uma vez que os participantes deste estudo, alunos da universidade onde leciona a autora, têm
mais contacto com esta variante da língua portuguesa, optou-se por realizar os testes em PE.
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oclusivos. Em primeiro lugar, pretende-se verificar se as consoantes oclusivas são, de facto, sons problemáticos para falantes chineses. Em segundo
lugar, e uma vez que um grupo de falantes de PLNM viveu em Portugal em
contexto de imersão, pretende-se observar se há efeitos da experiência de
imersão linguística na competência percetiva destes falantes, em oposição
a falantes que adquiriram o PE apenas em sala de aula. Além disso, este
estudo visa verificar quais são as consoantes oclusivas que causam mais
dificuldades de perceção aos aprendentes de Português língua segunda
(PL2) com Mandarim língua materna (ML1).
Na próxima secção será feito um breve resumo de estudos que investigaram a perceção de sons L2. Na secção 2, descrever-se-á, de forma sucinta
e contrastiva, os sistemas fonémicos do Mandarim e do PE. Na secção 3,
far-se-á uma breve descrição dos informantes, dos testes de perceção e das
questões de investigação. Na secção 4, os resultados serão apresentados e
discutidos. Por fim, na secção 5, serão apresentadas as conclusões.

1. Perceção de sons de uma língua não materna
Apesar de existirem diferentes critérios para distinguir a aquisição linguística nativa da não nativa (veja Ellis, 1985), optamos por nos basear, em
primeira instância, nos critérios da ordem e do contexto de aquisição das
línguas. Assim, língua materna (L1) refere-se à primeira língua adquirida
por um falante (que pode ter duas L1s), adquirida em contexto naturalístico. Língua não materna (LNM) designa uma língua adquirida depois de o
falante já ter adquirido uma L1. O conceito de LNM abarca outros conceitos como Língua Segunda (L2), Língua Estrangeira (LE) ou mesmo Língua
de Herança (LH), cuja delimitação não é objeto deste trabalho (para uma
discussão destes conceitos veja Flores, 2013), pelo que se optará doravante
pelo termo Língua Segunda (L2) para designar o Português adquirido pelos
participantes deste estudo.
O presente trabalho insere-se numa linha de investigação que teve
como percursor os trabalhos de investigação de Flege, entre outros, particularmente sobre o estudo de sotaque estrangeiro (e.g., Best, & Tyler,
2007; Flege, 1995; Flege, Munro, & Mackay, 1995a; Piske, Mackay, &
Flege, 2001) e na produção e perceção de sons L2 (e.g., Bettoni-Techio et
al., 2007; Flege, 1993; Rato, 2014a; Rauber, Rato, & Silva, 2010; Rochet,
1995; Sandes, 2010).
A perceção dos sons da L2, por parte de falantes adultos, é fortemente
influenciada pelo sistema de sons das suas línguas maternas (Lisker &
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Abramson, 1970). Flege e Fletcher (1992), por exemplo, estudaram dois
grupos de falantes de Inglês L2, com línguas maternas diferentes, o Espanhol e o Mandarim. Os autores reportaram que na pronúncia do Inglês L2
os sujeitos de Espanhol L1, com uma idade de início de aprendizagem da
L2 (AOL) entre os cinco e os seis anos, obtiveram melhores resultados do
que os falantes de Mandarim L1 com AOL semelhante. Esta diferença foi
atribuída ao facto de os grupos terem L1s diferentes. Por consequência, os
falantes chineses demonstraram um sotaque estrangeiro mais inteligível do
que os espanhóis (Flege & Fletcher, 1992).
Flege (1995) propôs o Modelo de Aprendizagem da Fala (Speech Learning Model -SLM), no qual formula hipóteses sobre o tipo de influência
que a L1 pode exercer sobre a L2, e descreve o conceito de ‘classificação
por equivalência’, segundo o qual a aquisição de sons da L2 que são muito
próximos de sons da L1 pode ser bloqueada pelo mecanismo de classificação dos sons por equivalência. Os sons percebidos são identificados através
de um “filtro seletivo” (Trubetzkoy, 1969). Segundo este modelo, que parte
de uma classificação dos sons da L2 como “idênticos”, “semelhantes” ou
“novos” relativamente ao sistema de sons da L1, são os sons classificados como ‘semelhantes’ os que mais dificuldades causam a aprendentes
L2. Flege (1995) conclui, por isso, que é fundamental uma avaliação correta das “propriedades que diferenciam um som da L2 dos outros, e dos
sons da L1” (p. 236). Realça ainda que há uma ligação intrínseca entre a
produção de sons da L2 e a sua perceção. Também Rochet (1995) sugeriu que os sotaques estrangeiros são causados, pelo menos parcialmente,
pela perceção imprecisa dos sons da L2. Sendo assim, o autor assume que
a capacidade de perceção tem efeitos claros sobre a produção dos sons
não nativos. Rauber et al. (2010) também revelaram que os sons que são
percebidos de forma mais precisa são aqueles produzidos de forma mais
correta (cf. Wang, 1997; Flege, MacKay, & Meador, 1999). Igualmente,
Schmidt (2007) afirma que os ouvintes adultos tendem a prestar atenção
aos detalhes fonéticos da L2 conforme a organização fonémica das suas
L1s. Segundo este autor, os ouvintes adultos não ouvem os sons da L2 mas
sim variações dos sons da sua L1, pelo menos no início do processo de
aquisição. Há vários estudos que apresentam resultados diferentes quanto
à perceção segmental por falantes nativos e não nativos, que são atribuídos
às dissemelhanças entre o sistema fonético da L1 e o da L2 (e.g., Best &
Tyler, 2007; Bongaerts et al., 1997; Flege, 1995; Guion et al., 2000).
Segundo o Modelo de Assimilação Percetiva, proposto por Best e Tyler
(2007) [Perceptual assimilation model, PAM-L2], os segmentos de uma
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L2 são percebidos com base nas semelhanças e dissemelhanças com os
sons da L1 do ouvinte. Segundo o PAM-L2, a assimilação dos contrastes
distintivos consiste em seis padrões: os primeiros três são referentes aos
sons categorizáveis, nomeadamente (a) assimilação do tipo Duas-Categorias (DC), quando dois sons contrastivos da L2 são assimilados como duas
categorias distintas da L1; (b) assimilação do tipo Adequação-Categorial
(AC), quando os dois sons são assimilados como uma só categoria mas
com diferentes graus de semelhança com categorias da L1; (c) assimilação
do tipo Categoria Única (CU), que ocorre quando os dois sons de um contraste são percebidos, com o mesmo grau de semelhança/dissemelhança,
como uma única categoria fonológica da L1; e os demais três padrões referentes à perceção de sons não categorizáveis (não categorizáveis e/ou não
assimiláveis), ou pelo menos um dos dois: (d) assimilação do tipo Ambos-Não-Categorizáveis (AN); (e) assimilação do tipo Não-Categorizável-Categorizável (NC) e assimilação do tipo Não-Assimilável (NA) (para mais
informação veja Best & Tyler, 2007; Reis, 2011).
A aprendizagem/aquisição de LNMs é um processo que pode ter lugar
em contextos sociolinguísticos e educativos, ocorrendo geralmente em
dois ambientes distintos: num contexto naturalístico onde se fala predominantemente a língua-alvo ou num contexto de sala de aula, fora do qual a
língua-alvo não é amplamente usada. Cada contexto apresenta vantagens
e desvantagens, reportadas e analisadas por vários autores (e.g., Flege,
Munro, & Mackay, 1995b; Flege & Fletcher, 1992; Flege, & Liu, 2001;
Flege, Yeni-Komshian, & Liu, 1999; Piske, 2007.)
O fator ‘contexto de aprendizagem’ é central no presente estudo, pois
poderá influenciar a perceção de sons de Português L2 (PL2) por aprendentes universitários chineses que se distinguem quanto ao tipo e quantidade
de exposição à L2. Num dos dois grupos experimentais deste estudo, a
aprendizagem deu-se apenas em contexto formal de sala de aula, e, no
outro grupo, o contacto com a L2 deu-se tanto em sala de aula como em
ambiente naturalístico, pois este grupo de aprendentes teve uma estadia de
cerca de dez meses em Portugal.
A aprendizagem da L2 depende necessariamente do ambiente onde esta
ocorre, sendo um dos contextos-chave o de imersão linguística num país
onde se fala predominantemente a L2. Intimamente ligada a esta variável
está o tempo de residência em ambiente L2 (length of residence – LOR).
Apesar de vários estudos reportarem a sua influência (e.g., Flege & Fletcher, 1992; Flege, Takagi, & Mann, 1995), nem todos os estudos tiveram
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resultados que corroboram a hipótese do efeito significativo de LOR (e.g.,
Flege, 1988).
A par do tipo de contexto de aquisição, também a variável ‘uso da L2’
parece ter um papel importante no processo de aquisição (e.g., Flege et al.,
1997; Flege, MacKay & Meador, 1999). Flege e os seus colegas (1997)
fizeram um estudo sobre a avaliação de sotaque estrangeiro em dois grupos
de falantes de Italiano L1 e Inglês L2 residentes no Canadá, com médias
de AOL quase iguais (média = 6 anos), porém estes diferiam quanto ao uso
diário do Italiano L1, segundo os dados reportados pelos próprios informantes. O resultado relevou que o sotaque italiano na L2 (inglês) era forte
em ambos os grupos.
Entretanto, vários estudos defendem a importância do treino fonético de determinados sons da L2, destacando o efeito positivo do mesmo
ao nível da perceção e da produção (e.g., Flege, & Wang, 1989; Moyer,
1999). Por exemplo, Flege e Wang (1989) reportaram efeitos positivos do
treino específico dos contrastes /t/-/d/ no final das palavras em Inglês L2
no desempenho de participantes chineses, cujo contraste não existe na sua
L1 Mandarim.

2. O sistema fonético do Português Europeu e do Mandarim
Apesar de existir alguma divergência quanto à classificação articulatória
das vogais, em geral, é reconhecido que o Mandarim tem os seis fonemas
vocálicos orais /i/, /e/, /y/, /a/, /o/ e /u/ (Lin et al., 2013). Quase todos os
fonemas têm os seus respetivos alofones, que se realizam de acordo com o
contexto, por exemplo, /i/ tem cinco alofones: [ɯ], [ɨ], [j], [I] e [i]; /u/ tem
quatro: [U], [w], [V] e [u]; /y/ tem dois: [] e [y]; /e/ tem cinco: [e], [E], [],
[] e [F]; e /a/ tem seis alofones: [a], [ä], [A], [E], [æ] e [] (Lin et al., 2013;
Sheng, 2004; Wu, 1992). Em PE há 14 monotongos vocálicos, incluindo
nove vogais orais e cinco vogais nasais. As vogais orais são /i/, /e/, /E/, //,
/a/, //, //, /o/ e /u/, e as nasais são / i) /, /e)/, /)/, /u)/, /õ/ (Barroso, 1999).
Apresentaremos as informações na Tabela 1. Na construção dos testes
experimentais, selecionámos como vogais adjacentes às consoantes-alvo
duas que são comuns às duas línguas, nomeadamente /a/ e /o/ em sílaba
tónica e /ɐ/ e /u/ em sílaba átona.
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Tabela 1. Vogais das duas línguas

Vogais do Mandarim
Fonemas

Vogais
orais

Fonemas

Alofones

/i/

[ɯ], [ɨ], [j], [I] e [i]

/i/

-

/e/

[e], [E], [], [] e [F]

/e/

-

/y/

[] e [y]

/E/

-

/a/

[a], [ä], [A], [E], [æ] e []

//

-

/o/

-

/a/

-

/u/

[U], [w], [V] e [u]

//

-

//

-

/o/

-

/u/

-

/ i) /

-

/e)/

-

/)/

-

/u)/

-

/õ/

-

-

Vogais
nasais

Alofones

Vogais do PE

-

-

-

Em Mandarim, de acordo com o ponto e modo de articulação das consoantes, o sistema consonântico é constituído por seis oclusivas (/p/, /ph/,
/t/, /th/, /k/ e /kh/), seis fricativas (/f/, /s/, /ʂ/, /ʐ/, /ɕ/ e /x/), seis africadas (/
ts/, /tʂ/, /tsh/, /tʂh/, /tɕ/ e /tɕh/), três nasais (/m/, /n/ e /N/) e uma lateral /l/
(Lin et al., 2013; Sheng, 2004; Wu, 1992; Xu et al., 2003; Zhu, 2011).
Por seu turno, o Português Europeu tem seis oclusivas, nomeadamente /b/,
/p/, /d/, /t/, /g/ e /k/; seis fricativas (/f/, /v/, /s/, /z/, /S/, e /Z/); três nasais,
precisamente /m/, /n/ e //; duas laterais (/l/ e //); e duas vibrantes /R/ e /r/
(Barroso, 1999, Cruz-Ferreira, 1999; Mateus, Falé & Freitas, 2005). Todas
estas informações são apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 2. Consoantes das duas línguas, segundo o modo de articulação
Consoantes do Mandarim

Consoantes do PE

Modo de
articulação

nº

Fonemas

nº

Fonemas

Oclusivas

6

/p/, /ph/, /t/, /th/, /k/ e /kh/

6

/b/, /p/, /d/, /t/, /g/ e /k/

Fricativas

6

/f/, /s/, /ʂ/, /ʐ/, /ɕ/ e /x/

6

/f/, /v/, /s/, /z/, /S/, e /Z/

Africadas

6

/ts/, /tʂ/, /tsh/, /tʂh/, /tɕ/ e /tɕh/ -

Nasais

3

/m/, /n/ e /N/

3

/m/, /n/ e //

Lateriais

1

/l/

2

/l/ e //

Vibrantes

-

-

2

/R/ e /r/

-

Em Mandarim, as consoantes oclusivas ocorrem apenas no início de
sílaba (em posição de ataque) seguidas por vogal (com a estrutura CV;
C= Consoante, V= Vogal), e todas as palavras do Mandarim são monossilábicas. Diferentemente do Mandarim, em Português Europeu, as palavras podem ser compostas de uma ou várias sílabas e as oclusivas podem
encontrar-se em posição inicial da sílaba e em posições pré-consonântica,
intervocálica e pós-consonântica de palavra (Barroso, 1999).
Os dois sistemas consonânticos do Mandarim e do Português Europeu
partilham algumas semelhanças. Em ambos os sistemas, cada par contrastivo de consoantes oclusivas tem o mesmo ponto de articulação, justamente
o par /b-p/ na posição bilabial, o /d-t/ na posição alveodental e o /g-k/ na
posição velar. Por outro lado, o traço distintivo das seis oclusivas do Mandarim é a ‘aspiração’ enquanto o das oclusivas do PE é o ‘vozeamento’.
Sendo que em Mandarim os pares contrastivos são /p/-/ph/, /t/-/th/ e /k/-/kh/
e em PE são /b/-/p/, /d/-/t/ e /g/-/k/ (para uma comparação mais detalhada
consulte Yang, 2014), o parâmetro distintivo dos pares consonânticos oclusivos em PE é o vozeamento e em Mandarim a aspiração.
Quanto ao Tempo de Ataque de Vozeamento (VOT - Voice Onset Time) das
oclusivas das duas línguas em comparação verificam-se algumas semelhanças,
bem como diferenças. Segundo os dados reportados em alguns estudos (e.g.
Andrade, 1980; Chao et al., 2006; Liao, 2005; Lousada, 2006; Rochet & Fei,
1991; Viana, 1984; Wu & Lin, 1989), as oclusivas orais vozeadas do PE são produzidas com valores negativos de VOT, o que indica que as consoantes começam a vozear antes da libertação de pressão do ar na cavidade oral. No entanto,
em Mandarim, o traço distintivo é a aspiração e os valores de VOT são positivos.
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Por outro lado, os valores de VOT das oclusivas não vozeadas portuguesas (/p,
t, k/) e das oclusivas não vozeadas não aspiradas chinesas (/p, t, k/) são relativamente próximos, comparando com as diferenças dentro do sistema em si. Estes
dados são apresentados nas Tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Valores (ms) de VOT das oclusivas orais do Português em posição inicial
Consoantes
Contexto
[b]
[d]
[g]
[p]
[t]
[k]

Lousada, 2006
Valores médios
Palavras em frases
- 114,0
28,0
- 89,0
16,0
- 73,0
17,0
20,0
28,0
51,0

Viana, 1984
Andrade, 1980
Valores médios
Valores médios
Corpus de sílabas em frase fixa Palavras isoladas
- 77,0

- 110,0

- 62,0

- 120,0

- 31,0

- 110,0

18,0
21,0
33,0

0
10,0
30,0

Unidade: ms
Nota: Os valores negativos representam o vozeamento durante a obstrução e os positivos indicam
o vozeamento depois da obstrução.

Tabela 4. Valores (ms) de VOT das oclusivas do Mandarim

Consoantes

Rochet & Fei, Wu & Lin, Liao, 2005
1991 (MC)
1989 (MC)
(TC)

Chao et al.,
2006 (TC)

Valores médios Valores médios Valores médios Valores médios
[p]
[t]
[k]
[ph]
[th]
[kh]

99,6
98,7
110,3

10,0
7,0
15,0
106,0
113,0
116,0

17,9
18,6
28,0
75,4
71,4
98,8

14,0
16,0
27,0
82,0
81,0
92,0

Unidade: ms; MC = Mandarim Chinês falado na China continental; TC = Chinês falado em Taiwan.
Nota: Rocher e Fei (1991) só fornecem as médias de VOT para as oclusivas não vozeadas aspiradas [ph], [th] e [kh].
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3. O presente estudo
3.1. Informantes
Este estudo contou com a participação de 54 informantes, que foram distribuídos por três grupos distintos: dois grupos experimentais e um grupo
de controlo. Os grupos experimentais, que se subdividiram em Grupo 1
e Grupo 2, incluíram um total de 36 falantes nativos de Mandarim, com
idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos (Grupo 1: média = 21,94
anos, DP = 2,29; Grupo 2: média = 19,70 anos, DP = 1,08). Os informantes
de ambos os grupos tiveram uma experiência educacional semelhante e
todos estavam, no momento do estudo, a aprender o Português Europeu,
no âmbito da licenciatura em Estudos Portugueses na mesma universidade.
O Grupo 1 incluiu 16 informantes, três do sexo masculino e 13 do sexo
feminino. Os informantes estavam a frequentar, no momento da recolha de
dados, o quarto ano da licenciatura e estavam de regresso à China há menos
de quatro meses depois de terem estado em Portugal entre 10 e 12 meses.
Por sua vez, o Grupo 2 compreendeu 20 informantes, entre os quais seis
do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Os informantes encontravam-se
no início do segundo ano do mesmo curso de licenciatura, portanto, tinham
apenas um ano de aprendizagem formal da língua portuguesa e nunca tinha
estado num país lusófono.
Os dados relativos ao tempo de aprendizagem, ao tipo de exposição ao
português e à frequência de uso da língua foram recolhidos através de um
questionário sociolinguístico.
Segundo informações dadas nos questionários, em média, durante a frequência da licenciatura na China, os participantes tiveram cerca de 16 horas
de aulas de Português por semana no caso do Grupo 1 e mais de 20 horas
no Grupo 2 durante o último ano no momento da aplicação do questionário.
Quanto ao trabalho e estudo fora da sala de aula, há grande variação no
seio de ambos os grupos. No entanto, em geral, os alunos testados reportaram estudar Português fora da sala de aula entre 8 a 10 horas no Grupo 1
e, no Grupo 2, entre 6 a 8 horas por semana. Em relação ao contacto com
o Português fora da sala de aula, os estudantes afirmam ter sobretudo contacto com a língua portuguesa, através da televisão, rádio, internet, vídeo,
música ou materiais escolares de Português. Os dois grupos referiram ter,
em média, cerca de 3 a 5 horas de contacto semanal com o Português fora
da sala de aula (aproximadamente 4 horas no Grupo 1 e 2 horas no Grupo
2). Em termos de conversação em Português do contexto de fora de sala de
aula, os dados são semelhantes aos do item anterior, ou seja, ambos os gru-
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pos reportaram, em média, conversar entre 3 a 5 horas por semana (aproximadamente 4 horas no Grupo 1 e 2 horas no Grupo 2). Recorde-se, no
entanto, que os alunos do Grupo 1 estiveram a viver 10 a 12 meses em Portugal, estando imersos em contexto linguístico natural. Durante a sua estadia
em Portugal, a maioria dos participantes do Grupo 1 indicou ter falado em
português com falantes nativos de Português de países da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP), e alguns também com colegas chineses e portugueses. Contudo, como estavam em Portugal em grupo, estes participantes continuaram a usar o Mandarim com muita frequência no seu dia
a dia. No entanto, é importante realçar que estavam expostos diariamente a
input português, nas aulas, no seu dia a dia e entre outros, apesar de o grau de
frequência com que usaram a língua portuguesa ativamente ter sido variável.
Quanto ao Grupo 2, o contacto com a língua portuguesa restringiu-se quase
exclusivamente à sala de aula e ao contacto com falantes não nativos, como
colegas e professores chineses de Português. Apenas sete indicaram terem
algum contacto com falantes nativos de Português.
O grupo de controlo incluiu 18 falantes monolingues de Português
Europeu com idades entre os 18 e os 22 anos (média = 18,83 anos, DP =
1,25). Todos eram estudantes universitários de duas turmas do primeiro
ano da Licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias duma mesma universidade em Portugal.
Todos os participantes do estudo reportaram não ter deficiência auditiva.

3.2. Metodologia
De forma a responder às questões de investigação, foram aplicados três
testes de perceção, nomeadamente dois de identificação e um de discriminação. Num primeiro passo, selecionaram-se e gravaram-se os estímulos
a incluir nos testes de perceção. Para garantir homogeneidade e acuidade
na produção dos segmentos-alvo, três falantes monolingues de Português
Europeu, do sexo feminino, com formação linguística, gravaram os estímulos. As gravações dos estímulos foram realizadas individualmente numa
cabine com atenuação acústica, na Universidade do Minho, com um gravador digital (Edirol R-09HR) e um microfone unidirecional (Edirol CS-15),
com uma taxa de amostragem de 44 Hz e 16 bits de quantização para uma
melhor resolução. Os estímulos foram seguidamente editados com os programas Audacity 2.0.3 (3) e Praat 5.3.52(4). Os estímulos foram produzidos
(3) Audacity 2.0.3 (2013): http://audacity.sourceforge.net/download/
(4) Praat: www. praat.org; copyright by Paul Boersma and David Weenink.
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isoladamente pelas três falantes monolingues. Nas tarefas experimentais,
os estímulos (Tabelas 5 e 6) foram apresentados duas vezes aleatoriamente.
As tarefas experimentais incluíram uma fase de familiarização com 12 estímulos (Tabelas 7 e 8), realizadas respetivamente antes dos dois testes de
identificação das consoantes-alvo.
Nos estímulos mantiveram-se as consoantes-alvo no mesmo contexto
vocálico e na mesma posição silábica inicial (posição de ataque), embora
tenham sido selecionadas duas posições em palavra dissilábica, nomeadamente em posição inicial absoluta (precedida por silêncio) e posição medial
intervocálica. A fim de estudar a perceção das consoantes oclusivas nas
diferentes condições estabelecidas, foram selecionados conjuntos de palavras, incluindo pseudo-palavras, em pares fonologicamente contrastivos,
precisamente /b/-/p/, /d/-/t/ e /g/-/k/, tanto em posição inicial de palavra
(ver Tabela 5), como em posição medial intervocálica (ver Tabela 6). Todas
as palavras escolhidas para estímulos eram dissilábicas, com a estrutura
(CVCV ou CVCVC, C= consoante, V=vogal). Como vogais adjacentes às
consoantes-alvo foram selecionadas duas que são comuns às duas línguas,
nomeadamente /a/ e /o/ em sílaba tónica e /ɐ/ e /u/ em sílaba átona.
Tabela 5. Estímulos com as consoantes oclusivas em posição inicial de palavra
em sílabas tónica e átona

balo
palo
dalo
talo
galo
calo

bôlo
pôlo
dôlo
tôlo
gôlo
côlo

balar
palar
dalar
talar
galar
calar

bolar
polar
dolar
tolar
golar
colar

Tabela 6. Estímulos com as consoantes oclusivas em posição medial
intervocálica em sílaba átona

labo
lapo
lado
lato
lago
laco

laba
lapa
lada
lata
laga
laca

lôbo
lôpo
lôdo
lôto
lôgo
lôco

lôba
lôpa
lôda
lôta
lôga
lôca
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Tabela 7. Estímulos incluídos nos testes de familiarização com as consoantesalvo em posição inicial de palavra

boçar

dôço

gaçar

paço

toçar

caço

Tabela 8. Estímulos incluídos nos testes de familiarização com as consoantesalvo em posição medial intervocálica

sabo

sado

sôga

sôpo

sôto

saca

Os dois métodos experimentais mais usados para testar a capacidade
de perceção de sons da fala são os testes de discriminação e de identificação (Logan & Pruitt, 1995). Num teste de identificação, um só estímulo é
apresentado e o ouvinte tem de o identificar/classificar de entre um par ou
conjunto de possibilidades de resposta. No caso particular deste estudo,
os participantes tiveram que identificar as oclusivas inseridas nas duas
posições testadas, indicando de entre sete alternativas de resposta qual o
som consonântico que ouviram (para mais detalhes veja as imagens das
Figuras 1 e 2). O teste de discriminação do presente estudo consistiu numa
tarefa AX (igual-diferente), em que um par de estímulos é apresentado e o
ouvinte deve indicar se ambos são iguais ou diferentes, ou seja, se ambos
os segmentos-alvo pertencem à mesma categoria fonémica ou a categorias
distintas. Os estímulos num “par igual” consistiam na sequência da mesma
palavra/pseudo-palavra, com a mesma consoante oclusiva produzida por
falantes diferentes (por exemplo, calo–calo), enquanto que os estímulos de
um “par diferente” correspondiam a um par de palavras/pseudo-palavras
diferentes com duas oclusivas contrastivas também produzidas por duas
falantes nativas diferentes (por exemplo, calo–galo).
No total, excluindo os testes de familiarização, foram realizados dois
testes de identificação e um de discriminação. Os testes de identificação
foram divididos em duas partes, precisamente um teste de identificação das
consoantes-alvo em posição inicial com a estrutura CVCV(C) e um teste de
identificação das consoantes-alvo em posição medial intervocálica com a
estrutura CVCV. Nos dois testes de identificação, o número total dos itens
a identificar foi de 156 por teste (24 estímulos x 3 falantes x 2 repetições,
e 6 distratores x 2 repetições). No teste de discriminação, optou-se por
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incluir os sons oclusivos apenas num contexto, nomeadamente o de sílaba
tónica em posição inicial, de estrutura CVCV, correspondente às primeiras
duas colunas da Tabela 5. O número total dos itens incluídos no teste foi 48
(3 contextos x 8 sequências x 2 repetições), entre os quais, 24 iguais e 24
diferentes. Todos os testes realizados foram desenvolvidos no software TP,
v. 3.1(5) (Rauber, Rato, Kuge, & Santos, 2012).
Todos os estímulos foram apresentados auditivamente de forma aleatória. O ecrã do teste de identificação tinha sete opções de resposta, nomeadamente uma opção (?) e as restantes para as seis consoantes-alvo com
um exemplo de palavra, como demonstrado nas Figuras 1 e 2. A Figura 3
mostra a imagem do ecrã do teste de discriminação com os dois botões de
resposta, “igual” e “diferente”.
O participante podia ouvir cada item no máximo até três vezes. Para
tal teria de clicar na tecla “Replay(6)”. Para além disso, o ecrã dispunha de
uma tecla “Oops”, que eliminava a última resposta dada pelo participante,
voltando ao estímulo anterior. Esta tecla poderia ser usada se o participante
se tivesse enganado ou tivesse clicado num botão de resposta sem querer.

Figura 1. Imagem do ecrã do teste de identificação 1

(5) A versão gratuita do software TP 3.1 (Rauber, Rato, Kluge, & Santos, 2012) está disponível
em http://www.worken.com.br/tp.
(6) Opou-se pelo uso do inglês na instalação do software TP 3.1 a fim de evitar o problema de
não reconhecimento dos sinais de acentuação do PE em computadores chineses.
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Figura 2. Imagem do ecrã do teste de identificação 2

Figura 3. Imagem do ecrã do teste de discriminação

3.3. Questões de investigação
O objetivo central do presente estudo consiste em verificar empiricamente se os falantes chineses que adquirem o Português em fase adulta têm
de facto dificuldades na perceção das consoantes oclusivas portuguesas,
uma vez que, como vimos na secção 2, o sistema consonântico do Mandarim difere do sistema português, sobretudo em relação ao traço ‘aspiração’,
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que é distintivo em Mandarim mas não em PE, e ‘vozeamento’, que não é
distintivo em Mandarim mas sim em PE.
Para tal, comparámos o desempenho dos falantes chineses com o do
grupo de controlo.
Assim, em primeiro lugar, procurámos responder à seguinte questão
geral:
Q 1: Há diferenças entre os três grupos de participantes na identificação e discriminação das consoantes oclusivas, isto é, o desempenho dos
aprendentes chineses é, tal como expectável, diferente do grupo de falantes
nativos de PE?
Caso se verifiquem dificuldades de perceção, tal como havíamos observado informalmente nas aulas de Português, a questão imediata consiste em
determinar o papel do contacto com a língua-alvo no desenvolvimento da
competência fonética dos falantes. Como referido, um grupo experimental
era composto por falantes que viveram quase um ano em Portugal através
de um programa de intercâmbio, tendo contacto diário com o Português
em contexto de imersão. O outro grupo apenas aprendeu o Português em
contexto formal de sala de aula. Vários estudos demonstram que o tipo de
contacto com a língua-alvo é fundamental no desenvolvimento da competência L2, o que nos leva a levantar a seguinte questão:
Q 2: A experiência de imersão tem efeitos positivos na perceção das consoantes oclusivas, isto é, o grupo de aprendentes que viveu em Portugal e que
tem mais tempo de exposição ao Português (Grupo 1, doravante G1) apresenta taxas de acerto mais elevadas do que os aprendentes apenas expostos
ao Português em contexto de sala de aula (Grupo 2, doravante G2)?
Das questões gerais, passemos então a questões específicas, relacionadas com as consoantes estudadas.
A primeira questão específica está relacionada com as consoantes selecionadas para o presente estudo. Assim, queremos saber, em primeiro lugar:
Q 3: Quais são as consoantes oclusivas do PE que causam mais dificuldades de perceção aos aprendentes de PL2 falantes nativos de Mandarim?
Segundo o modelo PAM (Perceptual Assimilation Model, Best, 1994)
e PAM-L2 (Best et al., 2007), aquando da passagem pelo “filtro fonoló-
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gico” (Trubetzkoy, 1969) do sistema da sua L1, as oclusivas não vozeadas
portuguesas /p, t, k/ podem ser categorizadas como fonemas “parecidos”
com /b, d, g/ da L1, de qualidade menos boa, enquanto que as demais três
(/b, d, g/PT) poderão entrar na classe não categorizada com uma assimilação de pouca qualidade pois também são produzidas nos mesmos pontos
de articulação (/b/ no ponto bilabial, /d/ no ponto alveodental e /g/ no ponto
velar). Como todos os segmentos-alvo sofrem uma obstrução na sua articulação, como em Mandarim, poderá resultar numa confusão de identificação
das seis oclusivas portuguesas. Desta hipótese deriva a seguinte questão:
Q 4: Uma vez que o Mandarim não tem o ‘vozeamento’ como traço
distintivo, há diferenças na perceção das oclusivas consoante o vozeamento? Ou seja, os aprendentes de PL2 terão desempenho diferente na
identificação e na discriminação das oclusivas vozeadas e não vozeadas
/p–b/, /t–d/ e /k–g/?
Se os aprendentes não usarem o vozeamento como traço distintivo,
por exemplo, ao ouvirem /p/ em Português, os ouvintes de Mandarim L1
podem associar este som a /b/ em Mandarim, mostrando também uma
tendência para escreverem <b> em Português. O inverso poderá ocorrer
quando os falantes chineses de PL2 ouvem /b/ em Português, pois poderão
classificar este som como /b/ em Mandarim com qualidade menos boa. Os
demais dois contrastes também poderão sofrer a mesma confusão.
De acordo com a Hipótese 3 do Modelo de Aprendizagem da Fala
(Speech Learning Model, Flege, 1995), quanto maior for a dissemelhança
fonética percebida entre um som da L2 e o som da L1 mais próximo, maior
é a probabilidade de se conseguir discriminar os sons de um contraste fonémico. No caso dos contrastes de ML1 – PL2, ambas as línguas contam com
todas as seis consoantes em questão no seu sistema fonológico, formando
três pares de contrastes fonémicos na respetiva língua, porém, baseados em
características fonéticas diferentes.

4. Resultados e discussão
Começamos por apresentar as diferenças de desempenho dos três grupos
de participantes na identificação das seis consoantes oclusivas em posição
inicial de sílaba. Um teste Kruskal-Wallis mostrou que há diferenças significativas na identificação de todas as seis oclusivas entre os grupos em
comparação, ou seja, tal como seria expectável, o desempenho dos apren-
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dentes de PL2 é diferente do dos falantes nativos (/b/: X2 =30,05, p < 0,001;
/d/: X2 =32,96, p < 0,001; /g/: X2 =24,26, p < 0,001; /p/: X2 =31,48, p <
0,001; /t/: X2 =31,06, p < 0,001; /k/: X2 =35,02, p < 0,001). Por sua vez, os
resultados de vários testes Mann-Whitney, referentes à comparação entre
dois grupos na identificação das seis oclusivas do PE, mostram que há diferenças significativas na perceção das consoantes-alvo entre os falantes de
PL1 e os dois grupos de aprendentes de PL2, mas não entre os dois grupos
de PL2, seja com ou sem experiência de imersão em Portugal.
Portanto, a resposta à Q1 é afirmativa. De facto, quando comparamos
o desempenho dos falantes nativos de PE, podemos observar que os
alunos chineses têm dificuldades em perceber as consoantes testadas.
Apresentamos na Tabela 9 as percentagens globais de acertos dos três
grupos em comparação.

Tabela 9. Percentagens de identificação correta das oclusivas-alvo nas duas
posições de palavra nos três grupos em comparação

G1
(n = 16)
Média (DP)
(%)

G2
(n = 20)
Média (DP)
(%)

GC
(n = 18)
Média (DP)
(%)

/b/

54,05 (18,70)

45,63 (15,13)

85,54 (7,11)

/d/

57,56(10,05)

56,58 (17,22)

91,79 (5,78)

/g/

70,19 (18,11)

67,72 (15,55)

92,25 (6,66)

/p/

60,56 (12,03)

58,04 (14,22)

87,61 (7,53)

/t/

73,06 (18,14)

58,76 (13,80)

95,71 (2,62)

/k/

68,36 (18,13)

54,90 (10,65)

95,13 (4,95)

Nota: G1 = Grupo 1, o grupo de PL2 com experiência de imersão; G2 = Grupo 2, o grupo de PL2
sem experiência de imersão; GC = Grupo de Controlo, o grupo dos informantes nativos de PL1;
DP = Desvio padrão.

Para percebermos melhor as dificuldades de perceção dos dois grupos experimentais, realizaram-se análises mais detalhadas dos resultados
das tarefas de identificação do G1 e do G2. Compararam-se os dois grupos experimentais quanto ao desempenho na identificação das consoan-
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tes oclusivas, juntando os dados de todos os estímulos apresentados nas
duas posições (posições inicial e medial) nos dois testes de identificação.
Segundo os resultados, há diferenças significativas entre o Grupo 1 (com
experiência de imersão) e o Grupo 2 (sem experiência de imersão) na
perceção das oclusivas /t/ (U = 90,50, p = 0,03) e /k/ (U = 91,00, p =
0,03), ou seja, verificou-se uma melhoria estatisticamente significativa na
perceção das oclusivas /t/ e /k/ após uma estadia de cerca de um ano em
Portugal, o que parece indicar um efeito ligeiramente positivo da imersão
linguística. No entanto, a identificação de quatro consoantes oclusivas
pelo grupo com experiência de imersão não melhorou significativamente,
o que parece sugerir que a imersão linguística não teve um efeito expressivo na perceção dos segmentos consonânticos oclusivos do Português
Europeu.
Portanto, a Q2 só é parcialmente comprovada. A experiência de imersão de cerca de um ano teve efeitos positivos pontuais, isto é, o grupo de
aprendentes que viveu em Portugal e que teve mais tempo de exposição
ao Português (G1) apresentou taxas de acerto mais elevadas apenas em
algumas condições, mas globalmente não se verificou uma melhoria significativa.
A fim de investigar a perceção das oclusivas em estudo de uma forma
detalhada, analisaram-se os resultados observados nas seis oclusivas do
PE para saber quais são as que causam mais dificuldades de perceção aos
aprendentes de PL2 falantes nativos de Mandarim. Entre todos os valores
de média de identificação correta das seis oclusivas, pôde-se observar que
a identificação de /b/ foi a mais difícil com uma percentagem de identificação correta inferior a 50% (49%), seguida de /d/ com percentagem de
acerto um pouco mais alta (57%). Estes resultados mostram que os participantes têm muita dificuldade em identificar estes sons, i.e., em categorizar fonologicamente estes segmentos consonânticos. A identificação das
consoantes /g/ e /t/ obtiveram os melhores resultados com 68,8% e 65%,
respetivamente. As oclusivas /p/ e /k/ ficaram no meio destes valores de
referência quanto à dificuldade de identificação, com valores próximos de
60% de identificação correta. Seguidamente, aplicaram-se testes Wilcoxon
para comparar o desempenho percetivo dos aprendentes de acordo com os
segmentos de cada par contrastivo, cujos resultados são apresentados nas
Tabelas 10 e 11.
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Tabela 10. Resultados dos testes de Wilcoxon
/b/

/d/

/g/

/b/

-

-2,74
(p = 0,006)

/d/

-2,74
(p = 0,006)

-

-3,24 ***

/g/

-4,57 ***

-3,24 ***

-

/p/

-2,99 *

-1,06
(p = 0,29)

-3,06*

/t/

-3.63 ***

/k/

-3.31***

-4,57
***

-2,43
-1,06
(p = 0,015) (p = 0,29 )
-1,03
(p = 0,30)

-2,28
(p = 0,02)

/p/
-2,99 *

/t/
-3.63
***

/k/
-3.31***

-1,06
(p =0,29)

-2,43
(p =0,015)

-1,03
(p = 0,30)

-3,06*

-1,06
(p =0,29)

-2,28
(p =0,02)

-

-2,11
(p =0,04)

-0,26
(p =0,80)

-2,11
(p = 0,04)

-

-2.18
(p = 0,03)

-0,26
(p = 0,80)

-2.18
(p = 0,03)

-

*p < 0,003 ***p < 0,001
Nota: Devido ao número de testes realizado o valor de significância convencional (p = 0,05) foi
dividido por 15, resultando num novo valor de significância de 0,003.

Os testes aplicados revelaram diferenças significativas nas comparações de /b/-/g/, /b/-/p/, /b/-/t/, /b/-/k/, /d/-/g/ e /g/-/p/ (Tabela 10). De forma
a apresentar a relação de comparação em relação ao grau de dificuldade
entre cada par, organizámos os dados da Tabela 10 de uma outra forma, tal
como apresentado na Tabela 11.
Tabela 11. Resultados de comparação de grau de dificuldade

/b/
/d/
/g/
/p/
/t/
/k/

/b/
ns
/b/>/g/
/b/>/p/
/b/>/t/
/b/>/k/

/d/
ns
/d/>/g/
ns
ns
ns

/g/
/b/>/g/
/d/>/g/
/p/>/g/
ns
ns

/p/
/b/>/p/
ns
/p/>/g/
ns
ns

/t/
/b/>/t/
ns
ns
ns
ns

/k/
/b/>/k/
ns
ns
ns
ns
-

Nota: Estes resultados mostram a comparação de graus de dificuldades, ou seja, no caso de
“/b/>/g/” verifica-se uma maior dificuldade na identificação de /b/ do que /g/.
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Respondendo à Q3, estes dados mostram a comparação de graus de
dificuldades, ou seja, no caso de “/b/>/g/” verifica-se uma maior dificuldade na identificação de /b/ do que /g/. Verifica-se que /b/ é a consoante
oclusiva mais difícil de identificar, seguida de /d/, e depois /p/. Por outro
lado, a perceção da oclusiva /g/ é relativamente mais fácil mas sem diferença significativa em relação às outras. Porém, apesar de a oclusiva /g/
ter uma média de acerto de identificação mais alta (69,82%), verificou-se
que foi mais fácil identificar a oclusiva /t/ cuja média de acertos de identificação foi a segunda mais alta (65,11%), enquanto na identificação das
oclusivas /k/ e /g/ estatisticamente não se verificou diferença significativa.
Uma vez que o Mandarim não tem o ‘vozeamento’ como traço distintivo, a Q4 questiona se os falantes de ML1-PL2 têm dificuldades na perceção das oclusivas consoante o vozeamento. Para responder a esta questão,
analisámos o desempenho dos participantes na discriminação e na identificação das oclusivas vozeadas e não vozeadas /p–b/, /t–d/ e /k–g/.
Segundo a hipótese do SLM proposto por Flege (1995), os sons que
são classificados como ‘semelhantes’ na L1 e na L2 criam mais dificuldades a aprendentes L2. Consequentemente, inferimos que os sons dos pares
contrastivos /p-b/, /t-d/ e /k-g/ do Português Europeu são “semelhantes”,
no que diz respeito ao ponto e ao modo de articulação, aos sons nativos do
Mandarim. As médias de discriminação dos três pares contrastivos /b-p/,
/d-t/ e /g-k/ são respetivamente 66,22% (DP = 11,29), 73,84% (DP = 10,26)
e 61,74% (DP = 14,59) no Grupo 1 e 61,59% (DP = 10,39), 67,84% (DP
= 15,87) e 57,53% (DP = 8,51) no Grupo 2. Verifica-se que, no Grupo 2
sem imersão linguística, as médias de discriminação não foram altas em
todos os três contextos de contraste pelo facto de as médias se situarem
entre 57% e 68%. Os resultados do teste de discriminação mostram que,
em geral, no desempenho percetivo de todos os 36 participantes chineses
de ML1-PL2, há diferenças significativas entre os três pares /b-p/, /d-t/ e
/g-k/ (X2= 18,01, p< 0,001). Nos testes pareados, os resultados revelaram
que entre a discriminação de /b-p/ e /d-t/, e entre a de /b-p/ e /g-k/ não
há diferenças significativas, enquanto na última comparação, entre /d-t/ e
/g-k/, a diferença é significativa. Por outras palavras, em geral, entre a discriminação dos três pares em comparação, os aprendentes chineses de PL2
conseguiram discriminar melhor o par contrastivo /d-t/, seguido por /b-p/
sem diferença significativa. Verificaram-se mais dificuldades em discriminar o par velar /g-k/, que diferiu significativamente da discriminação do par
/d-t/, em todos os participantes chineses.

82

Shu Yang / Anabela Alves dos Santos Rato / Cristina Maria Moreira Flores

Uma análise comparativa entre os dois grupos, G1 com experiência e
G2 sem experiência de imersão linguística, mostra que não há diferenças
significativas entre os dois grupos relativamente ao desempenho de discriminação dos três pares contrastivos, ou seja, os aprendentes com uma
imersão de cerca de um ano em Portugal não revelaram um desempenho
percetivo na discriminação das consoantes oclusivas dos pares contrastivos
melhor do que o grupo de aprendentes sem experiência de imersão. Em
seguida, foram também analisadas as respetivas médias de percentagem de
acerto de cada variável (todas as condições de organização de cada par de
estímulos, nomeadamente as seis oclusivas-alvo iguais e os três pares contrastivos diferentes), ou seja, os pares respetivos com /b/ igual (média (M)
= 72,22%, desvio-padrão (DP) = 5,15), /d/ igual (M = 71,53%, DP = 4,79),
/g/ igual (M = 80,56%, DP = 4,24), /p/ igual (M = 64,53%, DP = 4,13),
/t/ igual (M = 74,31%, DP = 4,28), /k/ igual (M = 32,64%, DP = 4,65),
/b-p/ diferente (M = 68,40%, DP = 2,75), /d-t/ diferente (M = 68,75%, DP
= 3,61) e /g-k/ diferente (M = 61,81%, DP = 3,52), como apresentado na
Tabela 12.

Tabela 12. Resultados do teste de discriminação das oclusivas

(n = 36)

/b/ igual

/d/ igual

/g/ igual

percentagens de
acertos (DP)
%

72,22
(5,15)

71,53
(4,79)

80,56
(4,24)

(n = 36)

/p/ igual

/t/ igual

/k/ igual

percentagens de
acertos (DP)
%

46,53
(4,13)

74,31
(4,28)

32,64
(4,65)

(n = 36)

/b-p/ diferente

/d-t/ diferente

/g-k/ diferente

percentagens de
acertos (DP)
%

68,40
(2,75)

68,75
(3,61)

61,81
(3,52)

Nota: Todos os valores de média são percentagens de acertos do teste de discriminação. DP =
Desvio padrão.
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Verificou-se que, maioritariamente, os participantes conseguiram discriminar melhor as vozeadas do que as não vozeadas, correspondendo à
proposta do SLM do Flege (1995), segundo a qual quanto mais distintos
e dissemelhantes os fones da L2 e da L1, mais fácil se torna a perceção.
No presente caso, relativamente às oclusivas em comparação, as oclusivas
vozeadas de PE, /b, d, g/ são mais distantes das oclusivas de Mandarim do
que as não vozeadas de PE /p, t, k/, tendo em consideração os valores de
VOT e traços distintivos das duas línguas em questão.
No teste de identificação, em geral, de acordo com os resultados de um
teste T(7), não foram observadas diferenças significativas entre a identificação de oclusivas vozeadas e a identificação de oclusivas não vozeadas,
t (35) = -1,52, p = 0,14, por todos os participantes chineses aprendentes de
PL2.
Na comparação inter-grupos, i.e., entre G1 e G2, foram analisados
os dados dos dois testes de identificação em conjunto, com os estímulos
divididos consoante o vozeamento e os resultados demonstraram que há
diferenças significativas entre os dois grupos na identificação das oclusivas
não vozeadas (U = 93,50, p = 0,03). O grupo de aprendentes que esteve em
Portugal durante um ano identificou as consoantes oclusivas não vozeadas
(/p, t, k/) significativamente melhor do que os aprendentes sem experiência
de imersão, o que parece indicar um ligeiro efeito da imersão linguística.
Dada a hipótese de terem classificado as oclusivas não vozeadas em
Português (/p/, /t/ e /k/) como as oclusivas não aspiradas em Mandarim
(/p/, /t/ e /k/), provavelmente os participantes com experiência de imersão
conseguiriam aperceber-se das propriedades distintivas das oclusivas não
vozeadas de PL2 por serem mais parecidas com as oclusivas da sua L1.
Quanto às oclusivas vozeadas em Português, os resultados parecem indicar
que não será suficiente um ano para desenvolver a sensibilidade percetiva
necessária para distinguir com acuidade segmentos vozeados.
A fim de localizar com mais precisão as dificuldades dos falantes, a
Tabela 11 apresenta uma matriz de erro, que apresenta os resultados referentes aos testes de identificação das seis oclusivas-alvo, em posição inicial
e medial (intervocálica) de palavra.
(7) Todos os estímulos apresentados aos dois grupos experimentais foram divididos em dois
grupos segundo o vozeamento. Uma vez que ambas as variáveis intervalares (percentagem
de identificação correta das consoantes vozeadas e percentagem de identificação correta
das consoantes não vozeadas) apresentaram distribuição normal, aplicaram-se testes
paramétricos, nomeadamente o teste T para amostras emparelhadas (t). Nos casos em que
se verificou distribuição não normal dos dados, usaram-se testes não paramétricos. Mais
informação sobre análise de dados intervalares em SPSS, veja Martins, 2011.
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Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Oclusivas
ouvidas

Tabela 13. Matriz de erro referente à identificação das consoantes oclusivas
nos dois grupos experimentais G1 e G2
Identificadas como (%)
/b/

/d/

/g/

/p/

/t/

/k/

?

/b/

54,04

1,17

7,68

24,74

1,56

2,60

8,20

/d/

1,56

57,68

5,99

1,30

20,31

2,99

10,16

/g/

0,65

0,65

70,18

0,26

-

26,43

1,82

/p/

26,56

1,04

3,65

60,55

5,21

1,17

1,82

/t/

0,13

23,96

0,52

0,39

73,05

0,13

1,82

/k/

0,39

-

29,30

0,26

0,26

68,36

1,43

/b/

/d/

/g/

/p/

/t/

/k/

?

/b/

45,63

1,25

8,65

31,35

1,04

2,81

9,27

/d/

2,19

56,56

7,71

3,44

18,44

2,81

8,85

/g/

0,73

1,56

67,71

0,52

0,73

26,67

2,08

/p/

29,06

1,67

3,96

57,92

4,58

1,98

0,83

/t/

0,42

36,15

1,15

0,52

58,85

0,94

1,98

/k/

0,73

-

41,25

0,31

0,83

54,90

1,98

Nota: Quando não conseguiram categorizar os estímulos ouvidos, os participantes recorreram à
opção “?”.

A Tabela 13 mostra que todas as oclusivas foram consistentemente confundidas com o segmento consonântico correspondente. Por exemplo, /b/
foi incorretamente assimilada como /p/ e vice versa; /d/ foi mais frequentemente identificada incorretamente como /t/ e vice versa; enquanto que /g/
foi classificada erradamente como /k/ e vice versa. Tal como reportado nas
questões anteriores, as oclusivas /b/ e /d/ tiveram os piores resultados de
identificação em ambos os grupos, e também se pode verificar nesta tabela
que os participantes selecionaram a opção “?” quando não conseguiram
categorizar os estímulos ouvidos. Isto indica que, para os aprendentes de
PL2 (com ML1), é mais problemática a perceção das oclusivas /b/ e /d/.
Por outro lado, os participantes tiveram relativamente menos dificuldade
em identificar as oclusivas não vozeadas por apresentarem as mais baixas
percentagens de escolha de “?”, que parece revelar maior certeza na identificação das consoantes-alvo.
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Segundo as análises supramencionadas, os aprendentes do Grupo 1
com experiência de imersão revelaram uma melhoria estatisticamente significativa na identificação de /t/ e /k/ comparando com o Grupo 2, sem
experiência. Observemos, na Tabela 13, os dados destas duas oclusivas nos
dois grupos em comparação. No Grupo 2, verificou-se maior confusão em
distinguir /k/ e /t/ que foram incorretamente identificados como /g/ e /d/, o
que revelou, por sua vez, um resultado idêntico ao teste de discriminação.
Isto é, os aprendentes mostraram uma tendência para classificar as consoantes não vozeadas como as correspondentes vozeadas.
Os resultados sugerem, portanto, que, apesar de revelarem percentagens de identificação relativamente mais altas na identificação de oclusivas
não vozeadas, estas foram confundidas mais frequentemente com as correspondentes vozeadas do que as confusões verificadas na identificação das
vozeadas, o que poderá estar relacionado com a semelhança entre as oclusivas não vozeadas em PE (/p/, /t/ e /k/) e as oclusivas não aspiradas em
Mandarim (<b>/p/, <d>/t/ e <g>/k/). Os resultados sugerem que as oclusivas não vozeadas do PE (/p/, /t/, /k/) foram categorizadas como as oclusivas
não vozeadas não aspiradas (/p/, /t/, /k/) do Mandarim, o que parece corresponder ao padrão de assimilação descrito por Best e Tyler (2007) como
Adequação Categorial Category Goodness Assimilation (AC), segundo o
qual ambos os fonemas contrastivos do par do PE são assimilados como
uma só categoria nativa, porém diferindo na qualidade de assimilação. Por
exemplo, ao discriminar o par do PE /p/-/b/, ambos são percebidos como
o som /p/ da L1. No entanto, neste padrão, um dos fonemas é percebido
como um bom exemplar da categoria nativa /p/ (i.e., o fonema /p/) e o outro
um exemplar desviante da mesma categoria (i.e., o fonema /b/).
Quanto às vozeadas, os resultados podem ser explicados recorrendo ao
SLM de Flege (1995), segundo o qual, quanto maior a dissemelhança entre
um som da L2 e um som da L1, mais fácil é distinguir a diferença entre
os dois sons em comparação. Já os sons classificados como “semelhantes”
podem causar dificuldades a aprendentes L2. Neste caso, e de acordo com
esta hipótese, verificaram-se mais dificuldades na identificação e discriminação das oclusivas dos pares contrastivos com sons idênticos aos sons da
L1, /p/, /t/ e /k/, do que os sons com menos semelhança, /b/, /d/ e /g/.

5. Conclusão
A principal finalidade deste trabalho foi investigar a perceção das consoantes oclusivas por aprendentes de PL2 no seu percurso de aprendizagem da
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língua portuguesa. Além de identificar as dificuldades de perceção destes
falantes, foi também um objetivo deste estudo verificar os efeitos da experiência de imersão linguística na identificação e discriminação dos sons
consonânticos oclusivos, a fim de poder compreender de uma forma mais
aprofundada um dos fatores que influencia a aquisição fonológica de uma
língua não materna, particularmente a exposição à língua-alvo. Este conhecimento pode contribuir para a criação de materiais didáticos direcionados
ao ensino de PL2/PLE na China, nomeadamente direcionados ao desenvolvimento da competência fonética de aprendentes chineses. Deste modo,
este trabalho pretende dar um contributo para a área de investigação em
perceção de sons do PLNM.
Em relação às questões de investigação pode-se concluir o seguinte. A
Q1 diz respeito aos efeitos da experiência de imersão sobre a competência
percetivo - auditiva do falante L2. Os resultados indicam que a imersão
linguística não teve efeitos significativos sobre o desenvolvimento da capacidade de identificação e discriminação das consoantes oclusivas do Português, ou seja, a estadia de cerca de um ano em Portugal de um grupo de
informantes não contribuiu significativamente para a melhoria da sua competência percetiva. Esta conclusão vai ao encontro dos resultados de outros
estudos, como por exemplo, o de Guion et al. (2000), que aponta para a
possibilidade de o tempo de residência não ser suficiente para se verificar
efeitos positivos da imersão linguística sobre a capacidade de perceção de
alguns contrastes consonânticos. No presente estudo, os participantes que
viveram um ano em Portugal apenas tiveram um desempenho percetivo
significativamente melhor na identificação das oclusivas /t/ e /k/. Relativamente às outras consoantes, não foram observadas diferenças entre os dois
grupos experimentais. Este facto pode estar relacionado com a frequência
de utilização da língua portuguesa durante a estadia em Portugal e não apenas com o tempo de estadia (i.e., de residência), uma vez que a imersão no
país de origem da L2 não implica necessariamente a sua utilização diária.
De facto, os dados do questionário mostraram que, efetivamente, os falantes chineses usaram o português diariamente, mas continuaram também a
usar a sua língua materna, enquanto residiram em Portugal. Pensamos, por
isso, que o tempo de estadia, aliado ao facto de a L1 continuar a ser usada
com frequência, pode não ter sido suficiente para impulsionar uma melhoria na capacidade de perceção destes falantes. Além disso, tal como seria
expectável, ambos os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas relativamente aos falantes nativos do Grupo de Controlo em
todas as condições testadas. Apesar dos resultados deste estudo, não se
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pode desvalorizar completamente a influência da experiência de imersão
no processo de aquisição fonética. Para estudar melhor os efeitos do fator
‘imersão’ seria necessário comparar grupos com estadias mais prolongadas
e/ou com maior frequência de uso da L2 durante a imersão.
A segunda conclusão está relacionada com as consoantes selecionadas
para este estudo. Os resultados revelaram que a perceção das oclusivas testadas foi realmente problemática para os aprendentes chineses de PL2. Em
média, as percentagens de acerto dos informantes nos vários testes foram
inferiores a 70%, verificando-se que a consoante oclusiva vozeada bilabial
(/b/) é aquela que causa mais dificuldades, seguida pela oclusiva vozeada
alveodental (/d/). Já a consoante /g/ foi a mais fácil de perceber seguida de
/k/ e /t/, sem diferenças significativas entre as últimas duas. Por um lado,
estas dificuldades podem ser atribuídas a uma menor sensibilidade percetiva face aos sons oclusivos vozeados, uma vez que o vozeamento que é um
traço distintivo inexistente na L1. Por outro lado, o VOT é mais curto no
caso de o fechamento ser mais anterior (Peterson & Lehiste, 1960), como
na bilabial /b/ e na alveodental /d/. Consequentemente, um VOT mais curto
poderá dificultar a perceção, como efetivamente se verificou neste estudo.
Entretanto, há que ter em conta os resultados relativos ao efeito de imersão, que mostraram uma melhoria significativa do grupo com experiência
de imersão relativa à perceção das oclusivas /k/ e /t/. Apesar de estes participantes não terem conseguido melhorar a discriminação nem a identificação
dos três pares contrastivos, quando analisamos os dados de identificação por
segmento separadamente, estes mostram, contudo, melhorias na identificação das duas oclusivas não vozeadas /t/ e /k/. Podemos, assim, inferir que,
nesta fase do seu desenvolvimento linguístico da L2, conseguem perceber
geralmente melhor as oclusivas que partilham um maior grau de semelhança
acústico-percetiva com os sons nativos. Acrescenta-se que esta melhoria percetiva poderá ser facilitada pelo VOT mais longo, no caso específico de /k/.
Os resultados deste estudo corroboram a hipótese do SLM proposto
por Flege (1995), segundo a qual os sons L2 que são classificados como
‘semelhantes’ relativamente aos sons da L1 que criam mais dificuldades a
aprendentes L2. Consequentemente, inferimos que tendo em consideração
de o traço distintivo do Mandarim ser a aspiração, os sons dos pares contrastivos /p-b/, /t-d/ e /k-g/ do Português Europeu são “semelhantes” aos
sons nativos do Mandarim. A perceção destes segmentos consonânticos,
que são difíceis de perceber com precisão e acuidade, parecem corresponder, assim, ao padrão de ‘assimilação do tipo Adequação-Categorial’ (AC),
de acordo com os dados obtidos nas matrizes de erro que mostram as con-
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fusões frequentemente observadas na identificação dos sons de cada par
contrastivo, como apresentado na Tabela 13. No entanto, a fim de testar
especificamente as hipóteses do PAM-L2 (Best & Tyler, 2007), seria necessário realizar uma tarefa de assimilação percetiva (Perceptual Assimilation
Task, PAT)(8) para uma classificação de adequação (goodness) dos estímulos percebidos (Rato, 2014b; Schmidt, 2007).
Em geral, podemos concluir que os aprendentes chineses parecem
ainda não ter tido experiência linguística e exposição à L2 suficiente para
distinguir corretamente as oclusivas vozeadas das não vozeadas, uma vez
que têm sensibilidade reduzida quanto à propriedade “vozeamento”, inexistente na sua L1.
Segundo Flege, Takagi e Mann (1995, 1996), a formação de certas
categorias fonéticas não nativas precisa de input frequente por parte de
falantes nativos durante muitos anos, pelo menos no caso de aprendentes
adultos, o que poderá ser comprovado, de certo modo, pelos resultados
reportados no presente trabalho. Por este motivo, é importante promover,
na sala de aula, contacto frequente com fontes de input muito próximas da
exposição nativa, com recurso abundante a materiais áudio e audiovisual
autênticos, encorajando o mais possível os aprendentes a utilizar a língua
aprendida, beneficiando do controlo permitido pela instrução formal. Para
além do cuidado em criar um ambiente de sala de aula o mais parecido possível com o de imersão, será importante considerar também o treino fonético específico, como fizeram vários autores (e.g., Flege & Wang, 1989;
Moyer, 1999; Pisoni et al., 1982; Rato, 2014a). Estes estudos mostram que
o treino percetivo melhora, de facto, a competência percetiva dos falantes
L2 e tem efeitos positivos sobre a produção. Portanto, será muito pertinente
promover a investigação sobre treino específico, partindo de mais estudos
sobre as dificuldades de perceção em PLNM. Por outro lado, durante a
imersão em Portugal, será necessário encorajar os estudantes que participam em programas de intercâmbio a aproveitar o ambiente L1 para manter
uma alta frequência de contacto com fontes autênticas de input e, se possível, aumentar também a percentagem do uso da língua-alvo, de forma a
promover a sensibilidade aos sons da língua em aquisição. Quanto a outros
fatores que, de certa forma, poderão ter influência sobre a perceção da L2,
em particular, a motivação do aprendente, dever-se-á considerar a inclusão,
no programa, de tópicos atuais, que poderão suscitar mais interesse, a fim
de garantir maior participação e atenção dos aprendentes.
(8) Numa tarefa de PAT, os ouvintes identificam os sons da L2 tendo por base as categorias da
L1 e apontam o grau de qualidade categorial (Cebrian et al., 2010).
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ORAÇÕES PARENTÉTICAS INTRODUZIDAS POR ‘COMO’:
CONTRIBUTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO
SEMÂNTICO-PRAGMÁTICA
PARENTHETICAL ‘AS’ CLAUSES IN PORTUGUESE:
A CONTRIBUTION TO ITS SEMANTIC AND PRAGMATIC DESCRIPTION
Ana Cristina Macário Lopes
CELGA/ILTEC

acmlopes@fl.uc.pt

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a caracterização semântico-pragmática das orações parentéticas introduzidas por ‘como’ em português europeu
contemporâneo. A análise de dados empíricos desenvolve-se num quadro teórico
que coloca as relações discursivas como elementos-chave na construção da coerência textual/discursiva. A pesquisa conduziu ao estabelecimento de uma tipologia
tripartida:(i) orações de exemplificação, (ii) orações de comentário epistémico, (iii)
orações de relato de discurso. Estas orações cumprem sempre uma função discursiva: validação ou reforço do dito ((i) e (ii)), sinalização da fonte de informação
((iii)).As orações referidas em (i) e (ii) articulam-se com a âncora através das relações discursivas de, respetivamente, elaboração por exemplificação e comentário.
Já as orações de relato de discurso não parecem explicáveis em termos de relações
discursivas, mas antes em termos de identificação de uma fonte enunciativa distinta do falante.
Palavras-chave: orações parentéticas, conector ‘como’, coerência discursiva, funções semântico-pragmáticas
This research aims to contribute to the semantic and pragmatic description of parenthetical clauses introduced by ‘como’ in contemporary European Portuguese. The
analysis of the empirical data is developed within a discourse coherence framework. The outcome of the research is a typology where three main classes are
sketeched: (i) examplification clauses, (ii) epistemic comment clauses and (iii)
reportive clauses. Classes (i) and (ii) involve the discourse relations Elaboration
(through examplification) and Comment, while class (iii) can only be characterized
in terms of evidentiality.
Keywords: parenthetical clauses, connective ‘como’, discourse coherence, semantic-pragmatic functions
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0. Introdução (1)
Um dos filões centrais da investigação linguística contemporânea é a análise dos diferentes tipos de articulações de orações, quer ao nível da frase,
quer ao nível do discurso/texto. Ao nível da frase complexa, é consensual
que há diferentes graus de integração sintática, na frase matriz, das orações
subordinadas adverbiais, o que levou à distinção entre subordinadas integradas e subordinadas periféricas (cf., para o português, Lobo 2013). Na
minha opinião, esta distinção é relevante e válida nos casos em que o objeto
final resultante da conexão é ainda frásico (cf. testes propostos em Peres
1977 e retomados em Mendes 2013), o que corresponde a uma proposição
complexa do ponto de vista semântico e a um só enunciado do ponto de
vista pragmático.(2) A descrição e explicação dos diferentes tipos de articulação de orações que transcendem o nível da frase é hoje largamente
tributária das teorias sobre a coerência discursiva/textual, que, independentemente das divergências e/ou das flutuações terminológicas, convergem
no seguinte ponto: há relações discursivas que articulam coerentemente os
distintos enunciados que integram um discurso/texto, correspondendo cada
um desses enunciados a atos de fala autónomos, e essas relações operam
em diferentes domínios ou planos de estruturação do discurso/texto. Dois
desses domínios parecem-me recolher um consenso alargado: o domínio
ideacional ou do conteúdo, tradicionalmente explorado e privilegiado no
âmbito das teorias semânticas denotacionais ou referenciais, e o domínio
interpessoal, dominantemente explorado no âmbito das abordagens pragmático-funcionais do discurso. O primeiro domínio mencionado prende-se
com os usos da linguagem em que é dominante a função de representação
do mundo sócio-físico; o segundo envolve os usos que modelizam raciocínios e avaliações do falante e plasmam as dimensões sócio-interacionais da
comunicação humana (cf. Halliday 1973, Mann & Thompson 1988, Sweetser 1990, Sanders et al. 2001, e.o.).(3) Por outro lado, parece hoje também
razoavelmente consensual a ideia de que muitas das relações discursivas
que interligam enunciados no âmbito de um texto podem ser explicitamente marcadas por conectores ou apenas inferidas no processamento.
Tendo como pano de fundo estas considerações, proponho-me contribuir, com este estudo, para a caracterização semântico-pragmática de algu(1) Agradeço os comentários dos revisores anónimos à primeira versão deste trabalho.
(2) Considera-se que um enunciado é o produto de um ato de fala.
(3) Não abordarei aqui outro possível domínio de análise textual, que envolve a organização
temático-informacional do texto.
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mas orações introduzidas por ‘como’ no português europeu contemporâneo
(PEC), escassamente contempladas nas gramáticas disponíveis.(4) Como é
sabido, há construções muito distintas que envolvem orações introduzidas
por ‘como’: construções comparativas (1), construções que envolvem orações de modo (2), e construções que agruparei sob a designação de orações
parentéticas (ou ditas de comentário), ilustradas em (3) (4) e (5):
(1) O Rui é tão trabalhador como o irmão.
(2) O Pedro falou como o pai teria falado.
(3) Estou desempregado, como sabes.
(4) “Algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar
moeda própria, como é o caso da Ucrânia (…)”.
(5) “O trabalho de dramaturgia, a cargo de Miguel Romeira, procura,
como diz o próprio encenador, «conferir ao texto um novo impacto e
actualidade»”.
Centrar-me-ei nas orações paradigmaticamente ilustradas pelos exemplos (3) a (5), às quais acrescentarei outros exemplos.(5)Serão utilizados
neste artigo dados empíricos recolhidos aleatoriamente no CETEMPúblico
(sempre assinalados por aspas) e alguns exemplos construídos. A estrutura
do trabalho é a seguinte: na secção 1, analisam-se brevemente aspetos de
natureza sintática; na secção 2, a análise incide nas funções semântico-pragmáticas das orações em apreço; na secção 3, apresentam-se as principais conclusões do estudo.

1. Aspetos sintáticos: breves considerações
As orações introduzidas por ‘como’ que constituem o cerne desta pesquisa
têm vindo a ser designadas de orações parentéticas (ou de comentário),
com base em critérios de natureza essencialmente sintática, nomeadamente
a não integração sintática na oração com que se articulam, coadjuvados por
critérios prosódicos(6). Vejam-se então algumas propriedades sintáticas das
(4) Na mais recente gramática do português (Raposo et al. 2013), são escassas as linhas consagradas às orações de comentário ou conformativas, que, além do mais, configuram apenas um
sub-tipo das construções parentéticas introduzidas por ‘como’.
(5) Sobre as construções comparativas, cf. Marques 2004; sobre as orações de modo, cf. Móia
2001.
(6) Cf. Quirk et al 1985, Biber et al. 1999, Huddlestone & Pullum 2002, e.o. Prosodicamente,
estas estruturas funcionam como unidades entoacionais autónomas (cf. Frota 2000, para o
português). Para uma análise sintática distinta, cf. Potts 2002.
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estruturas em apreço. Em primeiro lugar, têm mobilidade ou flexibilidade
posicional, podendo ocorrer em posição final (3), inicial 3(a) ou interpolada 3(b):
3.
3.

(a) Como é sabido, estou desempregado.
(b) Estou, como é sabido, desempregado.

No entanto, verifica-se que a mobilidade sofre restrições em casos
como (4). Como se atesta em 4 (a), a oração introduzida por ‘como’ não
pode ocorrer em posição inicial:
4. (a) *Como é o caso da Ucrânia, algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar moeda própria.
Já 4 (b) é perfeitamente aceitável:
4. (b) Algumas repúblicas da CEI, como é o caso da Ucrânia, já manifestaram interesse em criar moeda própria.
A rejeição da posição inicial em 4 (a) deve-se ao facto de a oração
introduzida por ‘como’ expressar uma relação de exemplificação, como se
verá na secção seguinte. Em (5), a mobilidade da oração introduzida por
‘como’ não sofre qualquer restrição.
Por outro lado, o produto resultante da conexão não parece ser uma
frase complexa, como se pode comprovar pelos testes avançados em Peres
(1977):
3. (c) *O Rui acredita [que [estou desempregado, como é sabido.]]
3. (d) *Infelizmente, [estou desempregado, como é sabido.]
4. (c) *O Rui acredita [que [algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar moeda própria, como é o caso da Ucrânia.]]
4. (d) *Infelizmente, [algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar moeda própria, como é o caso da Ucrânia.]]
5 (c) *O Rui acredita [que [o trabalho de dramaturgia, a cargo de
Miguel Romeira, procura, como diz o próprio encenador, «conferir ao
texto um novo impacto e actualidade».]]
5 (d) * Infelizmente, [o trabalho de dramaturgia, a cargo de Miguel
Romeira, procura, como diz o próprio encenador, «conferir ao texto
um novo impacto e actualidade».]]
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O asterisco, em 3 (c), significa que a oração ‘como sabes’ não funciona como complemento do verbo ‘acreditar’. Ou seja, a crença do Rui
apenas envolve o conteúdo proposicional ‘estou desempregado’. O mesmo
acontece nos exemplos 4 (c) e 5 (c). Em 3 (d), o asterisco significa que no
escopo do advérbio de frase se encontra apenas a primeira oração, estando
excluída a oração parentética. Análise idêntica suscitam os exemplos 4 (d)
e 5 (d).Parece, pois, claro, que não estamos perante um caso de subordinação adverbial. Paráfrases fiéis de (3), (4) e (5) seriam 3 (e), 4 (e) e 5 (e), o
que evidencia a autonomia ilocutória do segmento introduzido por ‘como’:
3. (e) Estou desempregado. E isto/isso é sabido.(7)
4. (e) Algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar
moeda própria. Uma delas é a Ucrânia.
5. (e) O trabalho de dramaturgia, a cargo de Miguel Romeira, procura
«conferir ao texto um novo impacto e actualidade».É o que diz o próprio encenador.
A noção de suplementação, avançada por Huddleston e Pullum (2002)
e retomada por Peres e Mascarenhas (2006) e Mendes (2013), pode ajudar
a esclarecer o estatuto sintático destas orações. Como assinalam os dois primeiros autores mencionados, “it is the lack of integration into the syntactic
structure that distinguishes supplementation from dependency constructions and coordination. But supplementation is like coordination in being
non-headed: since the supplement is not integrated in the structure it cannot
function as a dependent to any head.” (Huddleston e Pullum, 2002:1350).
E, mais adiante, os mesmos autores afirmam: “although supplements are
not syntactically dependent on a head, they are semantically related to what
we call their anchor.” (Ibidem, 1351). Esta “relação semântica” será abordada na próxima secção. Para já, direi apenas que os dois membros da
construção configuram um caso de articulação textual de orações, o que
significa que o produto final resultante da conexão é um (pequeno) texto,
ou seja, uma unidade que funciona semântico-pragmaticamente como um
todo coerente, no plano do uso da língua.(8)
(7) Note-se que a oração introduzida por ‘como’, ao ser transformada em enunciado autónomo,
envolve a ocorrência do pronome anafórico ‘isto/isso’, que retoma o conteúdo da oração
anterior. Significa isto que o conector ‘como’ tem uma natureza anafórica, retomando a situação descrita na oração âncora e dando origem a uma oração que envolve elipse (como é
sabido = sabe-se que p, sendo p a oração âncora).
(8) Exclui-se a possibilidade de analisar a oração de comentário como uma subordinada adverbial
periférica (estrutura tipicamente exemplificada pelas orações concessivas), justamente porque
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Assim, propõe-se que as orações introduzidas por ‘como’ que ocorrem nos exemplos sejam analisadas como suplementos, dado que se articulam semanticamente, como se de um aposto se tratasse, a uma oração
âncora.(9) Prosodicamente, a oração suplemento destaca-se da âncora por
pausas, marcadas na escrita por vírgula, travessão ou até parêntesis, e
funciona como constituinte prosódico autónomo. Tais propriedades prosódicas evidenciam a autonomia sintática da oração, que, por seu turno,
reflete, a meu ver, a sua autonomia ilocutória, como a paráfrase 4 (e)
parece sustentar.

2. Aspetos semântico-pragmáticos
Importa agora analisar quais são as funções semântico-pragmáticas desempenhadas pela oração suplemento iniciada por ‘como’ que garantem a sua
articulação coerente com a oração âncora. Procurar-se-á, partindo de dados
do corpus, estabelecer uma tipologia destas orações.
2.1. O primeiro subtipo de orações parentéticas será designado de orações de exemplificação, paradigmaticamente ilustrado por (4), que aqui se
retoma:
(4) Algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar
moeda própria, como é o caso da Ucrânia.
Neste tipo de contexto, muito frequente no corpus, a oração introduzida por ‘como’, com a estrutura fixa ‘como é o caso de SN’, articula-se
com a sua âncora através de uma relação discursiva de exemplificação,
aproximando-se assim dos segmentos introduzidos por marcadores discursivos elaborativos(10)como por exemplo, nomeadamente, designadamente,
os testes convocados evidenciam que não estamos perante uma frase complexa. É esta também a posição de Mendes (2013), que defende, na esteira de muitos outros (cf. Lehmann 1988,
Givón 1990, Hopper & Traugott 1993), que há um continuum entre mera justaposição de
enunciados, suplementação, coordenação, subordinação periférica e subordinação integrada.
(9) Uma análise alternativa seria considerar-se a oração introduzida por ‘como’, em (4), uma
oração suplemento com uma âncora de natureza nominal, no caso em apreço ‘algumas repúblicas da CEI’. No entanto, uma vez que defendo na secção seguinte que há uma relação
discursiva de exemplificação que interliga coerentemente os dois segmentos dicursivos, é
mais consistente a análise proposta, dado que uma relação discursiva opera entre constituintes textuais de natureza oracional. Ou, dito de outro modo, uma relação discursiva pode ser
perspectivada como um predicador binário cujos argumentos são orações.
(10) Cf. Lopes e Carrilho (a publicar).
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entre outros, que sinalizam a subsequente particularização de informação
temática previamente expressa. Veja-se a equivalência semântica entre (4)
e (4f):
(4f) Algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar
moeda própria, designadamente/por exemplo, a Ucrânia [já o manifestou].
Note-se que a relação discursiva em apreço é legitimada pela natureza anafórica do conector ‘como’, que permite a retoma do predicado da
âncora.
É relevante assinalar que há fortes restrições semânticas no que toca
ao conteúdo da oração de exemplificação. Mais concretamente, voltando
ao exemplo, verifica-se que a Ucrânia é um membro do conjunto ‘algumas repúblicas da CEI’. Assim, a oração suplemento contém tipicamente
informação que individualiza um membro de um conjunto designado por
um SN anteriormente expresso. Veja-se a inaceitabilidade de (6), que não
verifica as restrições semânticas mencionadas:
(6) # Há um país da CEI que já manifestou interesse em criar moeda
própria, como é o caso da Ucrânia.
O corpus fornece ainda exemplos em que a relação de exemplificação
marcada por ‘como é o caso de SN’ envolve mais do que um elemento pertencente ao conjunto denotado pelo SN presente na âncora:
(7)“Além dos dias nacionais, na Expo-98, haverá também «dias de
honra», dedicados aos patrocinadores oficiais da Exposição, como é o
caso da Sony, da Coca-Cola, da SuperBock e da Vitalis, que já escolheram as datas em que vão celebrar a sua existência, na capital portuguesa.”
A ocorrência da negação está vedada neste tipo de orações:
(4g) # Algumas repúblicas da CEI já manifestaram interesse em criar
moeda própria, como não é o caso da Ucrânia.
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Tal facto resulta da função semântico-pragmática assinalada: se o
falante se propõe exemplificar o que foi asserido na âncora, é requerida a
concordância de polaridade.(11)
Em todos os casos deste tipo, o locutor, ao aduzir um (ou mais) exemplo(s), visa fornecer uma prova que valida a sua asserção.
2.2. Nesta subsecção, analisam-se exemplos de suplementos oracionais introduzidos por ‘como’ que genericamente serão subsumidos pela
designação genérica de orações de comentário. Como se verá, é possível
granular a tipologia, dentro desta ampla classe. De qualquer modo, assume-se que a relação discursiva relevante, que articula coerentemente a
âncora e o suplemento, é a de Comentário: o falante comenta o conteúdo
proposicional da âncora, avaliando-o de formas diversas.
O exemplo (3), bem como os que se seguem, ilustram um primeiro
subtipo de orações de comentário:
(8) “Aliás, quem decide sobre a programação televisiva é, em última
análise, o próprio telespectador, já que, como é sabido, as programações obedecem ao critério fundamental da preferência do público.”
(9) “A geração criada ou influenciada pela revolta libertária francesa de
Maio de 1968 foi, como se sabe, muito marcada pelo maoísmo.”
(10) Como sabes, vou emigrar.
Em (3), (8) e (9), o falante avalia o conteúdo da oração âncora como
informação conhecida, partilhada no interior da comunidade. A ocorrência do clítico impessoal se, a assinalar um sujeito indeterminado do verbo
saber, bem como a construção passiva sem agente da passiva expresso,
legitimam a leitura proposta.(12)Em (10), o falante avalia o conteúdo da

(11) Como me foi pertinentemente assinalado por um dos revisores anónimos, é possível a oração
âncora ser negativa, não o sendo a oração introduzida por como: (i) Algumas repúblicas
da CEI não concordam com a criação de uma moeda própria, como é o caso da Ucrânia.
Este exemplo confirma a função das orações introduzidas por como: exemplificar o que foi
asserido na âncora. Assim, a oração exemplificativa será lida em termos de concordância de
polaridade.
(12) Orações de comentário perfeitamente equivalentes a estas, e atestadas no corpus, envolvem
a estrutura estereotipada “como é do conhecimento geral/público”: (i) O Ministério da Agricultura já publicou o Despacho Normativo 35-A / 93 (B), como é do conhecimento geral.
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âncora como conhecido pelo interlocutor. Em todos os exemplos, como é
substituível por conforme.
Verifica-se, nestes contextos, uma forte afinidade entre estas orações de
comentário e as orações relativas de frase, como se atesta em (9 a):
9 (a) A geração criada ou influenciada pela revolta libertária francesa
de Maio de 1968 foi muito marcada pelo maoísmo, o que é sabido.
No entanto, como pertinentemente assinala Lobo (2013: 2019), a oração comentário introduzida por ‘como’, contrariamente à relativa de frase,
não admite a ocorrência da negação. Veja-se (9b):
9 (b) *A geração criada ou influenciada pela revolta libertária francesa
de Maio de 1968 foi muito marcada pelo maoísmo, como não é sabido.
Uma explicação para este comportamento reside na função semântico-pragmática da oração parentética: ao avaliar o conteúdo asserido na âncora
como informação conhecida, só a polaridade afirmativa é legitimada.(13)
Do ponto de vista discursivo, a opção por construções deste tipo parece-me configurar tipicamente uma estratégia de validação do dito: ao avaliar o conteúdo asserido como informação factual conhecida e partilhada,
parte integrante do ‘common ground’, o falante posiciona-se apenas como
instância enunciadora de informação ‘taken for granted’, apresentada como
verdadeira e incontestável. Esta construção pode estar ao serviço de uma
estratégia discursiva de despersonalização ou ocultação do eu, que mitiga
a natureza categórica da asserção.
Um outro subconjunto atestado no corpus é ilustrado pelos exemplos
que se seguem, que expressam, todos eles um comentário epistémico:
(11) “A lista das espécies resultou, como é claro, bastante incompleta:
ficaram por referir espécies tão importantes como as nogueiras, os
amieiros, as aveleiras, a criptomérias, os diospireiros, as faias, às árvores da borracha, os larícios, os tulipeiros, as amoreiras, as romãzeiras,
etc .”
(13) No entanto, como me foi assinalado por um revisor anónimo, se o verbo da oração introduzida por como tiver um significado intrinsecamente negativo, a ocorrência da negação
é possível: (i) A geração influenciada pela revolta libertária francesa de Maio de 1968 foi
muito marcada pelo maoísmo, como ninguém ignora/desconhece.
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(12) “Uma Thurman, como é evidente, passou as audições e não se
deixou intimidar pela presença de Robert De Niro.”
(13) “Esta orientação, como é óbvio, decorre da vontade expressa da
maioria dos 38 mil accionistas da instituição, com a qual me identifico
inteiramente.”
(14) “Ajudando o desempenho das bolsas portuguesas esteve também,
como é lógico, a evolução em alta dos principais mercados de capitais
internacionais.”
Em todos estes exemplos, a oração introduzida por ‘como’ é substituível por um advérbio avaliativo orientado para a enunciação, a saber: obviamente, evidentemente, claramente, logicamente.(14)São muito díspares as
tipologias e as designações de advérbios ou expressões de natureza adverbial deste tipo, na literatura (cf. Quirk et al. 1985, Biber et al. 1999, Fraser
1999, Huddleston & Pullum 2002, Kovacci 2000, Costa 2008, Raposo et
al 2013, e.o.). Trata-se, do ponto de vista semântico, de estruturas que funcionam como comentários sobre todo o conteúdo proposicional da oração
âncora, expressando avaliações de natureza modal. De facto, o comentário ‘como é óbvio’ (ou qualquer uma das outras formulações atestadas),
expressa a atitude do falante relativamente à verdade do que assere, ou,
mais rigorosamente, marca o forte grau de compromisso do falante com
o valor de verdade do conteúdo proposicional asserido na oração âncora.
Trata-se, sem dúvida, de uma estratégia discursiva de reforço do valor de
verdade do conteúdo asserido, que concomitantemente enfatiza a qualidade ou a fiabilidade da evidência que sustenta a asserção.
Este efeito de enfatização pode ser analisado em termos de implicatura conversacional generalizada, no quadro teórico da pragmática neo-griceana (cf. Levinson 2000). De facto, uma das condições de felicidade
de uma asserção categórica, expressa através de uma frase declarativa desprovida de qualquer marcador de modalização, é a crença do falante na
verdade do conteúdo proposicional asserido. Ao acrescentar a oração de
comentário, o falante constrói um enunciado ‘marcado’, o que desencadeia uma implicatura, baseada na exploração da máxima de Modo. Essa
implicatura, a meu ver, corresponde à enfatização da evidência que sus-

(14) Note-se que não é possível a substituição de ‘como’ por ‘conforme’, nestes casos.

Orações parentéticas introduzidas por ‘como’: contributos para a sua caracterização semântico-pragmática

105

tenta a asserção.(15) Ou seja, ao reforçar ou intensificar o seu compromisso
com a verdade do que assere, o falante implicita que dispõe de provas
robustas que sustentam a sua asserção. Assim, nas construções em análise,
para além do reforço modal epistémico, a oração de comentário, ao avaliar
a informação expressa como óbvia, evidente, tem como efeito discursivo
mais saliente a objetivização do dito, perspetivado como informação fiável,
acessível, compartilhada pelo interlocutor, ou mesmo por um grupo mais
alargado onde se inclui o interlocutor, e, consequentemente, não sujeita a
contestação.(16)
No corpus aparecem ainda outros exemplos que envolvem uma avaliação epistémica, como a seguir se ilustra:
(15) “Se, como é provável, a Assembleia Municipal da Póvoa avalizar o projecto aprovado por unanimidade pelo executivo municipal, a
grande superfície será obrigada a encerrar aos domingos durante oito
meses do ano.”
Tipicamente articuladas como suplemento à prótase de uma construção condicional, prótase essa que funciona como âncora, estas orações de
comentário qualificam epistemicamente a hipótese expressa, atribuindo-lhe um valor de probabilidade ou quase-certeza. Tal qualificação parece-me funcionar discursivamente como uma estratégia de credibilização da
apódose: de facto, a inferência do falante expressa na apódose será tanto
mais consistente e plausível quanto mais provável for (apresentada) a premissa do raciocínio, na prótase.
(15) A categoria da evidencialidade e as suas afinidades e/ou interseções com a modalidade epistémica tem sido profusamente debatida (cf. Palmer 2001, Dendale & Tasmowski 2001, Saussure 2002, Aikhenvald 2003, e.o.). No âmbito deste estudo, não se discutirão as diferentes
linhas de argumentação. Assume-se apenas que a modalidade epistémica envolve a expressão
da atitude do falante relativamente à verdade do dito, sendo a evidencialidade relacionável
com a fonte dessa mesma informação.
(16) Note-se que a objetivização do dito, ou seja, a apresentação da informação como evidente,
óbvia e, consequentemente, incontestável, pode, em contextos argumentativos, ser um escudo
utilizado pelo falante para afirmar uma opinião sem com ela se comprometer abertamente.
Nestes casos, será uma tática de atenuação do ato de fala assertivo. Parece-nos ser o caso no
exemplo seguinte:
(i) R - Os meus leitores são gente nova, gente com pouco dinheiro, da classe média, que é
aquela que é mais penalizada por aquilo a que se chama democracia. P - A que se chama
democracia? R - A gente não vive em democracia, como é evidente. Não vive. Há algumas
quase democracias - a Holanda, a Bélgica, a Suíça [com] aquele arranjo [federal] complicado. A democracia implicava um constante referendar pelo povo das decisões do poder.
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Todos os exemplos desta secção ilustram, portanto, orações parentéticas que expressam um comentário epistémico indexado ao falante, com
uma funcionalidade discursiva clara: reforço do valor de verdade do conteúdo asserido ou estratégia de legitimação de uma inferência em construções condicionais.
Atente-se agora nos exemplos (16) a (18), que configuram o último
sub-conjunto das orações de comentário atestadas no corpus:
(16) “Os cortes no pessoal -- sempre um processo extremamente
penoso neste país -- aconteceram precipitadamente, como é habitual.”
(17) “Os partidos mais votados foram, como se esperava, os unionistas, partidários da ligação do território à Grã-Bretanha.”
(18) “O acto foi, como é costume, acompanhado pela marcha nupcial, e o casal mais idoso que compareceu à cerimónia era formado por
Manuel Pedroso, de 62 anos, e Zulmira Santos, de 67”.
Nestes exemplos, a oração introduzida por ‘como’ expressa um comentário do falante sobre a conformidade entre o que se assere e aquilo que
constitui um horizonte de expectativas. Por outras palavras, o falante avalia
a situação expressa na oração âncora como esperada ou conforme às expectativas. Neste contexto ‘como’ é substituível por ‘conforme’.
Se se considerar que expectativas são crenças, então a função da oração parentética pode também ser analisada no âmbito epistémico. De facto,
parece consistente argumentar que uma situação que corresponde a uma
expectativa do falante (ou de um grupo mais vasto, no qual ele se insere)
é uma situação cuja probabilidade de ocorrência é avaliada como elevada.
Nos exemplos em apreço, o facto de não haver uma indexação explícita
da expectativa ao universo cognitivo do falante (note-se a ocorrência da 3ª
pessoa em todas as orações introduzidas por ‘como’, e do pronome impessoal se em (17)) induz a interpretação de que se trata de uma expectativa
compartilhada por toda a comunidade.
Avaliar a situação descrita na âncora como esperada ou previsível é,
pois, a função discursiva destas construções. A ocorrência destas orações
parece-me poder corresponder a duas estratégias discursivas distintas, por
parte do falante: encobrir uma opinião pessoal sob a capa de uma expectativa geral ou diminuir o grau de saliência cognitiva da informação expressa.
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O género discursivo e a inserção do fragmento num contexto mais vasto
serão elementos-chave para a apreensão da estratégia posta em jogo.
Note-se que há de novo uma forte afinidade entre estas orações e as
orações relativas de frase, como se comprova comparando (17) com (17 a):
17 (a) Os partidos mais votados foram os unionistas, partidários da
ligação do território à Grã-Bretanha, o que era esperado.
Em ambos os casos, a oração suplemento convoca a situação descrita
na âncora para sobre ela produzir um comentário. Esta afinidade evidencia
a natureza anafórica da oração comentário: ‘como’ retoma anaforicamente
a situação previamente descrita, que funciona globalmente como um antecedente: ‘como era esperado’ equivale, portanto, a ‘isso era esperado’.
No entanto, contrariamente ao que acontece com as orações relativas
de frase, nas orações de comentário não pode ocorrer a negação, justamente porque se trata de orações que confirmam uma expectativa. Contraste-se (17b) com (17c):
17 (b) Os partidos mais votados foram os unionistas, partidários da
ligação do território à Grã-Bretanha, o que não era esperado.
17 (c) *Os partidos mais votados foram os unionistas, partidários da
ligação do território à Grã-Bretanha, como não era esperado.
Em jeito de síntese, direi que as orações de comentário introduzidas por
‘como’, presentes no nosso corpus, envolvem epistemicamente o falante,
que avalia a informação contida na âncora como conhecida ou expectável,
ou marca o seu grau de compromisso relativamente à verdade dessa informação. O facto de ‘como’ ser comutável por ‘conforme’ apenas em dois
subconjuntos de exemplos, na série dos que ilustram comentários (cf. (8) a
(10) e (16) a (18)), parece apontar para uma afinidade semântico-pragmática entre eles.
2.3. Vejamos agora alguns exemplos que ilustram o último subtipo de
orações introduzidas por ‘como’ que vamos contemplar neste estudo, substancialmente distintas das que até aqui foram abordadas:
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(19) O projecto de despoluição da ria de Aveiro está, assim, em concretização há já alguns anos, mas as outras medidas de resolução, como
afirma Duarte Esmeraldo, «estão ainda por lançar» .
(20) É «rock, e nem mais uma palavra», como anuncia a organização.
(21) O trabalho de dramaturgia, a cargo de Miguel Romeira, procura,
como diz o próprio encenador, «conferir ao texto um novo impacto e
actualidade».
(22) José Graça foi um dos últimos, quando, em 8 de Fevereiro deste
ano, rescindiu amigavelmente o seu contrato de trabalho, ficando assim,
como diz, com mais tempo para dedicar aos problemas da freguesia.
Nestes exemplos, a oração introduzida por ‘como’, substituível por
‘segundo’, não expressa um comentário do falante sobre o conteúdo da
oração âncora, antes apresenta a fonte da informação por ela veiculada.
Serão aqui designadas de orações de relato de discurso. Há afinidades
entre os exemplos (19) a (22) e o exemplo seguinte, onde ocorre uma oração suplemento que se apõe a discurso citado:
(23)-“Mas tu não passas de um garoto”, disse o rei.
De facto, verifica-se, em todos os casos, a ocorrência de verbos declarativos na oração suplemento, bem como a posposição do sujeito. No
entanto, contrariamente ao que acontece nas orações que se apõem, introduzindo discurso citado, nos exemplos (19) a (22), o falante, tipicamente,
não cita na totalidade o discurso produzido por outrem, antes o inscreve
(parcialmente) no seu próprio discurso. Essa inscrição, na escrita, pode
envolver o recurso a aspas (cf. (19) a (21)) ou não (cf. (22)).Trata-se de uma
forma híbrida de incorporação do discurso de outrem, na qual se imbricam
discurso citado e discurso produzido pelo relator.(17) Muito frequente nos
géneros jornalísticos, estas orações identificam a fonte da informação, permitindo ao locutor assumir-se como um intermediário, com o consequente
distanciamento enunciativo que daí advém.
(17) Note-se que seria possível introduzir uma distinção entre relato de re e relato de dicto ou
verbatim: quando aparecem as aspas, estaríamos perante um relato de dicto; nos outros casos,
o locutor apenas se propõe relatar o que foi dito, e não propriamente a forma como foi dito.
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Não são apenas verbos declarativos os que ocorrem neste tipo de orações. Também verbos de atitude proposicional, como crer, pensar, supor,
podem ocorrer em orações introduzidas por ‘como’ que cumprem a mesma
função de inscrever no discurso uma outra instância enunciativa, a fonte
responsável pela informação (ou parte da informação) contida na âncora,
como atesta o exemplo seguinte, retirado do corpus:
(23) “Alguém, ou «um grupinho», como pensa a GNR, se lembrou de,
durante a noite, furar pelo menos dois dos pneus dos carros que estivessem estacionados nas ruas.”

3. Conclusões
O estudo realizado permite enunciar as seguintes conclusões:
a) As orações introduzidas por ‘como’ que integram o corpus comportam-se, do ponto de vista sintático, como orações de suplemento, estruturalmente não integradas na oração âncora.
b) Do ponto de vista semântico-pragmático, os dados recolhidos
repartem-se pela seguinte tipologia: (i) orações de exemplificação,
(ii) orações de comentário (iii) orações de relato de discurso.
c) As orações tipologizadas em (i) e (ii) articulam-se com a âncora
através das relações discursivas de, respetivamente, elaboração por
exemplificação e comentário. Já as orações de relato de discurso
não são explicáveis em termos de relações discursivas, mas antes
em termos de identificação de uma fonte enunciativa distinta do
falante.
d) Ao serem convocadas pelo falante, as orações parentéticas introduzidas por ‘como’ cumprem sempre uma função discursiva:
validação ou reforço do dito ((i) e (ii)), sinalização da fonte de
informação ((iii)), com a concomitante desresponsabilização do
falante pela asserção contida na âncora.
Dado o caráter aleatório da extração dos dados, não se exclui que a
tipologia proposta possa vir a ser mais finamente granulada.
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FORMAS DE REALIZAÇÃO DO PRONOME CLÍTICO EM
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BY PORTUGUESE HERITAGE SPEAKERS LIVING IN FRANCE
Manuela Casa Nova
UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL

manelalf@hotmail.com

O presente estudo visa determinar o papel da transferência linguística na aquisição do Português como língua de herança, por parte de um grupo de 18 falantes de herança de Português Europeu, residentes em França, através da aplicação
de um teste de ordenação das palavras que incide sobre a posição do pronome
clítico em Português. Sendo o Francês uma língua com uma posição clítica predominante, a próclise, o desempenho dos falantes de herança lusodescendentes
é comparado com o de um grupo de falantes monolingues da mesma faixa etária (7-12 anos). Conclui-se que os falantes de herança adquirem o sistema de
pronomes clíticos do português seguindo um percurso de aquisição semelhante
aos falantes monolingues, embora o processo leve mais tempo, porque se revelam suscetíveis ao fenómeno de transferência linguística. Os resultados indicam
ainda a influência do fator idade na aquisição desta propriedade, verificando-se
que os falantes mais velhos atingem resultados melhores, e que o tempo de exposição à língua, embora possa condicionar determinadas competências ao longo
do processo de aquisição, não é um fator com tanto peso quanto o fator idade.
Palavras-chave: bilinguismo, língua de herança, cliticização, ênclise, próclise
The present study aims to determine the role of language transfer in the acquisition
of Portuguese as a heritage language by a group of 18 heritage speakers of European Portuguese (EP) living in France, on the basis of a word order test focused
on clitic placement in EP. Since French is a language with clitic pronouns, the
predominant position of which is proclitic, the performance of Luso-French heritage speakers is compared with a group of monolingual speakers with the same
age (7-12 years). The results show that heritage speakers of Portuguese acquire the
system of clitic pronouns in Portuguese in a similar way as monolingual speakers,
although the process takes longer, even because they reveal susceptible to the phe-
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nomenon of language transfer. The results also indicate the influence of age, since
older speakers achieve better results. Moreover even though the length of exposure
to the heritage language may condition certain skills throughout the acquisition
process, it doesn’t have as much weight as the age factor.
Keywords: bilingualism, heritage language, cliticization, enclisis, proclisis

0. Introdução
Atualmente, o multilinguismo é uma realidade instalada, pois representa
cada vez mais uma resposta a muitas das necessidades da população mundial. As taxas de migração mais acentuadas a partir do século XX contribuíram naturalmente para esta tendência. No que concerne ao caso lusitano, o
êxodo deu-se sobretudo para países como a França ou a Alemanha, onde o
Português era deixado para trás, como consequência do contacto permanente
com a língua do país de acolhimento e da urgência de adaptação ao mesmo.
Esta realidade constitui o ponto de partida para o surgimento de um
considerável número de estudos na área da aquisição de línguas, nomeadamente da aquisição bilingue, distinguindo diferentes tipos de falantes: 1)
falantes bilingues simultâneos, que adquirem ambas as línguas na infância,
podendo atingir níveis de proficiência bastante aproximados entre as duas
línguas; 2) bilingues sequenciais, assim denominados por serem falantes
que adquirem a segunda língua numa fase posterior à primeira, podendo
mostrar efeitos de um período crítico para a aquisição da linguagem (Lenneberg, 1967); 3) falantes de herança (FH), aos quais apenas recentemente
se tem dado mais atenção, pois constituem um tipo peculiar de bilinguismo,
partilhando características com os dois tipos de falantes acima descritos.
A língua de herança (LH) é um termo com forte pendor sociolinguístico, pois refere-se à aquisição de uma língua minoritária em contexto de
migração. Caracteriza-se por ser aprendida no seio familiar desde tenra
idade, pelo que, na maioria dos casos, é a primeira língua a ser adquirida pela criança. Contudo, em determinada fase da infância, na maioria
dos casos antes da entrada na escola, cresce o contacto diário da criança
imigrante com a língua maioritária, que convive com a LH, ou que acaba
mesmo por substitui-la radicalmente, quando este passa a usar exclusivamente a língua dominante, recorrendo à LH em escassas situações. Assim,
a LH, apesar de ser uma língua adquirida naturalmente desde a infância
precoce, não é a língua dominante do FH.
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O desempenho linguístico dos três tipos de falantes bilingues acima
enunciados pode variar substancialmente, pelo que um dos âmbitos em
que se desdobram mais investigações é na comparação entre a aquisição
bilingue e a monolingue, no sentido de perceber se são processos idênticos ou dissemelhantes. Autores como Meisel (2007) e De Houwer (2005)
acreditam que o desenvolvimento se dá de igual forma entre os diferentes
grupos de falantes, quando se trata de bilinguismo simultâneo.
O presente artigo debruça-se justamente sobre este tipo de questões,
tendo como suporte os resultados de um estudo empírico sobre a competência de falantes de herança de segunda e terceira geração, ou seja, filhos
e/ou netos de emigrantes portugueses que residem atualmente em França.
O estudo incide especificamente sobre a aquisição do sistema de colocação
de pronomes clíticos do Português Europeu (PE), uma propriedade gramatical complexa, que é estabilizada bastante tarde na aquisição nativa do
português. Proponho-me assim a verificar se, nesta área, o desempenho dos
FH se assemelha ao de falantes monolingues (FM) portugueses pertencentes à mesma faixa etária.
É importante realçar que, ao comparar um grupo de falantes monolingues com um grupo bilingue, não se pressupõe que a competência dos
primeiros seja a ideal, e a dos segundos uma cópia da primeira. Assume-se,
isso sim, que a competência bilingue tem particularidades que a tornam
especial, já que os FH não são um grupo homogéneo, podendo o seu nível
de proficiência “variar de muito básico a muito elevado” (Barbosa e Flores,
2011: 82).
O trabalho foi dividido em várias secções. Começa-se por expor sumariamente os conceitos adjacentes ao fenómeno da cliticização nas línguas
alvo, nomeadamente o conceito de próclise. De seguida, abordam-se dois
estudos prévios incidentes justamente nesta propriedade gramatical, ainda
que num se estude o Português como LH (Barbosa e Flores, 2011), e no
outro o Português como L1 (Costa e Lobo, 2013). Posteriormente, desenvolve-se a apresentação do estudo propriamente dito, com destaque para a
caracterização dos falantes, para a metodologia adotada, para as questões
de investigação inicialmente colocadas, e só depois para os resultados. São
apresentados separadamente os resultados dos dois grupos na ênclise, na
próclise, e noutro tipo de contextos, a explicar adiante. Analisam-se ainda
os resultados à luz de fatores extralinguísticos como o fator etário e a exposição formal à língua e, por fim, discutem-se os resultados obtidos, comparando-os com os do grupo de herança luso-alemão do estudo de Barbosa e
Flores (2011).
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1. A posição dos pronomes clíticos
1.1 Em português europeu
Dada a organização morfológica que o Português exibe, podemos distinguir a palavra, o afixo e o clítico, sendo este último um item lexical sem
acento prosódico, por oposição aos restantes dois. Isto significa que, ainda
que tenha certa liberdade posicional numa frase, o clítico depende necessariamente de uma palavra acentuada adjacente, a que tipicamente se chama
palavra hospedeira (Martins, 2010: 25). A ligação inevitável entre o clítico
e o seu hospedeiro, através da qual se forma uma palavra prosódica, tem o
nome de cliticização.
No que à posição do clítico diz respeito, o Português Europeu apresenta alguma complexidade, no sentido de que assume três possíveis posições em adjacência verbal: a ênclise, a próclise e ainda a mesóclise, que
não será abordada neste estudo por ser um fenómeno marginal no PE.
A ênclise consiste na colocação do clítico à direita do verbo, e parece
ser a que oferece mais facilidade aos falantes portugueses monolingues,
sendo, aliás, o primeiro contexto a ser adquirido (Costa e Lobo, 2013). Este
contexto emprega-se em:
(1) Orações de sujeito nulo
Ø Vendem-se casas.
(2) Orações de sujeito pré-verbal (com a exceção dos casos em que o sujeito
faz parte de expressões não referenciais quantificadas, a ver abaixo)
Os alunos fazem o teste. → Os alunos fazem-no.
(3) Articulação tópico/comentário
Estes sapatos, comprei-os naquela loja.
(4) Advérbios de frase
Normalmente ligo-lhe todos os dias.
A próclise ocorre quando o clítico precede o verbo na presença de um
elemento proclisador, a saber (Martins, 2010):
(5) Negação
Ele não receitou nada à paciente. → Ele não lhe receitou nada.
*Ele não receitou-lhe nada.
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(6) Sintagmas QuQuem comprou as bebidas? → Quem as comprou?
*Quem comprou-as?
(7) Expressões não referenciais quantificadas
a. Quantificadores indefinidos
Alguém levou os casacos. → Alguém os levou.
*Alguém levou-os.
b. Quantificadores negativos
Nenhum aluno respeita o professor. → Nenhum aluno o respeita.
*Nenhum aluno respeita-o.
c. Quantificadores universais
Todos agradeceram ao Manuel. → Todos lhe agradeceram.
*Todos agradeceram-lhe.
(8) Advérbios aspetuais
Já conheci o teu irmão. → Já o conheci.
*Já conheci-o.
(9) Advérbios focalizadores
Só tu me compreendes.
*Só tu compreendes-me.
(10) Advérbios enfatizadores
Eu bem te avisei.
*Eu bem avisei-te.
(11) Orações subordinadas
Perguntei-lhe onde guardou as chaves. → Perguntei-lhe onde as
guardou.
*Perguntei-lhe onde guardou-as.
(12) Imperativas com que
Que me caia já o teto em cima.
*Que caia-me já o teto em cima.
Exposta esta panóplia de situações que impõe um posicionamento
proclítico nas frases, e mesmo sendo esta complexidade já suficiente para
causar variação linguística, acresce ainda o facto de a posição clítica ser
distinta entre a variedade europeia do Português e o Francês, como se verá
de seguida.
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1.2 Em francês
A nível lexical, os pronomes clíticos do Francês são semelhantes aos
do Português, na medida em que “ils s’appuient phonologiquement sur un
hôte, contrairement aux mots, et forment avec lui un seul mot prosodique”
(Bluijs, 2008: 3).
O que difere realmente entre os dois sistemas linguísticos é a posição
dos clíticos na frase, sendo a proclítica a mais frequente em Francês. Ainda
assim, o paradigma não foi desde sempre este, uma vez que, olhando para
a evolução da língua francesa, como nos propõe Bluijs (2008), no francês
arcaico era gramatical usar os dois contextos, a ênclise e a próclise. Hoje,
isso não é possível. Veja-se o exemplo:
(13) Pierre le lit.
*Pierre lit le.
O único caso na língua francesa em que esta regra não se confirma é
nas construções de imperativo afirmativo, nas quais o pronome se coloca
em ênclise, seguindo o verbo. No caso do imperativo negativo, o clítico
volta a ocupar a posição proclítica: “En français standard, les clitiques
apparaissent comme enclitiques avec les impératifs positifs, mais comme
proclitiques avec les impératifs négatifs” (Miller e Monachesi, 2003, p. 8).
(14) Lis-le!
		
Ne le lis pas!
Também Miller e Monachesi (2003) salientam que a posição dos clíticos é definida por princípios sintáticos e morfossintáticos : “le principe
de positionnement des clitiques fait référence à des propriétés syntaxiques
(contiguïté au verbe) et morphosyntaxiques (forme finie, non finie, impérative) et non prosodiques”.

2. Estudos prévios sobre aquisição da colocação clítica em
português L1 e português LH
São inesgotáveis os estudos experimentais incidentes na competência linguística de falantes bilingues. O Inglês é claramente uma língua privilegiada neste aspeto, uma vez que serve de impulso a muitos desses estudos,
no entanto o panorama tem-se alargado, e tem crescido o interesse pela

Formas de realização do pronome clítico em Português Europeu por falantes de herança luso-franceses 119

abordagem com base noutras línguas como o Alemão, o Espanhol e mesmo
o Português.
Os falantes de herança, enquanto detentores de um perfil linguístico
particular, só recentemente têm recebido atenção, pelo que há ainda muito
por descobrir relativamente ao seu perfil linguístico. Não obstante, os
estudos vindos a público lançam já algumas conclusões que nos permitem
conhecer melhor o cerne do bilinguismo, nomeadamente do bilinguismo
de herança.

2.1. Barbosa e Flores (2011)
Importante para o meu presente estudo é o trabalho de Barbosa e Flores
(2011), cuja metodologia serviu de base a este estudo. O trabalho é centrado justamente no mesmo tipo de informantes e na mesma propriedade
gramatical que analiso. A sua pesquisa é baseada na competência de falantes de herança de segunda geração residentes na Alemanha, no que respeita
à posição dos clíticos na variedade europeia do Português. Compara, por
isso, a competência do grupo de herança, constituído por doze elementos com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, com um grupo de
controlo monolingue com o mesmo número de elementos e com idades
semelhantes.
O estudo é desenvolvido com o objetivo de verificar como é que os
jovens emigrantes de segunda geração, que têm o Português como LH e o
Alemão como língua dominante, desenvolvem o conhecimento do sistema
clítico português, e se o fazem de forma semelhante ao grupo monolingue.
De forma a tratar os dados com mais detalhe, foram analisados fatores
extralinguísticos como a idade dos falantes e a exposição formal à LH,
uma vez que dentro do grupo havia bastante variação relativamente ao
número de horas de aulas de Português já frequentadas pelos sujeitos até
ao momento da entrevista (entre 0h a 1140h).
O teste, uma tarefa de ordenação de frases, era constituído por 18 frases (16 com clíticos, 4 delas com contextos de ênclise e 12 com elementos
desencadeadores de próclise).
Numa abordagem inicial relativamente à percentagem de acerto dos
contextos proclíticos, verifica-se que o grupo monolingue atinge uma
média de 93.1%, ao passo que o grupo de herança regista uma percentagem de 50%. Dada esta disparidade significativa de resultados, as autoras
partem para uma análise mais minuciosa, dividindo o grupo de herança por
idades e posteriormente por nível de exposição ao ensino formal.
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Com base no fator idade, são constituídos dois subgrupos, falantes
mais novos (7-10 anos) e falantes mais velhos (12-15 anos). Relativamente
à produção de próclise, o sub-grupo de falantes mais novos tem uma percentagem de acerto significativamente mais baixa do que os falantes mais
velhos (26.4% contra 73.6% de acerto, respetivamente), revelando a importância do fator etário na aquisição da linguagem, sobretudo de uma LH.
Numa segunda etapa, as autoras dividem o grupo dos FH em três
subgrupos de falantes de herança de acordo com o número de horas de
frequência do curso extracurricular de Português Língua de Herança. Relativamente à variável ‘instrução formal’, os resultados não revelam diferenças significativas entre os grupos, o que nos leva a concluir que a exposição
ao ensino formal é um fator com menos peso na aquisição dos padrões de
colocação clítica.
Em suma, os FH seguem o mesmo padrão e estratégias de aquisição
que os FM, começando por usar a ênclise em vez da próclise em faixas
etárias mais baixas, mas acabando por adquirir a próclise em idades mais
avançadas. No entanto, esse processo dá-se de forma mais lenta e tardia,
uma vez que o grupo de controlo, com 7 anos, mostra já um conhecimento
robusto da cliticização, mas os FH não. O desempenho distinto dos dois
grupos tem, portanto, origem na idade dos falantes e nas diferentes condições de input a que os FH estão sujeitos, sendo que a exposição formal
parece não ter um impacto muito significativo nos resultados.

2.2. Costa e Lobo (2013)
Costa e Lobo (2013) estudaram a aquisição dos padrões de colocação dos
pronomes clíticos por parte de crianças monolingues do PE. Os autores
apontam que, no início do processo, as crianças portuguesas tendem a
produzir elevadas taxas de omissão, derivadas de uma generalização da
construção de objeto nulo (Costa e Lobo, 2006; 2013). Segundo os autores, esse comportamento linguístico prolonga-se, nos falantes de Português
Europeu (ao contrário de outras línguas românicas), até idades tardias. Para
estudar de forma mais sistemática a aquisição dos padrões de colocação do
clítico, os autores construíram uma tarefa de produção induzida, aplicada a
dois grupos distintos: crianças portuguesas monolingues em idade pré-escolar e escolar, entre 5 e 6 anos, e um grupo de controlo constituído por 20
adultos, com idades entre os 19 e os 40 anos. De um conjunto de 36 frases,
12 induziam a produção de ênclise, sendo que 8 eram orações simples e 4
orações coordenadas sem proclisador. As restantes 24 frases induziam res-
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postas proclíticas, com elementos proclisadores cuidadosamente pensados
(4 itens com negação; 4 com sujeitos negativos ‘ninguém’; 4 com sujeitos
quantificados ‘todos’; 4 com advérbios ‘já’; 4 com orações subordinadas
completiva; 4 com subordinadas adverbiais causais).
Numa visão geral, verifica-se que os falantes praticamente não usam
próclise quando é requerida a ênclise (99% de acerto em todos os grupos).
No entanto, ocorre o contrário em todos os grupos, isto é, o uso de ênclise
em vez de próclise. Nestes contextos, o grupo de 5 anos atinge 36% de
acerto, o grupo de 6 anos regista 53.8% e os adultos respondem acertadamente com uma média de 88.8%.
Dada esta variação, os autores analisaram cada um dos contextos proclíticos, concluindo que existe uma ordem de aquisição dos distintos contextos de próclise, sendo a negação a primeira variante a ser adquirida e os
sujeitos quantificados a mais tardia:
“negação > sujeitos negativos + orações completivas > advérbio já> orações
adverbiais > sujeitos quantificados” (Costa e Lobo, 2013: 280,281).

De uma forma geral, o estudo serve para concluir que, com 6 anos,
os falantes já não são suscetíveis à omissão dos clíticos, pelo menos no
caso do clítico se, ainda que a generalização da ênclise se prolongue até
idades tardias. Relativamente ao desenvolvimento díspar entre contextos
proclíticos, os autores encontram resposta na hipótese de que a complexidade e a variação do sistema atrasa o desenvolvimento. Ou seja, Costa e
Lobo (2013) consideram que “quanto mais simples são os traços sintáticos,
mais estável é o sistema num determinado contexto e mais precoce é a
aquisição” (p. 13). As estratégias de aquisição e as tendências de produção
de determinado comportamento não resultam, neste caso, de variações no
input, mas sim de fatores gramaticais e lexicais.

3. O presente estudo
Este estudo, cuja metodologia é de base experimental, é do tipo transversal,
pois é constituído por uma análise comparativa de dois grupos, distintos
no que concerne ao contexto de aquisição do Português. A recolha dos
dados de cada falante foi feita num dado momento apenas, como discriminarei adiante, e a respetiva decomposição da informação será traduzida em
resultados quantitativos e estatísticos, de forma a auxiliar a compreensão
dos dados.
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3.1. Os participantes sob investigação
Esta investigação reuniu um total de 36 participantes, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, distribuídos de forma equilibrada entre
dois grupos: o grupo experimental de 18 falantes de herança e o grupo de
controlo, que inclui 18 crianças monolingues portuguesas.
3.1.1. Falantes de herança

O grupo de falantes de herança é constituído por 18 falantes com uma
média de idade de 9,33 (Desvio-padrão/DP = 1,50), 9 do sexo masculino e
9 do sexo feminino.
Dois dos participantes nasceram em Portugal (FH_3 e FH_7), tendo
emigrado para França com cerca de 3 anos de idade, sem terem frequentado o infantário no país de acolhimento. Os restantes elementos do grupo
nasceram em França, em Champigny-sur-Marne, cidade localizada a cerca
de 12 km a leste de Paris, local onde foram testados. Cinco deles são emigrantes de segunda geração, sendo os restantes de terceira, uma vez que os
avós já se haviam instalado em território francês e os pais (ou o pai/mãe)
cresceram, também eles, em França.
O perfil sociolinguístico destes falantes foi traçado com base num
questionário sociolinguístico. Relativamente à constituição familiar, cinco
dos informantes têm pai e mãe portugueses (FH_3, FH_7, FH_8, FH_9 e
FH_18), nascidos em Portugal, há um caso de família monoparental em
que a mãe é portuguesa (FH_2), e cinco casos em que ambos os pais são
luso-franceses, já nascidos em França sendo esses os informantes emigrantes de terceira geração (FH_10, FH_11, FH_13, FH_16 e FH_17). Nos
restantes sete casos, um dos pais é francês e outro português. Isto tem
implicações relativamente à(s) língua(s) utilizadas no seio familiar. Em
todos os casos o Francês é a língua dominante, sendo a língua de socialização e interação diária fora de casa. Nestes sete últimos casos específicos, o
contacto com o Português dá-se sobretudo na interação com os avós, pois
estes falantes assumem falar em casa maioritariamente Francês. Apenas
quatro informantes assumem usar maioritariamente o Português em casa
(FH_7, FH_8, FH_9 e FH_18). Os restantes admitem utilizar ambas, ou
mais até o Francês, nos casos em que um dos pais não sabe tão bem Português (FH_1, FH_2, FH_3, _FH_4, FH_5, FH_11 e FH_14).
Interrogados sobre o(s) domínio(s) do Português em que sentem mais
reservas, foi quase unânime o domínio da produção escrita, no qual regis-
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tei onze respostas. Curiosamente, apenas três dizem sentir dificuldades na
produção oral, enquanto a compreensão auditiva e a leitura reúnem cinco
registos cada. Isto comprova o prognóstico de Polinsky e Kagan (2007)
que afirmam que os FH são melhores a ouvir, falar e ler do que a escrever
na sua língua de herança.
Um outro fator coincidente no percurso da maioria do grupo é a escolarização em Português, que não se aplica apenas a dois dos informantes
(FH_6 e FH_7), que planeiam inscrever-se em breve. Dos restantes, quatro
frequentam a escola portuguesa há 1 ano (FH_2, FH_3, FH_4 e FH_14),
seis há 2 anos (FH_1, FH_5, FH_8, FH_9, FH_11 e FH_12), dois há 3 anos
(FH_10 e FH_17) e finalmente três crianças frequentam-na há cerca de 4
anos (FH_13, FH_15 e FH_16). O falante mais velho (FH_18) diz ter frequentado a escola portuguesa ao longo de 5 anos, tendo dado por concluído
já esse processo.
Tendo em conta que estas aulas decorrem ao longo de 1h30m apenas
um dia por semana, e que a professora tem que recorrer ao Francês em
determinadas circunstâncias durante as aulas, conclui-se que, ainda que
seja ótima a escola portuguesa para que estas crianças mantenham ativo o
Português no seu quotidiano, não é de todo suficiente para desencadear por
si só o processo de aquisição. Desta forma, depreende-se que o pouco contacto que estas crianças têm com o Português é maioritariamente informal.
3.1.2. Falantes monolingues

O grupo de controlo é constituído também por 18 falantes monolingues, 8
do sexo feminino e 10 do sexo masculino, numa faixa etária equivalente à
dos falantes de herança (média = 9,22; DP = 1,44).
Todas as crianças residem no distrito de Braga, norte de Portugal, ainda
que algumas sejam de Vila Nova de Famalicão e outras de Vizela. Através de um questionário sociolinguístico adaptado ao perfil dos falantes,
foi possível apurar que todos os informantes nasceram em Portugal, nunca
tendo vivido fora do país.
Na escola, todos os elementos do grupo de controlo adquirem já o
Inglês como LE, no entanto não a usam fora do contexto formal.

3.2. Metodologia
O método experimental consiste num teste de produção oral com suporte
escrito, apresentado individualmente a cada participante. Os participantes
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tinham a tarefa de encarnar uma personagem e organizar as suas falas, de
forma a completar o diálogo entre um menino português e uma menina
estrangeira, que tinha dificuldades em construir frases em Português.
O teste, constituído por 22 frases, foi adaptado do estudo de Barbosa
e Flores (2011), contudo, dada a natureza de colocação clítica do francês,
este teste incluiu mais contextos de ênclise, tendo o mesmo número de frases nos dois contextos, ênclise e próclise. A tabela 1 apresenta os contextos
e respetivas frases experimentais.
Tabela 1. Contextos e frases experimentais.
Teste de produção oral
Sim, eu adoro a praia!
Eu também tenho fome.

Frases-despiste
Imperativo afirmativo

Frases com
ênclise

Orações de sujeito
pré-verbal

Orações de sujeito
nulo
Negação

Sim, eles assustam-me.
Eu vi-a ali.
Sim, a minha mãe colocou-a na bolsa.
A minha mãe preparou-nos um belo lanche.
É verdade, ela prepara-nos lanches deliciosos.
Eu senti-me muito bem.
Está bem, eu levo-a.
Para a próxima (ø) trago-os.

Ó que pena, não os vi!
Não, isso não me agrada.

Agora já os vi.
Talvez a minha mãe nos leve de carro ao parque.
A bola que me deste é muito pesada.
Orações subordinadas
Sim, a pastelaria onde ela as compra é aqui ao
relativas
lado.
Orações subordinadas Achas que a magoaste?
completivas
Ela perguntou se eu te levava para lanchar.
Ninguém me oferece um novo.
Quantificadores
Alguém o ofereceu ao meu irmão.
Advérbios aspetuais

Frases com
próclise

Vai lá e pede-lhe desculpa.
Procura-o nos bolsos ou na bolsa.
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Os pronomes clíticos foram selecionados equitativamente a nível de
caso, pessoa e número.

3.3. Questões de investigação
Uma característica crucial do bilinguismo é a convivência de dois sistemas
linguísticos distintos na mente do falante, o que motiva o objetivo central
deste estudo. Neste sentido, pretende-se essencialmente saber se, ao ter que
recorrer a uma das gramáticas, o falante é capaz de inibir a outra, ou se permite a ocorrência de transferências de um sistema linguístico para o outro.
Sendo assim, este estudo parte de três questões de investigação (QI).
QI1: Os FH seguem o padrão de aquisição dos FM?
Segundo Costa e Lobo (2006), a aquisição nativa do sistema de clíticos
no PE não é uniforme, passando por diferentes fases, começando por uma
fase de omissão em idade pré-escolar que se prolonga até pelo menos até
aos 6 anos. De seguida, há uma tendência para a produção maciça de clíticos que favorece fortemente o padrão enclítico, mesmo em contextos de
próclise. O contexto proclítico acaba por ser adquirido mais tardiamente, e
também de forma faseada, começando pela negação.
Se o padrão de aquisição dos falantes bilingues luso-franceses se assemelha à aquisição monolingue, os participantes generalizarão a ênclise,
mesmo em presença de agentes proclisadores, o que por um lado demonstra
que é capaz de inibir a gramática francesa, que generaliza a próclise, e por
outro que não adquiriu ainda completamente esta propriedade gramatical.
QI2: Os FH são suscetíveis à ocorrência de transferência
linguística?
Como foi sublinhado, o sistema de clíticos português não coincide
com o francês a nível da colocação dos pronomes clíticos, uma vez que
o primeiro tem três contextos possíveis (ênclise, próclise e mesóclise) e o
segundo tem apenas dois (ênclise e próclise), sendo que os casos de ênclise
neste último são muito restritos
Por isso, se ao longo do teste se verificar que o falante tende em colocar
o clítico antes da forma verbal, mesmo numa construção SVO, esta tendência terá de ser motivada por transferência linguística, já que na aquisição
do PE não existe a tendência de uso da próclise em vez da ênclise. Esta
tendência comprovaria que os FH, nesta propriedade específica, não seriam
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capazes de inibir as regras da gramática dominante, o Francês, aquando da
ativação da gramática de herança. Isto poderá comprovar, além da transferência linguística, a hipótese da variação linguística que estipula que a
construção de uma gramática diferente por parte do FH é uma consequência do contacto de línguas e da variação que daí resulta.
QI3: A idade dos falantes influencia o seu desempenho
linguístico?
A idade parece ser um dos fatores extralinguísticos mais influentes no
processo de aquisição da linguagem. Muitos autores acreditam que existe
uma fase ideal para aquisição de uma língua nativa, a partir da qual uma
língua já não é adquirida seguindo o percurso de uma língua materna
(Bley-Vronman, 1990). Tendo em conta esta hipótese do período crítico
para aquisição das línguas, a faixa etária analisada neste estudo (7-12 anos)
é a considerada fulcral no desenvolvimento de algumas das propriedades
linguísticas mais complexas.
Se o fator etário for, de facto, importante, os falantes mais velhos (9-12
anos) demonstrarão um conhecimento mais estável da cliticização, ao
passo que os mais novos (7-8 anos) revelarão uma taxa de variação mais
elevada, tal como observado por Barbosa e Flores (2011) relativamente aos
falantes bilingues luso-alemães.
Importante será também verificar o desempenho do grupo de controlo,
confirmando, ou não, a proposta de idade de aquisição dos padrões de colocação dos clíticos em Português L1, avançada por Costa & Lobo (2013).

4. Resultados e tratamento dos dados
Os resultados serão apresentados conforme os dois contextos do teste, os
contextos de ênclise e os de próclise

4.1. Contextos de ênclise
São 10 as construções SVO que requerem a colocação enclítica. Em primeiro lugar, serão apresentadas as percentagens de acerto do grupo de controlo neste contexto, justamente para estabelecer um termo de comparação
relativamente ao que é expectável pelo grupo de herança.
O gráfico 1 apresenta a taxa de acerto nos contextos de ênclise dos
falantes monolingues, com indicação das percentagens de troca de ênclise
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por próclise, bem como a ocorrência de outro tipo de respostas, nos quais
se incluem omissões, construções frásicas sem sentido e desistências.

Gráfico 1. Contextos de ênclise: desempenho do grupo de controlo.

Como ilustra a representação gráfica, os resultados atingidos pelo
grupo de controlo nos contextos de ênclise são relativamente altos, perfazendo uma média de acerto de 82.2%, variando entre 40% e 100% (DP=
19.57).
Existe alguma variação, sobretudo nos falantes mais novos (7-8 anos),
cuja percentagem de acerto varia entre os 40% e os 80% (FM_1 ao FM_6).
Os falantes mais velhos (9-12 anos) apresentam taxas de acerto de ênclise
mais elevadas, variando entre os 80% e os 100%. Seis participantes apresentam 100% de acertos neste contexto (FM_8, FM_10, FM_14, FM_15,
FM_16 e FM_18). Assim, depreende-se que os falantes mais velhos têm
um conhecimento sólido da ênclise, enquanto os mais novos parecem ainda
apresentar um conhecimento instável desta propriedade.
Contrariamente ao que acontece no estudo de Barbosa e Flores (2011),
no qual se verifica que não há permuta do contexto enclítico pelo proclítico
nos dois grupos, a variação tem origem sobretudo em frases como «Sim,
eles assustam-me», «Eu vi-a ali.» e «A minha mãe colocou-a na bolsa»,
havendo algumas substituições por próclise. Contudo, ainda que este comportamento linguístico seja um pouco surpreendente por parte do grupo de
controlo, esta variação decorre principalmente no desempenho de falantes
mais novos, onde há registo de 17 trocas deste tipo, contra 5 registadas
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por falantes mais velhos. Concretamente, o grupo monolingue apresenta
uma média de 12.2% no que respeita ao uso de próclise nos contextos de
ênclise. Há ainda o registo de uma omissão do clítico (FM_13), na frase
«Procura-o nos bolsos ou na bolsa.», sendo essa a única ocorrência de
omissão no teste de todos os elementos do grupo de controlo.
O grupo de herança, por sua vez, revela resultados significativamente
distintos, ilustrados no gráfico 2.

Gráfico 2. Contextos de ênclise: desempenho do grupo de herança.

A média de acerto neste grupo é de 33.3%, significativamente mais
baixa do que a média do grupo de controlo, com uma variação entre 10% e
60% (DP= 16.8). O subgrupo mais novo (FH_1 ao FH_7) regista uma taxa
de acerto entre os 10% e os 30%, e o subgrupo mais velho acerta entre 10%
e 60%, havendo, por isso, muita variação.
Os falantes com maior percentagem de acerto neste contexto (FH_7,
FH_11 e FH_15) são os participantes que têm mais contacto com o Português no seu quotidiano. Esse facto explica, com certeza, as taxas de acertos
relativamente mais altas.
Com resultados de 60% encontramos apenas dois falantes (FH_12 e
FH_17), que possuem entre 2 a 3 anos de instrução formal em Português,
no entanto assumem falar apenas Francês em casa, o que, neste caso, relativiza a importância do fator da exposição informal à LH, parecendo por isso
mais decisivo para os resultados um input formal. Contudo, se a professora
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assume não abordar este conteúdo gramatical nas aulas, e se o FH_16,
que contabiliza 3 anos de instrução formal, atinge uns 30% equivalentes
à mesma média do FH_14, que tem apenas 1 ano, e do FH_6, que nem
sequer é escolarizado na LH, talvez a exposição formal à LH não pese da
mesma forma como o fator etário, do qual tratarei posteriormente.
Numa visão geral do teste, além de várias construções agramaticais,
praticamente todos os FH incorrem no erro de uso de próclise em contextos enclíticos. As frases mais problemáticas neste sentido para o grupo de
herança foram «A minha mãe colocou-a na bolsa.», a par de «Sim, eles
assustam-me.» e de «Eu senti-me muito bem.», nas quais se registaram
nove a dez trocas (num total de 18 casos possíveis) de ênclise por próclise
por parte de todos os FH em cada frase. As frases «Procura-o na bolsa ou
nos bolsos.» e «Está bem, eu levo-a.» foram as que registaram menos hesitações e erros deste tipo. A percentagem total de substituições de ênclise
por próclise ronda uma média de 38.8%, o que perfaz mais do dobro da
mesma variação do grupo monolingue.
No que concerne aos contextos de imperativo afirmativo, verifica-se
um comportamento correto de colocação de ênclise por parte dos falantes
de herança em apenas em 27.8% dos casos na frase «Vai lá e pede-lhe
desculpa.». A substituição de ênclise por próclise ocorre com uma média
de 33.3%. Na frase «Procura-o nos bolsos ou na bolsa.», o desempenho
não é melhor, pelo que se regista 22.2% de acerto da posição enclítica por
parte do mesmo grupo, e também 22.2% de substituição por próclise. No
entanto, como referirei adiante sobre esta frase, os falantes poderão ter sentido mais problemas lexicais do que dúvidas relativas à posição do clítico.
Ainda assim, o seu desempenho não parece sofrer influência do Francês
neste caso, uma vez que o imperativo afirmativo é o único caso do Francês
que induz a ênclise. Se os falantes recorrem mais à próclise neste contexto,
isso significa que generalizam esse posicionamento do clítico.
Com base nestes primeiros dados, podemos afirmar que os FM têm
um conhecimento bem mais estável da cliticização enclítica, ao contrário
dos FH que, pela constante troca de ênclise por próclise, nos levam a prognosticar que são suscetíveis ao fenómeno de transferência linguística, pois
recorrem com frequência a uma ordem típica da sua língua dominante.
No entanto, é também possível observar que duas das frases onde o grupo
de herança regista mais variação coincidem com as mesmas do grupo de
controlo, o que nos permite concluir que ambos os grupos são suscetíveis
a variação nesses contextos.
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Para analisar se a diferença entre os grupos de falantes monolingues
e falantes de herança é estatisticamente relevante, recorremos a testes não
paramétricos no programa SPSS(1). Um teste Mann-Whitney revela que de
facto as diferenças entre o grupo de FM e o grupo de FH são estatisticamente significativas (U 0 13,000, p < 0.001).

4.2 Contextos de próclise
O gráfico 3 mostra os resultados do grupo de controlo nos contextos de
próclise, representando as médias de acerto, de troca por ênclise e ainda de
outros contextos.

Gráfico 3. Contextos de próclise: desempenho do grupo monolingue.

A média de acerto registada pelos falantes nativos no contexto proclítico é de 72.2%, relativamente mais baixa do que a assinalada na ênclise, o
que não é surpreendente, uma vez que a próclise é um contexto mais complexo e de consolidação mais tardia do que a ênclise (Costa e Lobo, 2013).
Para verificar se as diferenças no desempenho deste grupo em ambas as
condições são significativas, foi aplicado um Teste de Wilcoxon, o qual
revela que as diferenças entre ambas as construções são de facto estatisticamente significativas (Z = - 2,159, p = 0,031).

(1) A opção por testes não paramétricos ao longo deste estudo deve-se ao facto de não se verificar homogeneidade das variâncias nem distribuição normal da amostra.
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As taxas de acerto variam entre 40% e 100%, sendo que há apenas três
informantes, entre os 10 e os 12 anos, que produzem próclise em todos
os contextos proclíticos. Quatro falantes atingem os 90% de uso correto,
tendo estes entre 8 e 11 anos, sendo que os restantes falantes mais novos
(FM_1, FM_2, FM_3, FM_5 e FM_5) não vão além dos 50% de acerto. O
desvio-padrão registado é de 21.57.
A substituição da próclise pela ênclise nestas frases regista-se em maior
número do que nos casos de ênclise, com cerca de 21,6% de ocorrências de
troca, sobretudo nas frases «Ela perguntou se eu te levava para lanchar.»,
«Não, alguém o ofereceu ao meu irmão.» e «Sim, a pastelaria onde ela as
compra é aqui ao lado.», nas quais mesmo os falantes mais velhos apresentam algumas hesitações. Ainda assim, a taxa de variação continua a ser
mais elevada no grupo de falantes mais novos (FM_1 ao FM_6).
O gráfico 4 indica a taxa de desvios nos contextos proclíticos no grupo
de falantes monolingues. Como se pode ver, regista-se maior taxa de erro
nas frases com os quantificadores indefinidos ‘ninguém’ e ‘alguém’, confirmando, assim, a observação de Costa e Lobo (2013), que sugerem ser esse
o contexto adquirido mais tardiamente.

Gráfico 4. Desvios na produção de próclise pelo grupo monolingue.
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O gráfico 5 mostra os resultados do grupo de FH.

Gráfico 5. Contextos de próclise: desempenho do grupo de herança.

A média de acerto do grupo de herança é de 43.9%. Apesar de este valor
ser mais elevado do que a taxa de acertos nos contextos enclíticos, um Teste
de Wilcoxon mostra que as diferenças entre ambas as condições não são
estatisticamente significativas (Z = - 1,358, p = 0,175), ao contrário do que
sucede no grupo FM. Os resultados variam entre 0% e 90%, revelando muitas dissemelhanças entre os elementos do grupo. O desvio-padrão é de 29.13.
Duas das crianças, ambas com 8 anos (FH_4 e FH_7), não produziram
corretamente nenhuma frase proclítica, o que estará possivelmente na base
do contacto mais corrente que têm com o Português do que outros informantes, assumindo a ênclise como posição que é adquirida primeiro na
aquisição L1 do PE (Costa & Lobo, 2013).
Da mesma forma, o falante FH_7, que comunica unicamente em Português em casa, revela uma maior taxa de troca de próclise por ênclise,
pois embora perceba perfeitamente o sentido das frases, assume o padrão
enclítico como o correto, mesmo em presença de elementos proclisadores.
No caso do falante FH_4, a percentagem de erro é proveniente sobretudo de contextos agramaticais em que o falante ordena as frases de forma
completamente aleatória, provavelmente devido a dificuldades lexicais.
Dos restantes casos, apenas um falante (FH_18), com 12 anos, atingiu
os 90% de acerto. Também este falante admite usar maioritariamente o Português em muitas situações diárias. O FH_18 apresenta um comportamento
distinto do descrito no FH_4, por exemplo, uma vez que a idade parece, na
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verdade, intervir na aquisição desta propriedade. Veja-se o grupo de falantes
mais novos (FH_1 ao FH_7), que não ultrapassa uma percentagem de acerto
de 60%, sendo que apenas um falante atinge esse valor, estando os outros
bastante aquém, comparativamente com o subgrupo mais velho. A média de
acerto nos contextos de próclise por parte dos falantes mais novos é de 20%.
Por outro lado, o subgrupo com 9-12 anos (FH_8 ao FH_18) regista percentagens acima dos 30%, com uma média de acerto de 59%.
É visível, além disso, que o grupo mais novo também produz muitas
omissões, desistências e construções frásicas sem sentido, mostrando que os
participantes não se sentem à vontade com esta propriedade da sua LH. Estas
respostas desviantes mostram ainda que apresentaram dificuldades especialmente na realização da tarefa, uma vez que produziram respostas absolutamente impensáveis, que certamente não realizam no quotidiano. É o caso de,
por exemplo, * Onde ela compra é aqui ao lado sim a pastelaria as.
Este grupo também apresenta a troca de próclise por ênclise em frases
como «Sim, a pastelaria onde ela as compra é aqui ao lado.», «Talvez a minha
mãe nos leve de carro ao parque.» e «A bola que me deste é muito pesada.».
Em geral, este tipo de variação ocorreu no grupo de herança com uma média
de 23.8%, resultados significativamente mais baixos do que a troca de ênclise
por próclise por parte do mesmo grupo, o que, uma vez mais, indicia a ocorrência de transferência linguística no desempenho destes informantes.
O gráfico 6 mostra as percentagens de produção desviante nas diferentes condições proclíticas, que consiste em permutas entre próclise e
ênclise. Aqui encontramos diferenças relativamente ao outro grupo.

Gráfico 6. Desvios na produção de próclise pelo grupo de herança.
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Ao contrário do grupo de controlo, que apresenta mais dificuldades
nas frases em que o elemento proclisador é um quantificador e menos nos
contextos de negação, o presente grupo apresenta um comportamento um
pouco divergente, uma vez que revela mais variação nas orações subordinadas, particularmente nas relativas, e menos nas expressões quantificadas. De comum há, por outro lado, taxas mais diminutas de variação
nos contextos de negação que, como Costa e Lobo (2013) preconizam, é
o primeiro contexto de próclise a ser adquirido pelos falantes L1, e pelos
vistos também pelos FH.
Estes valores de variação foram, no entanto, calculados tendo por base
apenas as trocas de próclise por ênclise, pelo que os restantes contextos
serão analisados seguidamente.

4.3. Outros contextos
Dadas as percentagens de variação entre os dois grupos, é insuficiente dizer
que esta se deve unicamente à alternância entre ênclise e próclise. Houve,
da mesma forma, registo de frases com omissões do clítico e desistências.
As permutas entre ênclise e a próclise parecem atestar que alguns
falantes ainda não dominam totalmente esta propriedade gramatical. No
entanto, perante a dúvida da ordem correta das frases, alguns falantes
cometeram outro tipo de erros, como construções frásicas sem sentido ou
omissões do clítico.
No que ao grupo de controlo diz respeito, estes erros foram naturalmente menos frequentes. Ainda assim, numa visão geral, há a ocorrência
de 1 omissão, 10 desistências, isto é, os informantes passaram as frases à
frente, pois não sabiam produzir a frase. Dez construções eram agramaticais, provocadas pela colocação aleatória do clítico. Isto constitui uma
percentagem de variação de 5.5% nos contextos de ênclise, sobretudo na
frase «Procura-o nos bolsos ou na bolsa.», e de 6.1% nos contextos de
próclise, com mais incidência na frase «Sim, a pastelaria onde ela as compra é aqui ao lado.». É importante referir que, uma vez mais, este tipo de
variação ocorreu maioritariamente no grupo dos falantes mais novos (7-8
anos), sendo que no dos mais velhos (9-12 anos) foram registadas apenas
1 desistência e 1 omissão.
Relativamente aos FH, estes números são claramente mais elevados,
perfazendo um total de 28 omissões, 10 desistências e 70 colocações agramaticais de clíticos, representando assim uma média de variação de 27.7%
na ênclise e 32.2% na próclise. A taxa de variação destes contextos é mais
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elevada na faixa etária mais juvenil. Por um lado, as frases enclíticas em
que o registo de variação está mais patente são «Vai lá e pede-lhe desculpa.» e «Procura-o nos bolsos ou na bolsa.», sendo esta última coincidente com a frase que causou mais dificuldades deste tipo ao grupo de
controlo. A nível de próclise, as frases mais problemáticas neste aspeto
foram as negativas «Ó que pena, não os vi!» e «Não, isso não me agrada».
As hesitações dos FH são justificadas por dificuldades lexicais, pois
alguns falantes bilingues desconheciam o significado de vocábulos e
expressões como colocou, pastelaria e ó que pena. Além disso, penso
que a frase «Procura-o nos bolsos ou na bolsa.» terá confundido alguns
falantes, pois parecem ter confundido o clítico ‘o’ com a conjunção coordenativa disjuntiva ‘ou’, omitindo o pronome ou produzindo frases como
«*Procura ou nos bolsos o na bolsa.».
No caso das frases negativas, a repetição do advérbio de negação «Não,
isso não me agrada.» parece também ter sido problemática e estimulado
maior percentagem de erro.
Relativamente aos clíticos colocados aleatoriamente na frase, esse foi
um dos principais motivos de erro verificado neste teste, sendo curiosa a
tendência de, na dúvida, colocar o clítico no início ou no fim da frase, ou
mesmo de utilizar uma estrutura de redobro do clítico como em «*A minha
mãe a colocou-a na bolsa.». Isto acontece principalmente no desempenho
dos falantes mais novos, não só bilingues, mas também monolingues, o que
nos remete para a importância de uma análise por grupos etários. Apesar de
serem nítidas as diferenças entre os dois grupos investigados, é importante
considerar não só a performance, mas também os fatores extralinguísticos.
A fim de analisar esse tipo de influência, segue-se uma secção dedicada ao
fator etário e à natureza do input, respetivamente, especialmente direcionadas para o grupo de herança.

4.4. Idade
Como disse, ambos os grupos sob investigação estão numa faixa etária
equivalente, compreendida entre os 7 e os 12 anos, escolhida propositadamente, já que é uma faixa etária considerada capital não só no desenvolvimento linguístico, como na sua perda (Flores, 2010). Nesta linha de
pensamento, esta secção é pertinente, uma vez que nos permitirá discernir
se os resultados dos falantes mais velhos são de alguma forma mais positivos, determinando assim que a idade é um fator importante na aquisição de
certas competências por parte dos falantes de herança.
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A fim de comparar o efeito do fator idade, ambos os grupos foram divididos em dois subgrupos, falantes mais novos (7-8 anos) e falantes mais
velhos (9-12 anos).
No grupo monolingue, o primeiro subgrupo é constituído pelos falantes
FM_1 ao FM_6, e o segundo subgrupo tem na sua constituição os restantes
FM_7 ao FM_18. Os resultados referentes a este grupo são apresentados
no gráfico 7. Para a comparação estatística dos resultados obtidos pelos
subgrupos, optei novamente por correr Testes Mann-Whitney, agora com
Correção de Bonferroni, uma vez que foi necessário comparar 4 subgrupos. Assim, o ponto de corte do valor p passou a ser de 0,013.

Gráfico 7. Desempenho linguístico dos falantes monolingues
na ênclise e na próclise por idade.

O gráfico 7 mostra que as médias de acerto no segundo subgrupo
são visivelmente mais elevadas do que as do primeiro. É de igual modo
manifesto um desenvolvimento mais positivo nos contextos enclíticos em
ambos os subgrupos, o que prova que, para os falantes monolingues, a
ênclise é um contexto menos complexo. Ainda assim, os dados revelam
também algum desenvolvimento do primeiro subgrupo para o segundo, o
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que comprova que entre os 7 e os 12 anos, as crianças portuguesas ainda se
encontram a desenvolver o seu conhecimento dos contextos que requerem
a próclise. Dois Testes Mann-Whitney comprovam que a diferença entre os
falantes monolingues mais novos e os mais velhos é muito significativa no
caso da ênclise (U = 12,000, p = 0,009), mas fica acima do ponto de corte
no caso da próclise (U = 17,500, p = 0,039).
Por sua vez, também o grupo de herança foi dividido com base nos
mesmos critérios, tendo o grupo de falantes mais novos sete falantes (FH_1
a FH_7), e o grupo de falantes mais velhos os restantes (FH_8 a FH_18).
O gráfico 8 agora apresentado ilustra justamente esta divisão de resultados,
com base nas médias percentuais de acerto de cada informante testado.

Gráfico 8. Desempenho linguístico dos falantes de herança
na ênclise e na próclise por idade.

É muito interessante verificar que a diferença entre os dois subgrupos
no caso da ênclise não é estatisticamente significativa (U =18,500, p =
0,064), ao contrário do que observamos no grupo de FM mais novos. Pelo
contrário, nos contextos de próclise, o desempenho do grupo de FH mais
velhos é significativamente superior ao dos mais novos (U = 8,500, p =
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0,006). Estes resultados mostram que, no caso das crianças bilingues, o
desenvolvimento dos seus conhecimentos de próclise é muito mais acentuado que o conhecimento da ênclise.
Ainda que sejam percentagens abaixo dos resultados monolingues,
podemos comprovar que os resultados dos FH a partir dos 9 anos são mais
elevados do que os resultados dos falantes com 7 e 8 anos, quer na ênclise,
quer na próclise.
No entanto, olhando para as percentagens de acerto de ambos os contextos no desempenho dos falantes mais velhos, é percetível um melhor
desempenho na próclise do que na ênclise, o que não é surpreendente se
associarmos esse desempenho à ocorrência de transferência linguística
procedente do Francês, língua dominante dos FH. Ainda que pareçam
seguir o mesmo padrão de aquisição que o grupo monolingue, à medida
que vão adquirindo os contextos de próclise, nos FH essa aquisição parece
ser reforçada pelo padrão do sistema de clíticos do Francês, onde a próclise
é claramente dominante. Neste sentido, encontramos casos de transferência numa estrutura linguística comum entre os dois sistemas linguísticos.
De facto a comparação estatística entre os subgrupos de FM e FH mostra que estes subgrupos apenas não diferem significativamente no caso dos
falantes mais velhos no contexto proclítico (U = 20,000, p = 0,024), ou
seja, com o avançar da idade, na próclise, os falantes de herança conseguem atingir um desempenho muito próximo dos falantes monolingues.
No entanto, os falantes mais novos comportam-se de maneira antagónica, apresentando uma taxa de acerto ligeiramente mais elevada na
ênclise, o que sugere que em estádios iniciais de aquisição da colocação
clítica, os FH seguem o mesmo padrão que os FM. Assim sendo, embora os
níveis de transferência linguística não sejam tão acentuados, os contextos
de próclise vão sendo gradualmente adquiridos, tal como no processo de
aquisição monolingue, ainda que de forma mais morosa.
Nos contextos de ênclise o desempenho dos falantes também melhora
com a idade, ainda que não tão nitidamente como na próclise. Isto significa
que parece haver influência positiva no caso da próclise e influência negativa no caso da ênclise. Este comportamento é distinto entre FM e FH, uma
vez que nos FM mais velhos o desempenho nos contextos ênclise é melhor
do que nos de próclise, e nos FH passa-se o contrário.
Em suma, após esta análise, é possível afirmar que o fator etário tem um
papel importante na competência dos falantes, quer monolingues, quer bilingues, na medida em que um falante bilingue ou monolingue com 12 anos parece
ter já um conhecimento relativamente estabilizado do sistema de clíticos de PE.
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4.5. Exposição à língua de herança
Se tivesse em conta o uso diário doméstico que os FH fazem da LH, bem
como o número de horas de escolarização em Português até ao momento
da entrevista, teria que separar o grupo em dois, sendo a sua distribuição
bastante desigual, uma vez que apenas 4 falantes (FH_7, FH_8, FH_9 e
FH_18) pertenceriam ao grupo com mais input, visto que são os únicos
que dizem falar exclusivamente a LH no seio familiar, e três deles têm ou
tiveram entre 2 a 5 anos de exposição formal.
Na sequência dessa dificuldade de subdividir o grupo de herança com
base nas condições de input que recebem, e após uma breve análise de
casos pontuais, concluí que a instrução formal parece não ter muito peso
sem o suporte do contacto naturalístico, como comprovam os seguintes
casos:
• Os falantes FH_1, FH_2 FH_4, com 7 e 8 anos, apesar de terem
entre 1 a 2 anos de contacto com a LH na escola, revelam resultados pouco
positivos, que variam entre 0% e 30% na ênclise e na próclise, advindos
provavelmente do escasso contacto que têm com o Português em casa, pois
usam apenas o Francês;
• O FH_5, com 8 anos, por sua vez, contabiliza também 2 anos de
instrução formal até ao momento da entrevista, mas revela resultados mais
positivos (30% na ênclise e 60% na próclise), pois além de ter mãe francesa e pai português, usando um pouco a LH em casa, tem uma irmã mais
velha, que também frequenta a escola portuguesa, pelo que isso estimula a
comunicação entre as duas na LH;
• O FH_6, com 8 anos, assume nunca ter frequentado a escola portuguesa, no entanto, sendo filho de mãe francesa e pai português, e estando
o avô paterno presente no agregado familiar, convive diariamente com as
duas línguas, o que creio que o terá ajudado na produção do teste, com 30%
de acerto na ênclise e 40% na próclise;
• Os falantes FH_10, FH_13 e FH_16, com 10 e 11 anos, apesar de
terem um número de horas de aulas que varia entre 149h e 198h, 3 e 4
anos respetivamente, atingem resultados que não passam além de 30% na
produção enclítica, o que se justifica com o baixo contacto naturalístico
com a LH, uma vez que estes informantes assumem falar apenas Francês
com a família;
• O mesmo não se passa com o FH_14, de 10 anos, que tem 50h de
instrução formal (1 ano), e assume usar ambas as línguas em casa, conse-
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guindo uma percentagem de acerto de 30% em contextos enclíticos e 70%
em contextos proclíticos.
Como vemos, este é um critério menos uniforme, que não me permite
portanto tirar ilações de forma tão categórica como acontece com o fator
etário. Ainda assim, é óbvio que ter o estímulo do contacto formal com a
LH é mais benéfico do que não ter estímulo algum. Contudo, esse não é um
fator que vá alterar em grande medida os resultados, tendo, a meu ver, mais
importância o contacto doméstico, até porque, como mencionei anteriormente, a colocação do pronome clítico não é um conteúdo abordado pelo
plano curricular das aulas de Português destes falantes.

4.6. Comparação entre falantes de herança luso-franceses e
falantes de herança luso-alemães
De uma forma geral, fazendo uma abordagem comparativa entre o presente
estudo e o de Barbosa e Flores (2011) anteriormente referido, podemos
sintetizar aspetos comuns e aspetos dissemelhantes, sendo no entanto mais
nítidas as similaridades do que os contrastes entre os dois grupos de falantes de herança.
Os FH lusodescendentes residentes na Alemanha do estudo de Barbosa e Flores (2011) têm em comum com os luso-franceses do meu estudo
um nível de proficiência distinto dos FM compreendidos na mesma faixa
etária, ainda que a faixa etária analisada pelas autoras seja um pouco mais
abrangente, uma vez que os falantes mais velhos têm até 15 anos.
Quanto à próclise, contexto ao qual dedicaram mais atenção, os FM
do seu estudo atingem 93% de acerto, ao passo que os analisados aqui
atingem 72%, um resultado relativamente mais baixo. Os FH, por sua vez,
têm resultados mais aproximados, sendo que os luso-alemães contabilizam
50% de acerto e os franceses perfazem uma média de 43.8%.
Por outro lado, os FH alemães empregam a ênclise em contextos de
próclise, sendo que o inverso não se verifica. Este comportamento estará
na base do facto de o Alemão ser uma língua sem clíticos, o que não permite que os falantes estabeleçam um termo de comparação entre sistemas
linguísticos. Acabam por adquirir esta propriedade gramatical partindo do
zero, o que não se passa com os franceses, que usam ênclise nos contextos
de próclise, mas também fazem o inverso, facto que advém da influência
da língua dominante.
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Ainda no mesmo estudo, as autoras comentam a importância do fator
etário, que parece ser decisivo, na medida em que os FH que têm entre 7 e
10 anos de idade revelam uma percentagem de acertos na próclise significativamente menor (26.4%) do que a dos falantes com idades entre os 12
e os 15 anos (73.6%), o que também se verifica na minha análise. Ainda
assim, as médias que obtive são mais baixas de parte a parte, uma vez que
os FH mais novos atingiram uma média de 20%, enquanto os mais velhos
acertam em 59% dos casos.
Finalmente, no que concerne à instrução formal, este parece ser o fator
com menos impacto significativo no desempenho dos falantes de ambos
os estudos, uma vez que os falantes alemães com menos input formal têm
um melhor desempenho linguístico que outros colegas com mais horas de
aulas contabilizadas. No presente estudo decorre exatamente o mesmo,
sendo que a análise do desempenho individual dos falantes segundo esse
fator não é clara nem uniforme.

5. Discussão e conclusão
Os dados empíricos obtidos permitem agora tecer algumas considerações
que respondem ao objetivo primário da minha análise, cujos resultados
quantitativos se encontram compactados na seguinte tabela.
Tabela 2. Condensação dos resultados obtidos pelos dois grupos sob análise.

Ênclise

FM

FH

Média de acerto

82.2%

33.3%

Troca ênclise – próclise

12.2%

38.8%

5.5%

27.7%

Média de acerto

72.2%

43.8%

Troca próclise – ênclise

21.6%

23.8%

6.1%

31.1%

Ênclise

70%

24.3%

Média de erro (outros contextos)
Próclise

Média de erro (outros contextos)
Média de acerto por
idade

7-8 anos
9-12 anos

Próclise

62.2%

20%

Ênclise

94.4%

39%

Próclise

82.2%

59%
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De forma sumária, verifica-se que as médias de acerto do grupo de
controlo são, em todos os casos, superiores, com mais destaque no contexto de ênclise. Embora ambos os grupos incorram no erro de troca entre
contextos enclíticos e proclíticos, os FH apresentam mais variação nesse
aspeto, sobretudo nas frases enclíticas, em que usam a próclise com mais
frequência. No contexto proclítico, as médias de troca entre os dois grupos
são até bastante aproximadas. No que respeita a outros contextos, a média
de erro dos FH é naturalmente mais notória, traduzindo-se, na maioria dos
casos, em dificuldades lexicais, omissões e desistências. Relativamente às
médias de acerto por idade, são visíveis resultados mais proficientes no
grupo mais velho, quer monolingue, quer bilingue, sendo que os resultados
monolingues são proporcionais, na medida em que, tanto o grupo mais
novo como o mais velho acertam mais na ênclise do que na próclise. Pelo
contrário, no grupo de herança, os falantes mais novos apresentam menos
dificuldades na ênclise e o grupo mais velho na próclise.
Após um apanhado geral dos resultados, podemos, neste momento,
responder às questões de investigação colocadas anteriormente.
QI1: Os FH seguem o padrão de aquisição dos FM?
Em primeiro lugar, verifica-se que há taxas de omissão mais elevadas
no grupo dos FH do que no grupo monolingue, o que se assume como
dificuldade na tarefa. Além de dificuldades de cariz lexical, acredita-se que
os FH, perante a dúvida quanto à posição correta do clítico na frase, omitiam-no com medo de errar.
Relativamente ao favorecimento de ênclise como comportamento tipicamente monolingue, mesmo em contextos em que é induzida a próclise,
podemos dizer que esta estratégia de aquisição parece ocorrer também no
desempenho do grupo de herança, mas não com resultados equitativos aos
do grupo de controlo. Os FM fazem mais trocas de próclise por ênclise
(21.6%) do que o contrário, ou seja, recorrem mais à ênclise. Os FH, apesar
de incorrerem nessa troca também, têm uma média de permuta de ênclise
por próclise maior (38.8%), recorrendo mais à próclise, o que nos remete
para casos de transferência linguística, uma vez que no Francês a próclise
é o padrão predominante.
Ainda assim, faz sentido dizermos que os FH seguem um percurso de
aquisição semelhante aos FM, pelo menos em estádios iniciais de aquisição, uma vez que os falantes de herança mais novos (7-8 anos) parecem
acertar mais na ênclise do que na próclise, tal como os FM. Isto é um sinal
de que, até determinada idade, a aquisição é feita justamente nos mesmos
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moldes. Contudo, a presença do Francês vem alterar um pouco esse paradigma, pois à medida que vão aprendendo os contextos de próclise, os
FH vão demonstrando mais efeitos de transferência linguística. Este efeito
mais visível de transferência poderá dever-se ao facto de a próclise ser uma
estrutura comum aos dois sistemas linguísticos do falante. Estamos, por
isso, na presença de reforço de uso de uma propriedade também existente
na língua dominante. Além disso, como apontam Costa e Lobo (2013),
alguns contextos de próclise são adquiridos mais cedo do que outros por
parte de ambos os grupos, ainda que a aquisição do grupo de herança se
desenvolva de forma mais lenta e tardia. Isto confirma ainda que a pobreza
de estímulo atrasa o processo de aquisição, mas não o impede.
QI2: Os FH são suscetíveis à ocorrência de transferência linguística?
Como foi dito anteriormente, os FH incorrem mais nas trocas de ênclise
por próclise do que o contrário, o que tem na sua origem um fenómeno de
transferência linguística. Isto comprova que os FH, nesta propriedade específica, não são capazes de inibir as regras da gramática dominante aquando
do uso da gramática de herança.
QI3: A idade dos falantes influencia o seu desempenho linguístico?
Nitidamente sim, o fator etário tem um papel de relevo no desempenho linguístico dos falantes, não só nos monolingues, mas sobretudo nos
bilingues. Os FH mais novos comportam-se de maneira um pouco diferente do grupo mais velho, no sentido de que apresentam percentagens de
acerto mais elevadas na ênclise do que na próclise, demonstrando que há
um desenvolvimento significativo de um grupo para o outro. Os falantes
mais velhos apresentam taxas de acerto mais elevadas do que o primeiro
grupo, quer na ênclise, quer na próclise, o que atesta que a idade é aliada de
uma proficiência com mais sucesso. No mesmo sentido apontam os resultados dos FM, cujas diferenças das taxas de acerto entre faixas etárias são
também bastante evidentes, sendo demonstrado um conhecimento mais
estável desta competência pelos falantes mais velhos, e com mais variação
por parte do outro grupo.
Em suma, a exploração desta área linguística foi, pessoalmente, de
extremo interesse. Creio que esta análise poderá ter revelado bastante sobre
a mente dos falantes bilingues, que é bem mais complexa do que aquilo
que qualquer estudo possa demonstrar. Confirmou-se que a inibição de um
sistema linguístico aquando do uso de outro mais estável pode efetivamente ser um processo difícil, sobretudo quando os diferentes sistemas
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linguísticos que convivem na mente dos falantes têm a mesma propriedade
gramatical mas com regras distintas.
Mais do que procurar respostas sobre o mundo do bilinguismo de
herança e os processos biológicos a ele inerentes que me pudessem valer
conclusões inovadoras, procurei essencialmente aprender, equacionando
conceitos e teorias sobre as quais tinha um conhecimento limitado. Tentei,
por isso mesmo, conciliar a teoria estudada com a prática experimental
que desenvolvi, o que, confesso, sinto que enriqueceu indescritivelmente
o meu conhecimento sobre esta área. Esta experiência talvez me venha a
estimular e abrir pistas de trabalho para projetos futuros, como por exemplo um estudo experimental da mesma estirpe com falantes de uma língua
segunda.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DAS INTERPRETAÇÕES
DA CONSTRUÇÃO IR + INFINITIVO COM IMPERFEITO (1)
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(‘GO’) + INFINITIVE CONSTRUCTION
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O presente trabalho procura dar conta de diferentes interpretações associadas à estrutura ir + Infinitivo com Imperfeito no Português Europeu. Em particular, será feita
uma distinção entre uma leitura quantificacional (habitual ou frequentativa), uma
leitura prospetiva e uma leitura que designaremos como “hipotética”. Observaremos que a primeira destas interpretações exibe comportamentos linguísticos muito
diversos das demais, nomeadamente no que respeita a restrições aspetuais e de agentividade e no que toca à possibilidade de projeção de sintagmas preposicionais encabeçados por a ou por para, pelo que argumentaremos em favor da existência de duas
configurações autónomas para a sequência sob análise, uma em que ir preserva as
suas propriedades lexicais de origem e outra em que funciona como um operador
eminentemente temporal, podendo também veicular informação de natureza modal.
Palavras-chave: semântica, tempo, ir + infinitivo, imperfeito
This paper aims to account for the different interpretations that can be associated
to the structure ir (‘go’) + Infinitive in European Portuguese. In particular, we
will distinguish between a quantificational (habitual or frequentative) reading, a
prospective reading and an interpretation that we will label “hypothetical”. We will
see that the quantificational reading differs significantly in its linguistic behaviour
from the other ones, namely in the aspectual and animacy restrictions it imposes
and concerning the possibility of projection of a Prepositional Phrase headed by a
(‘to’) or para (‘to’). So we will argue in favour of the existence of two distinct configurations involving ir (‘go’) + Infinitive in the Imperfect, one in which ir (‘go’)
retains its basic lexical properties and another in which it primarily behaves as a
temporal operator, carrying also modal information.
Keywords: semantics, tense, ir (‘go’) + Infinitive, Imperfect
(1) Trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do QREN –
POPH – Tipologia 4.1. – Formação avançada, comparticipado pelo Fundo Social Europeu e
por fundos nacionais do MEC
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0. Introdução
Com base na observação de exemplos em que intervêm o Pretérito Perfeito
e o Presente do Indicativo, em Cunha (2014) foi colocada a hipótese de
que existem, de facto, duas estruturas diferentes envolvendo ir + Infinitivo
– uma em que ir assume, em grande medida, o seu estatuto lexical pleno e
outra em que funciona como um semiauxiliar temporal de posterioridade.(2)
De uma forma muito sucinta, diremos que, quando, na configuração
sob análise, ir preserva algumas das propriedades semânticas básicas que
o caracterizam enquanto item lexical, (i) este verbo não veicula qualquer
informação temporal relevante, sendo a localização temporal conferida às
eventualidades representadas na estrutura obtida a partir dos tempos gramaticais ou dos adjuntos temporais que nela ocorrem; (ii) ir impõe importantes restrições às situações com que comparece em termos de seleção
aspetual e de agentividade / animacidade (em particular, é consistentemente desencadeada anomalia semântica quando estão envolvidos estativos ou eventos com sujeitos [-agentivos]); (iii) é sempre possível projetar
na construção sintagmas preposicionais encabeçados por a ou por para,
sintagmas esses que são tipicamente subcategorizados pelo verbo ir.
Em contraste, quando ir assume o estatuto de semiauxiliar temporal, (i)
a construção ir + Infinitivo veicula sistematicamente informação temporal
de futuridade, localizando as situações envolvidas num intervalo necessariamente posterior ao Ponto de Perspetiva Temporal (PPT) selecionado
(cf. Kamp & Reyle, 1993); (ii) não se verificam quaisquer restrições combinatórias no que se refere à classe aspetual ou ao estatuto de animacidade
manifestado pelas predicações envolvidas; (iii) embora possível em determinadas circunstâncias, a projeção de sintagmas preposicionais encabeçados por a ou por para não se revela obrigatória.
No entanto, a análise de alguns exemplos em que ir + Infinitivo se
combina com o Imperfeito do Indicativo indica-nos que, para além dos
casos que correspondem às duas interpretações acima mencionadas, é frequente encontrar configurações em que se destaca uma leitura que poderemos denominar “hipotética”.
Assim, se em (1) nos achamos face a uma interpretação de cariz quantificacional, que, como veremos, resulta, em grande medida, da preservação de certas propriedades lexicais do verbo ir, e, em (2), nos confrontamos
com uma leitura eminentemente temporal da construção em apreço, veri(2) Sobre os critérios de semiauxiliaridade no Português, veja-se Gonçalves & Costa (2002).
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ficamos que, em frases como (3), está subjacente uma componente modal
bastante evidente:
(1) Fiz-me sócio duma discoteca municipal onde ia buscar discos de
jazz, três por dia. (par=ext77135-clt-95a-1)(3)
(2) Uma era tinha acabado e outra ia começar. (par=ext64115-pol-98a-2)
(3) O aparelho, que devia seguir para Taipei (Taiwan), ia levantar
voo quando o comandante anulou a manobra por razões ainda
indeterminadas. (par=ext19440-soc-95b-2)
Face a exemplos como estes, colocam-se algumas questões a que
importa dar resposta: (i) corresponderá esta variação em termos semânticos
à existência de diferentes configurações envolvendo ir + Infinitivo? (ii) em
que condições ou contextos linguísticos emerge cada uma destas significações? (iii) como se articula a estrutura ir + Infinitivo com as propriedades
típicas do Imperfeito do Indicativo?
Tomando como ponto de partida as observações realizadas em Cunha
(2014), procuraremos, em seguida, investigar alguns dos aspetos que se nos
afiguram mais relevantes no que diz respeito à caracterização semântica da
construção ir + Infinitivo com Imperfeito. Em particular, começaremos por
descrever cada uma das interpretações acima indicadas, tentando identificar comportamentos linguísticos que nos permitam perceber até que ponto
estaremos face a configurações linguísticas necessariamente distintas ou
perante uma mesma estrutura que, não obstante, revela uma considerável
variabilidade ao nível das suas significações. Por outro lado, voltaremos a
nossa atenção para a interação que, no interior da configuração sob análise,
se estabelece entre o verbo ir no Imperfeito e as situações infinitivas com
que se combina, o que nos possibilitará uma melhor compreensão dos diferentes tipos de leituras que se nos deparam.

1. A leitura quantificacional
Tal como sucede com a estrutura ir + Infinitivo no Presente do Indicativo, são
relativamente comuns as sequências envolvendo ir + Infinitivo com o Imper(3) No decurso deste trabalho utilizamos tanto exemplos “fabricados” por nós quanto retirados
de um corpus de referência do Português Europeu, no sentido de validar, com dados reais,
algumas das observações que vamos produzindo. Para tal, recorremos ao corpus Cetempúblico, disponível em www.linguateca.pt.
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feito que exibem uma leitura quantificacional de tipo frequentativo ou habitual, o que pode ser comprovado pela observação de exemplos como (4) e (5):
(4) Aos domingos, Oliveira Salazar ia ouvir missa na capela particular de um amigo. (par=ext313003-nd-91b-1)
(5) O Sr. Madeleine habitualmente ia visitar a enferma pelas três
horas da tarde. (https://books.google.pt/books?isbn=8575031562)
Uma tal interpretação não é, no entanto, de todo surpreendente, uma
vez que, tipicamente, o Imperfeito, quando combinado com predicações de
cariz eventivo, desencadeia leituras de tipo quantificacional das situações
com que comparece, como os seguintes exemplos nos confirmam (sobre a
relação entre Imperfeito e habitualidade, vejam-se, entre outros, Berthonneau & Kleiber 1993; Cunha, 2004; 2006; 2012):
(6) Aí, na companhia das netas, passeava a cavalo, lia, escrevia, pintava e, provavelmente saudoso de tempos mais activos, limpava a
sua bela colecção de armas. (par=ext215012-nd-91b-2)
(7) Um dos caçadores vendia habitualmente os animais que matava a
um restaurante da zona. (par=ext10407-soc-98b-2)
Em última instância, a comparação dos exemplos em (4) e (5) com os
de (6) e (7) sugere fortemente que, na interpretação em apreço, a construção ir + Infinitivo não altera substancialmente a perspetivação aspetual
e as relações temporais que se estabelecem entre as situações envolvidas quando estas se encontram enquadradas pelo Imperfeito simples. Por
outras palavras, a função temporo-aspetual do Imperfeito parece ser integralmente preservada neste tipo de configurações, independentemente da
presença do verbo ir.
Nesse sentido, e seguindo a argumentação proposta em Cunha (2014),
sugeriremos que, na sua leitura quantificacional, ir preserva, em termos
gerais, grande parte das suas propriedades lexicais básicas, funcionando
neste tipo de contexto como item lexical de pleno direito.
Com vista a comprovar a veracidade de uma tal suposição, importa
analisar o comportamento linguístico manifestado pela construção ir +
Infinitivo com Imperfeito em relação aos critérios que nos permitem reconhecer a presença de marcas lexicais associadas ao verbo ir, em particular
no que se refere à existência de restrições aspetuais e de animacidade e à
projeção de sintagmas preposicionais encabeçados por a ou por para.
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É sabido que ir, quando utilizado como verbo pleno, participa obrigatoriamente em configurações de natureza [+dinâmica] (i.e. integra predicações eventivas). Um tal facto estará na base da sua incompatibilidade
com situações de caráter estativo sempre que, na construção que aqui nos
ocupa, mantém acessíveis as suas propriedades lexicais básicas (cf. “* O
João foi estar doente”). Isto significa que, em última instância, e partindo
do princípio de que, nas leituras habituais e frequentativas, ir preserva as
suas propriedades lexicais de origem, estruturas quantificacionais com ir +
Infinitivo no Imperfeito são totalmente incompatíveis com estados, independentemente da subclasse a que pertençam. Os exemplos que se seguem
estão em linha com a argumentação que acabámos de desenvolver:
(8) * O João ia ter olhos azuis habitualmente. (estado de indivíduo
não faseável)
(9) * A Maria ia ser simpática habitualmente. (estado de indivíduo
faseável)
(10) * O João ia estar doente todas as semanas. (estado de “estádio”)
Sublinhe-se que as incompatibilidades observadas em exemplos como
(9) e (10) não podem ser simplesmente atribuídas à impossibilidade de
quantificação dos estados envolvidos, uma vez que, mesmo utilizando o
Imperfeito do Indicativo, leituras habituais ou frequentativas são perfeitamente naturais com este tipo de situações(4), como (11) e (12) nos revelam,
devendo a anomalia semântica ser, por conseguinte, imputada à presença
do verbo ir nas construções em apreço:
(11) A Maria era simpática habitualmente.
(12) O João estava doente todas as semanas.
Por outro lado, podemos observar que as construções que integram o
verbo ir como item lexical pleno são tendencialmente [+agentivas], ou,
dito de uma forma mais precisa, selecionam tipicamente (embora não
exclusivamente) sujeitos que exibem o traço [+animado] e que assumem
o papel temático de Agente. Como consequência, as estruturas com ir +
Infinitivo em que o primeiro verbo preserva as suas propriedades lexicais
de origem normalmente desencadeiam anomalia semântica na presença
de predicações cujo sujeito manifesta o traço [-animado] ou, sendo [+ani(4) Excetuam-se, naturalmente, os estados de indivíduo não faseáveis que, por natureza, resistem
à quantificação (cf. Cunha, 2004).
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mado], recebe um papel temático que não o de Agente (veja-se o contraste
entre “O Rui foi trabalhar” vs. “* O motor do meu carro foi trabalhar”).
Se esta linha de argumentação está correta, será expectável que ir +
Infinitivo com o Imperfeito numa leitura quantificacional dê origem a
anomalia semântica quando coocorre com predicações que integram um
sujeito [-animado] ou, melhor dizendo, um sujeito não agentivo. Parece,
de facto, ser isso mesmo que acontece, como os exemplos seguintes nos
sugerem:(5)
(13) * O vaso ia cair da varanda habitualmente.
(14) * O vento ia soprar todas as manhãs.(6)
Finalmente, e em consonância com o que sucede com as estruturas
em que ir (+ Infinitivo) preserva as suas propriedades lexicais básicas, é
sempre possível projetar na configuração sob análise um sintagma preposicional encabeçado por a ou por para, independentemente do verbo no
Infinitivo selecionado (cf. Cunha, 2014), tal como ilustrado em (15) e (16).
(15) A Maria ia almoçar à cantina da faculdade.
(5) Perante a anomalia semântica de exemplos como “# A Ana ia cair da varanda habitualmente”
ou “# Geralmente, a Lígia ia partir o braço”, somos levados a concluir que o que aqui está
em causa são, essencialmente, restrições de caráter temático. Sob este ponto de vista, a grelha temática de ir parece influir decisivamente na seleção dos argumentos que podem ou
não ocorrer na construção ir + Infinitivo no Imperfeito com valor quantificacional. Assim,
se aceitarmos que (i) ir, enquanto item lexical pleno, seleciona tipicamente um argumento
Agente na posição de sujeito e (ii) as propriedades lexicais básicas deste verbo se projetam
na construção ir + Infinitivo no Imperfeito com valor quantificacional, obteremos uma boa
explicação para as restrições não só de (13) e (14), em que figuram sujeitos [-animados]
(logo, não agentivos), mas também de frases como as apresentadas nesta nota, cujos sujeitos,
embora de natureza [+animada], não recebem o papel temático de Agente. Agradeço a um
revisor anónimo ter-me chamado a atenção para este ponto.
(6) Confrontem-se estes exemplos com os seus correspondentes no Imperfeito simples, perfeitamente naturais, uma vez que, não estando envolvidas as propriedades lexicais do verbo ir, a
restrição da agentividade não se coloca:
(i) O vaso caía da varanda habitualmente.
(ii) O vento soprava todas as manhãs.
Sublinhe-se, por outro lado, que, na discussão de (13) e (14) que agora nos ocupa, apenas está
em causa uma leitura meramente quantificacional, sem quaisquer repercussões em termos
de localização temporal; os exemplos melhoram substancialmente se as situações descritas
forem projetadas para um intervalo futuro em relação ao Ponto de Perspetiva Temporal selecionado, mas não é essa, no momento, a interpretação que aqui nos interessa.
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(16) Os leões iam caçar gnus para a savana.
A presença dos referidos sintagmas preposicionais deve-se inegavelmente às propriedades sintáticas inerentes ao verbo ir, que, quando funciona como verbo pleno, subcategoriza este tipo de estruturas (cf. “O João
ia à praia” ou “O Filipe ia para a escola”). A corroborar esta nossa afirmação, observem-se os seguintes exemplos, em que a ausência de ir acarreta imediatamente a agramaticalidade no que respeita à projeção dos SPs
introduzidos por a ou por para:
(17) * A Maria almoçava à cantina da faculdade.
(18) * Os leões caçavam gnus para a savana.
Em suma, nas configurações em que ir + Infinitivo com o Imperfeito
recebe uma leitura quantificacional (i.e., de natureza frequentativa ou
habitual), o verbo ir parece preservar grande parte das suas propriedades
lexicais básicas, na medida em que (i) não influencia significativamente a
localização temporal das predicações com que coocorre (tal como as suas
equivalentes com Imperfeito simples, estabelece uma relação em que, de
alguma forma, se verifica sobreposição a um dado Ponto de Perspetiva
Temporal passado) e não altera os efeitos aspetuais imputáveis ao Imperfeito; (ii) manifesta restrições combinatórias que parecem derivar do seu
perfil lexical – em particular, rejeita a presença de estativos, o que estaria
relacionado com o seu traço [+dinâmico] e não admite a presença de eventualidades não agentivas, o que estaria em concordância com o seu caráter
tendencialmente [+animado] e (iii) permite licenciar a projeção de sintagmas preposicionais encabeçados por a ou por para.

2. A leitura prospetiva
A construção ir + Infinitivo com o Imperfeito pode receber igualmente uma
leitura eminentemente temporal, embora esta não se revele a sua interpretação preferencial nem se mostre muito relevante no que toca ao número de
ocorrências atestadas, em particular quando estão em causa frases simples.
Em termos muito gerais, ir funcionaria aqui como um operador temporal que localizaria as situações envolvidas num intervalo posterior ao
Ponto de Perspetiva Temporal passado associado ao Imperfeito (cf. Kamp
& Reyle, 1993). Por outras palavras, estaríamos perante um “futuro do
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passado”, em que ir seria responsável pela “futuridade” conferida à eventualidade descrita.
Nessa medida, a estrutura em causa seria paralela à construção ir +
Infinitivo no Presente do Indicativo com valor temporal, tal como descrita
em Cunha (2014), dado que as duas configurações favorecem a emergência
de leituras prospetivas, sendo a única diferença entre elas o facto de uma
– a que integra o Presente do Indicativo – tomar como PPT o momento
da enunciação e a outra – a que exibe o Imperfeito – selecionar um PPT
passado.
Os exemplos que se seguem, retirados do nosso corpus, ilustram esta
interpretação essencialmente temporal de ir + Infinitivo com o Imperfeito:
(19) Depois do Portugal dos Pequeninos que o prof. Bissaia Barreto
tinha inventado para o dr. Salazar, o país ia fechar o século XX
com um empreendimento único e universal do ponto de vista
científico, ao mesmo tempo que oferecia aos meninos lusitanos
uma ocupação pedagógica para os intervalos do trabalho infantil.
(par=ext48543-nd-93b-1)
(20) Tiveram que deixar a ilha, é certo, mas a posição que então proclamaram não deixou de ter seguidores, entre eles frei Bartolomeu
de las Casas, que ia fixar todos estes eventos, anos depois, na primeira “Historia de Las Índias”. (par=ext168349-soc-93b-2)
Assim, em (20), por exemplo, ir + Infinitivo com Imperfeito localiza
a situação de “fixar todos estes eventos (…) na primeira Historia de las
Índias” num intervalo posterior (cf. o adverbial “anos depois”) ao PPT
passado associado a “ter que deixar a ilha”.
A construção em que se observa uma interpretação temporal de prospetividade desencadeada por ir + Infinitivo com o Imperfeito difere, em muitos aspetos, da estrutura correspondente associada a uma leitura de natureza
quantificacional que descrevemos na secção 1 do presente trabalho.
Em primeiro lugar, não parecem existir quaisquer restrições quanto à
natureza aspetual das predicações com que ir + Infinitivo no Imperfeito
pode comparecer. Em particular, a leitura prospetiva revela-se perfeitamente compatível com situações de natureza estativa, como os seguintes
exemplos ilustram:
(21) Cavaco Silva exerceu funções de primeiro-ministro entre 1985 e
1995. Ia ser presidente da república onze anos mais tarde.
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(22) O João apanhou frio a noite toda. Ia estar doente uma semana
depois.
Note-se que frases em que figuram predicações semelhantes mas em
que é atribuída uma interpretação quantificacional não temporal à estrutura
dão imediatamente origem a anomalia semântica, como (23) e (24) nos
confirmam:
(23) * Cavaco Silva ia ser presidente da república habitualmente.
(24) * O João ia estar doente todas as semanas.
Observações semelhantes podem ser estendidas aos casos em que
ocorrem situações eventivas com sujeitos de cariz não agentivo: este tipo
de predicações é perfeitamente viabilizado quando está em causa uma leitura prospetiva, mas torna-se inaceitável quando emerge uma interpretação
quantificacional:
(25) O edifício do Centro Cultural foi inaugurado em 1990. Ia cair dois
anos mais tarde por causa de um terramoto.
(26) * O edifício do Centro Cultural ia cair habitualmente por causa de
um terramoto.
Finalmente, a projeção de sintagmas preposicionais introduzidos por a
ou por para, característica das construções em que ir preserva grande parte
das suas propriedades lexicais básicas, nem sempre é possível em estruturas com ir + Infinitivo no Imperfeito que ostentam uma leitura prospetiva.
Em particular, a inserção dos referidos SPs parece ser inviabilizada quando
estão em causa predicações estativas ou eventos associados a um sujeito
[-animado], como os exemplos seguintes nos revelam:
(27) O João apanhou frio a noite toda. Ia estar doente * a casa / * para
casa / em casa uma semana depois.
(28) O incêndio começou à meia-noite. O fogo ia queimar todas as
árvores * à floresta / * para a floresta / na floresta pela manhã.
Sublinhe-se que, nos casos em que ir + Infinitivo com Imperfeito
recebe uma leitura prospetiva (e contrariamente ao que sucede quando nos
confrontamos com uma interpretação meramente quantificacional), a construção em causa parece equivaler, em termos semânticos, ao uso de formas
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do Condicional, também designado por certos autores como “futuro do
passado” (cf. Cunha & Cintra, 1984). Os exemplos que se seguem ilustram
o que acabámos de referir:
(29) Cavaco Silva exerceu funções de primeiro-ministro entre 1985 e
1995. Seria presidente da república onze anos mais tarde. (equivalente a (21))
(30) O edifício do Centro Cultural foi inaugurado em 1990. Cairia dois
anos mais tarde por causa de um terramoto. (equivalente a (25))
Dado que, de momento, o nosso objetivo se resume a descrever e comparar as diferentes interpretações ostentadas pela estrutura ir + Infinitivo
com Imperfeito, deixaremos as complexas relações que se estabelecem
entre ir + Infinitivo, o Condicional e as formas de Imperfeito para um trabalho futuro. Vejam-se, no entanto, a este respeito Oliveira (1998) ou Oliveira & Duarte (2012).
Em suma, para além da leitura meramente quantificacional, é possível
encontrar uma interpretação de natureza prospetiva para a construção ir
+ Infinitivo com o Imperfeito. Neste caso, a componente temporal parece
ser predominante e as situações apresentadas são tipicamente localizadas
num intervalo de tempo posterior a um dado PPT passado. Nesse sentido,
ir parece funcionar aqui como um semiauxiliar desempenhando o papel de
operador temporal, tal como sucede nas interpretações preferenciais de ir +
Infinitivo com o Presente do Indicativo. A ausência de quaisquer restrições
em termos de seleção da classe aspetual ou a irrelevância da presença de
marcas de agentividade nas predicações envolvidas, bem como a não obrigatoriedade de projeção, nas referidas estruturas, de um SP encabeçado por
a ou por para, vão ao encontro desta nossa linha de análise.

3. A leitura hipotética
Para além das duas interpretações que acabámos de descrever, a construção ir + Infinitivo com o Imperfeito manifesta uma leitura de cariz modal
que aqui designaremos como “hipotética”. Nestas ocorrências, que, mesmo
com base numa observação rápida ao corpus consultado, aparentam ser as
mais frequentes, as situações descritas não parecem realizar-se no mundo
real, sendo concebidas apenas como “possibilidades” ou como meras
“hipóteses”. Vejam-se os seguintes exemplos ilustrativos:
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(31) Dundee ia jogar hoje em Telavive ao lado de Jürgen Klinsmann
num particular contra Israel, mas uma lesão sofrida no sábado
fê-lo renunciar à viagem. (par=ext24137-des-97a-4)
(32) Na altura da sua detenção, Falco ia embarcar num comboio com
destino a Madrid. (par=ext244959-nd-97b-2)
Assim, por exemplo, a situação representada em (32), i.e. “Falco
embarcar num comboio com destino a Madrid”, parece ser projetada num
mundo possível diferente do mundo real, ou seja, num mundo em que a
“sua detenção” não tivesse ocorrido.(7)
A atribuição de interpretações modais à estrutura ir + Infinitivo com
Imperfeito não será, contudo, de todo surpreendente. Com efeito, quer as
formas do Imperfeito quer as construções que de algum modo veiculam
posterioridade se encontram intimamente ligadas a informação de natureza
modal.
São frequentes, na literatura, referências a interpretações de cariz modal
desencadeadas pelo Imperfeito (cf., entre muitos outros, Oliveira, 1987;
Matos, 1996; Ippolito, 2004). De entre estes usos do tempo gramatical em
causa que, de alguma forma, extravasam o seu valor temporal básico de
passado e que, muitas vezes, remetem para mundos alternativos ao mundo
de referência, destacamos o uso fictivo ou fabulativo, que se presta à criação de contextos ficcionais (ex.: “Então os marcianos chegavam à Terra,
devoravam todos os seres humanos e tomavam conta do planeta”); o uso
lúdico, representado sobretudo em diálogos presentes em jogos e brincadeiras infantis (Ex.: “Agora eu era a professora e tu eras a aluna”; o uso
onírico (Ex.: “Sonhei que tinha um tapete voador e viajava pelo espaço”); o
Imperfeito de planificação (ex.: “Então, enquanto vais às compras, eu fazia
(7) Embora no presente trabalho muitos dos exemplos selecionados para ilustrar o uso hipotético
de ir + Infinitivo com Imperfeito sejam, na realidade, casos de contrafactualidade, na medida
em que estes tornam mais evidente a relevância de um tratamento modal para as estruturas
sob análise, importa deixar bem claro que, nas línguas naturais, uma frase pode referir-se
a mundos possíveis alternativos e não exprimir contrafactualidade (ou seja, não acarretar
qualquer comprometimento com a falsidade da proposição em causa no mundo real). Em
particular, se a referência a mundos alternativos é desencadeada pela presença na frase de
uma dada expressão E, o seu caráter modal não implica necessariamente que E exprima um
valor semântico de contrafactualidade. É o que sucede, por exemplo, com as construções
condicionais, em que a referência a mundos hipotéticos, alternativos ao mundo real, nem
sempre está associada à contrafactualidade. Agradeço a um revisor anónimo ter-me chamado
a atenção para este ponto. Não exploraremos aqui, no entanto, os diferentes tipos de modalidade que podem estar associados às frases sob análise, deixando este tópico em aberto para
futuras investigações.
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o almoço e preparava a sobremesa”); o Imperfeito doxástico-epistémico,
que se refere à necessidade de recuperação de determinada informação em
certa medida já disponibilizada mas que, por assim dizer, parece precisar
de confirmação ou de atualização (Ex.: “O que dava logo na televisão?”); o
Imperfeito de delicadeza ou de cortesia (Ex.: “Queria um café, por favor”);
já para não falar no uso do Imperfeito em diversos tipos de condicionais,
estruturas que, na sua maioria, remetem para o domínio do não real (Ex.:
“Se tivesse dinheiro comprava um BMW”).
Dada a relevância deste género de interpretações para a plena compreensão da sua significação, muitos autores propuseram para o Imperfeito
um tratamento semântico que tem em conta o seu caráter essencialmente
modal.
Assim, e a título de exemplo, Cipria & Roberts (2000) propõem que a
semântica do Imperfeito deve conter explicitamente um elemento modal e
uma relação de acessibilidade sobre situações conferida pelo contexto que
permitirá dar conta das diferentes interpretações observadas.
Ippolito (2004), por seu lado, propõe que a componente de passado
que caracteriza o Imperfeito não se aplique apenas ao domínio da mera
localização temporal mas se estenda também à restrição da relação de
acessibilidade que permite aceder a mundos possíveis. Introduz, pois, na
semântica do Imperfeito uma componente modal através do recurso a uma
“base modal” (modal-base) de cariz epistémico ou evidencial (cf. Kratzer,
1991; 2012).
Tomando como ponto de partida o estudo comparativo de diferentes
línguas, Arregui, Rivero & Salanova (2014) advogam, igualmente, a necessidade de um tratamento modal para o Imperfeito. A variação na interpretação dos usos modais que se verifica nas diversas línguas analisadas
estaria diretamente relacionada com o tipo e o âmbito das “bases modais”
associadas à semântica do operador de Imperfetividade.
No sentido de tornar mais explícito o potencial de modalidade associado ao Imperfeito, observem-se os seguintes exemplos ilustrativos:
(33) O João comprava um BMW mas não tem dinheiro.
(34) O João comprava um BMW mas primeiro quer conhecer os modelos disponíveis no stand.
Partindo do princípio de que a base modal (modal-base) – ou seja, o
enquadramento conversacional relativo às propriedades e circunstâncias
que caracterizam os indivíduos e as situações relevantes – associada a estes
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exemplos está em consonância com a veracidade das frases no Imperfeito
(por exemplo, supõe que o João precisa e pretende comprar um carro novo,
o João gosta dos modelos da BMW, existem automóveis da referida marca
disponíveis para venda em Portugal, etc.), verificamos que, sob um certo
ponto de vista, o conteúdo proposicional das orações contrastivas poderá
funcionar como “fonte de seriação” (ordering source), i.e., como restritor em relação ao domínio de acessibilidade para os mundos possíveis em
que o João compra um BMW (para a definição, caracterização e discussão
dos conceitos de base modal e de fonte de seriação, veja-se Kratzer, 1991;
2012).
Assim, a informação de que o João não tem dinheiro veiculada em
(33) parece ser incompatível com os mundos possíveis em que ele efetivamente compra um BMW, o que, em última instância, conduz a uma leitura
contrafactual da frase em apreço (i.e. em que o João não compra um BMW
no mundo real). Já em (34), o facto de o João querer conhecer os vários
modelos disponíveis não exclui a possibilidade da compra do BMW, pelo
que a informação associada a esta “fonte de seriação” conduz a uma leitura modal de possibilidade.(8)
Para o que agora nos interessa, porém, importa destacar que todos estes
tratamentos do Imperfeito assumem que a modalidade faz parte integrante
da sua caracterização semântica e que, para além da mera localização temporal, ele exibe uma importante componente modal que permite aceder a
mundos possíveis diferentes do mundo real de referência.
(8) Uma abordagem semelhante poderá ser adotada para as frases em que surge a construção ir +
Infinitivo com Imperfeito numa leitura de cariz modal. Com efeito, a atribuição de interpretações modais específicas a este tipo de estruturas está fortemente dependente de elementos
contextuais e do enquadramento conversacional associado às frases em questão. Por exemplo, a informação de que Dundee sofreu uma lesão no sábado que o fez renunciar à viagem,
tomada como “fonte de seriação” para a computação de (31), conduz à interpretação de
que o referido futebolista não jogou efetivamente em Telavive (leitura contrafactual). De
modo semelhante, a informação veiculada sobre a detenção de Falco força uma interpretação
contrafactual de (32). Quando o contexto linguístico ou situacional é omisso quanto ao grau
de factualidade a atribuir à construção, ela não exprime um conteúdo modal específico (cf.
(51)-(52)). O facto de o grau de factualidade atribuível a estas configurações ser determinado
de forma fortemente contextual aponta para um elemento de cancelabilidade (defeasability)
no respetivo mecanismo semântico de atribuição, justificando assim, possivelmente, o seu
tratamento dinâmico. Consequentemente, parece razoável aventar a hipótese da existência
de uma relação estreita entre o referido mecanismo e a componente modal do Imperfeito,
particularmente tendo em conta as sugestões de tratamento por meio de noções como a de
base modal ou de fonte de seriação, noções estas que remetem tipicamente para um tratamento dinâmico de diversos tipos de modalidade (cf. Kratzer, 2012). Agradeço a um revisor
anónimo a chamada de atenção para estes factos.
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Mas se é certo que as propriedades do Imperfeito se encontram estreitamente relacionadas com a expressão da modalidade, o mesmo poderá ser
dito no que se refere ao estabelecimento de relações temporais de posterioridade.
Desde Dowty (1979) que é consensual na literatura a existência de
uma assimetria que se verifica entre os tempos do passado e os que, de
alguma forma, remetem para o futuro. Na realidade, se o valor de verdade
de uma proposição expressa por uma situação passada pode ser facilmente
avaliado a partir do respetivo Ponto de Perspetiva Temporal, uma vez que
esta já ocorreu no mundo de referência, o mesmo não se poderá dizer em
relação a uma eventualidade projetada no futuro. De facto, dado que uma
tal situação ainda não teve lugar no intervalo de avaliação, abrem-se múltiplas possibilidades no que se refere ao decurso dos acontecimentos (e, em
última instância, à sua realização no mundo de referência). A essas diversas possibilidades que o decurso dos acontecimentos pode tomar Dowty
chama futuros ramificantes (“inertia futures”).
Sob este ponto de vista, uma relação de posterioridade supõe necessariamente um certo grau de modalidade, na medida em que envolve sempre um conjunto aberto de possibilidades, de futuros ramificantes, que se
projetam em mundos possíveis (na realidade, apenas um desses futuros
corresponderá ao curso dos acontecimentos no mundo de referência, mas
este tipo de avaliação não poderá ser efetuado no PPT em relação ao qual a
situação posterior é localizada).
Tomando como ponto de partida as observações que acabámos de realizar, colocam-se duas questões de capital relevância a que é necessário dar
resposta: (i) será forçoso postular para a leitura hipotética de ir + Infinitivo
com Imperfeito uma configuração linguística autónoma ou será possível
integrá-la numa das duas construções que propusemos nas secções anteriores? e (ii) caso se opte pela solução, a nosso ver mais desejável, de unificação de estruturas e tendo em conta que tanto o Imperfeito quanto a relação
de posterioridade supõem modalidade, a que tipo de construção – ir com
preservação de traços lexicais ou ir enquanto operador de posterioridade –
corresponderá a leitura hipotética?
Com vista a alcançar respostas adequadas para estas questões importa,
neste momento, prestar alguma atenção às propriedades semânticas que
caracterizam a construção ir + Infinitivo com Imperfeito na sua interpretação hipotética.
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3.1. Algumas propriedades semânticas de ir + Infinitivo com
Imperfeito numa leitura hipotética
Tal como sucede com a leitura de posterioridade (e diferentemente do que
verificámos para a leitura quantificacional), ir + Infinitivo com Imperfeito,
quando se encontra envolvido numa interpretação hipotética, parece não
revelar qualquer tipo de restrição combinatória em relação à natureza das
predicações com que coocorre.
Assim, é perfeitamente possível encontrar leituras hipotéticas de ir +
Infinitivo com Imperfeito envolvendo diferentes tipos de estativos, como
os exemplos seguintes nos confirmam:
(35) O Zé ia ser engenheiro mas desistiu do curso. (estado de indivíduo
não faseável)
(36) O meu cão ia ser agressivo com os convidados se eu não o tivesse
fechado na casota. (estado de indivíduo faseável)
(37) Se não tomasse os medicamentos, a Maria ia ter febre. (estado de
estádio não faseável)
(38) A Rita ia sentir-se assustada no primeiro dia de escola, mas a mãe
levou-lhe os seus brinquedos preferidos. (estado de estádio faseável)
São igualmente admitidas, neste tipo de configurações, predicações
com sujeitos não agentivos, como (39) e (40) nos revelam:
(39) O vaso ia cair da janela quando eu o agarrei.
(40) O meu carro ia trabalhar se lhe tivesse posto gasolina.
Por outro lado, verificamos que nem sempre é possível projetar SPs
encabeçados por a ou por para neste tipo de construções, o que, mais uma
vez, as aproxima das estruturas prospetivas e as afasta das quantificacionais:
(41) O João ia ser professor * a / * para / em Évora, mas não passou
no concurso.
(42) Se os bombeiros não tivessem chegado a tempo, o fogo ia queimar
a floresta * à / * para a / até à autoestrada.
Com base nos exemplos que apresentámos até ao momento, podemos
afirmar que o comportamento linguístico de ir + Infinitivo com Imperfeito
na sua leitura hipotética se revela bastante próximo do que é ostentado pela
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configuração correspondente com uma leitura prospetiva, diferindo substancialmente, por conseguinte, daquele que caracteriza a estrutura equivalente com uma leitura quantificacional.
A confirmar o que acabámos de referir, observe-se que, na sua leitura
hipotética, ir + Infinitivo com Imperfeito nem sempre pode ser comutável
com formas do Imperfeito simples. Como já fizemos notar anteriormente,
quando ir preserva a maioria das suas características lexicais de origem, as
propriedades temporo-aspetuais da estrutura em que intervém não sofrem
alterações substanciais, o que significa que, em última instância, ir + Infinitivo com Imperfeito e formas do Imperfeito simples veiculam informação
até certo ponto equivalente. Os casos em que prevalece uma interpretação
quantificacional exemplificam esta proximidade de significações (veja-se a
semelhança interpretativa entre (43) e (44)):
(43) Os gnus iam pastar na savana todas as tardes.
(44) Os gnus pastavam na savana todas as tardes.(9)
Quando, no entanto, está em causa uma leitura hipotética, uma substituição deste género revela-se muito menos aceitável (cf. os contrastes entre
(45) e (46) ou entre (47) e (48)), o que sugere que ir desempenha na estrutura um papel fundamental que em muito ultrapassa a mera contribuição
associada ao seu significado lexical básico.
(45) O João ia ser médico mas desistiu do curso.
(46) # O João era médico mas desistiu do curso.
(47) A Maria ia telefonar à irmã mas adormeceu.
(48) # A Maria telefonava à irmã mas adormeceu.(10)

(9) Obviamente, o paralelismo a que aqui nos referimos é de ordem estritamente temporo-aspetual. Como já observámos em secções anteriores, as duas estruturas diferem significativamente em termos sintáticos, em particular porque apenas a que envolve ir + Infinitivo pode
projetar sintagmas preposicionais introduzidos por a ou por para.
(10) O caso das condicionais reveste-se de contornos bastante particulares, uma vez que, em determinadas circunstâncias, a substituição da estrutura ir + Infinitivo com Imperfeito por formas
do Imperfeito simples parece ser perfeitamente possível (cf. “Se me saísse o Euromilhões, eu
ia comprar um BMW” vs. “Se me saísse o Euromilhões, eu comprava um BMW”. Dado que
não é objetivo do presente trabalho aprofundar as propriedades semânticas destes tempos nas
condicionais, deixaremos para investigação futura a questão da relação entre ir + Infinitivo
com Imperfeito e formas envolvendo o Imperfeito simples nas referidas construções.
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Em suma, diremos que as leituras prospetivas e hipotéticas de ir +
Infinitivo com o Imperfeito partilham comportamentos linguísticos importantes. Em particular (i) não restringem o tipo de predicações com que
comparecem, nem em termos aspetuais nem em termos de agentividade;
(ii) nem sempre preservam as propriedades de seleção sintática do verbo
ir, o que se traduz na impossibilidade, em certas condições, de projeção
de SPs encabeçados por a ou por para e (iii) ir veicula informação que em
muito ultrapassa a do perfil temporo-aspetual da estrutura base, o que, por
vezes, conduz a evidentes divergências em termos de significação entre a
construção em causa e as suas equivalentes com o Imperfeito simples.
No entanto, a estrutura ir + Infinitivo no Imperfeito com valor hipotético diferencia-se da sua correspondente prospetiva na medida em que,
mais do que a mera localização de uma dada situação num intervalo posterior ao PPT selecionado, perspetiva uma eventualidade num mundo possível diferente do mundo “real” ou do mundo de referência, ou seja, supõe a
existência de um mundo alternativo (“inertia world”). Nesse sentido, podemos dizer que estamos face a uma leitura de cariz essencialmente modal,
uma vez que somos remetidos para o âmbito dos “mundos possíveis” e do
“não realizado” (cf. Portner, 2009).
Sob este ponto de vista, e ao contrário do que sucede com as interpretações de natureza quantificacional, ir parece desempenhar aqui um papel
relevante que em muito ultrapassa a mera contribuição das suas propriedades lexicais de origem. A questão que agora se nos coloca é a de saber se
a leitura hipotética corresponde a uma configuração autónoma, particular,
ou se, pelo contrário, poderá ser integrada numa descrição unificada com
a leitura prospetiva.

3.2. Leitura prospetiva e leitura hipotética: duas configurações
distintas ou duas faces de uma mesma realidade?
Dadas as semelhanças que se observam no que respeita ao comportamento
linguístico de ir + Infinitivo com Imperfeito nas suas leituras prospetiva e
hipotética, coloca-se a questão de saber se essas duas interpretações correspondem, de facto, a configurações independentes ou se, pelo contrário,
é possível encontrar um tratamento conjunto que nos permita enquadrá-las
numa descrição unificada, convergindo numa análise semântica integrada.
À primeira vista, seria tentador defender a hipótese de uma separação
clara entre as duas leituras em causa. Na realidade, enquanto a interpretação prospetiva se restringe ao domínio temporal, localizando uma situação
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num intervalo posterior a um PPT passado, a leitura hipotética envolve
mecanismos semânticos bem mais complexos, uma vez que requer a postulação de mundos alternativos e, em muitos casos, apresenta as eventualidades como não realizadas no mundo de referência. Por outras palavras,
enquanto na leitura prospetiva ir funcionaria como um operador temporal,
na hipotética exibiria as características de um operador modal.
No entanto, se observarmos mais atentamente as construções sob análise, verificamos que são muito significativos os aspetos que as unem.
Em primeiro lugar, e como já foi várias vezes assinalado ao longo das
secções anteriores, tanto a leitura prospetiva quanto a hipotética exibem
comportamentos linguísticos semelhantes que, por um lado, as aproximam
entre si e que, por outro, nos permitem estabelecer uma separação bastante
evidente em relação às interpretações habituais e frequentativas. Referimo-nos, naturalmente, à inexistência de restrições quanto à categoria aspetual
e ao estatuto de agentividade das predicações envolvidas e à impossibilidade, em determinados contextos, de projeção de sintagmas preposicionais
encabeçados por a ou por para, bem como ao facto de ir veicular informação semântica que em muito transcende a associada ao seu conteúdo
lexical de base, o que conduz, pelo menos em certos casos, à ausência de
uma equivalência direta entre ir + Infinitivo e formas correspondentes do
Imperfeito simples.
Em segundo lugar, e independentemente do valor de verdade atribuído,
no mundo de referência, à proposição descrita, parece, em ambos os casos,
ser consistentemente veiculada informação temporal de posterioridade(11),
o que, mais uma vez, contrasta com o que se passa nas interpretações de
índole quantificacional, que preservam a informação temporo-aspetual de
habitualidade ou de frequência num intervalo passado tipicamente associada ao Imperfeito.
Há, por outro lado, contextos linguísticos que licenciam tanto leituras hipotéticas quanto prospetivas. É o caso, por exemplo, das construções
completivas de verbo, tal como os seguintes exemplos nos revelam:
(11) Na realidade, parece indiscutível que as situações perspetivadas por ir + Infinitivo com
Imperfeito numa leitura hipotética, para além de projetadas num mundo alternativo ao
mundo de referência, são necessariamente localizadas num intervalo de tempo posterior ao
PPT passado selecionado. Este tipo de relação temporal é particularmente evidente em exemplos em que o PPT se encontra linguisticamente codificado. Numa frase como “O João ia
sair quando o telefone tocou”, o evento de “sair”, mesmo que pertencente ao domínio do não
realizado, será sempre concebido como posterior ao PPT fixado pelo estado de coisas de “o
telefone tocar”.
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(49) Os amigos de Mujkanovic souberam que ele os ia deixar, e como
gesto de admiração arranjaram-lhe o melhor fato que encontraram
para ele usar no voo de saída. (par=ext54994-pol-93a-1) (leitura
prospetiva)
(50) O condutor, depois de fingir que ia sair do automóvel, arrancou
a grande velocidade, levando o polícia na frente do carro numa
extensão calculada em cerca de cinco metros, até parar. (par=ext394306-soc-95b-1) (leitura hipotética)(12)
É mesmo relativamente frequente encontrarmos casos de completivas em que não nos é possível determinar se a situação ocorreu, de facto,
no mundo de referência (caso em que, preferencialmente, teríamos uma
interpretação prospetiva) ou se, pelo contrário, esta se inscreve no domínio
do não realizado (caso em que estaríamos perante uma leitura hipotética).
Observem-se os seguintes exemplos ilustrativos retirados do corpus.
(51) Isabel respondeu-me que ia pensar na proposta. (par=ext176-clt-93a-1)
(52) Faren declarou ainda que a China ia lançar (…) cinco satélites
para o espaço. (par=ext45335-clt-soc-93b-1)
Assim, em (52), por exemplo, e tendo em conta o significado do verbo
introdutor “declarar”, que não permite estabelecer o valor de verdade da
proposição expressa pela situação encaixada no mundo de referência,
temos um exemplo bastante evidente em que não nos é possível verificar
se o evento de “lançar cinco satélites para o espaço” ocorreu ou não na realidade. Por outras palavras, a fronteira entre uma leitura prospetiva e uma
leitura hipotética parece, em casos como estes, diluir-se substancialmente.
A mesma indeterminação quanto à efetiva ocorrência de uma situação
projetada num intervalo posterior a um dado PPT passado propiciada pela
construção ir + Infinitivo com Imperfeito pode ser encontrada em exemplos como os que se seguem:

(12) A atribuição de uma leitura prospetiva ou hipotética, no caso das completivas, parece depender de um vasto conjunto de fatores que incluem não só o tipo de verbo introdutor mas
também o contexto linguístico em que as frases são produzidas. O aprofundamento destas
questões requer, porém, um estudo minucioso da interação que se estabelece entre os verbos
matriz e a construção ir + Infinitivo com Imperfeito, que em muito transcende os objetivos
do presente trabalho, pelo que o deixaremos em aberto para uma investigação futura.
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(53) Em Março passado, começaram os rumores de que a fábrica ia
fechar mas ninguém acreditou. (par=ext39555-soc-93b-1)
(54) Em Abril «Angels in America» ia estrear na Broadway, e nenhum
jornal nova-iorquino, nem nenhuma revista, deixaram de falar
nisso. (par=ext24461-clt-93a-2)
Em suma, o facto de as construções que envolvem ir + Infinitivo no
Imperfeito com leituras prospetivas e com leituras hipotéticas partilharem
um número bastante significativo de propriedades semânticas, por um lado,
e a existência, por outro, de exemplos em que uma fronteira clara entre
essas duas interpretações parece estar atenuada ou diluída levam-nos a
considerar que fará todo o sentido procurar um tratamento comum para as
estruturas em apreço.
Mas, como poderemos encontrar uma análise unificada para estes casos
que responda adequadamente às diversas observações que temos vindo a
realizar?
A nossa busca por um tratamento unificado para as leituras hipotéticas e
prospetivas da construção ir + Infinitivo com Imperfeito tomará como ponto de
partida os seguintes princípios: (i) em ambos os casos, existe uma situação que
é localizada num intervalo de tempo necessariamente posterior a um determinado PPT passado; (ii) a diferença entre as interpretações em causa depende de
a situação se encontrar realizada no mundo de referência (leitura prospetiva)
ou de ser concebida como não realizada, o que significa que, neste caso, será
remetida para um mundo alternativo ao mundo real (leitura hipotética).
No sentido de compreender melhor o que se passa com as interpretações prospetivas e hipotéticas de ir + Infinitivo com Imperfeito, recorreremos, pois, à avaliação do valor de verdade das proposições não apenas em
função dos intervalos de tempo em que se localizam mas também em relação aos mundos possíveis em que se enquadram (cf. a noção de “situação
possível”, concebida como um par ordenado constituído por um intervalo
de tempo i e por um mundo possível w, tal como formulada por Kratzer
(1989) e retomada em Marques (2010)).
Para o que aqui nos importa, diremos que as leituras prospetivas e
hipotéticas partilham a componente temporal, ou seja, ir + Infinitivo com
Imperfeito localiza consistentemente as situações descritas em intervalos
de tempo posteriores a um PPT passado. A única diferença reside no facto
de que, enquanto as leituras prospetivas assumem a ocorrência da eventualidade no mundo de avaliação, as leituras hipotéticas remetem-na para
mundos alternativos diferentes do mundo real.
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Encontramo-nos, assim, em condições de propor uma análise semântica unificada para estas duas interpretações: nesse sentido, diremos que
ir + Infinitivo com Imperfeito manifesta o traço temporal de [+posterioridade], sendo não especificado quanto ao traço respeitante à ocorrência das
situações no mundo de avaliação.(13)
O facto de ir + Infinitivo com Imperfeito ser não especificado quanto à
possibilidade de ocorrência das situações no mundo de avaliação permite
dar conta (i) dos casos em que a eventualidade efetivamente tem lugar no
mundo real, a que corresponde uma leitura prospetiva (cf. os exemplos discutidos na secção 2); (ii) dos casos em que a eventualidade não ocorre no
mundo real e é remetida para mundos alternativos, a que corresponde uma
leitura hipotética (cf. os exemplos apresentados em 3.1) e (iii) dos casos em
que não é possível determinar se a eventualidade ocorreu ou não no mundo
real, ilustrados em frases como as de (51) a (54).

4. Conclusão
A partir da análise do comportamento linguístico de ir + Infinitivo com
o Imperfeito, o presente trabalho procurou demonstrar a necessidade de
postular a existência de duas configurações distintas associadas à referida
estrutura, uma em que ir preserva parte das suas propriedades lexicais básicas e outra em que funciona como um operador eminentemente temporal
de posterioridade, na linha do que já havia sido proposto em Cunha (2014).
Para além da leitura quantificacional – frequentativa ou habitual –, em
que as propriedades lexicais do verbo são, em certa medida, conservadas
e da leitura prospetiva, em que ir + Infinitivo com Imperfeito efetua uma
operação temporal de posterioridade em relação a um PPT passado, identificámos uma terceira interpretação, que designámos como “hipotética”, em
que as situações descritas são projetadas em mundos alternativos diferentes
do mundo de avaliação. A análise das suas propriedades semânticas levou-nos a considerar vantajoso um tratamento unificado com a configuração
prospetiva, uma vez que, em ambos os casos, parece estar envolvida a futuridade, havendo variação apenas no que respeita à realização (ou não) das
eventualidades em causa no mundo de referência.
(13) Sublinhe-se, mais uma vez, que as leituras quantificacionais de ir + Infinitivo com Imperfeito requerem um tratamento semântico autónomo, na medida em que correspondem a uma
estrutura linguística bem distinta, i.e., ir não se comporta como um operador mas preserva
tendencialmente as propriedades lexicais básicas que o caracterizam.
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Com este estudo, pretende-se determinar o valor de /o/ átono no português medieval, em posição interior e final de palavra, num corpus documental oriundo da
zona Centro-litoral portuguesa. Argumentaremos que, em interior de palavra, o
contexto consonântico é bastante mais importante na mudança [o] > [u] do que
o contexto vocálico referido por Herculano de Carvalho. Demonstrar-se-á que,
nesse contexto, a realização [u] do português europeu remonta ao século XIII,
tendo-se difundido gradualmente no interior do léxico (de acordo com as combinações fonemáticas), e que a consciência dessa mudança deverá ter começado em
finais do século XIV, muito antes do testemunho setecentista de Luís Caetano de
Lima. Através de numerosas abonações que atestam o fechamento (e, por vezes, a
perda dessa vogal) ou ainda de fenómenos de hipercorreções gráficas, tentar-se-á
provar que, na região em estudo, esta mudança deveria ter-se difundido por volta
do segundo quartel do século XV, dando lugar, a partir de meados desse século, à
“deriva” linguística. Por fim, reivindica-se o reconhecimento da investigação histórica nos estudos de Linguística Cognitiva, particularmente os que concernem
a aprendizagem do sistema ortográfico do português por crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico.
Palavras-chave: História do vocalismo átono; Elevação vocálica; Cognição e
mudança linguística; Linguística sociocognitiva; Mudança linguística e standardização
(1) Este artigo constitui uma versão ampliada de uma secção da tese de doutoramento da Autora
(Carvalho 2006: 377-392), inédita. A Autora agradece a três revisores/as anónimos/as os contributos que deram para a sua versão atual. Assume, naturalmente, inteira responsabilidade
por quaisquer erros ou imprecisões.
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The aim of this study is to determine the value of unstressed /o/ in mid and final
position, in a corpus of medieval Portuguese documents from the central-coastal
region of the country. We argue that, within the word, the consonantal context is
more important in the change [o] > [u] than the vowel context, mentioned by Herculano de Carvalho. We will show that in this context the realization [u] of European
Portuguese goes back to the 13th century, having proceeded gradually within the
language, according to phoneme combinations, and that awareness of this change
would have begun at the end of the 14th century, well before the 18th-century testimony of Luís Caetano de Lima. Through abundant evidence showing the closure
(and sometimes the loss of this vowel), or even examples of graphical hypercorrection, we will try to show that, in the region of study, this change must have spread
around the second quarter of the 15th century, making way for linguistic drift from
the middle of this century. Finally we stress the importance of historical research in
studies of cognitive linguistics, especially those on the learning of the Portuguese
orthographic system by primary school children.
Keywords: History of unstressed vowels; Vocalic elevation; Cognition and linguistic change; Sociocognitive linguistics; Linguistic change and standardization

In Memoriam José G. Herculano de Carvalho
A razão pela qual podemos acreditar nessa descontinuidade e lentidão é-nos
dada pela anarquia que parece reinar na expansão do vocabulário português:
neologismos com dezenas de anos, como “telefone”, “televisão”, “automóvel” ou “aspirina” têm redução das átonas pretónicas, mas outros mais
recentes, como “teletexto”, “telemóvel”, “autoestrada” ou “aspegic” não
incorporam o processo (…) (Marquilhas 2003: 6-7).
The distribution of metaphony in Iberia (the North and the West) suggests that
it is ancient and was once more widespread (Penny 2009: 123).

0. Introdução: status quæstionis e considerações preliminares(2)
Como é sabido, o PE contemporâneo tende a fechar em [u] o /o/ átono,
quer este se encontre em posição interior ou em final de palavra.(3) Este
(2) Depois de demorada reflexão, concluiu-se que, ao contrário do que tem sido feito na literatura
sobre a matéria, este fenómeno deverá ser tratado separadamente do fenómeno de elevação e
redução da vogal anterior média, na mesma posição.
(3) Em posição inicial, existe variação mais ou menos opcional em alguns vocábulos ([o]velha ~
[u]velha; [u]brigada ~ [o]brigada ~ [ɔ]brigada, p. ex.). Em hospital, a realização é [ɔ] e em
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fechamento e redução traduzem-se em algumas dificuldades reveladas por
um falante/ouvinte estrangeiro quando aprende a variedade europeia do
Português. De facto, no Português padrão do Brasil bem como no galego,
manteve-se a realização [o] em posição átona medial, o que torna a perceção vocálica bastante mais fácil. Já em posição final, enquanto o galego e
alguns dialetos brasileiros (nomeadamente o caipira de S. Paulo) mantêm a
realização [o], o português europeu e o Português padrão do Brasil conhecem a realização [u].
Para avaliar o valor de o em posição pretónica não inicial absoluta
no século XVI, parece ser em vão recorrer aos gramáticos. Afirma, a este
propósito, Thomas Hart:
Fernão de Oliveira, it is true, does say that “there is such great similarity
between u and small [i.e., close] o that we tend to confuse them, some people
saying somir and others sumir, and similarly with dormir and durmir, bolir
and bulir, and many other words”. This, however, tells us very little, since we
cannot be perfectly sure whether he is talking about pronunciation or about
spelling (Hart 1955: 409).

Por outro lado, se atentarmos no testemunho de um observador setecentista como Luís Caetano de Lima, deparamo-nos com o mesmo tipo
de problema, para o qual nos adverte I. S. Révah, dois anos mais tarde:
«(...) mais il ne faut pas se dissimuler le fait que L. Caetano de Lima est
plus préoccupé d’orthographe que de prononciation réelle: son témoignage
exige d’être confirmé par d’autres données» (Révah 1959: 282). E, um
pouco mais adiante, complexifica a questão do valor de o pretónico:
En réalité, la tendance de la langue était bien de faire passer O prétonique à U:
cette tendance a fini par vaincre dans presque tous les cas dans l’actuel portugais
commun. Mais, tout au long des siècles, au Portugal comme au Brésil, cette
tendance a été contrariée par des réactions en sens inverse: (...) une réaction
savante qui rétablissait le O étymologique ou orthographique. On sait, par
ailleurs, que dans la prononciation scolaire du latin, tout E et tout O étaient
ouverts: cette prononciation scolaire du latin a également agi sur le portugais.
En 1736, Luís Caetano de Lima qualifie de O fermés tous les O prétoniques.
Il peut s’agir d’une prononciation réelle, pédante ou plus soignée que celle du
parler populaire. Mais on peut soutenir également qu’il s’agit d’une simple

oferecer, existe variação entre [o], [u] e [ɔ]. Sobre exceções ou variação em contexto final,
não há, contudo, casos a assinalar na variedade europeia do português.
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erreur d’un théoricien de l’écriture qui confond orthographe et prononciation
(idem, ibidem: 290).(4)

Admitindo a hipótese proposta por Révah, sublinha Herculano de Carvalho:
Le phénomène bien connu du portugais moderne, la tendance à la chute et
à l’assourdissement des voyelles atones, parait remonter, dans ses origines,
à une époque bien plus ancienne qu’on ne serait porté à croire. Si cette tendance n’a pas tout à fait abouti, cela se doit très certainement à l’action de la
norme linguistique cultivée qui, n’ayant pas réussi à l’empêcher tout à fait, a
du moins pu retarder considérablement un procès, lequel, en suivant librement
son cours, aurait transformé profondément le système phonologique portugais
(Carvalho 1962a: 11).(5)

Defende este Autor que «quanto às outras posições (em morar, dever,
árvore, áspero), teremos que supor, até nova prova, que e o correspondessem efectivamente a [e o] fechados, e não ainda a [ë u]» (idem 1962b: 15).
Recorda seguidamente os exemplos dados por Fernão de Oliveira, que lhe
permitem sustentar a sua argumentação:
De modo algum se pode concluir que fosse geral a tendência a fechar em
u todo o o pretónico. Ora, se examinarmos bem as formas citadas por F. de
Oliveira e as compararmos com as restantes formas quatrocentistas e quinhentistas com u pretónico em vez de o, verificamos que elas têm todas de comum
a presença de um u ou i na sílaba imediatamente posterior (em geral a tónica)
àquela em que o se fechou em u. Quer dizer que este cerramento constitui um
fenómeno de assimilação estritamente condicionado à natureza da vogal da
sílaba imediata (Carvalho 1962b: 16).

E, baseado no testemunho das variedades modernas do português, conclui:

(4) O sublinhado é nosso. Num outro estudo, I.S. Révah recorre à autoridade científica de Lindley Cintra, dando como aceite a sua constatação: “Écoutons le savant éditeur de la Crónica
Geral de Espanha de 1344, L. F. Lindley Cintra: “Suprimi variantes soffrida – suffrida,
custume – costume, suyam – soyam, fogir – fugir, já que a mistura de formas com o e de
formas com u, em L como em P, demonstra que as duas letras, tanto na língua do copista
do primeiro, como na do segundo, se empregavam, em sílaba átona, com o mesmo valor.”
(Révah 1958: 396).
(5) O sublinhado é da nossa responsabilidade.
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Não há dúvida que nalgumas formas brasileiras, como corpinho e folhinha com
[o] átono, diminutivos de côrpo e fôlha respectivamente (ao lado de corpinho
‘peça de vestuário’ e folhinha ‘calendário’, com u átono), o o fechado se deve
à consciência etimológica da derivação, mas não parece nada provável que
tanto nestas como sobretudo na multidão de outras formas em que a realização
[o] na pretónica é constante, esta se deva a uma restauração, muito menos a
uma restauração “savante”. Tal hipótese, por outra parte, torna-se inteiramente
inadmissível relativamente às vogais pretónicas dos falares crioulos (idem,
ibidem: 17-18).

Paul Teyssier, por outro lado, afirma que no português do século XVI
a realização dessas vogais era [o] e [e], como ainda hoje permanece em
galego. O que terá acontecido é que os falantes lusófonos, durante muito
tempo, não tiveram consciência da deriva, e foi necessário esperar pela
primeira metade do século XVIII para que certos observadores notassem
que se pronunciava [u] e [i] (Teyssier 1980: 75). Caberá perguntar, como
Ana Maria Martins, «em que momento entre o século XVI e os primeiros
testemunhos dos gramáticos se terá produzido a elevação?» (Martins 2003-
‑2006: 300, n. 7).
A contribuição mais recente para esta questão, e que constitui, inquestionavelmente, uma observação inovadora que adensa o enredo deste problema tão obscuro e pertinente, parece ter sido de Rita Marquilhas: «em
compostos com radicais neoclássicos há pr[ɔ]tagonista e pr[u]tagonista,
digl[ɔ]ssia e digl[u]ssia, em nomes próprios formados por acronímia há
S[ɔ]n[ɐ]sol e S[u]n[a]sol» (Marquilhas 2003: 3).
Paralelamente à questão dos neologismos, podemos observar o fenómeno de aquisição linguística. Quem for minimamente sensível à forma
como as crianças portuguesas aprendem os sons da língua materna, apercebe-se que desde muito cedo, mesmo antes de entrarem para escola, desenvolvem mecanismos de “ultracorreção” (que pode ser variável de criança
para criança),(6) tendentes a recuperar a realização [o] em contextos em
(6) Algumas análises mais ou menos impressionísticas conduzem a acreditar que as crianças de
sexo feminino têm mais consciência destas realizações fonéticas do que as de sexo masculino, sendo, por isso, mais expressivas nestes fenómenos de ultracorreção. Curiosamente, ao
estudar a variável ‘Lateralidade’, Pinto (1988: 108-109) refere que «a diferença de capacidades existentes nos dois sexos parece, todavia, surgir cedo (…). Quanto às mulheres, estas
demonstrariam execuções superiores de ordem linguística, ligadas à fluência verbal, desde a
sua infância. Diversos estudiosos, de acordo com Shucard et alii, 1981, p. 93, evidenciariam de
diferentes modos a superioridade das execuções linguísticas na mulher: Darley e Winitz (1961)
diriam que a mulher atinge uma maturação mais precoce dos órgãos da fala; Wellman et alii
(1931) e Templin (1957) refeririam que esta apresenta melhor articulação; Garai e Scheinfeld
(1968) admitiriam a sua superior fluência verbal; Smith (1935) referiria que esta dá menos erros
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que, instintivamente, já “sabem” que se pronuncia [u]. Assim, é muito
comum uma criança de 5 anos pronunciar [koʹmiɣu] em vez de [kuʹmiɣu],
‘comigo’ ou [koʹmer] por [kuʹmer], por exemplo, atestando, eventualmente
(e instintivamente) alguma consciência da malsonância desta combinação
fonemática. Por outro lado, numa fase posterior, e ao nível gráfico, é extremamente comum a confusão entre <o> e <u> em crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico, já que, tendo aprendido, aos 6 anos, que à mesma imagem
sonora poderão corresponder dois tipos de grafia, não encontram qualquer
regra prosódica ou lexical para o uso de uma ou de outra. Já em contexto
final, parece não haver, ao nível fónico, qualquer tipo de variação. Contudo, são também muito frequentes as hesitações gráficas em crianças do
ensino básico, na fixação escrita do som final, particularmente nas formas
verbais de 3ª pessoa de verbos da 3ª conjugação, onde confluem as duas
vogais mais altas do espetro vocálico: *rio (por riu), *partio (por partiu),
*fugio (por fugiu), por exemplo, são erros frequentíssimos em crianças de
7/8 anos de idade.(7) Este fenómeno de alteração, designado de “generalização de regras”, revela a existência de certos procedimentos de generalização nem sempre aplicados de maneira apropriada. O facto de uma criança
escrever a palavra fingiu como *fingio, pode revelar a compreensão de que
em certas situações o som [u] que se pronuncia nas palavras pode transformar-se no grafema <o>. Assim, ao pronunciar uma palavra como carro, a
criança reconhece que o som final está escrito com o grafema <o>, sendo
esta a razão pela qual a criança realiza uma generalização (não convencional) de tal procedimento para outras palavras. As mesmas crianças sabem,
no entanto (como os escribas medievais já o saberiam), que, em posição
final, [u] é apenas a imagem sonora.(8)
gramaticais a partir da idade dos 18 meses e Day (1932), Young (1941) e Bennet et alii (1959)
evidenciariam que a mulher produz frases mais longas e mais complexas». Mais adianta, Graça
Pinto realça que «a diferença entre sexos, quando existe, só se verifica em provas ligadas a funções cognitivas muito específicas» (p. 110, sublinhado nosso) e que «os resultados de Gaddes
e Crokett (1975) e os deste estudo revelam que aos 7 anos de idade o sexo feminino, em certas
provas da linguagem, manifesta uma superioridade estatisticamente significativa» (p. 111). Na
nossa opinião, alguns testes de perceção, relacionados com o que é menos ou mais malsonante
para a criança, poderiam ser efetuados, mesmo antes dos 7 anos.
(7) De acordo com Veloso (2003: 164-165), «inúmeras produções que a tradição pedagógica
considera como “erradas” emanam, fundamentalmente, de um uso criativo da ortografia
e constituem pistas reveladoras do conhecimento fonológico intuitivo dos sujeitos que as
produzem, devendo, por isso, ser merecedoras de atenção científica por parte dos estudos
linguísticos e psicolinguísticos».
(8) À «separação rígida e perfeitamente estanque entre a vertente fónica da língua e a sua representação gráfica opõem-se as investigações – predominantemente oriundas da psicolinguística aplicada e, dentro destas, das que se ocupam do tópico específico da aprendizagem da
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Infelizmente, os estudos sobre aquisição linguística e aprendizagem da
ortografia em Portugal nada têm beneficiado das aportações que os estudos
sobre a mudança linguística poderão proporcionar, nomeadamente no diagnóstico e prevenção dos erros ortográficos. Ora, este tipo de erro ortográfico, se entendido à luz da evidência histórica (documental) e enquadrado
no âmbito de uma perspetiva consistente sobre a mudança linguística,
aponta para a necessidade de integração da investigação histórica nos estudos de Linguística Cognitiva.
Na secção seguinte, daremos conta dos testemunhos documentais da
evolução do fenómeno de fechamento desta vogal átona, interpretando a
variação gráfica, sempre que possível e oportuno.

1. Análise do corpus
O corpus que iremos analisar é constituído por 153 documentos notariais
originais (sécs.XIII-XVI), por nós transcrito (Carvalho 2006: 33-287),
oriundo dos fundos do mosteiro cisterciense de Alcobaça, um importante
centro na cultura portuguesa medieval (situado entre Coimbra e Lisboa).
Os documentos situam-se num período compreendido entre 1289 e 1565,
e são redigidos não apenas no mosteiro mas também nas áreas periféricas
sob sua jurisdição, os chamados “coutos”. Escolhemos como amostra um
corpus único, seriado cronologicamente, pois cremos que é comparando
textos do mesmo género ao longo dos tempos que chegamos ao que Kabatek designou de variação diacrónica “autêntica” (Kabatek 2001: 97). O
universo do discurso é a linguagem jurídica usada nos contratos relativos
à propriedade: documentos de compra e venda, de arrendamento, de troca,
recibos e testamentos, por exemplo. É sobre esta dupla base de campo de
estudo – geográfica e temática – que podemos observar a evolução contínua dos textos e, por isso, em paralelo, da língua.
A ferramenta metodológica que usamos neste artigo é, naturalmente,
de base estatística, embora saibamos que o valor das percentagens das unidades lexicais que exibem <u> em sílaba átona seja baixo, dada a opacidade com que se tinge o relacionamento língua escrita/língua oral. De um
modo geral, cada unidade apresenta a sua evolução particular, pelo que foi
calculada a frequência de <u> em cada uma dessas unidades, tendo em
conta o total de abonações do corpus. Sempre que se julgou oportuno, foi
escrita – que defendem a existência de um continuum entre a realização fónica e a realização
gráfica da língua, nomeadamente no que diz respeito ao conhecimento implícito dos falantes» (Veloso 2003: 135-136).
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delimitada uma etapa epocal como universo a considerar. Tal acontece, por
exemplo, quando há uma ocorrência totalmente isolada ou extemporânea,
que não se integra de todo na tendência evolutiva observada. Por vezes,
deteta-se variação de tipo idioletal, verificando-se o uso de <u> no documento de um único tabelião; casos há, ainda, afetando apenas uma unidade
lexical, o que leva a considerar apenas documentos isolados, para fins estatísticos. Em raros casos, como veremos, é possível visualizar nitidamente
tendências evolutivas.
Na nossa análise, ilustraremos alguns condicionamentos vocálicos que
podem ter motivado o «cerramento (…) condicionado à natureza da vogal
da sílaba imediata», como refere Herculano de Carvalho (1962b: 16), evidenciando um outro tipo de contexto assimilatório – em nosso entender,
bastante mais importante – que é o contexto consonântico. Analisaremos,
igualmente, os casos em que poderão ter atuado os dois tipos de contexto.
Faremos, finalmente, coincidir o início do processo da mudança com
aquele em que surge <o> em contextos onde, de acordo com a origem e a
natureza da palavra, seria mais natural surgir <u>, normalmente em palavras de origem árabe, em palavras derivadas (criações lexicais), empréstimos e cultismos. Ou seja, o início do processo de mudança ter-se-á dado
quando se deu o fenómeno cognitivo da consciência linguística dessa
mudança.

1.1. Posição átona não final (inicial absoluta e em interior de
palavra)
Analisemos, de seguida, o que foi possível registar na posição inicial absoluta. Pode observar-se nos textos mais antigos a existência do ditongo ou
nesta posição: ourijnte (< ŏrĭente-) (1300 Alj 8),(9) denunciando uma realização [ow] para /o/ em início de palavra, tendência que existiu no antigo
(9) A mesma forma foi encontrada por Maia em HGP (História do galego-português, que, doravante aparecerá mencionada com esta sigla) (Maia 1997: 398). Saliente-se que a forma ouriente
existe igualmente nas Cantigas de Santa Maria e na Crónica Troyana, segundo a Autora de
HGP, que cita igualmente ouçidente, extraída de Miragres de Santiago. Uma variante desta
última forma foi encontrada no nosso corpus (oucíjnte, 1304 Alc 10), mas não deverá considerar-se no mesmo plano de ouriente, uma vez que o seu étimo (< occidente-) faria prever na
fase mais antiga da língua a existência da semivogal u, resultante da vocalização da velar surda.
Exprime-se deste modo Jorge Manuel de Morais Gomes Barbosa: «Embora não tenha do texto
mais exemplos que provem a ditongação de o- inicial, suponho que a grafia ou de ouriente pode
reflectir de facto um ditongo próprio, isto é, não analógico do de oucidente, como pensa Leite
de Vasconcelos (…), seguido por Nunes» (Barbosa 1958, I, 51).
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galego-português e que se manifesta ainda atualmente no mirandês, no
asturiano ocidental e nos falares transmontanos da fronteira oriental. Revela-se interessante constatar que excecionalmente surge, num texto tardio,
a forma Utubrro (< *octobriu-) (1505 MA 139), cujo ditongo ou deve
ter passado por uma fase intermédia de monotongação em [o], que tendeu, posteriormente, para o fechamento. O caráter isolado da forma impede-nos de extraír conclusões seguras, mas leva-nos a crer que poderá ter
havido uma tendência tardia para a elevação dessa vogal átona em posição
inicial.(10) Destes dados apenas é possível admitir que durante o período
estudado existiam as realizações [ow], [o] e (eventualmente) [u] em início
de palavra, tudo levando a crer que, neste último caso, [u] refletisse uma
tendência mais recente.
De referir ainda que a forma historicamente representante de hospitāle
surge sempre com mudança de grafema em posição inicial (ou com aférese
do mesmo), por um processo assimilatório: eſpital (1412 Ped 74, 2 v.; 1429
MA 88, 2 v.), eſpitall (1453 MA 107) e ſpital (1423 MA 83).
1.1.1. Mudanças condicionadas pelo contexto vocálico

Vejamos agora as mudanças observadas em posição átona interior de palavra. Em primeiro lugar, trataremos as mudanças condicionadas pelo contexto vocálico. A análise dos dados do nosso corpus permite-nos, de facto,
reabilitar a hipótese de I. S. Révah e de Herculano de Carvalho relativamente à tendência antiga para o fechamento em [u] de todo o o átono não
final, que foi, efetivamente (e desde cedo), travada por uma reação ou restauração “savante”. Os exemplos colhidos no nosso corpus poderão dividir-se em duas tipologias: aqueles em que se verifica a assimilação exercida
por i ou u da sílaba tónica, e os que exibem fechamento condicionado pela
situação de hiato com a vogal seguinte. Quanto ao primeiro caso, recorde-se que as variantes medievais representantes da atual forma composta
bemfeitoria (< *benefactoria) começam a deixar transparecer <u> gráfico
pretónico a partir da primeira década do século XV. Registam-se apenas 9
ocorrências, o que perfaz uma percentagem de 15,4%, ao longo do corpus:
benffecturias (1409 MA 72, 2 v.; 1410 MA 73), benffecturjas (1410 MA
73), benfecturja (1410 MA 73), bem feiturias (1416 MA 78, 1429 MA 88;
1438 Ped 95) e bem ffeyturias (1489 MA 130).
(10) Também se deve aceitar a hipótese de ter atuado, na forma em apreço, a assimilação ao timbre da vogal da sílaba tónica.
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Do antropónimo Soeiro (<*Soariu-), a única forma a apresentar fechamento da vogal átona data de 1375: ſueiro (1375 MA 48), representando
apenas 25%, num total de 4 ocorrências: Soeyro (1289 MA 1 e 1306 Cós
12) e ſoeiro (1409 MA 72). Por outro lado, as formas patronímicas ſoariz
e ſuariz convivem no mesmo documento (1304 Alc 10), mas este patronímico surge um pouco posteriormente na variante ſoarez (1329 Evo 22).
Também em hiato com a vogal seguinte, encontra-se a vogal posterior na
forma piſſueiro (1478 MA 123), única nesta coleção. Sabemos que um
tabelião de Aljubarrota emprega, no mesmo documento, as formas reſtetujr (< restĭtǔĕre) (1491 Alj 132) e rreſtetoydos (1491 Alj 132), constituindo aquela variante uma percentagem de 86% do total de ocorrências
(incluindo todas as formas derivadas) ao longo do corpus.
Saliente-se que o fenómeno de desaparecimento de o postónico em formas inicialmente proparoxítonas, e em contexto de vizinhança de fonema
fricativo ou velar (com propriedades articulatórias mais próximas de [u])
já estava em curso no primeiro quartel do século XV: Paſca(11) (< Paschoa)
(1423 MA 83) e poua (< pŏpŭla-) (1477 MA 121) são alguns exemplos que
provam a eminência de formação de um ditongo crescente e, portanto, de
fechamento de vogal postónica.
1.1.2. Mudanças condicionadas pelo contexto consonântico

Argumentaremos neste parágrafo que o contexto consonântico parece ter
sido bastante mais importante que o contexto vocálico referido por Herculano de Carvalho, pelo que a mudança agora em estudo foi uma mudança
intralinguística, que se verificou gradualmente.
O fechamento da vogal átona por condicionamento assimilatório de
tipo consonântico é antigo e deve ter tido uma difusão considerável no
interior da língua, a partir de certo momento do tempo, como nos provam
diversos documentos. É certo que em alguns casos essa difusão foi desde
cedo travada por uma reacção conservadora, mas outros houve em que
as consoantes contíguas exerceram uma pressão demasiado forte, que se
sobrepôs a qualquer reacção “savante”.
O primeiro texto a apresentar u em contexto átono data de 1300 e foi
redigido em Aljubarrota: dubrada(12) (< dŭplāta-) (1300 Alj 8); um outro
(11) Esta forma é única no corpus. Registam-se 13 ocorrências de Paſcoa e 2 de Paſchoa. Poderia
ter favorecido o desaparecimento da vogal o facto de a partir de certa altura ela se ter transformado em semivogal, tendo-se, por isso, formado um ditongo crescente.
(12) Ao longo do corpus, encontramos sempre dobro. Para o fechamento observado deverá ter
contribuído o facto de se tratar de uma palavra derivada.
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é oriundo de Cós, do “mosteiro das Donas”: Cuſtãça (< constantĭa) (1343
Cós 32, 3 v.) e cu[n]hado (1343 Cós 32, 2 v.), tratando-se, neste último
caso, da variante que a norma viria a consagrar,(13) não obstante o étimo (<
cognatu-).
A tendência no desenvolvimento histórico do étimo pōmare, por exemplo, foi também a elevação de vogal da sílaba átona pretónica: Pumar
(1289 MA 1, 2 v.) e pumares (1321 Alc 17). O <o> etimológico continuaria a verificar-se lado a lado com <u> no mesmo contexto: pomares (1304
Alc 10; 1342 Alf 30), pomar (1397 MA 63, 8 v.; 1426 MA 85, 7 v.; 1459
MA 111; 1460 MA 112, 4 v.) e pumar (1465 MA 116; 1500 MA 136, 2 v.;
1529 MA 148).
O mesmo aconteceu com a forma ſocceſſores (formada com o prefixo
proveniente de sŭb latino)(14) e variantes, ao longo do período abrangido
pelo presente estudo. As formas com u átono representam apenas 7% do
total, e são as seguintes: ſuſeyçoreſ (1291 Alc 2), ſuſeçores (1291 Alc 2) e
ſucceſſores (1304 Alc 10, 6 v.); a forma ſoceſſoreſ (1291 Alc 3) começa,
porém, a rivalizar com a variante inovadora desde finais do século XIII.
Curiosamente, num documento de 1391 prevalece a variante com <u>, mas
deverá tratar-se de uma tendência idioletal, pois esta vogal não se vislumbrará nestas formas a partir dessa data. São as seguintes as variantes em
convívio: ſubceſores (1391 MA 59), ſuceſores (1391 MA 59), ſucceſores
(1391 MA 59, 3 v.) e ſocceſores (1391 MA 59), o que significa que nesse
documento a variante com u representa 83%. Também a forma ſtrumẽto
(< instrŭmĕntu-) (1307 Alp 13, 3v.) domina um texto de inícios do século
XIV, mas trata-se de um testemunho completamente isolado neste corpus.
Já na forma historicamente representante de fŏcācea, a tendência
para o fechamento da vogal fez-se sentir até ao início do último quartel do
século XIV (<u> representa, nesta unidade lexical, e ao longo do corpus,
31%), muito provavelmente devido à pressão exercida pelas consoantes
lábio-dental e velar contíguas à vogal átona: fugaça (1291 Alc 2; 1321 Alc
17; 1337 Alc 27; 1375 MA 48).
Relativamente à forma historicamente representante de mŭlĭere-, sabemos que, na sílaba átona, exibe <u> num documento do último quartel do

(13) Da variante etimológica apenas se regista conhado (1329 Evo 22), não se encontrando outras
abonações da forma em causa ao longo desta coleção.
(14) Considerámos, nesta evolução, que o fonema bilabial do prefixo deverá ter influenciado o
fechamento, não obstante apenas se ter mantido esporadicamente na grafia (cf. ſubceſores,
1391 MA 59).
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século XV, sendo aí exclusivo o seu uso: mulher (1477 MA 121, 5 v.), mas
trata-se de um testemunho documental único.
Na forma historicamente representante de lugar (< lŏcāle-), até 1396
só se documentam as variantes com <o> em sílaba átona ((l)logar(es),
loguar(es), etc.); entre essa data e 1425, registam-se duas variantes com
<u>; no segundo quartel do século XV, cerca de 72% das ocorrências apresentam o resultado gráfico da elevação da vogal,(15) e a partir de 1460 a
grafia é em 95% dos casos semelhante à atual.
Revela-se interessante constatar que o documento 1383 Alj 53, para
além de apresentar 5 ocorrências da forma toponímica Purtugal (< portucale-)(16) e respetiva forma gentílica, evidencia igualmente <u> em outras
formas onde não existe condicionamento vocálico assimilatório: Alcubaça
(* alc-oba + -aça) (1383 Alj 53, 2 v.), por exemplo. Estas duas ocorrências representam uma percentagem ínfima de 0,8% ao longo da coleção,
mas é extremamente importante o facto de ocorrerem de forma exclusiva num documento de 1383, escrito numa região periférica ao mosteiro.
Para além disso, este documento exibe, igualmente, aprufeitardes(17) (de
profectare), onde a elevação da vogal poderá eventualmente ter sido
simultaneamente motivada por dois contextos: a existência de uma semivogal anterior na sílaba seguinte e a contiguidade de um fonema labial.
O mesmo tipo de condicionamento surge num documento do início da
quinta década do século XV, que apresenta uma forma onde, para além de
o ter dado lugar a u se desenvolveu igualmente uma semivogal: mujſtejro (< monĭsteriu-) (1442 MA 98) (moeſteiro→ mooſteiro→ moſteiro →
muſteiro → mujſteiro).(18)
Os exemplos expostos são suficientes para provar que, não obstante as
baixas percentagens de ocorrências de <u> átono em algumas das formas,
poderia já corresponder a [u] a realização de /o/ em sílaba átona, em muitos
contextos, pelo menos a partir do último quartel do século XIV. Selecionámos dois casos que julgamos paradigmáticos no esclarecimento da tão
obscura questão do valor de /o/ átono no português medieval. No primeiro
(15) O período compreendido entre 1425 e 1450 revela-se, neste corpus, um período de transição
importante. Saliente-se que o documento 1436 Alf 93 apresenta em variação llogares e llugares.
(16) Referir-nos-emos a esta forma mais adiante.
(17) Esta forma (bem como outras derivadas de proueito) surge, na maior parte das vezes, abreviada
ao longo dos documentos, o que nos impede de efetuar uma análise estatística sólida. De qualquer forma, trata-se igualmente de uma forma que surge isolada ao longo deste corpus.
(18) Poderá igualmente admitir-se a hipótese de ter havido uma elevação e um fechamento da
segunda vogal do hiato: moeſtejro > mujſtejro.
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exemplo, a norma gráfica veio a excluir o grafema <u> e no segundo caso
veio a consagrá-lo. Observemos, no gráfico seguinte, as cronologias das
formas pumar(es) e lug(u)ar(es):
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Figura 1. Evolução, por tendências epocais, da representação da vogal átona em pomar
(< pōmar) e lugar (< lŏcāle)

No primeiro caso, vemos como o grafema vocálico <u> volta a superar
<o> na forma pomar, a partir de 1460. Em lugar, a presença de uma consoante velar acelerou o ritmo evolutivo de o, que, a partir de 1460, parece
dar lugar, irreversivelmente a u, sobrepondo-se a qualquer uso gráfico em
vigor.
1.1.3. Mudanças condicionadas simultaneamente por contexto vocálico
+ consonântico

A forma historicamente representante de *cō(n)suētūmǐne (e seus derivados) é a que se encontra mais abundantemente representada nos documentos. Num leque cronológico compreendido entre 1291 e 1529 foi possível
encontrar 71 abonações, 89% apresentando o resultado da assimilação da
vogal da sílaba pretónica ou da sílaba inicial (conforme se trate de cuſtume
ou de seus derivados) ao timbre da vogal da sílaba seguinte, geralmente
a tónica: cuſtume(s), cuſtumara, cuſtumou, cuſtumarẽ, cuſtumarõ, cuſtumarã, acuſtumado/as, etc.
É interessante salientar que a reação “savante” (apenas ao nível gráfico, obviamente) de que fala I. S. Révah parece ter-se verificado desde
a fase mais antiga da língua até ao século XVI, a avaliar pelas escassas
ocorrências (representam apenas 11%) que a grafia deixa transparecer. Em
pleno século XVI, encontramos, todavia, no mesmo documento acoſtumado e cuſtume (1528 MA 148), provando que a consciência etimológica
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era maior nas formas derivadas. Neste caso concreto, parece que essa reação restauradora só iria conseguir vingar após o período medieval.
A forma medieval furtujto (< fortuĭtu-) (1383 Alj 53) exibe igualmente o grafema <u> na sílaba pretónica, mas depois de 1383 todas as
formas recuperam o <o> etimológico na grafia, constituindo tal ocorrência
uma percentagem de apenas 12,5%. Sabemos que, por essa altura, que coincidiu com a ascensão ao trono de D. João I, começaria o governo de Frei
João Dornelas no mosteiro de Alcobaça, a cuja empresa se deve o esforço
de standardização gráfica.(19) Do mesmo modo se explica a forma mũturo
(de monte-) (1484 MA 126), cuja vogal nasal também sofreu influência de
u da sílaba tónica, mas trata-se de um exemplo completamente isolado no
nosso corpus.
Um outro exemplo é a forma puſtumeiro (1350 AM 36), que apresenta
igualmente a tendência para o fechamento de o na sílaba inicial, já em meados do século XIV, mas cuja difusão foi desde cedo refreada, muito provavelmente devido à consciência etimológica da derivação (formado a partir
de pŏstrēmu-). Trata-se, de facto, de uma abonação completamente isolada
que representa apenas 3,8% do total de ocorrências. Também isolado se
apresenta o advérbio cumunalmẽte (< communāle) (1372 MA 47), embora,
no século anterior, o adjetivo de que deriva não revele esse fechamento da
vogal em causa: comunal (1291 Alc 2).
Quanto à influência de consoante e de vogal anterior, a primeira abonação que possuímos é rrecuciliaua (de reconcilĭāre) (1402 MA 67), tratando-se de uma forma totalmente isolada, o que nos impede de extraír
qualquer conclusão. No final da terceira década do século XV surge a
forma [cõ]puſyçõ (< cŏmpositĭōne-) (1438 Ped 95), representando apenas
8% do total das variantes, ao longo do corpus. É sensivelmente a mesma
percentagem (9%) que encontramos em ſub p[r]ior (1465 MA 116), ſub
prior (1528 MA 147)(20) e suprior (1565 Alc 153), com prefixo historicamente resultante de sŭb. A forma ſubfiçient[e] (1472 TC 120), que é a primeira de todas as variantes a evidenciar o fechamento da vogal, é também a
única que revela a elevação da vogal átona da sílaba inicial, representando
agora uma percentagem de 14%. Regista-se ainda a forma ſubr[e] d[i]ctos
(1416 MA 78), estatisticamente insignificante num conjunto considerável
de ocorrências, mas cuja cronologia não deixa de ser pertinente.
(19) Como sabemos, nem sempre essa empresa foi bem-sucedida em virtude das violentas transformações linguísticas que a mobilidade populacional associada à crise de 1383-1385 despoletou.
(20) Recorde-se que neste documento a variante ſub prior coexiste com ſob prior.
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Diferente é a situação da forma medieval correspondente ao atual topónimo Portugal, bem como à forma gentílica correspondente, uma vez que
<u> em posição átona representa aqui 100%, em toda a coleção: Purtugal
(1383 Alj 53, 2 v.), Purtugall (1421 Evo 80; 1526 Ped 145), Purtugual
(1451 MA 105) e purtugueſes (1405 MA 70).
Um tabelião de Aljubarrota (aliás, o mesmo que emprega as formas
reſtetujr e rreſtetoydos), emprega num documento a forma futuro (fǔtūro)
(1491 Alj 132) e em outro do mesmo ano a variante ffoturo (1491 Alj 133),
mas possuímos apenas esses exemplos, que são escassos para se poder concluir com segurança.
*
Importa concluir, atendendo aos exemplos apresentados, que a contiguidade de um fonema velar (/k/ e /g/) ou labial (/m/, /f/, /p/ e /b/) é um contexto que favorece o fechamento de [o], uma vez que propicia o recuo na
articulação, o arredondamento e a labialização da vogal. Assim, nos casos
em que não se verifica qualquer condicionamento vocálico assimilatório,
todas as formas apresentadas que apresentam (em maior ou menor grau)
o fechamento da vogal átona (100% das formas, portanto) evidenciam o
contexto consonântico apresentado: Alcubaça, Cuſtãça, fugaça, lugar,
mulher, pumar, ſtrumẽto e ſubceſores.
Por outro lado, a quase totalidade das formas com <u> que apresentam condicionamento vocálico assimilatório (ocasionalmente, o elemento
fónico condicionador é uma semivogal) exibe igualmente um desses fonemas em contiguidade com a vogal em causa: cõpuſyçõ, cumunalmẽte,
cuſtume, furtujto, futuro, mũturo, Purtugal (e purtugueſes), puſtumeiro,
rrecuciliaua, ſub prior, ſubfiçiente e ſubre dictos.(21)
Finalmente, encontram-se nos documentos desta região, tal como nos
da primitiva área galego-portuguesa, algumas formas em que, por dissimilação, o se transforma em outra vogal: B[er]tolameu (1328 Alj 21; 1346
SC 34; 1355 Cel 40, 2 v.; 1362 MA 44; 1377 Alv 50, 3 v.; 1386 MA 56;
1396 Ped 62; 1402 Ped 68; 1505 MA 138; 1509 Ped 140, 2 v.), p[er]ſuam
(1485 MA 128), p[er]ſſujrom (1448 Alj 103), peſtumeira (1479 MA 124),
peſuã (1502 MA 137) e peſuyram (1459 MA 110).(22)
(21) As únicas formas que não se incluem nesta tipologia são bemfecturias, ſuariz, piſſueiro e
reſtetujr, encontrando-se aí a vogal em contato com alveolar, dental, ou com outra vogal.
(22) De possĭdere, com síncope da dental intervocálica (cast. poseer).
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Em outros casos, regista-se um fenómeno de tipo assimilatório: rreſſio
(1388 MA 58) e rreſſyo (1453 MA 107, 2 v.). Nestas formas, verificou-se
uma tendência, relativamente tardia, para a harmonização vocálica: rrjſjo
(1532 Tur 149) e rryſſyo (1453 MA 107).
1.1.4. O fenómeno de hipercorreção: a formação da consciência linguística

Um fenómeno que, em nosso entender, é diferente da “restauração savante”
a que alude I. S. Révah (e que causou alguma estranheza a Herculano de
Carvalho) verificou-se em palavras onde não seria de esperar a existência
de o, como em almoxa[rife] (1363 MA 45), almoinha (1482 MA 125, 2 v.),
etc. É, na nossa opinião, quando se dá este tipo de reação em palavras que
deveriam, de acordo com o étimo, manter <u> gráfico, ou seja, quando se
toma esta consciência, que se pode falar do início do processo da mudança.
Esta tomada de consciência deverá datar-se muito antes do século XVIII,
como observou Paul Teyssier (1980: 75), e constitui uma atitude escribal
de sobreutilização do <o>, da mesma forma que hoje as crianças de 7/8
anos fazem ao escrever faboloso, coriosidade, sobterrâneo ou poloição.
Esta tendência estava em incubação em formas de uso corrente onde
existia um hiato, no primeiro quartel do século XIV, tendo ressurgido no
século seguinte: cõtinoadamẽte (de continuu- ) (1321 Alc 17) e cõtinuadamẽte (1324 Alc 18); cõtynoar (1414 Alv 76), cõtjnoadamẽte (1430 Cós
89) e cõthynuada mẽte (1434 SC 91). Sobre estas “modalidades” exprimira-se deste modo Herculano de Carvalho, a propósito do que nos diz Fernão
de Oliveira: «(…) sendo o o pequeno de qoando, língoa, (…), continoar
(como F. de Oliveira desejaria se escrevesse em vez de quando, etc.) um
u ‘líquido’, identificável com uma variedade mais fechada de o pequeno,
mas tão próxima de u que muitos com ele a confundem». E explicita em
nota: «Por letras ou vozes líquidas entende F. de Oliveira em última análise
aquelas que, constituindo o que chamaríamos fonemas assilábicos, formam
grupo com consoante anterior, como u em quando (…)». (Carvalho 1962b:
9 e n. 1).
Posteriormente, pela regra de propagação analógica generalizada, esta
ultracorreção veio a estabelecer-se em numerosos contextos, nomeadamente aqueles em que não existe qualquer fonema vocálico. Assim, um
documento de 1372 exibe <o> num contexto em que seria de supor aparecer <u> (ou seja, quando uma consoante velar sonora precede uma vogal
anterior). Ora, o que se verifica é que os notários transpunham por vezes
o grafema <o>, que eventualmente corresponderia a uma imagem sonora

Sobre as origens de [u] átono no Português Europeu contemporâneo

187

[u], para um outro contexto em que <u> era um grafema vazio, sem qualquer equivalência fonológica. Trata-se, portanto, de um processo psicológico que decorre da associação imagem gráfica/imagem sonora, tendo
precedência (hierárquica ou axiológica) a imagem gráfica, escrita, sobra a
imagem sonora, falada (Carvalho 1962b: 4). Os exemplos extraídos desse
documento são os seguintes: ſegojnte, agojſadamẽte e pagoe (1372 MA
47). No mesmo documento surge o em contexto assilábico, ou seja, como
semivogal, o que não deixa dúvidas quanto ao valor fónico de <o> gráfico em sílaba átona: cincoẽta, goardar, engoas e augoas. A partir desta
altura, <o> surge frequentemente para representar /w/ nos grupos kw e gw,
tal como acontece nos documentos da primitiva região galego-portuguesa
(Maia 1997: 426 e 641). Assim, o mesmo <o> gráfico volta a surgir com
valor fónico de semivogal na década seguinte e durante a 1ª metade do
século XV:(23) çjnqoenta (1383 Alj 53, 2 v.), cĩcoẽta (1415 Ped 77), cjncoẽta (1416 MA 78, 3 v.), cjncoeta (1429 MA 88), çyncoẽta (1433 Ped 90,
2 v.) e porcoãto (1448 Ped 102).
Mas as hesitações na fixação gráfica da semivogal nos ditongos crescentes tornam-se mais acentuadas a partir do 3º quartel do século XV:
Agoas (1502 MA 137), augoa (1541 Sal 152), auguoa (1541 Sal 152, 2 v.),
cynqoenta (1505 MA 138),(24) çimqoẽta (1529 MA 148), goarda (1529 MA
148), mỹgoa (1519 MA 142), quoaeσ (1467 Mai 117) e quoatroçẽtoσ (1462
Mai 114 e 1467 Mai 117, 2 v.).
Para além deste contexto de hiato, os vocábulos de origem árabe foram
aqueles que, de forma nítida, sofreram essa adoção de o na sílaba átona.
No primeiro documento da coleção em que ocorre a forma historicamente
representante de al-muxrif (e derivados), esta surge sempre com <u>, de
acordo com o étimo: almuxariffe (1352 Ped 38, 2 v.), almuxariffado (1352
Ped 38) e almuixariffe (1352 Ped 38). A partir de 1363, apenas 4 ocorrências evidenciam o <u>, em conformidade com a sua origem: almuxiliffe
(1409 MA 72), almux[a]r[i]ffe (1409 MA 72, 2 v.) e almuxa[r]iffes (1430
Cós 89), o que representa cerca de 17%, a partir desta data; todas as restantes evidenciam <o> gráfico: almoxa[rife] (1363 MA 45; 1515 SM 141,
2 v.), almox[arif]e (1515 SM 141, 7 v.), almoxa[r]ife (1396 Ped 62, 3 v.;
1402 Ped 68), almoxaryffado (1419 MA 79), almoxaryffe (1433 Ped 90),
almoxharjfe (1428 Alj 86, 2 v.), almoxharjffado (1428 Alj 86) e almoxharjffe (1428 Alj 86). É importante salientar que nunca se regista variação, no
(23) Tratando-se de ditongo decrescente, num documento de 1448, aodjencja (1448 Alj 103)
representa 17% do total de ocorrências desta unidade lexical.
(24) No mesmo documento regista-se a forma çynquoenta.
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mesmo item lexical, no interior do mesmo documento, aspeto que se revela
extremamente pertinente para inferirmos o grau de consciencialização dos
tabeliães.
É ao entrarmos no segundo quartel do século XV que encontramos a
forma almxharjffe (1428 Alj 86), com perda da vogal, ou seja, no mesmo
documento onde se regista almoxharjffado. Ora, a perda da vogal átona é
um testemunho de que este fechamento se tinha efetuado.
Quanto à atual forma almuinha (al-munīa) ‘herdade’, a partir do século
XV <u> cedeu definitivamente lugar a <o>, durante o periodo abrangido
pelo presente estudo. São as seguintes as formas que seguem a etimologia:
almuyã (1289 MA 1), almuỹa (1289 MA 1), almunha (1304 Alc 10, 2 v.;
1321 Alc 17), almuynha (1356 MA 41). Um documento de 1409 apresenta
já 83% das ocorrências com <o>, curiosamente o mesmo que evidencia
almuxiliffe e almux[a]r[i]ffe: almoinha (1409 MA 72, 10 v.), sendo as
outras variantes almuinha e almujnha. O último documento a revelar este
lexema é de 1482 e apresenta todas as variantes com <o> gráfico: almoinha
(1482 MA 125, 2 v.) e almojnha (1482 MA 125, 6 v.).
Curiosamente, também na forma de origem árabe Mafra (< ár. mahfra), regista-se o fenómeno de epêntese de o, demonstrando a sua sobreutilização, e provando que [u] em posição átona existia no inventário dos
sons ouvidos pelos escribas: Mafora (1465 MA 116). A forma toponímica
Mafra seria captada cognitivamente como uma forma à qual desapareceu
um som, que urgia restabelecer. Nesta fase de “hipercorreção”, <o> seria a
solução, na grafia; deveria corresponder, naturalmente, a [u] na oralidade,
por tudo quanto já ficou exposto.(25)
Também no empréstimo çedolla (1536 SC 150, 7 v.)/cedolla (1536 SC
150) surge a variante com <o> numa fase tardia. A variante mais antiga
nesta coleção aparece com <u>, tal como no francês (cedulle), por via do
qual terá entrado na nossa língua: cedula (1355 Cel 40).
Um facto extremamente interessante e que apenas corrobora a teoria da
difusão lexical já apresentada, é o que acontece com as formas derivadas.
Assim, as formas verbais derivadas de publico, -a (< pǔblĭcu-), palavra de
origem erudita (poblicar e respetivas variantes flexionais), que são extremamente frequentes neste tipo textual, surgem sempre (sem exceção) com
(25) Rita Marquilhas dá um exemplo muito semelhante, ao tratar da elevação de /e/ em posição
átona nas «mãos inábeis portuguesas do século XVII»: «Há uma sobreutilização da letra
<e>, provando que o “e mudo” existia indubitavelmente no inventário dos sons ouvidos por
personagens que o transcreveram exactamente da mesma forma que fazem hoje as crianças
da escola ou os autores de graffiti que pintam VIVA O SEPORTING». (Marquilhas 2003: 7).
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<o> gráfico ao longo do leque cronológico abrangido pelo presente estudo,
o que significa que [u] átono sempre existiu bem como a consciência dessa
existência, manifestada neste tipo de fenómenos de ultracorreção: pobricou, pobricada, proujcara, etc.
Em outras formas derivadas que, por vicissitudes linguísticas várias,
apresentam um desvio vocálico relativamente ao étimo, também se testemunha o uso de <o>, a partir de finais do século XIV: Uma forma historicamente derivada de possĭdere(26) apresenta, pela primeira vez, <o> em sílaba
átona pretónica num documento do último quartel do século XIV: poſſoidor (1388 MA 57); posteriormente a essa data, um documento lavrado em
Cós apresenta, de modo exclusivo, <o> nesse contexto: poſſojr, poſſoyra (2
v.) e poſſoyſſe, (1430 Cós 89). No total, as formas com <o> átono derivadas
de possĭdere representam 40%, no período abrangido pelo presente estudo.
Sob a pena do mesmo tabelião, encontram-se as formas poſtomeira (1452
MA 106 e 1453 MA 107) e poſtomeiro (1453 MA 107), que voltam a aparecer cerca de meio século depois: poſtomeyro (1502 MA 137, 2 v.), o que
permite constatar que depois de 1450 o uso de <o> por <u> nesta unidade
lexical e neste contexto representa 45%. Em 1452 MA 106 encontra-se
poſtmeiro (< postrēmu-, ‘último’), com desaparecimento de vogal átona
pretónica.
Como podemos verificar, a partir do terceiro quartel do século XIV, em
formas de origem árabe (com consoante bilabial na vizinhança da vogal
em causa), os tabeliães sentiram a necessidade de grafar com <o>, formas
que, segundo a sua origem, deveriam pronunciar-se e grafar-se com <u>.
Foi assim que a forma almoxarife, por “generalização de uma regra” (fenómeno de natureza cognitiva), chegou até nós, ao contrário do que seria
expetável graficamente. Curiosamente, o mesmo não ocorreu em almuinha,
que, ao evidenciar a vogal em hiato com outra vogal alta, veio a recuperar o
<u> original. É, portanto, nesse momento de cognição social convencionalizada (mais acentuada, ao que parece, com palavras “não autóctones” ou
derivadas) que se pode falar da tomada de consciência linguística.(27) Num
derivado como postumeiro, o contexto consonântico (a existência de uma
consoante labializada) parece ter ativado o fechamento da vogal, que foi
“compensada” com o uso de <o>.
(26) No castelhano a forma é poseer (Corominas e J. Pascual 1989-1992: s. u).
(27) Evocando D. G. Miller, João Veloso refere que «os sistemas de escrita revelam sempre, da
parte dos seus criadores e dos fixadores da convenção ortográfica canónica, uma forte intuição acerca da organização fonológica da língua (Veloso 2003: 86).
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Deverá ser, assim, a mesma ordem de fatores que justifica a existência de timbres diferentes nas formas neológicas compostas aut[u]móvel
e aut[ↄ]estrada, a que já aludiu Rita Marquilhas. No entanto, também já
ouvimos (ainda que de modo isolado) a forma aut[u]strada, eventualmente
por analogia com aut[u]móvel, podendo considerar-se um fenómeno de
ultracorreção.
A partir de meados do século XV parece ter-se iniciado a “deriva”
(linguística ou apenas gráfica), que afetaria os textos de um mesmo tabelião: até 1451 registam-se 33 ocorrências da forma clauſula (< clausǔla)
e variantes, mas a partir dessa data começa a aparecer a variante gráfica
clauſo(l)la(s), ocupando, entre 1452 e 1541 uma percentagem de 30%.
A mesma cronologia é possível estabelecer para a forma Reſſurreiçom (<
resurrectĭōne) e variantes gráficas: registam-se 6 ocorrências da unidade
lexical ao longo desta coleção, num período compreendido entre 1386 e
1459, mas a última forma, datada de 1459, exibe <o> gráfico: Reſorreiçom
(1459 MA 111), correspondendo a uma percentagem de 16,6%. Num documento de 1490 é possível observar a variação <u> ~ <o> em sílaba átona:
jſtipulant[e] e jſtipolante (de stipulāri) convivem no texto do mesmo tabelião, que apresenta igualmente jſtipulaçam/ eſtipulaçam (1490 MA 131).
O atual antropónimo Manuel (eventualmente, de origem castelhana)
só aparece com <u> na primeira ocorrência registada, que se encontra num
documento de 1519: Manuell (1519 MA 142); todas as restantes, que ocupam 75%, exibem <o>: Manoees (1529 MA 148), Manoel (1521 Ped 143)
e Manoell (1532 Tur 149).
Estes exemplos vêm provar que entre a pressão exercida pelo sistema
linguístico, a pressão do que soa bem ao ouvido e que é bem aceite pela
norma (considerado mais próximo do standard), e os fatores individuais
(por vezes de natureza analógica) existiu sempre alguma tensão, pelo que
a dimensão linguística não pode separar-se da sociocognitiva. Inventariar o
léxico de forma a averiguar o peso relativo de cada um dos fatores em cada
subsistema seria uma ferramenta extremamente importante a construir para
aplicar nas Escolas do Ensino Básico de forma a proporcionar aos professores e às crianças algumas regularidades ortográficas. Trata-se de aceder
através de meios de análise científica, de modo consciente, àquilo a que a
criança acede de forma mais ou menos inconsciente no momento da aprendizagem da ortografia da sua língua materna.
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1.2. Posição átona final
Invocando os exemplos apresentados pelo manuscrito de Toledo do Testamento de D. Afonso II para sustentar a antiguidade da elevação da vogal
átona final, Ana Maria Martins refere que se torna «necessário alargar a
pesquisa a outros textos do século XIII, tanto para confirmar a realização
de /o/ como [u] nas formas do plural (…) como para determinar a localização e extensão geográfica das realizações acima referidas» (Martins
2003-2006: 312).
Ora, uma particularidade dos textos mais antigos da nossa coleção é
a de apresentarem formas com <u> átono final: ſu, forma apocopada de
ſuſo (1297 Alc 5), du (1321 Alc 17), por exemplo. Estão, igualmente, nesse
caso, formas com vogal nasal elevada: cũ (1291 Alc 3;(28) 1298 Alc 6, 3 v.;
1300 Alj 8, 2 v.; 1304 Alc 10, 2 v.; (29) 1315 Alj 15, 2 v.(30)), cum (1298 Alc
6), e formas verbais de 6ª pessoa do pretérito perfeito: derũ (1298 Alc 6),
furũ (1289 MA 1) e uſarũ (1289 MA 1), não ultrapassando, em nenhum
dos casos, o primeiro quartel do século XIV. Na nossa opinião, deverão
constituir latinismos gráficos, atendendo à proximidade e familiarização
dos notários com os modelos latinos, numa época em que a língua carecia
de uma tradição a nível da fixação escrita. Essas formas são semelhantes
às que já foram encontradas por Maia (1997: 392-395) e, na nossa opinião,
não deverão servir de pretexto para se prever a eventualidade de uma evolução de tipo -[ǔ] > [u] > [o] > [u].
Já desde o século XIII, mas sobretudo a partir do segundo quartel do
século XV, registam-se nos documentos formas que, em vez de <e>, apresentam <y> e <j> em sílaba tónica. O fechamento do timbre da vogal da
sílaba tónica deve-se à influência assimilatória de -u final sobre /e/ ou /o/
(< ĭ; ō), fenómeno que habitualmente se designa de metafonia. Ao contrário do que aconteceu no espanhol, a metafonia em Português (europeu e
brasileiro) veio a tornar-se uma característica da língua standard, como é
sabido.
Os exemplos que a seguir apresentamos correspondem a formas historicamente representantes dos pronomes demonstrativos neutros latinos
(< ĭstŭ- e ĭpsŭ-). Na zona que nos ocupa essas variantes surgem no século
XIII, começando a difundir-se apenas a partir do segundo quartel do século
(28) Alterna, neste documento, com cõ.
(29) Alterna, no mesmo documento, com cõ.
(30) Alterna, no mesmo documento, com cõ.
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XV,(31) com a frequência média de uma abonação por década. São, de facto,
esporádicas essas ocorrências e, na nossa opinião, denunciariam algum
laxismo no respeito pela relação inquestionavelmente opaca entre língua
escrita e língua oral, por parte de quem as deixava aflorar. Pensamos, portanto, que a forma yſto, que surge num documento de 1291(32) a uma grande
distância temporal da que se lhe segue, já corresponderia a uma forma linguística viva na zona Centro do país, mas a grafia tenderia a ocultar durante
quase dois séculos o que era a realidade linguística. Vejamos, esquematicamente, a cronologia das abonações registadas:
Tabela 1. Formas que apresentam o resultado
da metafonia por /u/ final sobre /e/

Data/Doc.

Formas

1291 Alc 2

yſto

1444 Alv 100

jſſo

1452 MA 106

jſſo

1465 MA 116

jſſo

1479 MA 124

jſſo

1496 Sal 135

jſo

1532 Tur 149

jſo

Uma outra forma a revelar o fechamento do timbre da vogal da sílaba
tónica é, já desde os finais do século XIV, a forma tudo, historicamente proveniente da forma do neutro latino (< tōtu-). São raríssimas as abonações
encontradas,(33) como se verifica na tabela seguinte:
(31) Nas Cantigas de Santa Maria foram encontradas duas formas revelando metafonia (isto) e 19
formas sem fechamento de vogal tónica (esto) (Mettmann 1972: vol. IV s. u).
(32) Este documento é um dos que mais precocemente apresenta um grande número de inovações
linguísticas, pelo que não consideramos que a forma em causa resulte de influência latina.
Saliente-se que a forma iſto foi encontrada por Maia num documento de Guimarães, de 1281
(Maia 1997: 416), sendo mais numerosos os casos de metafonia em documentos da zona do
Douro Litoral coevos.
(33) Este tipo de metafonia nesta unidade lexical não aparece documentada em HGP. A resistência
oferecida por esta vogal à mudança deve-se, certamente, à contiguidade de duas consoantes
dentais.
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Tabela 2. Frequência das formas que evidenciam
a metafonia por /u/ final sobre /o/

Data/Doc.

Ocorrências
Todo
Tudo

1375 MA 48

5 v.

1 v. (17%)(34)

1489 MA 130

3 v.

2 v. (40%)

1527 MA 146

6 v.

3 v. (33%)

1565 Alc 153

5 v.

2 v. (29%)

(34)

Por outro lado, a análise dos documentos agora em estudo prova que
uma tendência para fechar o átono final emerge em várias etapas da língua, e é normalmente oriunda de focos geográficos periféricos ao mosteiro,
rivalizando com a coerção gráfica em voga no seu scriptorium. Quanto à
primitiva área galego-portuguesa, exprime-se deste modo Clarinda Maia:
Não deixa de ser surpreendente que os textos portugueses não nos ofereçam
formas em -u. É natural que desempenhe uma certa importância o facto de os
textos portugueses inseridos no presente estudo serem algumas dezenas de
anos mais tardios do que os documentos galegos, correspondendo, portanto,
já a um período de maior experiência na fixação escrita em galego-português.
Mas, apesar disso, na Galiza, há ainda exemplos de grafias em -u no séc. XIV,
(…). E nessa época já não parece muito aceitável explicá-los apenas como
latinismos gráficos, devidos à rotina ortográfica dos copistas. Neste como noutros aspectos, os copistas portugueses não só dão a impressão de estarem mais
experimentados na fixação em língua vulgar do que os copistas galegos, como,
por outro lado, parecem usar uma grafia mais normalizada e uniforme que
aqueles (Maia 1997: 410).

Conclui, deste modo:
Das considerações acima expostas, parece não poder invocar-se o aparecimento do grafema -u para justificar que a pronúncia era [u]. Tal grafia resulta
(34) Neste documento, a forma tudo surge apenas numa expressão final, já exterior ao texto do
documento (mas escrita pela mesma mão), eventualmente mais descuidada em termos de linguagem, porque não sujeita à aridez dos formulários diplomáticos: «Aqui cõ tudo tirado pã e
uinho que he ao quarto e todas coſas que Deus der no dito caſal». A forma tudo é, assim, uma
forma real, viva, da época e já estaria em voga na oralidade no último quartel do século XIV.
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da influência da grafia latina e aparece mesmo em zonas peninsulares onde não
há a menor dúvida de que existia uma pronúncia do tipo [o] (Maia 19972: 411).

A provar essa tensão que as duas forças (linguística e gráfica) provocavam na mente dos tabeliães, no corpus agora em estudo, encontram-se dois
tipos de formas com <u> final, que apresentaremos nas secções seguintes:
1.2.1. <u> final em substantivos e adjectivos (< -ǔ )

É sob a mão de um tabelião oriundo de uma zona periférica ao mosteiro
(Pederneira), e no segundo quartel do século XV, que <u> gráfico final
aflora neste tipo de formas: juſtu, cunhu e pp[ubli]cu (1433 Ped 90). No
mesmo documento, encontra-se também o advérbio ſuſu. (35) A partir do
último quartel do século XV, aparece nos documentos, de modo exclusivo,
a forma p[er]petuu (1478 MA 122; 1478 MA 123; 1479 MA 124; 1491 Alj
133), perpetuu (1482 MA 125) e, revelando crase, perpetu (1526 Ped 145).
1.2.2. <u> final na 3ª pessoa do pretérito perfeito dos verbos da 2ª e 3ª
conjugações (< -ǔĭt )

Algumas formas de pretérito de verbos da conjugação em -er (excecionalmente, em -ar) prolongaram até tarde o <u> gráfico final, pois só a partir de
1383 o <o> se impõe quase definitivamente, como “hipercorreção” perante
a tomada de consciência de uma mudança em curso. O <u> gráfico final só
volta a aflorar em documentos de meados do século XV, sob a pena de um
mesmo escrivão (que as usa de modo exclusivo), e, excecionalmente, no
século XVI.(36) De qualquer forma, mesmo dominando quase todo o século
XIV, o <u> não ultrapassa a percentagem de 32% ao longo do corpus:(37)
acaeceu (1315 Alj 15), acaeçeu (1375 MA 48), deu (1372 MA 47, 2 v.; 1402
Ped 68; 1442 MA 98, 2 v.; 1444 Alv 100, 2 v.; 1451 MA 105; 1487 PP 129, 2
(35) De acordo com Jorge Manuel de Morais Gomes Barbosa, «spiritu (…) e Nunu (…) são talvez
os únicos casos nominais de grafia com -u», na Crónica de Castela (Barbosa 1958: I, 55).
(36) Exceptua-se a forma deu, que nunca aparece com <o> final. Segundo Edwin B. Williams, «in
the second half of the thirteenth century this -eu (except in deu from dar) changed to -eo in a
sporadic and haphazard way». Cf. Williams 1950: 61. Como se verifica, essa mudança é um
pouco mais tardia no nosso corpus.
(37) Convém ter presente que a forma deu nunca aparece com <o> gráfico final, o que faz elevar
um pouco a percentagem. Curiosamente, na Crónica de Castela -u «nos verbos predomina
sobre -o» (Barbosa 1958: vol. I, p. 32).
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v.; 1491 Alj 33; 1515 SM 141), pareçeu(38) (1451 MA 105, 3 v.; 1460 MA 113,
3 v.), perdeu (1340 Ped 29), prometeu (1315 Alj 15); rrecebeu (1350 AM 36),
rreçebeu (1536 SC 150) e rrequereu (1460 MA 113).

As formas de pretérito deste tipo de verbos com <o> em posição átona
final recolhidas no nosso corpus são as seguintes:
ẽtendeo (1437 Ped 94), lleo (1541 Sal 152), meteeo (1491 Alj 133), meteo
(1541 Sal 152, 7 v.), moreo (1541 Sal 152, 2 v.), ofereçeo (1565 Alc 153),
parçeo (1505 MA 138), pareceo (1422 MA 81; 1487 PP 129), pareçeo (1383
Alj 53; 1396 Ped 62; 1412 Ped 74; 1415 Ped 77; 1421 Evo 80; 1442 SM 97;
1444 Alv 100; 1452 MA 106; 1491 Alj 133; 1496 Sal 135; 1515 SM 141; 1521
Ped 143; 1526 Ped 145; 1536 SC 150; 1565 Alc 153), perdeo (1491 Alj 133),
pertençeo (1453 MA 107), pormeteo (1415 Ped 77; 1459 MA 110), prometeo
(1460 MA 112), rreçbeo (1426 MA 85), rrecebeo (1532 Tur 149), rreçebeo
(1430 Cós 89; 1453 MA 107; 1455 MA 108; 1459 MA 110; 1460 MA 112;
1515 SM 141), rrecolheo (1515 SM 141), rrequereo (1415 Ped 77; 1487 PP
129; 1496 Sal 135, 2 v.), rrequerreo (1536 SC 151), tangeo (1526 Ped 145),
uẽdeo (1448 Ped 102) e vendeo (1521 Ped 143).

Importa salientar que o <u> final da terceira pessoa do singular dos
pretéritos perfeitos de verbos da 3ª conjugação (servir, partir, pedir, etc.)
encontra-se apenas num documento de 1326: pediu (1326 MA 19), só voltando a aparecer no 3º quartel do século XV: pidyu (1460 MA 113), representando estas duas ocorrências a insignificante percentagem de 6%. São
as seguintes as formas com <o> final extraídas do corpus:
abryo (1536 SC 151), cajo (1456 MA 109), cõprio (1334 Alf 25), partyo (1415
Ped 77), pedhio (1436 Alf 93), pedio (1336 Alj 26; 1346 SC 34; 1437 Ped 94;
1444 Alv 100; 1472 TC 120; 1526 Ped 145; 1565 Alc 153), pedjo (1402 MA
67; 1448 Alj 103), pedyo (1412 Ped 74; 1415 Ped 77, 2 v.; 1496 Sal 135, 4 v.;
1541 Sal 152), pidio (1442 SM 97; 1515 SM 141), pidjo (1392 MA 60; 1393
Alj 61), pydjo (1491 Alj 133), sayo (1515 SM 141), ſayo (1515 SM 141), ſ[er]
ujo (1402 MA 67), veo (1505 MA 138; 1507 MA 139), veoo (1505 MA 138)
e veyo (1491 Alj 133).

A grafia <io>, como se vê, foi adotada desde os começos da fixação
escrita, eventualmente como forma de, na realização, evitar a convergência
de duas vogais altas e fechadas. Por outro lado, foram registadas formas de
(38) Note-se que o tabelião usa de modo exclusivo o <u> final nos dois documentos em que surge
esta forma, mas prefere <o> na forma rreeos (1460 MA 113).
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3ª pessoa de verbos da 3ª conjugação com cruzamento das duas grafias em
três documentos de meados do século XIV, sob a pena do tabelião «Ffernã
Domjngiz», eventualmente com reduzida formação cultural: pidyou (1350
AM 36; 1351 Alv 37, 2 v.) e ſayou (1353 Vid 39). Curiosamente, no segundo
quartel do século XV, um tabelião em Aljubarrota escrevia pidjuo (1435
Alj 92), também resultante do cruzamento das duas grafias. Esta flutuação,
que leva ao uso simultâneo de <o> e <u>, não é mais do que uma tentativa
de adaptar a grafia ao som que o tabelião eventualmente já pronunciava.
Estes dados cronológicos relativamente à terceira pessoa do singular
do pretérito perfeito vêm, mais uma vez, confirmar que <o> final correspondeu a um gosto gráfico homogeneizador no sentido da standardização,
apesar de a realização [u] ter existido desde cedo. Assim, os dados parecem
confirmar a observação de Edwin B. Williams, para quem «the change was
merely an orthographic imitation of the -eo of veo» (1950: 61).(39)
Um argumento a favor da realização [u] para a vogal posterior em posição final, a partir de finais do século XIII, é a existência de uma forma
como yſto num documento de 1291, a que já aludimos. Ou seja, se a vogal
tónica é realizada [i] e não [e], esse fenómeno só se pode justificar por assimilação provocada por [u] final. Os exemplos a apresentar o resultado da
metafonia só voltarão a aparecer a partir de 1444, o que mostra quão vão se
torna, por vezes, interrogar as grafias para averiguar a dinâmica linguística.
É interessante referir que por volta de meados do século XV as assimilações de o final ([u]) à vogal inicial da palavra seguinte começam a aparecer
refletidas nas grafias.(40) É esse fenómeno de fonética sintática que revelam
os exemplos, com elisão de vogal final ou assimilação desta pela vogal
inicial da palavra seguinte: «Mẽd’Afomſo»/«Mẽda Afomſo», 2 v. ‘Mendo
Afonso’ (1448 Alj 103), «Fernãda Afonſo» ‘Fernando Afonso’ (1456 MA
109), «Fernãd’Afomſo»/«Fernãda Afomſo» ‘Fernando Afonso’(1462 Mai
114), etc.
(39) De acordo com Celso Cunha, «uma mudança ortográfica semelhante à de Deus > Deos, também com repercussões na pronúncia, processou-se na 3ª pessoa do pretérito perfeito dos verbos
da 2ª conjugação. Passou ela a ser escrita com -o (morreo por morreu), e fenômeno paralelo
ocorreu com a mesma pessoa dos verbos da 3ª conjugação: partiu > partio» (Cunha 1991: 920).
Referindo-se à lingua da Crónica de Castela, Jorge Manuel de Morais Gomes Barbosa informa
que «com bastante frequência nos perfeitos do indicativo e raramente nos substantivos, a grafia
documenta a convergência fonética de -u e -o (…)» (Barbosa 1958: I, 55).
(40) Os nomes próprios surgem frequentemente com e final em vez de o, sobretudo se o patronímico que se lhe segue é Anes, também por assimilação à vogal a dessa forma (Gyralde,
Vaſque, etc.). De referir igualmente que a partícula de comparação como surge, sobretudo na
fase mais antiga da língua, substituída por come. No total, estas últimas não excedem cerca
de 8,5%, sendo que 87% das mesmas situam-se antes de 1425.
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2. Conclusões e pistas para investigações futuras
A tensão entre as tentativas de standardização e as tendências individuais
ativadas pela pressão intralinguística são uma dimensão extremamente
importante na consideração da evolução do vocalismo átono português,
particularmente no fenómeno que agora nos ocupa.
Os dados analisados neste artigo revelam que durante o período abrangido pelo presente estudo (sécs. XIII-XVI) existiam para /o/ átono inicial
as realizações [ow], [o], [u] e [ø]. Na elevação da vogal átona em posição
interior, são escassas as abonações que ilustram a ação exclusiva do contexto vocálico assimilatório referido por Herculano de Carvalho. Por vezes,
a situação de hiato também favoreceu o fechamento e a redução vocálicas.
O fechamento da vogal átona em posição interior por condicionamento
assimilatório de tipo consonântico é bastante mais importante na consideração deste fenómeno, e é bastante antigo, tendo-se difundido a partir de
finais do século XIV, como mostra a evolução lŏcāle> lugar e pōmar >
*pumar. De facto, a contiguidade de um fonema velar (/k/ e /g/) ou labial
(/m/, /f/, /p/ e /b/) é um contexto que favorece o fechamento de [o], uma
vez que propicia o recuo na articulação, o arredondamento e a labialização
da vogal. Assim, nos casos em que não se verifica qualquer condicionamento vocálico assimilatório (referido por Herculano de Carvalho), todas
as formas apresentadas com fechamento de vogal átona evidenciam o contexto consonântico apresentado: Alcubaça, Cuſtãça, fugaça, lugar, mulher,
pumar, ſtrumẽto e ſubceſores. Por outro lado, a quase totalidade das formas
que apresentam condicionamento vocálico assimilatório (ocasionalmente,
o elemento fónico condicionador é uma semivogal) exibe, igualmente,
um desses fonemas em contiguidade com a vogal em causa: cõpuſyçõ,
cumunalmẽte, cuſtume, furtujto, futuro, mũturo, Purtugal (e purtugueſes),
puſtumeiro, rrecuciliaua, ſub prior, ſubfiçiente e ſubre dictos. Somos de
opinião que, mesmo neste contexto, a ação consonântica é bastante mais
forte do que o condicionamento vocálico.
O fenómeno que, na nossa opinião, corresponde à tomada de consciência da mudança corresponde ao que designamos de “hipercorreção” e que
consiste em grafar com <o> palavras em que seria mais natural, de acordo
com a sua origem, manter <u> gráfico. Esta tomada de consciência surgiu
em finais do século XIV(41) e afetou, sobretudo, palavras com contexto de
(41) Ao longo do nosso percurso, temos vindo a situar inúmeros fenómenos de mudança nesta
fase da língua portuguesa, associada à movimentação populacional despoletada pela crise de
1383-85, que culminou na célebre batalha de Aljubarrota.
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hiato (continoar, por exemplo) ou com <u> como grafema vazio, palavras
de origem árabe, empréstimos e palavras derivadas (almoxarife, *almoinha, *cedola, *postomeiro, etc.) Este tipo de hipercorreção é um fenómeno
distinto da “réaction savante” a que alude I. S. Révah, mas deverá ter-se
generalizado analogicamente de forma tão intensa que, em certos casos
(como em almoxarife < al-muxrif) veio a integrar a norma. Deverá ser a
mesma ordem de fatores que justifica a existência de timbres diferentes nas
formas neológicas compostas aut[u]móvel e aut[ɔ]estrada, a que já aludiu
Rita Marquilhas.
É ao entrarmos no segundo quartel do século XV que encontramos as
primeiras formas com desaparecimento de vogal átona, sempre no contexto consonântico mencionado: Paſca (1423) e almxhariffe (1428); já na
segunda metade do século, regista-se poua (1477) e Mafora (1465), esta
última com epêntese de o. Nas formas derivadas, o primeiro testemunho
que possuímos de redução e desaparecimento é de 1452: poſtmeiro.
Quanto à justificação para a realização [o] átono no Português do
Brasil, pensamos que deverá ser de natureza simultaneamente cognitiva e
social. Um colonizador que nascesse por volta de 1480 conheceria certamente a realização [u] em voga, mas:
(i) ou porque, à medida que entravam novos vocábulos na língua (com
os novos horizontes socioculturais soprados pelos ventos dos Descobrimentos e do Humanismo italiano), a difusão demoraria a atingir todo o
léxico;
(ii) ou por ter sido adiada a convencionalização social desta pronúncia, devido aos fenómenos de hipercorreção que se propagaram analogicamente;
(iii) ou porque a realização fechada seria apenas conhecida na franja
Centro-litoral portuguesa (onde se viria a constituir a norma) ou atualizada
por certos estratos sociais, que não participaram na onda colonizadora inicial;
(iv) ou porque no Brasil (e nos falares crioulos) o fenómeno teve novo
recuo em contato com os falares indígenas;
a verdade é que a realização [u] átona não se enraizou na consciência
coletiva do povo colonizador. Se pensarmos que no Brasil existem folhinha
e fôlhinha bem como corpinho e côrpinho, com realizações e significados
diferentes, tenderemos a reabilitar a proposta de Marquilhas: é que «cada
nova palavra criada em português ainda hoje resiste nas suas pretónicas à
submissão sistemática a essa regra porque ela terá sido originalmente desenhada para outro tipo de vogais átonas» (2003: 18). Também não se deverá
negligenciar a perspetiva sociolinguística já abordada por Naro:

Sobre as origens de [u] átono no Português Europeu contemporâneo

199

There is also an independent social factor to be considered in the case of Brazil. Contrary to the situation found in other languages exported to the new
world, in Portuguese the European pronunciation (as opposed to syntax or
other parts of grammar) seems never to have constituted a prestige standard
(Naro 1971: 638).

A existência de formas como yſto (1291), já encontradas por Maia na
primitiva área galego-portuguesa, não deixam margem para dúvidas sobre
a antiguidade de uma realização [u], em final de palavra. Da forma pronominal tudo, única documentada que conhecemos, a primeira abonação que
possuímos é de 1375. Não podemos descurar o facto de a grafia em <o> ser
a grafia convencional, tendente à standardização ortográfica, e ter ocultado
durante séculos a realidade linguística. É sob a mão de um tabelião oriundo
de uma zona periférica ao mosteiro (Pederneira), e no segundo quartel do
século XV (1433), que <u> gráfico final aflora nos nomes e adjetivos: juſtu,
cunhu e pp[ubli]cu. Também alguns casos de fonética sintática em nomes
próprios revelam sensivelmente a mesma cronologia para o fechamento
(neste caso, supressão) de [o]: Mẽd’Afomſo ou Mẽda Afomſo, 2 v. (1448).
O <u> gráfico dos verbos da 2ª conjugação parece ter sido o único a ser
adotado desde o início pelos escribas, mas apenas se manteria nos textos
até aos finais do século XIV; quanto ao da 3º conjugação, surgiria apenas excecionalmente ou provocaria algumas hesitações em notários menos
experientes.
O estudo empírico levado a cabo tem implicações teóricas relevantes,
no âmbito das teorias cognitivas sobre a aprendizagem do sistema ortográfico do Português, como língua materna. Conhecemos as dificuldades que
as crianças do ensino básico têm ao grafar [u], que tanto pode corresponder
a <o> como a <u>, mas revelam-se insuficientes todas as tentativas de diagnóstico e prevenção do erro. Na nossa opinião, uma das razões para essa
insuficiência poderá ser a ausência total de estudos sobre este fenómeno, a
partir de evidência histórica. De facto, aprender a ortografia implica compreender a relação entre sons e grafemas, ou seja, dominar a forma convencional de escrita das palavras. Neste sentido, o erro ortográfico tem sido
um facto preocupante e pouco compreendido no contexto da aprendizagem
da escrita. Ora, os mecanismos cognitivos acionados na fixação escrita dos
sons da linguagem por uma criança, e a variação e flutuação daí decorrentes parecem ter sido os mesmos que operaram na produção notarial, no
processo de fixação escrita do novo romance (galego)-português. Este tipo
de estudo, ao fomentar a relação entre cognição e mudança poderá condu-
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zir a uma nova dimensão nos estudos de Linguística Cognitiva, extremamente útil ao professor de Português. Uma reflexão sobre qual a dimensão
que historicamente foi precedente (o social e a norma) ou o individual (e
cognitivo) bem como a inventariação lexical associada às combinações
fonemáticas (já que é a combinação fonemática dentro do Léxico que gera
a mudança que acabámos de estudar) poderão ajudar a formular regras (e,
eventualmente, a elaborar programas informáticos de natureza lúdica) para
combater o erro ortográfico <o>/<u> nas Escolas do Ensino Básico.
De facto, os mesmos problemas que se colocaram aos escribas medievais na fixação escrita do português são os que se colocam às crianças na
aprendizagem da ortografia da sua língua materna, pois são de todos os
tempos os problemas de aprendizagem de uma língua, na sua intrincada
relação oral/escrito.
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Ao lado de possessivos simples como meu, teu, seu e nosso, o Português Brasileiro
também registra construções possessivas perifrásticas, os de-possessivos, como
dele, dela, deles, delas, da gente e de vocês. Neste trabalho, centramo-nos especificamente nas formas de 2ª pessoa e investigamos a possibilidade de o repertório de
de-possessivos do PB ser ampliado com a inclusão de uma forma para a 2ª pessoa
do singular: o de-possessivo de você. Além de mostrar que ocorrências do novo
de-possessivo podem ser registradas na história do PB, buscamos também levantar
elementos que permitam o entendimento da mudança linguística responsável pelo
seu processo de emergência.
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Beside simple possessive pronouns such as meu, teu, seu and nosso, Brazilian Portuguese also presents possessive periphrastic constructions, the so-called de-possessives, as dele, dela, deles, delas, da gente and de vocês. In this paper, we focus
specifically on 2nd person possessive constructions and investigate the possibility
of the repertoire of Brazilian Portuguese de-possessives be expanded by the inclusion of a 2nd person singular de-possessive de você. Besides showing that these data
can be recorded in the history of PB, we also seek to bring elements that help us to
understand the language change responsible for its implementation.
Keywords: de-possessives; 2 SG; de você; linguistic change; Brazilian Portuguese.

0. Introdução
Em função dos rearranjos operados no quadro pronominal na história do
português, a partir da entrada de novas formas gramaticalizadas como ele,
ela, eles, elas, você, vocês e a gente na posição de sujeito e consequentes
reorganizações nas demais relações gramaticais, o quadro de possessivos
do Português Brasileiro (PB) é assim apresentado nos estudos de Moura
Neves (1996) e Lopes (2007):
Quadro 1. Quadro pronominal (sujeito e possessivo) do Português Brasileiro.

Pronome sujeito

Possessivo simples

De-possessivo

1 SG

eu

meu

-

2 SG

tu | você

teu | seu

de você

3 SG

ele, ela

seu

dele, dela

1 PL

nós | a gente

nosso

da gente

2 PL

vocês

seu

de vocês

3 PL

eles, elas

seu

deles, delas

No quadro 1, podemos observar que, ao lado de possessivos simples
como meu, teu, seu e nosso, o PB também registra construções possessivas
perifrásticas, aqui denominadas de-possessivos (Castro, 2006). Para a 3ª
pessoa, encontramos o possessivo simples seu e os de-possessivos dele
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/ dela (1) para o singular e deles / delas (2) para o plural. A 1ª pessoa do
plural, representada pela variação entre nós e a gente na posição de sujeito,
conta com o possessivo simples nosso e com a forma perifrástica da gente
(3). Já na 2ª pessoa do plural, além do possessivo simples original seu,
verificamos, também, o de-possessivo de vocês (4):
(1) Dilma destaca conquistas dela e legado de Lula. (Jornal Estadão, 20
de novembro de 2013)
(2) De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos de efetuarem os disparos
teriam cometido o crime em represália pela morte de um amigo deles.
(Jornal O Globo, 17 de novembro de 2013)
(3) Planejamento e disciplina são fundamentais em quase todos os campos
da vida. Sei que sem eles não se avança muito, seja na administração
de uma grande corporação ou da casa da gente, ou até na educação de
filhos. (Jornal O Dia, 13 de março de 2014)
(4) Neste Dia dos Pais quero inverter a ordem das coisas e homenagear
minha filharada. Quero agradecer-lhes, minhas filhas, neste dia e em
todos os outros, pelo privilégio e pela honra que Deus me deu de ser o
pai de vocês. (Jornal do Brasil, 10 de agosto de 2014)
Chama a atenção, no entanto, ainda no quadro 1, a série de possessivos
da 2ª pessoa do singular. Em correlação às formas tu e você na posição de
sujeito, Moura Neves (1996) e Lopes (2007) admitem um quadro variável
entre teu e seu como possessivos simples e a presença de um de-possessivo
de você.
À diferença das autoras, que não apresentam dados em seus estudos,
Castro (2006), no entanto, em sua dissertação de doutoramento, traz a
seguinte ocorrência que, segundo a intuição de falantes do PB que foram
consultados para o julgamento de gramaticalidade, seria uma construção
legítima:
(5) Sr. Lobo Antunes, o livro de você é muito interessante. (Castro, 2006,
p. 28)
Não estamos convencidos da total aceitabilidade do dado mostrado
em (5). Todos os falantes nativos do PB por nós consultados, considera-
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dos falantes cultos por apresentarem nível superior completo, incluindo
a nossa própria intuição, apresentaram um certo tipo de estranhamento e/
ou responderam negativamente à gramaticalidade de (5), dizendo ser mais
aceitável neste caso a utilização de formas simples de 2ª pessoa do singular
ou de sintagmas genitivos com a forma senhor:
(6) a. ?/*Sr. Lobo Antunes, o livro de você é muito interessante.
b. Sr. Lobo Antunes, o seu livro é muito interessante.
c. Sr. Lobo Antunes, o teu livro é muito interessante.
d. Sr. Lobo Antunes, o livro do senhor é muito interessante.
Uma visão contrária a Moura Neves (1996), Castro (2006) e Lopes
(2007) pode ser encontrada em Perini (1985; 2010), para quem de você não
faria parte do quadro de possessivos do PB. De acordo com o autor, a partir
de uma abordagem funcional sobre o tema, haveria uma tendência no quadro
de possessivos do português à especialização de formas, numa tentativa de
evitar ambiguidades referenciais na língua. Assim, de todas as formas gramaticalizadas de 2ª e 3ª pessoas – você, vocês, ele, ela, eles, elas – que apresentam originalmente o possessivo simples seu, somente uma delas poderia
seguir com esse possessivo, o que ocorre com o pronome você. Todas as
demais pessoas (vocês, ele, ela, eles, elas) apresentam, por consequência,
de-possessivos equivalentes (de vocês, dele, dela, deles, delas).
Em síntese, estamos diante de um cenário com opiniões distintas. Por
um lado, há autores que não consideram a existência de um de-possessivo
para a 2ª pessoa do singular; por outro, autores que incluem a forma de
você no repertório de possessivos do PB sem, contudo, oferecer dados reais
advindos de corpora. Nesse sentido, anunciamos as questões centrais deste
trabalho: A forma de você pode ser encontrada como de-possessivo em
amostras do Português Brasileiro? Em outras palavras: Teria a forma de
você sido reanalisada como de-possessivo no PB? Se sim, como entender
o seu processo de implementação? Que construções teriam permitido a sua
emergência?
De modo a iluminar o fenômeno de mudança linguística aqui tratado,
trazemos, para uma análise comparativa, um percurso histórico do de-possessivo de 2a pessoa do plural de vocês, forma já reanalisada como de-possessivo, amplamente difundida e legítima no PB.
Para tanto, de modo a investigar como ocorre o processo de implementação dos de-possessivos de 2ª pessoa no PB, na próxima seção apresentamos alguns aspectos gramaticais dos de-possessivos. A seguir, na seção

De-possessivos de 2ª pessoa na história do Português Brasileiro

207

2, abordamos a perspectiva de mudança linguística aqui utilizada, assim
como a nossa hipótese de trabalho. A seção 3 traz a metodologia, através
de uma apresentação dos corpora analisados e dos procedimentos metodológicos adotados. Na seção 4, apresentamos os dados encontrados e a
discussão dos resultados.

1. Os de-possessivos
De acordo com Castro (2006), assim como os possessivos simples, os
de-possessivos devem ser considerados como possessivos por compartilharem duas propriedades comuns: (i) realizam um argumento genitivo do
nome com o qual estabelecem uma relação temática; e (ii) são morfologicamente especificados para o traço de pessoa.
Sobre a primeira propriedade, seguindo a ideia central do paralelismo
entre a estrutura da sentença e a estrutura do sintagma nominal (Chomsky,
1970; Szabolcsi, 1983; 1987; 1994; Abney, 1987; Giorgi & Longobardi,
1991), semelhantemente ao que ocorre com os possessivos simples, os
de-possessivos também podem ocorrer em posições argumentais de nomes
deverbais e ter as mesmas interpretações temáticas, como experienciador
/ agente (Ouvi a sua opinião / a opinião dele atentamente) e tema (A sua
chegada / A chegada dele foi surpreendente), assim como em posições
não-argumentais com nomes que não selecionam argumentos, com o papel
temático de possuidor (Dirigi o seu carro / o carro dele ontem).
Quanto à segunda propriedade, os de-possessivos se assemelham aos
possessivos simples no que se refere aos traços do possuidor e se diferenciam em relação aos traços do nome possuído. De acordo com Brito (2003)
e Castro (2006), os possessivos simples apresentam uma dupla natureza
categorial: como determinantes ou adjetivos, a depender da língua(5), e
como pronomes pessoais. Em primeiro lugar, como os determinantes ou
como os adjetivos, os possessivos simples estabelecem uma relação sintática de concordância com o nome e assumem seus traços de gênero e
número. Além da propriedade de concordância com o nome possuído, os
possessivos simples também apresentam propriedades dêiticas dos pronomes pessoais, como os traços de pessoa e número referentes ao possuidor.
Em relação aos traços gramaticais, os de-possessivos não concordam com
o nome com o qual se combinam (e, consequentemente, não apresentam os
(5) Sobre o estatuto categorial dos possessivos simples, ver Lyons (1985), Giorgi & Longobardi
(1991) e Schoorlemmer (1998).
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traços de gênero e número do nome), codificando somente as informações
de pessoa, número e gênero (somente válido para os pronomes de 3ª pessoa) referentes ao possuidor. Em a casa dele / as casas dele / o carro dele
/ os carros dele, por exemplo, é possível observar que, independentemente
dos traços de gênero e número dos nomes casa e carro, o de-possessivo
dele somente apresenta as informações de 3ª pessoa do singular masculino
referentes ao possuidor ele.
Além das propriedades temáticas e morfológicas apresentadas, cabe
registrar algumas propriedades distribucionais dos possessivos. No plano
da sintaxe, os possessivos simples podem ocorrer em posição pré-nominal
(o meu livro), com leitura definida, ou em posição pós-nominal (um livro
meu), com leitura indefinida. Os de-possessivos, por sua vez, por apresentarem a estrutura de sintagmas preposicionais, somente podem ocorrer
em posição pós-nominal, independentemente do tipo de leitura acionada
pelo sintagma (o livro dele / um livro dele). Outras possibilidades distribucionais, como os contextos de elipse do nome e contextos de predicativo,
seriam compartilhadas entre os possessivos simples (o seu livro e o meu /
O livro é meu) e os de-possessivos (o meu livro e o dele / O livro é dele).
Em termos de estrutura interna, os de-possessivos são constituídos por
uma preposição de seguida de um pronome pessoal não marcado para o
traço de caso. Diferentemente das demais preposições (lexicais e funcionais), a preposição que encabeça os sintagmas genitivos é desprovida de
significado (dummy preposition) e de propriedades de atribuição de caso e/
ou papel temático. Em outros termos, a preposição de se apresenta como
uma simples manifestação morfológica do caso genitivo (Giorgi & Longobardi, 1991; Müller, 1996).
Em função de apresentarem propriedades comuns, Castro (2006) argumenta que tanto os possessivos simples quanto os de-possessivos podem
ser agrupados na categoria de possessivos funcionais. Tal conceituação se
define em contraste aos sintagmas preposicionais que codificam posse,
constituídos pela preposição de seguida de um sintagma nominal, chamados pela autora de possessivos lexicais, como em a casa [da Maria] e o
carro [do prefeito da cidade].

2. A mudança linguística
Para a realização desta investigação, partimos da noção de mudança linguística apresentada por Lightfoot (1979, 1991), dentro de uma perspectiva teórica de base gerativista (Teoria de Princípios e Parâmetros; Chomsky, 1981).
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No quadro teórico de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981), todo
indivíduo é dotado de uma capacidade inata de aprendizagem de uma língua e de uma Gramática Universal que contém uma série de princípios
fixos e de parâmetros variáveis não fixados. O processo de aquisição da
linguagem será a consequência da interação entre essa capacidade mental e o material linguístico (input) disponibilizado como amostra, que se
refere à Língua-E(xterna) da geração a qual os aprendizes serão expostos.
Esse processo será responsável para que os aprendizes fixem os valores dos
parâmetros e, consequentemente, formatem a sua Língua-I(nterna).
Nesse processo, os parâmetros fixados costumam coincidir com os
valores internalizados pela geração anterior. No entanto, as evidências de
Língua-E que servem de input para as duas gerações podem apresentar
diferenças, acarretando consequências para a fixação de um determinado
parâmetro. A mudança ocorre quando a natureza dos dados linguísticos que
servirão de base para a fixação de um parâmetro se torna obscura ou ambígua para a nova geração. Caso a interpretação dada a uma determinada
construção sintática pelos aprendizes seja distinta da interpretação dada
pelos pais, dizemos que, na gramática da nova geração, operou um processo de reanálise. Nesse caso, a tarefa do pesquisador consiste em investigar que estruturas nos dados do input podem ter servido de base para que
a reanálise pudesse ter ocorrido.
Neste trabalho, partimos da ideia de que a inserção dos de-possessivos de 2ª pessoa no português deve pressupor um estágio anterior em
que de você(s) não era originalmente possessivo, tendo sido reanalisado
posteriormente. O que pode ter favorecido a mudança linguística, mais
particularmente o processo de reanálise, pode ter sido exatamente casos
de ambiguidade que funcionaram como elemento detonador para que a
mudança linguística acontecesse, sendo desencadeada pelo gatilho oferecido por evidências linguísticas obscuras e ambíguas aos aprendizes que
adquiriam sua gramática.
Nesse sentido, trabalhamos com a hipótese de que, se de você foi
reanalisado como possessivo e essas ocorrências puderem ser atestadas,
esperamos encontrar um grande número de construções ambíguas que permitam uma leitura possessiva, confirmando, portanto, que o PB está em
processo de mudança. Assim como em outros processos de reanálise, os
distintos padrões – 1) de você possessivo; 2) de você ambíguo – apresentarão movimentos distintos: índices decrescentes de construções ambíguas
serão acompanhados por taxas crescentes de construções possessivas.
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3. Metodologia
Em vista dos objetivos deste trabalho – a investigação da existência do
de-possessivo de você e, mais particularmente, da implementação dos
de-possessivos de 2ª pessoa no PB –, optamos por recorrer a alguns corpora os quais reunissem dados que atendessem ao escopo desta pesquisa.
Uma vez que o nosso objetivo era oferecer um mapeamento da mudança
linguística aqui estudada, a ideia original era trabalhar somente com textos escritos, de modo a contemplar sincronias mais pretéritas, como o
século XIX, por exemplo. Nesse sentido, decidimos utilizar, num primeiro
momento, o corpus eletrônico Corpus do Português (CdP) (Davies & Ferreira, 2006), disponível em http://www.corpusdoportugues.org, e delimitamos como recorte temporal os séculos XIX e XX, que são justamente os
séculos, disponibilizados no CdP, para os quais podemos encontrar textos
escritos no Brasil. Como ainda está em processo de expansão, a plataforma
ainda não disponibiliza amostras do século XXI.
Se, por um lado, o Corpus do Português se mostrou interessante, nas
amostras dos séculos XIX e XX, para a coleta de dados da 2ª pessoa do plural, o mesmo não pode ser dito em relação às ocorrências da forma de singular, que não foram registradas no século XIX e, quando registradas nas
amostras do século XX, perfaziam um total praticamente insignificante de
ocorrências, o que inviabilizou a obtenção de amostras paralelas. De modo
a contornar este problema, decidimos estender a amostra especificamente
para o caso da 2ª pessoa do singular, considerando não só outros materiais,
como também alargando o recorte temporal para o século XXI. Utilizamos,
assim, além do CdP, o Corpus compartilhado diacrônico: cartas pessoais
brasileiras – LaborHistórico (CDCP) (Lopes, 2009), disponível em http://
www.letras.ufrj.br/laborhistorico/ e dados disponíveis em páginas do Google (Web) (https://www.google.com.br). De modo a oferecer um contraste
entre fala e escrita, optamos por incluir também materiais orais advindos
do Corpus Concordância (CC) (Vieira, Brandão & Mota, 2008), disponível em http://www.concordancia.letras.ufrj.br/, assim como considerar os
dados de fala disponibilizados na plataforma do CdP.
Em síntese, em função das limitações impostas pelos corpora, realizamos o estudo da forma de plural de vocês a partir de amostras de escrita dos
séculos XIX e XX. Para o caso da forma de singular de você, o estudo foi
realizado a partir da análise de textos escritos e orais, dos séculos XX e XXI.
Estamos conscientes das escolhas metodológicas por nós realizadas,
no que se refere à heterogeneidade de nossos corpora, uma vez que esta-
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mos considerando tipos de texto distintos, orais e escritos, que podem ser
responsáveis por causar um possível enviesamento dos nossos resultados.
Em função das limitações impostas pelas fontes que selecionamos, esperamos que, ao menos, os nossos resultados permitam iniciar a discussão
sobre um fenômeno de mudança linguística até agora não contemplado
pela literatura. Esbarramos, como muitos investigadores já devem ter experimentado, no problema que as fontes textuais remanescentes nos trazem
para o estudo das formas de 2ª pessoa. A questão da falta de paralelismo
entre as amostras, no entanto, será, ao máximo possível, contornada na
apresentação dos dados. Além dos dados gerais, apresentaremos os resultados por tipo de amostras, para que uma comparação mínima possa ser, ao
menos, esboçada.
Por fim, cabe dizer que as plataformas dos corpora digitais permitem uma busca automática dos dados. Como será mostrado na análise dos
dados, uma vez que de você(s) não apresenta somente a função de possessivo no português, podendo ser encontrado também em outros contextos
sintáticos, os textos foram selecionados em função de apresentarem uma
ou mais ocorrências da forma de você(s), como possessivo ou não. Esse
controle foi imprescindível para que pudéssemos iniciar a discussão da
implementação de de você(s) como possessivo, através da reanálise de formas já existentes na língua.
Após a seleção dos textos, fizemos o levantamento dos dados e, por
fim, iniciamos a descrição e análise dos resultados.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados
Apresentamos, nesta seção, os resultados obtidos a partir da análise dos
dados encontrados em nossos corpora. Cabe, no entanto, deixar claro que,
uma vez que procedemos a uma busca automática dos dados, somente
foram consideradas as ocorrências em que de você(s) configurava uma
única unidade sintagmática. Nesse sentido, descartamos os dados em que o
pronome você(s), que seguia a preposição de, ocupava a posição de sujeito
de uma oração encaixada com verbos não-finitos:
(7) E, a partir desse dado, existe um modo particular de adoecer e um modo
particular de você efetuar uma cura. (CdP, escrito, século XX)
(8) eh... assim... acho que tem muitas oportunidades de você fazer alguns
atendimentos num lugar mais carente... (CC, oral, século XXI)
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4.1. Os dados encontrados: identificação do comportamento
sintático
Obtivemos um total de 218 dados, sendo 94 referentes a de vocês, nos
séculos XIX e XX, e 124 relativos a de você, nos séculos XX e XXI. A
partir da observação das formas em análise, os dados foram classificados
de acordo com o seu comportamento sintático em (i) não-possessivos; (ii)
possessivos; e, por fim, (iii) contextos propícios à ambiguidade sintática:
Tabela 1. Total de dados de de vocês e de você
em função do tipo de comportamento sintático.

[de vocês]

[de você]

não-possessivo

48

100

possessivo

39

3

ambiguidade

7

21

Total

94

124

Esta classificação se justifica pelo propósito central deste trabalho.
Como objetivamos investigar o que teria permitido a emergência dos
de-possessivos de 2ª pessoa na história do português, torna-se necessário
verificar em que contextos sintáticos de você(s) não apresenta comportamento de de-possessivo e, dentre tais contextos, qual poderia ter sido o
responsável pela ambiguidade sintática, chave-central para o processo de
reanálise.
Iniciemos com os não-possessivos. Em primeiro lugar, a forma de
você(s) pode ocupar a posição de oblíquo complemento (9 – 12):
(9) - Infames! Não preciso de vocês pra nada! Pra nada! (CdP, O Bom-Crioulo, Adolfo Caminha, 1895)
(10) - E o tutu pode aumentar. Vai depender de vocês. - Uns tipos estranhos aparecem, falam com Cristal, um deles o abraça. (CdP, Infância
dos Mortos, José Pixote Louzeiro, 1977)
(11) pois então já estou me despedindo de você não é I?... (CdP, oral,
século XX)
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(12) Cara, é bom toda vez que vem alguém falar bem de você... (CdP, oral,
século XX)
Outro contexto sintático que mostra um comportamento não-possessivo se dá quando o pronome você(s) ocupa a posição de complemento de
locução prepositiva:
(13) Não precisava ter dado baixa na mulher. Era importante. Tem uma
porção de gente atrás de vocês. Principalmente de ti. (CdP, Infância
dos Mortos, José Pixote Louzeiro, 1977)
(14) - Muito bem. Está certo. Barrault morreu, mas aqui diante de vocês
está uma pessoa viva. (CdP, Tempo de Palhaço, Antonio Olinto,
1989)
(15) O clown é uma persona que está dentro de você e o ator permite que
venha à tona. (CdP, oral, 22 de maio de 1997, Angela de Castro)
(16) Não, você não está só, tem uma multidão em torno de você, que é sua
autocrítica. (CdP, oral, 8 de abril de 1997, Grande Otelo)
Por fim, encontramos também um comportamento não-possessivo nos
casos em que você(s) participa de construções partitivas(6):
(17) Algum de vocês quer ir comigo à missa, amanhã? (CdP, Esaú e Jacó,
Machado de Assis, 1904)
(18) Não quero saber de violência com os prisioneiros e não admito que
nenhum de vocês se meta a engraçadinho com eles. Entendido? (CdP,
Xambioá: Guerrilha no Araguaia, Pedro Corrêa Cabral, 1993)
Em todos os casos mencionados anteriormente, estamos diante de
construções em que o pronome você(s) segue a preposição de que lhe confere caso oblíquo. As formas pronominalizadas do português (você, vocês,
(6) Todos os casos de não-possessivos em construções partitivas ocorreram com a forma de
plural, razão pela qual não apresentamos nenhum dado de de você. A forma de singular, no
entanto, foi registrada em construções partitivas ambíguas, como será mostrado mais adiante,
que se diferenciam das mostradas em (17) e (18), por apresentarem um nome em seu interior.
Construções partitivas como nenhum de, alguns de, um de não permitem, no português, complementos no singular.
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ele, ela, eles, elas e a gente), no entanto, são opacas morfologicamente à
distinção casual, sendo a forma de nominativo equivalente à forma que
ocupa a posição de complemento de preposições:
Quadro 2. Formas pronominais nominativas e oblíquas no PB

Nominativo

Oblíquo

eu

mim(7)

tu

ti

você

você

ele, ela

ele, ela

nós

nós

a gente

a gente

vocês

vocês

eles, elas

eles, elas

(7)

Por essa razão, utilizamos, como teste sintático, a forma de 1ª pessoa
do singular que apresenta uma morfologia distinta para o nominativo eu e
para o oblíquo mim. Podemos observar, nos dados abaixo, em que selecionamos as ocorrências (10) e (15), aqui novamente apresentadas como (19)
e (20), respectivamente, que a substituição de você(s) por uma forma de 1ª
pessoa do singular se dá com o oblíquo mim. Obviamente, por questões de
restrição do traço de número, excluímos deste teste as construções partitivas. Vejamos:
(19) a. - E o tutu pode aumentar. Vai depender de vocês. - Uns tipos estranhos aparecem, falam com Cristal, um deles o abraça. (CdP, Infância
dos Mortos, José Pixote Louzeiro, 1977)
b. - E o tutu pode aumentar. Vai depender de mim.
(20) a. O clown é uma persona que está dentro de você e o ator permite
que venha à tona. (CdP, oral, 22 de maio de 1997, Angela de Castro)
b. O clown é uma persona que está dentro de mim
(7) Diante da preposição com, tem-se a forma comigo. O mesmo se aplica à 2ª pessoa do singular, que apresenta a forma contigo.
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Uma vez abordados os casos em que de você(s) apresenta um comportamento sintático não-possessivo, passemos agora às ocorrências que
realmente nos interessam: de você(s) como possessivo e em contextos de
ambiguidade sintática. Vejamos, primeiramente, como se distribuem os
casos de de vocês, nos textos escritos nos séculos XIX e XX:
Tabela 2. Dados de de vocês: comportamento sintático e tempo

XIX

XX

possessivo

2

37

ambiguidade

3

4

Como podemos observar, do total de 39 possessivos, conforme
mostra a tabela 1, somente 2 dados são registrados no século XIX, havendo
um aumento considerável, 37 dados, no século XX. Já os casos de ambiguidade não se mostram tão produtivos se vistos isoladamente, com 3 e 4
ocorrências nos séculos XIX e XX, respectivamente.
A tabela a seguir traz as informações relativas à forma de singular
de você:
Tabela 3. Dados de de você: comportamento sintático e tempo.

XX

XXI

possessivo

1

2

ambiguidade

11

10

Apesar de pouquíssimas ocorrências, encontramos 3 registros de de
você como de-possessivo em nossos corpora, sendo 1 dado no século XX e
2 no século XXI. As ocorrências que mostram contextos propícios à ambiguidade sintática, por sua vez, se mostram mais produtivas, com 11 e 10
registros, nos séculos XX e XXI, respectivamente.
Observemos, agora, como se distribuem os casos de de você não
somente em função do comportamento sintático da construção (possessivo
ou ambiguidade) e do eixo temporal (século XX ou XXI), mas também em
relação ao tipo de material (escrito ou oral):
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Tabela 4. Dados de de você: comportamento sintático,
tempo e tipo de material.

Escrito
Oral

XX

XXI

possessivo

1

1

ambiguidade

6

5

possessivo

0

1

ambiguidade

5

5

A partir da análise da tabela 4, considerando os textos escritos, podemos observar que somente uma única ocorrência de de-possessivo é registrada em cada século e que as taxas de ambiguidade são equilibradas. Já no
contraste com os textos orais, os resultados não parecem ser muito esclarecedores: a mesma quantidade de contextos ambíguos é encontrada nos dois
séculos e apenas um dado de de-possessivo é registrado no século XXI.
Vejamos alguns dados e alguns testes que comprovam o estatuto sintático das formas em análise. Comecemos pelos dados relativos ao de-possessivo de 2ª pessoa do plural:
(21) - Eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho de vocês nem
uma hora. (CdP, O Matuto, Franklin Távora, 1878)
(22) Não foi surpresa para mim, quando ele saiu e deixou você. Eu sabia,
tinha certeza, que o casamento de vocês não podia ser feliz, jurava.
(CdP, Meu destino é pecar, Nelson Rodrigues, 1944)
Um teste possível para comprovar que de vocês apresenta o comportamento de possessivo nos dados expostos é substituí-lo por um pronome
possessivo simples. Aplicando esse teste a (21), por exemplo, teríamos:
(23) a. Eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho de vocês nem
uma hora.
b. Eu não quero que Lourenço fique devendo ao meu filho nem uma
hora.
c. Eu não quero que Lourenço fique devendo ao teu filho nem uma
hora.
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d. Eu não quero que Lourenço fique devendo ao seu filho nem uma
hora.
e. Eu não quero que Lourenço fique devendo ao nosso filho nem uma
hora.
Cabe destacar que os possessivos simples utilizados para o teste ocupam uma posição pré-nominal devido à definitude do sintagma nominal
[o filho de vocês]. Os artigos definidos ocorrem com os possessivos simples em posição pré-nominal ao passo que os artigos indefinidos são utilizados quando esses possessivos estão em posição pós-nominal(8). Como
mostrado anteriormente, os de-possessivos, por apresentarem a estrutura
de um sintagma preposicional, sempre ocorrerão em posição pós-nominal,
independentemente do tipo de leitura, se definida ou indefinida, atribuída
ao sintagma nominal.
Além desse teste, de modo a comprovar que o de-possessivo de vocês
pertence à estrutura do sintagma nominal, podemos, também, substituir
todo o sintagma por um pronome pessoal, como se vê em (24):
(24) a. Eu não quero que Lourenço fique devendo a[o filho de vocês] nem
uma hora.
b. Eu não quero que Lourenço fique devendo a ele nem uma hora.
A impossibilidade de extração do de-possessivo através dos testes de
deslocamento à esquerda e clivagem confirma essa ideia:
(25) a. *De vocês, eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho nem
uma hora.
b. *É de vocês que eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho
nem uma hora.
Finalmente, a agramaticalidade proporcionada pela substituição de
vocês por uma forma morfologicamente marcada para o caso oblíquo mostra o estatuto diferenciado da preposição que encabeça os de-possessivos,
que não é capaz de atribuir caso oblíquo ao seu complemento, como as
preposições funcionais e lexicais, configurando-se como uma preposição
“vazia” (dummy) ou, em outras palavras, uma simples concretização morfológica do caso genitivo (Giorgi & Longobardi, 1991; Müller, 1996):
(8) Assim, torna-se agramatical, por exemplo, dizer *um seu filho, da mesma forma que seria
agramatical a construção *o filho seu.
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(26) a. *Eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho de mim nem
uma hora.
b. *Eu não quero que Lourenço fique devendo ao filho de ti nem uma
hora.
Registramos, também, em nossos corpora, dados do de-possessivo de
2ª pessoa do singular de você, o que nos faz responder afirmativamente a
uma das perguntas levantadas na Introdução deste trabalho, se encontraríamos ou não esse tipo de construção em materiais do PB. Como mencionado
anteriormente, o número de dados é extremamente reduzido: contamos, em
todas as amostras analisadas, somente com 3 registros(9). Vejamos em (27)
um dado de fala e em (28) um dado de escrita:
(27) (...) aju/ ajuda a equilibrar a/ ajuda também é:... é melhorar a:/ a visão
da pessoa... né a mentalidade muda você vê a: min/ a min/ a minha
sobrinha... a minha sobrinha ficou comigo um tempão aqui né estudando falei “minha filha estuda o caminho de você é estudar... (CC,
oral, Copacabana, homem, idoso, Ensino Fundamental, século XXI)
(28) Desejo que esta te vá encontrar um pouco melhor do resfriado e que
os teus vão bem, os meus vão bem graças a Deus, eu vou com muitas
saudades do meu Jayminho e hoje que é Domingo recebi 4 carta 3 é
de você e 1 é do meu irmão Zezinho (...) (CDCP, Casal Jaime-Maria,
década de 30, século XX)
Nos dois casos apresentados, de você apresenta comportamento de
de-possessivo. Em (27), de você é um de-possessivo ligado ao nome cami(9) Partindo do princípio de que as construções com de-possessivo de você seriam agramaticais
para nós, autores, uma possibilidade seria considerar, exatamente pelo número ínfimo de
ocorrências, que tais dados seriam, na verdade, erros de performance, não havendo, nesse
caso, diferenças entre a nossa gramática e a gramática dos falantes que produziram tais
dados. No entanto, vamos considerar aqui que todas as ocorrências, que foram produzidas
por falantes de baixa escolaridade, são legítimas. Em relação ao dado (27), por exemplo,
advindo de um corpus de fala do século XXI, ouvimos a gravação e verificamos não haver
titubeação por parte no falante, nem mesmo nenhuma tentativa de reformulação da sentença.
No dado em questão, o de-possessivo faz claramente menção à referência contida no sintagma “minha filha” utilizado na posição de vocativo. Já em (28), em que temos um texto
escrito, mais elaborado e menos espontâneo, a referência também parece ser bastante clara
ao destinatário da carta. É interessante observar que um possessivo simples é utilizado na
primeira linha do dado, “os teus”, e que possíveis erros de performance, neste caso, se traduziriam por uma alternância entre os possessivos simples de 2ª pessoa teu e seu, e não entre
um possessivo simples ou uma construção perifrástica.
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nho, não podendo ser substituído por uma forma oblíqua, como mim ou ti
(29), mas podendo ser substituído por um possessivo simples (30) ou qualquer outro de-possessivo (31). Além disso, de você não pode ser deslocado
à esquerda ou aparecer em construções clivadas (32), o que confirma o seu
pertencimento à estrutura de todo o sintagma nominal o caminho de você:
(29) *o caminho de mim / de ti é estudar
(30) o seu / meu caminho é estudar
(31) o caminho de vocês / dele é estudar
(32) a. *de você, o caminho é estudar
b. * é de você que o caminho é estudar
Em (28), o de-possessivo de você está em posição de predicativo. Estruturas como essas permitem a presença de possessivos simples (33), outros
de-possessivos (34), mas não permitem a presença de formas oblíquas (35):
(33) Domingo recebi 4 carta 3 é sua e 1 é do meu irmão Zezinho
(34) Domingo recebi 4 carta 3 é dele e 1 é do meu irmão Zezinho
(35) *Domingo recebi 4 carta 3 é de ti e 1 é do meu irmão Zezinho
Para concluir esta subseção, vejamos, agora, os dados que mostram
contextos propícios à ambiguidade sintática, verdadeiros candidatos detonadores da mudança linguística aqui estudada. De todos os três contextos
encontrados para o comportamento não-possessivo de de você(s) – oblíquo
complemento, construção com locução prepositiva e construção partitiva
–, todos permitem contextos de ambiguidade com de você(s).
Em contextos de oblíquos, destacamos as construções com verbos
leves. Segundo Duarte (2003), verbos leves são verbos que sofreram um
processo de esvaziamento lexical a que alguns autores chamam de gramaticalização, que permite que o centro semântico da frase se desloque para
a expressão nominal que o procede. Uma das manifestações deste processo
é a existência, em muitos casos, de verbos principais com um significado
equivalente ao do predicado complexo formado pelo verbo leve e pela
expressão nominal que com ele se combina:
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(36) a. A Maria gostaria de fazer uma denúncia sobre um homicídio.
b. A Maria gostaria de denunciar um homicídio.
Vejamos alguns dados ilustrativos de construções com verbos leves em
nossa amostra:
(37) aí eu falo o LF eu sinto falta de você aqui... (CC, oral, Copacabana,
homem, idoso, Ensino Fundamental, século XXI)
(38) Eu ia chamar a atenção de vocês, quando ele abriu os olhos e disse
com voz surda. (CdP, Não consultes médico, Machado de Assis,
1896)(10)
Tomemos o primeiro dos dados para tecer alguns comentários. Em
(37), sentir falta é um complexo formado pelo verbo leve sentir e pelo
nome falta. No que diz respeito à ambiguidade sintática, percebemos que
existem duas possibilidades de leitura para de você: (i) como complemento
da construção com o verbo leve, isto é, um oblíquo complemento; ou (ii)
como de-possessivo.
Na primeira leitura, o verbo sentir funciona como um verbo leve e
forma um complexo de natureza verbal juntamente com o nome falta.
Todo o complexo verbal projeta um argumento interno que deve ser
necessariamente introduzido pela preposição de. Nesse caso, vocês será
o complemento de [sentir falta], fazendo parte do sintagma preposicional
encabeçado pela preposição de, funcionando, assim, como um oblíquo:
(39) [[V + N] [de [OBL]]]: [[sentir falta] [de [você]]]
(10) O verbo chamar do complexo chamar a atenção apresentaria, ao menos no PB, comportamento de verbo leve, razão pela qual estamos considerando este dado em nossa investigação.
Numa primeira leitura, de vocês é um complemento preposicionado do complexo chamar a
atenção. De modo a demonstrar que de vocês é um constituinte da sentença, alguns testes
podem ser utilizados: a) clivagem: Foi de vocês que o Pedro chamou a atenção; O Pedro
chamou a atenção foi de vocês; Foi de vocês que o Pedro chamou a atenção, não de mim;
b) elipse: O Pedro chamou a atenção de mim e não de vocês; O Pedro chamou a atenção de
mim e a Maria de vocês; ?/*O Pedro chamou a atenção de mim e a Maria chamou de vocês;
?/*O Pedro chamou a atenção de mim e a Maria a atenção de vocês; c) substituição de vocês
pelo oblíquo mim: Ele ia chamar a atenção de mim. Por outro lado, na leitura possessiva, de
vocês pertence à estrutura do sintagma nominal a atenção de vocês (A atenção de vocês, eu
ia chamar; É a atenção de vocês que eu ia chamar) e pode ser substituído por um possessivo
simples (Eu ia chamar a tua atenção). Esse comportamento de chamar como verbo leve, no
entanto, parece não ser atestado no português europeu. Agradecemos ao parecerista, falante
nativo do PE, por essa observação.

De-possessivos de 2ª pessoa na história do Português Brasileiro

221

De modo a comprovar a natureza de oblíquo atribuído a você e mostrar
que de você é um constituinte da oração, podemos aplicar os testes sintáticos de deslocamento à esquerda (40) e de clivagem (41), além de substituir
você pelo oblíquo mim (42):
(40) [De você], eu sinto falta.
(41) É [de você] que eu sinto falta.
(42) Ela sente falta de mim.
A segunda leitura possível para de você é como um de-possessivo. Nesse
caso, de você realiza um argumento genitivo do nome falta e pertence, assim,
ao sintagma nominal que é complemento direto do verbo sentir:
(43) [[V [(pos) N (pos)]]: [sentir [falta [de você]]]
Aplicando os testes de deslocamento à esquerda (44) e clivagem (45),
verificamos que de você pertence ao sintagma nominal, ou seja, é um constituinte interno ao sintagma nominal e não um constituinte da sentença:
(44) [Falta de você], eu sinto.
(45) É [falta de você] que eu sinto.
Além disso, podemos, também, substituir o de-possessivo de você por
um possessivo simples, o que confirma a sua leitura como possessivo:
(46) a. Eu sinto falta de você.
b. Ele sente (a) minha falta.
c. Eu sinto (a) tua falta.
d. Eu sinto (a) sua falta.
e. Ele sente (a) nossa falta.
É interessante observar que essa leitura possessiva seria bloqueada se
utilizássemos o oblíquo mim, o que se verifica pela agramaticalidade dos
testes de deslocamento à esquerda (47) e clivagem (48), contrastados à
gramaticalidade de casos em que o possessivo simples é utilizado:
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(47) a. *[Falta de mim], ela sente.
b. [A minha falta], ela sente.
(48) a. *É [falta de mim] que ela sente.
b. É [a minha falta] que ela sente.
Além desses casos com verbos leves, a ambiguidade também é verificada em construções em que de você(s) ocorre juntamente a locuções
prepositivas. Diferentemente dos casos de locuções prepositivas mostrados
anteriormente, em que de você(s) não desempenhava a função de possessivo, aqui, as locuções prepositivas apresentam, em sua estrutura, a presença de um nome. Vejamos alguns exemplos:
(49) Minha alma fica no Cajueiro, ao lado de vocês. (CdP, Lourenço,
Franklin Távora, 1881)
(50) Ia me esquecendo por causa de você, fala com a Ismenia que o Dalves
falou-me dela ontem comigo, ele está muito saudoso, e você minha
carinha metade, fique boazinha, que é para você domingo poder passear, manda espanar aquele banco da estação para nos tornarmos a
nos sentar nele, meus lábios estão sentindo falta dos teus beijos, queres darme um no domingo? responda-me. (CDCP, Casal Jaime-Maria, década de 30, século XX)
Em ambos os dados, temos duas possibilidades de leitura: (i) você(s)
como complemento de toda a locução prepositiva finalizada por de; e (ii)
de você(s) como argumento genitivo do nome, isto é, um de-possessivo. Na
primeira leitura, [ao lado de] e [por causa de] selecionam um complemento
oblíquo. Tomando o dado (50) como referência, temos:
(51) [locução prepositiva + OBL]: [[por causa de] você]
A substituição pelo oblíquo mim comprova o caráter oblíquo que você
apresenta nessa construção:
(52) por causa de mim
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Por outro lado, a leitura possessiva também é possível. Nesse caso, de
você seria um argumento genitivo do nome causa, o que desfaz a estrutura
da locução prepositiva:
(53) [Prep + [(pos) N (pos)]]: [por [causa [de você]]
Assim, de você recebe uma leitura possessiva ao considerar que de
você é parte do sintagma em que causa é o núcleo. Vale ressaltar também a
possibilidade de substituirmos a forma de você por um possessivo simples:
(54) a. por causa de você
b. por minha causa
c. por tua causa
d. por sua causa
e. por nossa causa
Por fim, vejamos o último contexto de ambiguidade sintática. Este caso
se refere às construções partitivas que, diferentemente das apresentadas
anteriormente, apresentam, da mesma forma que as locuções prepositivas,
um nome em seu interior. Nos nossos corpora, somente registramos ocorrências deste tipo com a forma de singular de você:
(55) Eu quero tanto cada metade de você (Web, século XX)
(56) Mas em alguma parte de você está aquele conhecimento, aquilo não
se perdeu... (CdP, oral, Wagner Borges, século XX)
Nos dados (55) e (56), observamos duas possibilidades de leitura.
Comecemos pela leitura não-possessiva e tomemos, para efeitos de visualização, somente o dado (56):
(57) [partitivo + OBL]: [[alguma parte de] você]
Em (57), o pronome você está recebendo caso oblíquo da preposição
da construção partitiva, tendo, portanto, uma leitura não-possessiva. Para
que possamos comprovar essa leitura, podemos, novamente, substituir a
forma você pela forma oblíqua mim como em:
(58) Alguma parte de mim
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Vejamos a seguir a segunda possibilidade de leitura que a construção
partitiva alguma parte de você pode receber:
(59) Alguma [parte [de você]]
No exemplo acima, podemos ter uma leitura possessiva, uma vez que a
forma de você pode ser um possessivo ligado ao nome parte. Para comprovar essa leitura possessiva, podemos fazer a substituição por um possessivo
simples (60) ou de-possessivo (61):
(60) a. Alguma parte sua
b. Alguma parte tua
(61) Alguma parte dele
Em síntese, como observado através dos dados apresentados acima,
as construções com verbos leves, com locuções prepositivas e construções
partitivas que apresentam um nome em sua estrutura são contextos propícios à ambiguidade sintática, em que de você(s) pode ou não ter uma leitura
como possessivo.
Terminada a apresentação e análise inicial dos dados, vejamos como
os nossos resultados podem nos auxiliar a entender o percurso histórico
traçado pelos de-possessivos de 2ª pessoa na história do Português Brasileiro.

4.2. Por um percurso histórico dos de-possessivos de 2ª pessoa
no PB
Nesta subseção, abordaremos o percurso histórico dos de-possessivos de
2ª pessoa no PB. Comecemos pela forma de plural. Focalizando somente
os dados de de vocês como possessivo e em contextos de ambiguidade,
que são os contextos que particularmente nos interessam para o estudo da
mudança linguística em foco, verificamos como se distribuem as distintas
estratégias em função do eixo temporal:
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Gráfico 1. Dados de de vocês em função do tipo de comportamento sintático:
séculos XIX e XX.

O que se observa pela análise do gráfico 1 é que há um aumento nas
ocorrências de de vocês como possessivo do século XIX para o XX, de
40% a 90% do total de dados considerados, acompanhado por uma queda
dessa forma em contextos de ambiguidade, de 60% no século XIX para
10% no século seguinte.
Vejamos, agora, os resultados relativos à forma de 2ª pessoa do singular de você, considerando a totalidade dos dados:

Gráfico 2. Dados de de você em função do tipo de comportamento sintático:
séculos XX e XXI.
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Resguardadas as especificidades de cada amostra, uma vez que consideramos dados dos séculos XIX e XX para de vocês e dados dos séculos
XX e XXI para de você, podemos observar que o processo de inserção
do de-possessivo de 2ª pessoa do plural é anterior ao do de-possessivo de
singular, além de ter uma implementação mais acelerada, o que é comprovado por sua alta produtividade nos dados do século XX. A forma de você,
registrada em um baixo número de dados, começa a ocorrer timidamente
no PB a partir do século XX.
Analisando o gráfico 2, observamos que, no século XX, as taxas de ambiguidade são altíssimas (92%), se comparadas aos baixos índices de possessivos
(8%). Do século XX para o XXI, vemos um leve crescimento nas construções
possessivas (17%) acompanhado por um decréscimo nas taxas de ambiguidade. Considerando somente os dados advindos de textos escritos, tem-se:

Gráfico 3. Dados de de você em textos escritos em função do tipo de
comportamento sintático: séculos XX e XXI.

Os resultados de de você em textos escritos, nos séculos XX e XXI,
parecem acompanhar os dados gerais, ainda que as diferenças percentuais
entre os séculos sejam menos acentuadas. No século XX, 14% dos dados
equivalem à forma de possessivo e essa taxa sobe levemente para 17% no
século seguinte. Nas taxas de ambiguidade, registra-se uma queda de 86%
para 83% no período considerado.
Voltando o olhar, agora, para os dados extraídos de textos orais, as
diferenças quantitativas parecem ser mais significativas:
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Gráfico 4. Dados de de você em textos orais em função do tipo
de comportamento sintático: séculos XX e XXI.

Podemos observar, no gráfico 4, a ausência de de-possessivos no
século XX em textos orais, sendo todas as ocorrências deste século casos
de de você em contextos de ambiguidade. No século seguinte, verificamos
um crescimento mais acentuado nas taxas de possessivo, que sobem para
17% do total dos dados, acompanhado por um decréscimo de construções
ambíguas, de 100% para 83%.
Em função do baixíssimo número de dados, todos os nossos resultados quantitativos devem ser vistos com cautela. Conscientes da impossibilidade de se fazer afirmações mais robustas, acreditamos que os nossos
resultados, no entanto, podem ser tomados como pistas que nos permitem
fazer alguns comentários. Como os dados apontam para um processo de
mudança em curso, esperaríamos que começasse na oralidade, sendo, posteriormente, estendido aos textos escritos. Se considerarmos somente as
informações quantitativas apresentadas, no entanto, os resultados apontam
para um caminho contrário: dados de de você são registrados em textos
escritos no século XX, mas não em textos orais. No século XXI, tanto
textos escritos quanto orais apontam, quantitativamente, para a mesma utilização do novo de-possessivo. Esses resultados podem, no entanto, ser,
de alguma forma, justificados. Por um lado, o único dado encontrado em
textos escritos do século XX foi produzido por uma informante com um
nível de escolaridade baixo, a missivista Maria, que escreve um texto epistolar de caráter informal, em tom amoroso, para seu noivo Jaime; por outro,
as nossas amostras de oralidade do mesmo século, disponíveis no CdP,
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se restringem a transcrições de entrevistas realizadas com falantes mais
cultos. Nesse sentido, os nossos resultados não parecem ser tão esclarecedores em relação à distinção entre as modalidades escrita e falada e não
nos permitem tecer considerações mais precisas acerca do estágio em que
se encontra a reanálise do de-possessivo de 2ª pessoa do singular. Por ora,
ao alcance de nossos dados, podemos dizer que as ocorrências de de você
como possessivo estão restritas à fala e à escrita (epistolar, informal) de
falantes menos escolarizados.
De uma forma geral, confirmamos a nossa hipótese inicial de trabalho, de que, como de você(s) foi reanalisado como possessivo no PB,
encontraríamos construções em que de você(s) não era originalmente um
possessivo, mas podia receber uma interpretação possessiva. Além disso,
verificamos os movimentos distintos dos padrões envolvidos no processo
de reanálise: índices decrescentes de construções ambíguas acompanhados
por taxas crescentes de construções possessivas.
Para que a reanálise de de você(s) como possessivo ocorresse, era preciso que houvesse pistas obscuras e ambíguas aos aprendizes que adquiriam suas gramáticas. De fato, pudemos constatar a presença de algumas
dessas estruturas ambíguas que podem estar relacionadas ao processo de
reanálise em foco: construções com verbos leves, com locução prepositiva
e construções partitivas, todas contando com a presença de um nome em
seu interior. Para Lightfoot (1979, 1991), essas pistas obscuras e ambíguas
fazem com que a geração seguinte à geração que ofereceu tais pistas reanalise uma determinada construção.
Seja qual for o caso de ambiguidade, estamos diante, por um lado,
de uma leitura não possessiva, representada por estruturas em que você(s)
apresenta caso oblíquo e faz parte de um sintagma preposicional (62). Por
outro, quando a leitura possessiva ocorre, de você(s) passa a formar um
único constituinte “cristalizado”, realizando um argumento genitivo de um
nome. É, portanto, um sintagma genitivo, no qual não mais observamos a
presença de uma preposição de mais um pronome, mas a preposição passa
a fazer parte do sintagma, desempenhando o papel de marcador de caso
genitivo (63). Diante dessas duas possibilidades de leitura, a construção
genitiva será a forma preferida pelos aprendizes da nova geração. Nesse
caso, dizemos que operou, nessa gramática, um processo de reanálise (64):
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(62) [[de(11)]P [você(s)]DP.OBL]PP(12)
(63) [de você(s)]GenP(13)
(64) [[de]P [você(s)]DP.OBL]PP > [de você(s)]GenP
Duas questões, no entanto, continuam sem resposta e precisam de
mais investigação. A primeira se refere ao próprio processo de reanálise
em si. Se a reanálise ocorre em favorecimento de uma construção mais
simples em termos sintáticos, cabe explicitar o que se deve compreender
por “simplicidade” na sintaxe. Por fim, uma vez reconhecidas as pistas
favorecedoras da reanálise, falta-nos entender que propriedade gramatical
teria sido modificada de modo a permitir o processo de mudança sintática
em evidência. Em outras palavras, é fundamental buscar qual poderia ser o
parâmetro relevante e que alteração paramétrica poderia explicar os dados
apresentados. No atual estágio da investigação, em função dos limites de
nossa amostra e da baixa produtividade de nossos dados, ainda não temos
condições de enfrentar as questões teóricas levantadas. Essas e outras questões fazem parte de nossa agenda de investigação e serão devidamente tratadas em trabalhos futuros.

5. Conclusão
Ainda que com uma produtividade extremamente limitada nos nossos corpora do PB, pudemos registrar algumas ocorrências do de-possessivo de
você nos séculos XX e XXI. Uma vez que entendemos língua como gramática (língua-I) e cada gramática como sendo individual, os dados encontrados são evidências de que, para os falantes que geraram de você como
possessivo, houve um processo de reanálise.
Os resultados mostram que o processo de emergência dos novos de-possessivos de 2ª pessoa pressupõe um estágio inicial em que tais formas não
são originalmente possessivas, mas podem receber uma leitura possessiva. Observamos, no processo de implementação dos de-possessivos em
foco, taxas crescentes da construção possessiva acompanhadas por taxas
decrescentes de construções ambíguas. Essas construções de ambiguidade
(11) Ou locução prepositiva terminada em de.
(12) P = preposição; DP = sintagma determinante; OBL = oblíquo; PP = sintagma preposicional.
(13) GenP = sintagma genitivo.
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– posição de oblíquo em construções com verbos leves, construções com
locuções prepositivas e construções partitivas – seriam as responsáveis por
fornecer pistas linguísticas obscuras aos aprendizes que adquirem sua gramática e favoreceriam, consequentemente, a reanálise de sintagmas preposicionais [de + OBL] em sintagmas genitivos. Esse processo, no entanto,
parece estar, no Português Brasileiro, mais acelerado na 2ª pessoa do plural
(de vocês) do que na 2ª pessoa do singular (de você).
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COMPETÊNCIA EMPREENDEDORA E SUA CONFIGURAÇÃO
LINGUÍSTICO-TEXTUAL: O PAPEL DAS FIGURAS
INTERPRETATIVAS DO AGIR
ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE AND ITS TEXTUAL-LINGUISTIC
CONFIGURATION: THE ROLE OF INTERPRETATIVE FIGURES OF ACTING
Rosalice Pinto(1)
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Este artigo, centrado essencialmente na perspectiva teórica do Interacionismo
Sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2008), procura analisar de que forma o agir
empreendedor pode vir a ser linguístico-textualmente descrito. É a partir da configuração linguística das formas de interpretar do que venha a ser o empreendedorismo, em função de referentes diversos, que definiremos as figuras competenciais.
Defende-se, assim, a ideia de que existem grupos de configurações linguísticas
específicas que podem vir a retratar diferentes formas de pensar e interpretar o
agir empreendedor, variáveis de acordo com a diversidade referencial. Para análise
foram realizadas transcrições de debates de ideias sobre a temática ação empreendedora junto a graduandos de 1º ano, integrados em universidades públicas e
privadas portuguesas, em faculdade distintas. Resultados preliminares apontam,
a partir do levantamento de algumas categorias linguísticas, que as figuras competenciais apresentam diferentes ´tonalidades´ em função da atividade social em que
o agir empreendedor se veicula.
Palavras-chave: empreendedorismo, competência, figuras interpretativas do agir,
Interacionismo sociodiscursivo, categorias linguísticas.
This article is focused on the theoretical perspective of Sociodiscursive Interactionism (Bronckart, 1999, 2008) and its goal is to analyse how entrepreneurship
may be textual and linguistically described. It is through the linguistic configuration of the different ways of interpreting entrepreneurial acting according to the
various references that one will be able to define what is considered to be competencial figures. In this way, we support the idea that there are groups of specific linguistic configurations which may portray different ways of thinking and interpret
(1) Investigadora/colaboradora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e da
Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal (2007-2013).
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entrepreneurship, according with referential diversity. For our analysis we carried
out transcriptions of debates of ideas on the theme of entrepreneurship done by
1st year graduate students whom were integrated in Portuguese public and private
universities in different faculties. The results indicate that the interpretation of the
entrepreneurial acting may present different ‘tonalities’ depending on the social
activity to which the acting is linked to.
Keywords: entrepreneurship, competence, interpretative figures of acting, Sociodiscursive Interactionism, linguistic categories

0. Introdução
No mundo globalizado em que nos situamos, o termo empreendedorismo(2)
está a assumir um elevado protagonismo nos diversos segmentos sociais,
tanto no âmbito político quanto académico. Entendido de forma genérica
como o processo de identificação e de exploração de determinada oportunidade de negócio, o desenvolvimento de uma atitude empreendedora
no contexto social vem sendo considerado, por muitos, como um dos
importantes motores do desenvolvimento mundial. No contexto europeu,
nas últimas décadas, com a grave crise de desemprego, quer inicialmente
pela introdução em muitos sectores de procedimentos informatizados, quer
mais actualmente pela grave crise europeia com políticas económicas e
sociais conduzidas por planos de ajustamento impostos pela Troika(3) e,
com o “Estado social em risco(4)”, o empreendedorismo passou a ser ainda
mais valorizado. Indivíduos empreendedores são aqueles que identificam e
exploram novas oportunidades, tanto em que iniciativas individuais (abertura de novos negócios) quanto nas organizações em que se inserem.
Dados mais recentes pontuam que, ao se medir a taxa de actividade
empreendedora na Europa, Portugal situa-se no 13º lugar entre os 16 países
da União Europeia que participaram do estudo. Embora algumas medidas
estejam sendo realizadas pelo governo para fomentar o empreendedorismo
no país, como o incentivo à criação de empresas, desenvolvimento de
(2) Para aspectos teóricos referentes a esta noção ver: Fayolle, A. & Filion, Louis J. (2006),
Dornelas (2013), Bouchard (2009).
(3) Troika é a designação atribuída à equipe composta pelo Fundo Monetário Internacional, Banco
Central Europeu e Comissão Europeia. Grécia, Irlanda e Portugal são os países europeus que
solicitaram resgate financeiro à Troika. Portugal saiu da tutela da Troika em maio de 2014.
(4) Título do texto redigido pela jornalista Patrícia Jesus, na rubrica Cenário do Diário de Notícias, edição de 29 de dezembro de 2013. Disponível em www.dn.pt/inicio/portugal/interior.
aspex?content-id=3607777 - Consultado em 26 de Fevereiro de 2015.
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incubadoras e diminuição da burocracia no processo de criação de empresas, muito ainda deve ser realizado para fazer de Portugal um país mais
empreendedor. Na verdade, a resolução deste problema passa por estas atitudes governamentais(5), mas, no nosso ponto de vista, deve estar ancorada
fundamentalmente, no desenvolvimento de uma atitude empreendedora
nos diversos segmentos sociais. Assim, os indivíduos devem ser levados a
desenvolver competências que os tornem mais autoconfiantes, mais proativos, estando empenhados na busca de informações e de novas oportunidades para gerar ideias e atrair recursos.
Nesta pesquisa, como não trabalhámos com pequenas e médias
empresas, assumimos que o empreendedorismo diz respeito à criação/a
expansão de ideias inovadoras a partir de oportunidades identificadas em
determinada actividade. Ainda, limitámos o nosso estudo a duas formas de
empreendedorismo(6): o empreendedorismo organizacional e o empreendedorismo social. O primeiro diz respeito à forma como ideias inovadoras/reatulizadas são difundidas no interior /no exterior das organizações,
fomentando junto a colaboradores/parceiros uma atitude empreendedora.
O segundo pode ser desenvolvido por indivíduos que apresentam soluções
para problemas sociais.
Face a esse contexto, este trabalho, recorte de uma investigação mais
ampla(7) sobre o agir empreendedor e sua configuração textual, baseia(5) Fazemos menção aqui ao portal da juventude – apoios ao empreendedorismo disponibilizado
pelo Governo de Portugal, com várias iniciativas endereçadas a diferentes públicos. Para
informações, ver: portal da juventude – http://juventude.gov.pt; ou o empreender – plataforma do empreendedor – http://empreender.aip.pt. Há ainda instituições públicas e privadas
que fomentam estudos sobre inovação e empreendedorismo nas licenciaturas, nos mestrados
e MBAs.
(6) O empreendedorismo pode manifestar-se em situações diversas: criação de empresas; criação de atividades ou desenvolvimento de produtos novos em empresas existentes; trabalho
independente ou autónomo de ajuda. Alguns autores, como Fayolle & Fillion (2006), remeteriam esta situação para o intrapreendedorismo para a segunda situação, uma vez são atitudes
desenvolvidas no seio de uma organização.
(7) A pesquisa de pós-doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de
Portugal O agir empreendedor e sua configuração textual - SFRH/BPD/38024/2007 - foi
desenvolvida no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Metodologicamente, foi
realizada em cinco etapas, cada qual com uma metodologia específica: 1ª etapa – recolha dos
corpora e análise de documentos; 2ª etapa – realização de inquéritos junto a licenciandos
do 1º ano de licenciatura de três instituições distintas (2 privadas e uma pública); 3ª etapa –
realização de gravação em vídeo-áudio de “debates em sala de aula” com a visualização de
dois documentos recolhidos na 1ª etapa; 4ª etapa – realização de entrevistas semi-estruturadas com indivíduos empreendedores em diversas atividades sociais. Nesta contribuição, por
limitações espaciais, privilegiam-se as análises e os resultados obtidos na 3ª etapa. Deixamos
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-se fundamentalmente no quadro teórico-metodológico do Interacionismo
Sociodiscursivo (doravante ISD). Visa identificar, a partir de debates de
ideias realizados com alunos de licenciatura em universidades públicas e
privadas portuguesas, com e sem fins lucrativos, as representações coletivas/individuais que esses indivíduos têm sobre o empreendedorismo. A
partir da transcrição dos debates, procurou-se, através do levantamento
de algumas marcas linguísticas inseridas em tipos de discurso (Bronckart,
1999), identificar de que forma o empreendedorismo pode vir a ser interpretado, ou melhor, como se materializam as suas ´figuras interpretativas´.
Através de uma análise qualitativa dos dados obtidos, poder-se-ão vir a
obter pistas relevantes para intervenções efetivas no desenvolvimento de
cursos de empreendedorismo, em diversos segmentos sociais. Vale contudo ressaltar que, embora esta contribuição possa fornecer algumas pistas
para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora dos estudantes, em
turmas do 3º ciclo, o seu foco de estudo tem prioritariamente um caráter
analítico-teórico.
De forma a atingir os objetivos propostos, este artigo será dividido em
três partes. Primeiramente, serão apresentados alguns conceitos teóricos
relevantes do ISD - importantes para as análises. Em seguida, dada a flutuação conceitual do termo competência, definir-se-á o conceito aqui adotado,
fazendo um percurso histórico sobre a noção. Posteriormente, apresentar-se-ão a metodologia empregada e as análises propriamente ditas. No final,
serão apontadas algumas pistas de reflexão.

1. Apresentação de alguns conceitos teóricos
O plano de trabalho do ISD, no qual o grupo de investigação PRETEXTO(8)
se insere, considera que o funcionamento humano geral deve integrar
dimensões cognitivas, sociais, afetivas e semióticas. Na verdade, trata-se de um posicionamento epistemológico-político(9), distanciando-se da
herança positivista que presumia uma segmentação bem marcada das disciplinas e subdisciplinas.
aqui um agradecimento especial aos alunos do Instituto Superior Língua e Administração de
Lisboa, da Universidade Lusíada de Lisboa e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova que colaboraram para a realização da pesquisa empírica.
(8) Grupo de investigação Praxis, Conhecimento, Texto do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa no qual estou filiada.
(9) Para uma exposição detalhada do quadro epistemológico do interacionismo sociodiscursivo
– (BRONCKART, 1999, cap. I).
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Para o ISD, toda a produção textual envolve três dimensões: a psicológica, a praxiológica e a linguística. Nesta contribuição, ao trabalhar com o
processo de reflexão de alunos sobre o agir empreendedor, a partir de marcas linguísticas obtidas pelas transcrições das intervenções realizadas em
sala de aula, as três dimensões serão de nosso interesse. Nestas, a definição
de alguns termos merecem ser clarificados.
O termo agir, indo ao encontro dos pressupostos teóricos do ISD, designa
aqui qualquer forma de intervenção de um ou mais indivíduos no mundo.
Na verdade, além dos conhecimentos relativos aos mundos representados,
os indivíduos têm uma espécie de saber prévio construído ao longo de sua
vida: conhecimentos de natureza holística, sem organização lógica, implícitos ou inconscientes, representando uma espécie de reservatório próprio
de convicções e hipóteses implícitas sobre o resultado de determinado agir.
Visto dessa forma, podemos afirmar que o agir é coibido por questões sociais
e envolve vários aspetos: conhecimentos explícitos e implícitos, conflitos
entre representações dos vários agentes relativos aos três mundos(10) e confrontação entre elementos do mundo vivido com os conhecimentos formais
do próprio agente. Mas quais seriam os estatutos tanto dos indivíduos implicados no agir quanto da linguagem neste contexto?
Dentro do contexto do ISD, todos os seres humanos que intervêm no
agir são considerados actantes. No plano interpretativo, é utilizado o termo
ator, quando as próprias configurações textuais constroem o actante como
fonte de determinado processo, dotado de capacidades, motivos e intenções. Ainda o termo agente é utilizado quando as configurações textuais
não atribuem estas propriedades ao actante.
O termo ação, dentro do quadro do ISD, é definido como forma interpretativa do agir construída tanto a partir dos actantes diretamente implicados na atividade quanto a partir de outros agentes externos que intervêm
nesta construção. Apresenta assim tanto um estatuto psicológico quanto
praxiológico. Neste trabalho, como o foco é sobretudo estudar a praxis
empreendedora a partir de algumas representações (nível psicológico) veiculadas textualmente, o “foco” será desviado. Considerar-se-á que a ação
corresponde essencialmente a um ato de intervenção social de responsabilidade de um indivíduo ou de um grupo. Contudo, vale ressaltar que esse
(10) Os signos apresentam uma dimensão transindividual, veiculando representações colectivas
do meio – Bronckart (1999: 33). Estas se estruturam em configurações de conhecimento
que são chamadas por Habermas (1987) de mundos representados. Para este autor, estes são
três: o objetivo, social e subjetivo. Bronckart (1999) considerará que estes três constituem o
mundo ordinário. Este autor estabelece uma distinção entre este último e o mundo discursivo
que corresponde ao mundo virtual criado pela atividade de linguagem.
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ato é realizado tanto a partir de representações que um indivíduo/grupo tem
de como agir naquela determinada situação (a partir de pré-construídos),
quanto também de sua pilotagem em função das contingências sócio-político-económicas. Dessa forma, podemos afirmar que não existe uma única
forma de ação. E, no nosso caso, uma ação empreendedora será determinada pelo ato assumido por indivíduos com capacidade de adotar riscos
calculados (empreendedor/grupo de empreendedores) e que, face a determinantes externos (plano motivacional), necessitam “traçar um rumo”
ou “redirecionar um caminho” no âmbito da gestão estratégica, seguindo
intenções específicas (plano da intencionalidade)(11). Para tal feito, são utilizados recursos disponíveis no ambiente social (plano dos recursos do
agir) – códigos de ética, textos procedurais – a partir dos quais as capacidades, as atitudes, os valores(12), as reações dos clientes são valorizados
de forma a que compactuem com esta atitude empreendedora. As diversas
formas de perceção do agir/ da ação foram desenvolvidas em trabalhos
empíricos(13) por Bulea (2007,2010).
É importante também relembrar que, através dessa abordagem teórica, as entidades linguísticas semiotizadas nos textos que circulam, sendo
arbitrárias e convencionais, têm a propriedade não apenas de absorver
representações construídas pelos indivíduos em sua relação com o mundo
vivido, mas também transformá-las em representações comuns. E é neste
aspecto que a linguagem assume um papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos.
Vale salientar que, no quadro do ISD, são os tipos de discurso, enquanto
unidades infra-ordenadas com certa estabilidade em sua configuração linguística, que materializam esses textos. Esses tipos de discurso (discurso
(11) Adotamos aqui as categorias de uma semântica do agir especificadas em Bronckart e Machado (2004), a partir de Ricoeur (1986). De acordo com os primeiros autores, ao se analisarem
os resultados das análises (correspondente ao próprio agir) devem ser levados em conta as
dimensões motivacionais, intencionais do(s) agente(s) e os recursos do agir por ele(s) utilizados. Para mais detalhes sobre essas categorias, ver Bronckart e Machado (2004: 154 a 156).
(12) De acordo com Charaudeau (1992: 815), os valores correspondem às normas de representação social que são construídas em cada domínio de avaliação.
(13) Através de entrevistas com enfermeiras (antes dos cuidados de enfermagem, durante esta
realização e em situação de trabalho) (dentre outras pesquisas empíricas realizadas) foram
estudadas as formas de conduta profissional dos actantes em determinada ação. Sendo que
esta última corresponde a uma interpretação do agir por determinado ator em uma atividade profissional específica. Segundo Bulea (2007, 2010) existem formas de interpretação
do agir (denominadas de figuras de ação) que podem ser agrupadas em cinco grandes conjuntos, com características linguísticas específicas: ação ocorrência, acontecimento passado,
experiência, canónica e definição. Cada qual podendo vir a ser identificada pelos tipos de
discurso presentes e a materialização linguística dos mesmos.
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teórico, discurso interativo, narração e relato interativo) podem vir a ser
reconhecidos através de determinadas formas linguísticas que os semiotizam, em função de dois tipos de ruptura: uma de ordem temporal (conjunção e disjunção) e outra de ordem actorial (implicação e autonomia)(14). O
quadro abaixo sumariza a questão:
Tabela 1: Mundos discursivos, segundo BRONCKART (2008b: 71),
in COUTINHO (2009: 200)
Organização temporal

Organização
actorial

Implicação
Autonomia

Conjunção

Disjunção

EXPOR
Discurso
Interativo
Discurso
Teórico

CONTAR
Relato
Interativo
Narração

2. Competência em perspetiva
A noção de competência surge no âmbito laboral já na década de 50(15),
antes mesmo de Chomsky (1965) ter trabalhado a noção na linguística
gerativa, definindo a competência como uma “capacidade inata” do indivíduo. Contudo, como este trabalho está centrado nas figuras interpretativas
relacionadas com o agir empreendedor, numa abordagem sócio-discursivo-interacionista, o interesse aqui é, prioritariamente, observar de que forma
o conceito é trabalhado por teóricos dessa perspectiva para, finalmente,
defini-lo no escopo deste trabalho.
Bronckart & Dolz (1999) salientam o papel das competências no
campo da análise do trabalho e da formação profissional. Através da formação profissional, cujo nível é certificado pelo Estado, os formandos/aprendizes são dotados de certas qualificações (competências) para a obtenção
de empregos específicos. Contudo, estas competências certificadas devem
sofrer constante atualização em função da diversidade das tarefas que estes
profissionais devem cumprir e as várias decisões que necessitam tomar face
(14) Para detalhes sobre a questão ver: Bronckart (1999).
(15) Para um levantamento detalhado das diversas fases de desenvolvimento da noção de competência no âmbito laboral e económico, ver: Bulea & Bronckart (2006).
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às adversidades enfrentadas no dia-a-dia da execução das tarefas. Assim,
enfatizam que a aceção do termo competência é bastante ampla. Corresponde tanto à qualificação exigida para a execução de uma determinada
tarefa e reformulada em função dos contextos do trabalho, quanto à reatualização desta mesma competência por parte dos agentes envolvidos de
acordo com as várias avaliações sociais. Assim, ao se referir à « flutuação
definitória » para o termo, os autores afirmam “la tonalité majeure consiste
à considérer qu´elles relèvent des savoir-faire plutôt que des savoirs, et des
capacités méta-cognitives plutôt que de la maîtrise de savoirs stabilisés »
(Bronckart & Dolz, 1999 : 5).
Nesta contribuição, ratificamos o ponto de vista defendido pelos autores citados, enfatizando que, ao analisarmos as competências, devemos
levar em conta o ser caráter praxiológico e dinâmico. Na verdade, os agentes podem apresentar algumas qualificações que lhes foram atribuídas institucionalmente, contudo vão reatualizá-las e adaptá-las em práticas sociais
diversas. Assim, em determinado agir profissional, um indivíduo deve
mobilizar e atualizar suas competências em função dos diversos contextos
profissionais em que se situa. Dessa forma, o seu saber (competência a um
nível psico-social) é reformulado em função de um ´fazer´, de um ´agir´
(competência a um nível praxiólogico). Salienta-se que, ao se considerar
a relevância da linguagem no desenvolvimento do humano, como preconiza a teoria sociodiscursivo-interacionista, estas competências podem ser
atestadas a partir dos diversos textos que circulam nas diversas práticas
sociais. Mais especificamente, é através dos tipos de discurso e das diversas semiotizações linguísticas a eles associadas ou que os complementam
que podemos traçar um diagnóstico das competências.
No caso específico deste trabalho, faz-se menção a um tipo determinado de competências: as empreendedoras. Defende-se a tese de que as
formas de interpretação dessas mesmas competências, linguisticamente
demarcadas, podem vir a apresentar ´tonalidades competenciais´ distintas
em função do objecto analisado pelos licenciandos: de um lado, um anúncio de uma entidade sem fins lucrativos, do outro, a de fins empresariais.

3. Percurso metodológico
Os textos aqui analisados correspondem a excertos de um debate de
ideias(16) sobre a temática ação empreendedora realizados em sala de aula,
(16) Considera-se aqui o debate de ideias como género textual, cujas características e especificidades foram estudadas em trabalho anterior. Para detalhes, ver: Pinto & Valentim (2012).
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junto a licenciados do 1º ano, em faculdades e universidades distintas. Em
duas universidades (uma pública e outra privada), a pesquisadora, com
autorização da docente da disciplina, dispunha de cerca de 40 minutos para
interagir com os alunos. Neste contexto, a pesquisadora (elemento estranho
à turma) assumia a regência da cadeira. Em outra universidade (privada), a
pesquisadora era a própria docente da disciplina de Metodologia de Investigação e Tecnologia de Informação o que conferiu à própria interação um
caráter mais dinâmico.
Foram três as instituições que participaram da pesquisa: a Universidade Nova de Lisboa (Faculdades de Ciências da Linguagem e Língua e
literaturas – culturas e tradução) – vídeos 1 e 2; Instituto Superior de Linguística Aplicada ISLA (Faculdades de Gestão e de Marketing) – vídeos
3 e 4; Universidade Lusíada de Lisboa (Faculdade de Direito) – vídeo 5.
A realização do debate de ideias seguiu a seguinte dinâmica:
Num primeiro momento, a pesquisadora distribuiu aos alunos dois
textos: um anúncio publicitário de uma empresa de aviação portuguesa
e o de uma associação de benemerência portuguesa. As duas instituições,
associadas a práticas sociais distintas, apresentavam graus de empreendedorismo reconhecidos socialmente. A primeira, no intuito de concorrer
com empresas denominadas low-cost, por venderem passagens aéreas mais
baratas, lançou em 2009 uma campanha publicitária visando vender os seus
produtos a um nicho de mercado com o qual, até então, não trabalhava.
A segunda, de forma a convocar mais voluntários para as suas atuações
sociais de recolha de alimentos, passa a adoptar campanhas publicitárias
que chamem a atenção para a importância do voluntariado.
Num segundo momento, os alunos responderam a algumas questões
feitas pela pesquisadora, sobre os textos visualizados, interagindo com
a mesma e com os demais colegas. Todas estas interações foram gravadas e filmadas por uma equipe profissional. Além disso, foram transcritas
seguindo as normas de transcrição adoptadas pelo grupo Langage, Action
et Formation (grupo LAF) da Universidade de Genebra.

3.1. Análise de dados
O procedimento de análise dos dados adotado pela pesquisadora comportou, nesta etapa, cinco fases:

242

Rosalice Pinto

–– Seleção de trechos (apenas as intervenções dos alunos) que versavam diretamente sobre o tema empreendedorismo(17), nos cinco
vídeos transcritos;
–– Explicitação e definição dos subtemas relacionados com o tema,
nomeadamente qualidades (1), resultados (2), etapas/processos
(3), obstáculos (4) e avaliação pessoal(5), a partir dos dados empíricos disponíveis. Contudo, a partir da análise dos corpora, os três
últimos tópicos foram excluídos devido à existência de uma exemplificação muito reduzida.
–– A partir de eixos temáticos específicos relacionados com o tema
em questão, identificação da dinâmica de cada um destes subtemas
nos vídeos analisados, respeitando a ordem cronológica de aparecimento dos mesmos. Como são turnos de fala em que participam
a pesquisadora e os alunos, é importante salientar que somente as
intervenções dos últimos foram consideradas;
–– Agrupamento dos trechos transcritos que versavam sobre o mesmo
subtema (ou agrupamentos temáticos) – de forma a observar as
diferenças e semelhanças na forma de dizer dos diversos eixos
temáticos nos diferentes vídeos;
–– Comparação das diferenças e semelhanças das formas de dizer os
diversos eixos temáticos nos diferentes vídeos.
–– Seleção de três tópicos (a partir da análise dos documentos) sobre
os quais os agrupamentos temáticos se reportam: ação empreendedora relativa à empresa de aviação (A); ação empreendedora relativa à instituição sem fins lucrativos (B); comparação entre as duas
ações empreendedoras (C).
–– Os exemplos citados nas análises apresentam uma numeração
seguindo os seguintes critérios:
a. Referente relativo ao agrupamento temático demarcado pelas
letras maiúsculas A, B, C entre parênteses.
b. 1º número cardinal refere-se ao vídeo (segundo quadro 1);

(17) Consideramos aqui, à semelhança de Voloschinov (1997, 128-129) que o tema é um sistema
de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às condições de um
dado momento da evolução. Assim, o tema de determinado signo/enunciado só pode ser
observado numa situação concreta de enunciação. Dessa forma, para se depreender o tema
de um texto deve ser levado em conta o enunciado concreto. Assim, além dos elementos
linguísticos (lexemas, sintagmas nominas, verbais dentre outros), aspectos contextuais são
importantes, como o papel social dos interlocutores, a finalidade do texto, o seu objetivo, o
momento e o local de produção, os textos e discursos que com ele dialogam, etc.).
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c. 2º número cardinal refere-se ao agrupamento temático – (1)
qualidades; (2) resultados; (3) processos/etapas; (4) obstáculos; (5) avaliação pessoal;
–– A partir das formas de interpretação do pensar sobre este agir
(segundo os diversos referentes), foram agrupados os aspectos
linguísticos relativos ao que denominamos figuras interpretativas
competenciais do empreendedorismo relativas à atividade empresarial e à social.
Com esse procedimento analítico, enfatiza-se que, ao fazer uso da linguagem para se referir ao pensar sobre determinado agir empreendedor,
os alunos selecionam os diversos recursos linguísticos disponíveis em função das suas representações individuais sobre o que é este agir e reatualizam-nas, também, de acordo com as representações coletivas que surgem
durante as diversas interações que ocorrem em sala de aula. E também
reconfiguram estas atualizações em função das práticas sociais que estão
a analisar na altura (a empresarial e a de benevolência, no caso específico
desta pesquisa. Dessa forma, a nosso ver, a análise da semiotização linguística do pensar sobre este agir detetada por estas interações em sala de aula
pode fornecer pistas interessantes para o desenvolvimento deste mesmo
agir(18) em práticas sociais diversas.
Contudo, convém salientar que há dois níveis de percursos interpretativos a serem evidenciados. Num primeiro nível, há uma interpretação
dos alunos sobre o que pensam sobre o agir empreendedor em relação aos
anúncios publicitários visualizados (o da prática empresarial e o da de
benevolência) e discutidos em sala de aula. Num segundo nível, existe uma
interpretação posterior do pesquisador sobre aquilo que foi dito sobre este
agir empreendedor. Na verdade, existe um re(pensar) sobre o que é pensado pelos intervenientes sobre este agir. Vale salientar que é exatamente
neste nível que se situa esta contribuição.
Pensamos que uma possível intervenção na formação de futuros profissionais pode se dar, inicialmente, pelo diagnóstico das representações
deste agir, através dos recursos linguísticos que as semiotizam (objetivo
deste artigo). Contudo, outro instrumento de pesquisa (entrevistas semi-estruturadas com empreendedores em exercício profissional – etapa 5ª
do projeto de pós-doutoramento) pode, realmente, fornecer outros dados
(18) Considera-se que o agir empreendedor pode vir a estar presente em qualquer prática social.
Apresenta, com isso, algumas características comuns a todas as práticas, mas com especificidades em função do contexto em que se insere.
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empíricos relevantes que, quando comparados aos obtidos pelo diagnóstico
prévio, poderão ajudar na elaboração de conteúdos académicos adequados
ao desenvolvimento profissional de futuros licenciados.

4. Delimitação e definição dos agrupamentos temáticos
A questão temática, embora não tenha sido considerada em Bronckart
(1999)(19), como o autor salienta em publicação de 2008, passa a ter grande
relevância nesta última publicação. Inspirado em Rastier (1989: 54),
Bronckart ressalta que, ao analisar a organização temática de determinado
texto, deve-se identificar os universos semânticos ou temas convocados,
extraindo os semas que lhe são constitutivos (“moléculas sémicas”, no caso
de temas específicos e “classes sémicas”, tratando-se de temas genéricos).
Contudo, Bronckart (2008), ao contrário de Rastier (1989), salienta a relevância de uma leitura interpretativa dos signos para a identificação das
recorrências sémicas (não apresentando estas um estatuto exclusivamente
semântico, como acentuado pelo último teórico). No caso dos corpora em
análise, temos como classe sémica o tema empreendedorismo, a partir do
qual várias moléculas sémicas são constituídas, baseadas nos semas qualidades (1), resultados (2), etapas/processos (3), obstáculos (4), avaliação
pessoal(5).
Vale salientar que, no quadro teórico do ISD, do ponto de vista empírico, o estudo da componente temática foi evidenciado por Bulea (2007,
2010) e por Bulea, Leurquin e Carneiro (2013) na identificação de figuras
de ação e os tipos de discurso a elas associados, em contextos profissionais
distintos. Nos primeiros (trabalhos pioneiros de Bulea), a partir do levantamento de agrupamentos de orientação temática em entrevistas realizadas
com enfermeiras sobre o agir cuidados de enfermagem, foram identificadas as cinco figuras de ação a ele associadas (ocorrência, acontecimento
passado, canónica, experiência e definição), os tipos de discurso a ele relacionados e questões linguísticas relevantes). No segundo, utilizando entrevista/reunião entre professor tutorado de Português Língua Estrangeira e
tutor, foram evidenciados trechos cujo conteúdo temático referia-se ao agir
docente. E, nos excertos selecionados, forma feitas as identificações das
(19) Bronckart (2008) expõe as razões por que em seu trabalho de 1999 não considerou a relevância da questão temática. Considera que a existência de regularidades de organização
textual (nomeadamente os tipos de discurso) transcenderiam as variantes e/ou diferenças
de conteúdo temático ou ainda que seriam independentes deste mesmo conteúdo. Para mais
detalhes, ver: Bronckart (2008: 77).
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figuras de ação e de aspectos linguísticos que as semiotizam. Vale salientar,
inclusive, que neste trabalho evidenciou-se experimentalmente a presença
de figuras de ação interna e externa(20).
Feita esta breve introdução, em que é justificada a importância da componente temática para o estudo da semiotização de textos inseridos em
práticas profissionais, passa-se à análise dos corpora propriamente dita.

4.1. Agir empreendedor e agrupamentos temáticos associados
Neste trabalho, em que se procura analisar linguístico-textualmente o
que licenciados “pensam ser” o agir empreendedor, deve ser salientado
o papel dos agrupamentos temáticos (subtemas) associados a este agir e a
sua semiotização discursiva (tipos de discurso a eles associado, eixos de
referência e localização temporal, marcas de agentividade, relações predicativas envolvidas). É a partir da configuração linguística das formas de
interpretar o que venha a ser o empreendedorismo em função de referentes
diversos que poder-se-á definir, posteriormente, o que consideraremos figuras competenciais no âmbito desta contribuição. Defendemos neste trabalho: (1) a ideia de que existem formas de pensar e interpretar (ou figuras
interpretativas) o agir empreendedor em função de referentes diversos,
podendo vir a ser observadas textualmente a partir das configurações linguísticas; (2) em função do referente essas ´figuras interpretativas´ podem
ter ´tonalidades´ distintas, atestadas ao nível micro-textual.
Na verdade, existem saberes já formalizados (conceitos pré-estabelecidos sobre determinado agir) aos quais temos de ter acesso, através da análise e interpretação de textos, enquanto pesquisadores, para que possamos
intervir enquanto formadores. Desta forma, o debate em sala de aula sobre
o empreendedorismo e a transcrição das aulas serviram como ferramentas
metodológicas para a depreensão destes saberes ou ainda das competências
socialmente “conhecidas” relativas ao ser empreendedor.
Posteriormente, passa-se à análise dos aspectos linguístico-textuais
dos agrupamentos temáticos propriamente dita.

(20) Através das primeiras, o professor reflete, interpreta e configura linguisticamente o seu agir;
já pelas demais, as representações semiotizadas pelo profissional referem-se a representações
do agir de outros protagonistas (alunos, demais colegas de profissão), dentre outros. Uma
reflexão teórica aprofundada sobre as figuras de ação interna e externa pode ser encontrada
em Bulea e Bronckart (2012).
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4.1.1. Agrupamentos temáticos

São apresentadas, abaixo, considerações sobre os subtemas relacionados
com o agir em questão, definindo-os. Considera-se que a definição destes subtemas é realizada através do percurso interpretativo perpetrado pela
pesquisadora, durante a análise empírica dos dados recolhidos (transcrição
dos vídeos).
–– Qualidade - Este diz respeito a todos os trechos dos vídeos transcritos relativos à reflexão dos alunos sobre as qualidades ou atributos necessários ao agir empreendedor.
–– Resultado – Este refere-se aos trechos dos vídeos transcritos relativos à reflexão dos alunos sobre o fim específico relativo ao agir
empreendedor em análise.
–– Processo/etapas – Este relaciona-se a segmentos, nos trechos dos
vídeos transcritos, que reflitam sobre etapas ou procedimentos que
possam a vir a contribuir para o agir empreendedor.
Dois aspetos merecem ser mencionados. O agrupamento temático obstáculo que se esperava observar nos trechos transcritos, não foi considerado
devido ao facto de não estar presente nos vídeos transcritos. Em relação à
avaliação pessoal, esta também não foi analisada. Na verdade, trabalha-se
com o género debate em sala de aula sobre um tema específico (a partir da
visualização de textos empíricos), com isso a influência da oralidade estaria muito presente, sendo frequente a intervenção dos alunos com expressões verbais como “eu acho que”; “eu penso que”. O levantamento das
mesmas seria interessante para a caracterização do género textual, mas não
o seria para a caracterização linguístico-textual dos subtemas analisados.
Definidos os agrupamentos e selecionados os trechos que pertencem
a cada agrupamento, procede-se ao levantamento dos seguintes aspectos
linguísticos: tipos de discurso, organização temporal, formas de expressão
da agentividade, análise das relações predicativas, relações sintáticas e
morfossintácticas envolvidas.
Com isso, ressalta-se que o género debate em sala de aula sobre o
empreendedorismo pode trazer, a partir dos agrupamentos temáticos previamente descritos, ao nível da organização linguístico-textual, algumas
informações relevantes sobre o que os licenciandos pensam ser o empreendedorismo.
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Tipos de discurso
Nos trechos relacionados com os vários agrupamentos temáticos é frequente o uso do mundo do EXPOR em que se evidenciam trechos tanto
do discurso teórico quanto do discurso interativo. Observem-se os exemplos(21) abaixo:
(1) (C.1.2) Eu diria que ambos criam.. valor. Mas de formas diferentes embora um seja o valor... embora seja econômica em valor
por serviço que pode.. ajudar.. e tem uma ação empreendedora
<por>.. >por servir< e pelo que isso possa gerar, enquanto o
outro tem uma ação.. (que) cria um valor que que.. pode criar
um valor que é::: que pode ser vital pras pessoas, pode ser (em
nível primeiro) pras pessoas que:: que necessitem..necessitem de
alimentos, e que tenham situações.. °mais precárias°..
(2) ( C.1.3) Acho que é desta maneira é que o empreendedorismo
existe aqui, porque estão a tentar transmitir o mesmo produto
mas com serviços diferentes, não sei, pra ver se apela mais às
pessoas e acho que no outro não sei se há tanto empreendedorismo.
(3) (C.2.3) <Porque> são formas de de atingir determinados objetivos.. e e bem por isso eles também passam um bocadinho pela
ação- não sei se será o termo correto MARKETING. É preciso
chegar às pessoas e esta é uma forma just-amente pra mim, vai
conseguir antes chegar às pessoas. Ttalvez fins de empreendedorismos diferentes. Um mais humanitá:rio↑ e de solidarieda:de e
outro com fins nitidamente comerciais.
(4) (C.2.1) Eu acho que o anúncio da TAP é mais empreendedor. Se
formos pensar que o Banco Alimentar, embora esta mensagem
seja uma: uma mensagem diferente daquela daquela XXX mas
é uma coisa que já se sa:be. O Banco Alimentar já existe há um
tempo e a mensagem já tá um pouco: ê.. mais divulgada.
Enquanto da Ta: a da TAP. são produtos novos. E são outras formas três formas de descon:to e é uma coisa nova... até parece que
para: â: se calhar responder de outra forma a necessidade â: dos
consumidores. E daí eu acho que o anúncio da TAP seja mais
(21) Na explicitação destes, são colocados, em primeiro lugar, o número referente ao vídeo transcrito e, em segundo lugar, o número do aluno interveniente na turma. Vale salientar que o
número referente ao aluno respeita uma ordem cronológica de aparecimento da fala do aluno
naquele vídeo específico.
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empreendedor, por ter...de de::ixa de ser uma relação, se calhar
vai ao encontro dâ: dos clientes, uma coisa que não existia antes,
e que satisfazem as necessidades deles numa f- numa ajuda com
diferente clientes. Penso que daí seja mais empreendedor, que
o Banco Alimentar embora também seja, mas é uma coisa que
<já está> â falada e as pessoas já têm conhecimento desse sobre
ela. Assim já não é uma coisa nova. Embora no anúncio possa se
vestir de uma forma ou de outra. Mais simples ou mais elaborada,
XX mas em si a do Banco Alimentar é uma coisa que as pessoas
já >conhecem< já tem noção.
(5) (C.5.1/3) Eu pra mim também diria que a do Banco Alimentar
é sem dúvida empreendedora↑ conseguir alguém com liderança
que <consegue juntar> pessoas das mais diversas origens sem sem
interesses diretos nisto, que antes não te- não não teriam atitudes
dessas conseguir juntá-las com grande espírito de liderança e fazer
isso crescer com o objetivo aqui social mas que doutra forma não
seria possível. Em relação a esta da TAP. Também estou de acordo
que isto não será empreendedorismo, são ações de gestão corrente
dia-a-dia, neste caso de marketing, é... obviamente para captar
mais clientes, mas não há aqui, empreendedorismo. É pur pura
gestão... do: do dia-a-dia, °não é d::°
Nos exemplos referidos anteriormente, observam-se características
linguísticas do discurso interativo:
– Marcas pronominais e verbais de 1ª pessoa do singular, demarcando
a inserção do interveniente na interação em curso: “eu diria …”; “acho que
…”; “eu acho que…”; “penso que daí” “eu pra mim”.
– Existência de grupos nominais que remetem diretamente a objetos
acessíveis aos interactantes no espaço-tempo da interação: “o anúncio da
TAP”; “a do Banco Alimentar”.
E também características do discurso teórico, citemos alguns exemplos:
Utilização de verbos no presente do indicativo e do conjuntivo com
valor gnómico de caráter durativo: “criam.. valor”; que necessitem..
necessitem de alimentos, “Banco Alimentar é uma coisa que as pessoas já
>conhecem< já tem noção”.
– Presença de organizadores textuais com valor lógico-argumentativo:
“Mas de formas diferentes embora um seja o valor... embora seja econômica em valor por serviço que pode.. ajudar.. e tem uma ação empreen-
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dedora <por>.. >por servir< e pelo que isso possa gerar, enquanto o
outro tem uma ação.. (que) ; em relação a esta da TAP. Também estou de
acordo que isto não será empreendedorismo; assim já não é uma coisa
nova. Embora no anúncio possa se vestir de uma forma ou de outra.
– Presença de modalizações lógicas e várias ocorrências do auxiliar
modal “poder”: pode criar um valor que é::: que pode ser vital pras pessoas, pode ser (em nível primeiro) pras pessoas”.
Análise das operações de localização abstratas(22) temporais
Como afirmam Bulea & Bronckart (2013: 7), existem três parâmetros que
intervêm nas operações acima referidas, ao nível do significado: o momento
do ato de produção, o momento presumido da ação ou do estado verbalizado no texto e os eixos de referência temporal que são criados quando
da produção textual. As operações de localização abstratas temporais consistem em estabelecer relações entre o momento da ação verbalizada textualmente tanto com o momento do ato de produção, quanto do eixo de
referência temporal.
Para cada tipo de discurso, existem operações de localização abstratas
temporais características(23). Abaixo, são apresentados alguns trechos relativos aos agrupamentos temáticos e os eixos de referência temporal e de
localização temporal relacionados com eles.
(1) (B.1.3) Ah..sim! Resumidamente eu acho o empreendedorismo
também passa muito por preencher lacunas não é, pois nós sabemos que: o empreendedorismo está ligado a nichos de mercado.
Tudo já foi inventado é o que se costuma dizer não é, mas não é
verdade! Todos os dias vemos idéias tão simples quanto brilhantes.. É:: e:: o empreendedorismo passa por isso. Agarrarem ideias
â: tão simples e tão básicas como fome, e como as necessidades
básicas, e transformá-las num:: exem num exemplo de sucesso,
que eu penso que ainda continuará a ser o Banco Alimentar, apesar que cada vez haverem mais pessoas é:: a necessitar deles, dele,
ahh: quer dizer, deste serviço e cada vez haver mais pessoas a não
poderem corresponder como gostariam de ser os tais heróis. e:: eu
(22) Como afirmam Campos & Xavier (1991: 295): “para Culioli, o enunciado resulta de um
conjunto de operações de localização abstrata (“repérage”) que incidem sobre um termo e o
localizam em relação a um segundo termo, o termo localizador (repère). O termo localizado
(“repéré”) ganha, assim, uma determinação que não tinha antes.
(23) Para mais detalhes sobre estas características, ver Bulea & Bronckart (2013: 7).
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(2)
(3)

(4)

(5)

acho que isso, esta ideia passa.. passa-me por aí. Continuarmos a
sentir-nos heróis, apesar de- das dificuldades que todos sentimos.
(B.2.2.) por que ? <Porque>:: vão ajudar a melhorar algo. °Portanto°? É...vão ter uma reação. Certo? >Pois toda ação há uma
reação e as (realizações) vão ter de facto de ser uma reação...<
(B.3.3.) Eu tenho uma opinião diferente da colega. Eu acho
que QUEM contribui também está a tomar uma atitude:: uma
>ação< â: empreendedora. Por que? Porque: não é uma obrigação que nós temos. Nós temos que pagar os impostos, não temos
que dar ud-dinheiro pro Banco Alimentar ou pra alguém que for.
[PROF – XX]. Acho que estamos tomando uma atitude empreendedora ao estarmos a dar os alimentos. Assim como ele a criar eu
a fazer...
(A.5.3) A criar situações novas↑ nós todos conhecemos s TAP,
°não é° até pode ser que o que está aqui não corresponda muito à
verdade.. mas:: o fato é qu’algo foi te- é: tão a tentar a fazer algo
de novo↓ sempre a pensar neste caso no público... °nos clientes
XX clientes°
(B.2.1) <Porque> mesmo quand:: da maneira como jogam com
com... da maneira como tentam chegar ao ao:: a quem lê aqui
mensagem ou seja, “o Banco Alimentar precisa precisa do herói
que há em si.” e aqui uma ação de empreendedorismo que é não
ficar de braços cruzados à espera que as coisas acontecem há
uma necessidade, anúncio neste caso eram alimentos, as pessoas
precisam de alimentação e como não tem↑ outra forma↑ e.. aqui o
empreendedorismo ou seja, jogam o caso com o próprio empenho
das pessoas.. não fique de braços cruzados, chegue-se à frente, dê
uma ajuda.

Em (B.1.3), os predicados verbais “preencher”, “agarrar” e “transformar” estão no modo infinitivo pessoal e marcam a criação de um eixo de
referência temporal não delimitado. A ação verbalizada pode ser simultânea ou posterior ao eixo temporal demarcado, com uma total independência em relação ao ato de produção.
Contudo, em relação à questão temporal, merece relevância a comparação que pode vir a ser estabelecida entre os tipos de situação expressos
pelos enunciados.
No primeiro trecho, o predicado “preencher” representa uma situação
designada por evento prolongado. No caso, o que é importante salientar
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é que o predicado “agarrar” refere-se uma situação que representa um
evento instantâneo(24) e o “transformar” um evento prolongado. Na verdade, para que este último se realize existe respetivamente a passagem de
uma fronteira de abertura para o evento e a passagem de uma fronteira de
fechamento. É esta passagem de fronteiras que caracteriza o processo de
construção do agir empreendedor. Ainda, o predicado “preencher” representa também uma situação designada por evento prolongado.
Contudo, vale a pena ser ressaltado o uso da forma perifrástica com o
verbo “passar” que transmite ao enunciado em análise um caráter durativo,
ressaltando o processo de construção do agir empreendedor e não enfatizando o resultado final deste processo.
Em (B.2.2), o valor temporal – marcado por uma forma perifrástica do
futuro (vai ajudar a melhorar, vão ter) é de posterioridade em relação ao
momento de produção, com a criação de um eixo de referência temporal
delimitado. O valor aspetual é assim perfetivo em relação ao momento de
produção sendo assim o acontecimento linguístico expresso no enunciado
é perspetivado como um todo, a partir de um localizador aspetual To.
Dessa forma, vale a pena ser ressaltado que o uso dessas formas verbais perspectiva o que se espera como resultado do agir empreendedor: o
facto de ajudar a melhorar; o facto de ter “algo”.
Em (B.3.3) e (A.5.3), existem várias incidências de verbos, com valor
de simultaneidade em relação ao momento de produção. O valor temporal
destes verbos é expresso em português pela forma perifrástica – a forma
progressiva – do presente gramatical do verbo estar, acompanhado com
gerúndio (mais característico do português do Brasil) ou pela preposição a
+ modo infinito: estamos tomando uma atitude empreendedora ao estarmos a dar os alimentos. Assim como ele [está] a criar eu a fazer. Ou ainda,
tão a tentar a fazer algo de novo↓ sempre a pensar neste caso no público.
Na verdade, existe, a partir da seleção linguística dos predicados verbais acima indicados, a criação de eixos de referência temporal não delimi(24) Campos & Xavier (1991: 316) fazem uma distinção entre evento instantâneo e o prolongado.
O primeiro refere-se à passagem de uma fronteira sem dimensão, isto é, na passagem (ou
mudança) de um estado a outro estado, que é o estado resultante do evento. No caso, estar
agarrado é o estado resultante do evento expresso por agarrar. No evento prolongado, existe
a realização de dois eventos instantâneos. Num evento prolongado expresso, por exemplo,
por transformar, podemos distinguir três fases: o início do evento, que corresponde a uma
transição (ou passagem de fronteira), que pode ser expresso em português por começar a
transformar; o decurso do evento, que em português é expresso pela forma progressiva –
estar a transformar; e o final do evento, que corresponde à segunda passagem de fronteira
que poderia ser expresso em português por acabar de transformar.
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tados, salientando o processo de realização do acontecimento linguístico e
o processo de construção do agir empreendedor.
Em (B.2.1.), observamos a criação de um eixo de referência temporal
não delimitado, sendo que a ação verbalizada pelo infinitivo negativo “não
ficar” está incluída no eixo de referência temporal. O momento de produção não é pertinente para a realização do acontecimento linguístico. Na
verdade, poderíamos interpretar a expressão linguística “não ficar de braços abertos”, como uma das qualidades necessárias ao agir empreendedor.
O que importa é “ter atitude”, “ser “pró-ativo” para a construção do agir
empreendedor.
Análise dos modos de expressão da agentividade(25)
Em relação à agentividade, esta análise tem por objetivo verificar as diferentes formas linguísticas de expressão dos indivíduos envolvidos na reflexão dos licenciados sobre o agir empreendedor. Os agentes participantes
desse agir são muitos: o do próprio licenciado que emite as suas opiniões
neste género textual específico, o das próprias empresas cujas ações
empreendedoras são analisadas, a dos agentes que ´encenam´ os anúncios
publicitários (de um lado, o cliente; do outro, o voluntário), agentes não
identificados linguisticamente (demarcados por sintagmas nominais ou
marcas de sujeito indeterminado). Há, ainda, a do próprio criador das campanhas publicitárias. Abaixo, são apresentados os diversos agentes são e a
forma como são ´semiotizados linguisticamente´.
– Intervenientes do debate(26): São várias as marcas linguísticas de 1ª
pessoa do singular ou plural, através de verbos; pronomes pessoais oblíquos; expressões nominais, salientando o processo de reflexão dos alunos
sobre o que é o agir empreendedor:
(6 a) eu considero que; eu referi aí; eu acho que; e vejo ação empreendedora; eu associo;
nós estamos a contribuir para algo; continuarmos a nos sentir heróis; somos o impulsionador do empreendedorismo.
(6 a) para mim; prá mim
a. Instituição empresarial e de benemerência (presença de sintagmas
nominais, explicitando a instituição; pronomes indefinidos; marcas
(25) Para mais detalhes sobre o papel da agentividade no género textual debate em sala de aula
sobre um tema orientado, ver Pinto & Valentim (2012).
(26) Pela pouca relevância da identificação tanto do referente, quanto dos subtemas, foi decidido
não indentificá-los na análise dos modos de expressão da agentividade.
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linguísticas de 3ª pessoa do plural (referentes a pessoas não identificadas das instituições)
(8 a)O Banco Alimentar;
(8 a) tão a tentar a fazer algo de novo sempre a pensar neste caso no
público.
– Anúncio publicitário (numerais cardinais, pronomes indefinidos e
organizadores textuais)
(11) (C.2.3) os dois conseguem da mesma forma.
(12) (C.1.2) ambos criam valor
(13) (C.1.3) um mais com fins â comerciais [...] e outro â é mais com
o objetivo humanitá::rio;
(14) (C.2.3) um duma forma mais humanitária e o outro dotra forma
conseguem chegar lá
(15) (C.2.3) Portanto para que a pessoa participa duma ação olha
mais pro próximo e o outro é uma coisa que a pessoa vai optar
ou não.
E, muitas vezes, embora estes não estejam diretamente mencionados,
são implicitamente colocados através do emprego de verbos que selecionam semanticamente um argumento externo (Agente) que é caracterizado
pelos seguintes traços semânticos [+Animado, + Vontade], sendo o controlador e o provocador da ação empreendedora.
Observe-se a seguir:
(16) (C.1.2) Eu diria que ambos criam.. valor. Mas de formas diferentes embora um seja o valor... embora seja económica em valor
por serviço que pode.. ajudar.. e tem uma ação empreendedora
<por>.. >por servir< e pelo que isso possa gerar, enquanto o
outro tem uma ação.. (que) cria um valor que que.. pode criar
um valor que é::: que pode ser vital pras pessoas, pode ser (em
nível primeiro) pras pessoas que:: que necessitem..necessitem de
alimentos, e que tenham situações.. °mais precárias°...
Ou ainda, um argumento interno que enfatize o resultado deste agir
empreendedor:
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(17) (C.2.2) Eu acho que os dois é ..são são empreendedores, sendo
que os dois chegam a um ponto que é chegar a mensagem a
alguém. E os dois conseguem isso da da mesma forma, um duma
forma humanitária e o outro dotra forma conseguem chegar
lá. Eles têm que dar um sentido XX sair do stress e chama um
bocado a atenção por isso... quando é que a imagem das nuvens
possibilita dar cabo do stress então a pessoa pensa sempre ch- tá
sempre a pensar nas férias pra chegar.. Ah:: XX do stress, descansar um pouco.
Nos sintagmas verbais assinalados, há predicados complexos compostos pelo verbo chegar e por sintagmas nominais com diferentes funções sintáticas. No caso, o argumento externo “os dois” demarca o agente
do processo, demarcando a intencionalidade na realização de um agir
empreendedor por parte das empresas.
(18) (B.1.3) tem que haver alguém com idéias↑com: capacidade pra
elaborar↑ pra desenhar↑ pra: porque um herói ((faz gesto de
abrir a camisa como super homem)) ah:: @@ tipo super homem↑
não é.. e neste a mesma coisa! porque assim a publicidade nos dá
é mesmo empreend-dorismo não é, se não houver empreendedorismo de quem tá a fazê-la, não há transmissão de idéias..
– Pessoas com papel social de cliente (este agente é recorrente quando
o referente é a instituição empresarial, demarcado pelo sintagma
nominal pluralizado “os clientes”)
(19) (A.5.2) se calhar vai ao encontro dos clientes
(20) (A.5.2) sempre a pensar neste caso no público... nos clientes
– Pessoas com papel social de heróis que participam como voluntários (este agente é recorrente quando o referente é a instituição
sem fins lucrativos). O sintagma nominal herói é frequentemente
acompanhado por marcas pronominais de primeira pessoa do
plural.
(21) (B.2.1) Todos temos um super dentro de nós
(22) (B.3.1) Porque o Banco Alimentar neste caso está a ajudar a alimentar alguém... e neste caso está a nos determinar como heróis.
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– Pessoas com papel social de voluntário são frequentemente semiotizadas por marcas de 1ª pessoa, 2ª pessoa do singular e de 1ª
pessoa do plural (verbais, pronominais), pelo sintagma nominal
genérico “pessoas” ou “a gente” (sendo substituído por pronomes
oblíquos).
(23) (B.2.3) Portanto para que a pessoa participa duma ação olha
mais pro próximo e o outro é uma coisa que a pessoa vai optar
ou não.
(24) (B.2.1) Todos temos um super dentro de nós
(25) (B.3.3) Um dia podes ajudar várias pessoas (...) posso ajudar
imensas pessoas...
(26) (B.3.3) Acho que estamos tomando uma atitude empreendedora
ao estarmos a dar os alimentos.
(27) (B.3.3) Acho que nós somos o papel principal no caso do Banco
Alimentar. Sem os nossos alimentos não havia a ação do Banco
Alimentar. Somos o :: IMPULSIONADOR do empreendedorismo.
(28) (B.2.3) Venha participar!
(29) (B.3.3) Todas as pessoas podem colaborar.
(30) (B.1.1/3) Jogam o caso com o próprio empenho das pessoas.
(31) (B.2.3) Toda a gente se pode transformar e o que eles estão a
tentar dizer.
(32) (B.5.3) Conseguir juntá-las com grande espírito de liderança e
fazer isso crescer com o objetivo social.
– Agente produtor do anúncio (TAP/BA) não explicitado claramente
(33) (A.1.3) Acho que é desta maneira é que o empreendedorismo
existe aqui, porque estão a tentar transmitir
(34) (A.1.3) Tem que haver alguém por trás que tenha a ideia. Tem
que haver um empreendedor, tem que haver alguém com ideias
(...)
–Agente idealizador do produto com caráter empreendedor (demarcado linguisticamente pelo uso do infinitivo não flexionado)
(35) (A.5.3) Criar uma coisa nova que alguém nunca criou e avançar
com ela
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(36) (B.1.3) Agarrar em ideias â: tão simples e tão básicas como a
fome, e como as necessidades básicas, e transformá-las num ::
exem num exemplo de sucesso.
– Pessoas com papel social de beneficiário de uma campanha social
(37) (B.1.2) Pessoas que necessitem de alimentos
(38) (B. 3.1) Posso ajudar imensas pessoas a comer o ano inteiro se
for preciso.
Análise das relações predicativas indiretas
É consensual que toda a proposição que está na origem do enunciado é
uma relação predicativa. Esta tem um sentido que corresponde à relação
entre os diversos termos que a constituem, a saber: entre o predicado e
os argumentos. Contudo, frequentemente, podem existir marcas linguísticas (modalidades) também presentes. No caso, consideramos assim como
Bulea & Bronckart (2013: 8), a existência de relações predicativas indiretas. Estas podem ser tanto apresentar marcas de modalização específicas
(talvez, certamente ...); quanto marcas linguísticas que atestem valores
diversos: epistémicos, deônticas, apreciativas, pragmáticas, aspetuais ou
de operação psicológica(27).
Nos exemplos abaixo são inúmeras as marcas linguísticas com valor
epistémico, pragmático, aspetual. Lembremos que este género é um debate
de ideias em sala de aula. Os licenciandos têm uma representação interiorizada das relações interpessoais estabelecidas entre professores e alunos na
sociedade portuguesa. Por isso, talvez, o grande número de relações interpessoais com valor epistémico. Os licenciandos não querem se posicionar
com muita certeza sobre aquilo que afirmam. As modalizações pragmáticas atestadas vão ao encontro do próprio tema discutido na sala de aula o
empreendedorismo retratado nos anúncios publicitários visualizados.
(39) (C.1.3) ENQUANTO O OUTRO TEM UMA AÇÃO... CRIA UM
VALOR QUE QUE ...PODE CRIAR UM VALOR QUE É::: QUE
PODE SER VITAL PRAS PESSOAS
(40) (B.1.3) Agarrar em ideias â: tão simples e tão básicas como a
fome, e como as necessidades básicas, e transformá-las num::
exem num exemplo de sucesso.
(27) Reflexões mais aprofundados sobre o papel das modalizações linguísticas em géneros
textuais, em especial nos textos processuais, ver: Pinto & Bessa (2010)
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(41) (A.5.3) Tão a tentar a fazer algo de novo sempre a pensar neste
caso no público
(42) (C.3.1/3) Acho que: os dois são empreendores tanto XX está a
ajudar, mas nós também estamos a contribuir para algo... estamos a ajudar alguém. Logo...
(43) (A.3.3) Estão a tentar transmitir o mesmo produto com serviços
diferentes.
(44) (C.1.2) Eu diria que ambos criam... valor
(45) (A.1.?) Eu acho que isso, esta ideia passa... passa-me por aí
(46) (A.5.2) Pode passar por CRIAR UMA COISA NOVA que alguém
nunca criou.
(47) (A.1.2) se calhar vai ao encontro dâ: dos clientes.
(48) (B.5.1) Eu pra mim também diria que a do Banco Alimentar é
sem dúvida empreendedora.

5. Considerações finais
Através dos recursos linguístico-textuais observados nos dados empíricos,
observa-se que existem formas com ´tonalidades distintas´ de interpretar,
relativas a um agir empreendedor empresarial, a um social ou ainda aos
dois (estabelecendo uma comparação entre ambos). Através do levantamento dos tipos de discurso, das operações de localização temporais, das
marcas de agentividade e das relações predicativas analisadas, pode-se
definir o que, aqui, se denomina figura competencial. Esta refere-se às formas de interpretação das qualificações, das competências exigidas para
que um agir empreendedor se configure. Evidentemente, serão as configurações linguístico-textuais que nos permitirão salientar estas competências.
Como foi observado pelo levantamento dos sub-grupos temáticos relativos
àquilo que os licenciandos pensam sobre o agir empreendedor (qualidade(s), resultado(s), processo(s)), existe um alto índice de elementos que
pode evidenciar a relevância dada a todos os processos e às qualidades
que caracterizam o agir empreendedor. Esses processos são evidenciados
de forma muito pouco diferenciada nas duas atividades (a empresarial e a
de benemerência). Como foi observado, as tonalidades distintas na forma
de interpretar o ´processo´ do agir empreendedor deu-se, fundamentalmente, na ´flutuação agentiva´ observada quando o referente era o Banco
Alimentar; aspeto não tão evidenciado quando o referente era a empresa
de aviação. Além disso, observa-se a pouca incidência dos agrupamentos
temáticos relativos a resultados. Salienta-se que as figuras competenciais
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foram identificadas a partir do que os licenciandos pensam sobre o agir
empreendedor, como o definem(28). Esse facto pode ser uma hipótese para
a pouca relevância dada pelos licenciandos aos resultados dos tipos de agir
observados.
Como salientou-se anteriormente, foram apresentados aqui os resultados da 3ª etapa do desenvolvimento do trabalho de pós-doutoramento.
Através desses resultados e dos demais obtidos nas outras etapas da pesquisa, poder-se-ão obter pistas importantes para o desenvolvimento de uma
atitude empreendedora junto a estudantes do 3º ciclo.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE MORFOLOGIA
FLEXIONAL VERBAL EM AGRAMATISMO(1)
SOME NOTES ON VERB INFLECTIONAL MORPHOLOGY IN
AGRAMMATISM
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Vários estudos, em várias línguas, reportam problemas na produção (e, em alguns
casos, compreensão) de morfologia flexional verbal por pacientes com agramatismo. Os estudos realizados sugerem um padrão altamente seletivo de défices:
problemas ao nível das categorias gramaticais de tempo e aspeto por oposição a
concordância sujeito-predicado e modo. Diferentes teorias têm sido formuladas
para explicar os défices observados. Os dados obtidos e as teorias apresentadas
até então são, porém, questionáveis. Neste artigo, revemos brevemente a literatura
existente sobre produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo e traçamos algumas considerações sobre a mesma, realçando problemas
e questões em aberto no campo de investigação. A discussão permite identificar
temas para investigação futura.
Palavras-chave: afasia, agramatismo, flexão verbal, tempo e aspeto, défice de processamento
(1) Artigo escrito no âmbito do projeto individual de doutoramento com a referência SFRH/
BD/709382010, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e Fundo
Social Europeu (FSE) – Programa Operacional Potencial Humano (POPH) do QREN.
Decorrendo de um projeto ainda em curso, as considerações que aqui se apresentam são,
necessariamente, incipientes no que respeita quer o número de tópicos abordados quer a
profundidade com que os mesmos são discutidos. Num texto que pretende ser introdutório ao domínio de investigação, o nosso objetivo é apenas apresentar um conjunto de notas
que permitem identificar alguns problemas e questões em aberto no campo de investigação,
problematizando-o e sugerindo, em alguns casos, possíveis vias de investigação futura. Agradecemos aos revisores anónimos os seus comentários relevantes, que permitiram corrigir e
precisar aspetos deste texto. Quaisquer erros e imprecisões remanescentes são, naturalmente,
da nossa responsabilidade.
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Production (and, in some cases, comprehension) of verb inflectional morphology
has been reported to be impaired in agrammatic aphasia by a large number of studies across several languages. Studies suggest a highly selective pattern of impairment: the grammatical categories of tense and aspect are better preserved than
subject-verb agreement and mood. Different explanations have been formulated to
account for the pattern. Data and theoretical accounts presented so far, however,
are questionable. In this paper, we briefly review existent literature on production and comprehension of verb inflectional morphology in agrammatism. We then
present some notes on it, as we highlight problems and unanswered questions in
the research field. The discussion allows us to identify topics for future research.
Keywords: aphasia, agrammatism, verb inflection, tense and aspect, processing
deficit

0. Introdução
A par de outros défices linguísticos adquiridos(2) que afetam fundamentalmente a produção do discurso (e.g., disfluência, variedade reduzida de
estruturas frásicas), o agramatismo é tradicionalmente caraterizado pela
presença de discurso de estilo “telegráfico”, com omissão e/ou substituição de elementos funcionais ou categorias gramaticais – morfemas livres
(artigos, pronomes, verbos auxiliares, preposições) e afixos (morfologia
flexional e derivacional) –, por oposição a uma maior preservação de
elementos lexicais – nomes, adjetivos, verbos, advérbios (Goodglass e
Kaplan, 1983).(3) As investigações levadas a cabo nas últimas três décadas,
(2) Resultantes de lesão cerebral (acidente vascular, tumor, traumatismo ou infeção) no hemisfério cerebral dominante para a linguagem (na maioria dos falantes, o esquerdo), afetando
competências linguísticas previamente adquiridas, em indivíduos previamente saudáveis.
(3) Consoante o enquadramento científico e teórico dos seus autores, encontramos diferentes
definições de agramatismo. Esta diversidade decorre, em parte, da variedade de défices geralmente considerados sintomas de agramatismo. Efetivamente, é difícil caraterizar a síndrome
de forma precisa dada a variação inter- e intraindividual e interlinguística que observamos
no comportamento linguístico deste grupo clínico. Os pacientes diagnosticados com agramatismo não apresentam todos os mesmos sintomas, com o mesmo grau de gravidade, e
nem sempre exibem tais sintomas de forma consistente, na medida em que alguns défices
se manifestam em determinadas ocasiões e não noutras (e.g., Menn e Obler, 1990; Miceli,
Silveri, Romani e Caramazza, 1989). Esta variação, amplamente documentada, coloca em
causa a coerência do conceito e sublinha o estatuto problemático da perturbação enquanto
categoria clínica e teórica (Badecker e Caramazza, 1986; cf. Caplan, 1991). Neste ponto,
contudo, excluímos a problematização da natureza ou da coerência do fenómeno e adotamos
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contudo, revelam que, contrariamente à crença tradicional de que todos
os pacientes com agramatismo apresentam iguais problemas com todos os
elementos funcionais (Ouhalla, 1983), estes não se encontram todos afetados de igual modo, sendo que os indivíduos com agramatismo apresentam
um padrão altamente seletivo de défices na sua produção discursiva. Particularmente, ao nível da produção verbal, domínio fortemente afetado na
patologia, várias dissociações têm sido documentadas: défices ao nível da
produção de morfologia verbal por oposição a morfologia nominal (e.g.,
Shapiro e Caramazza, 2003), défices ao nível da produção de morfologia
flexional por oposição a morfologia derivacional e de composição (e.g., de
Bleser, Bayer e Luzzatti, 1996), défices ao nível da produção de morfologia
flexional verbal regular por oposição a morfologia flexional verbal irregular (e.g., Ullman et al., 1997) e défices ao nível da produção de morfologia flexional verbal de tempo por oposição a morfologia flexional verbal
de concordância sujeito-predicado (e.g., Friedmann e Grodzinsky, 1997).
Vários estudos permitem ainda concluir que, a par de problemas ao nível
da produção – agramatismo expressivo –, os pacientes com agramatismo
manifestam igualmente problemas de compreensão – agramatismo recetivo –, nomeadamente défices seletivos na interpretação de construções que
envolvem movimento de constituintes (passivas, relativas, clivadas, inter
‑rogativas-que) (e.g., Caramazza, Capasso, Capitani e Miceli, 2005), de
construções pronominais (e.g., Grodzinsky, Wexler, Chien, Marakovitz e
Solomon, 1993) e de elementos funcionais (e.g., Jonkers e de Bruin, 2009).
Neste artigo, concentramo-nos na produção e compreensão de morfologia flexional verbal por pacientes com afasia não fluente com agramatismo(4) e procuramos: (1) rever a literatura existente sobre o assunto, (2)
discutir os dados obtidos e as teorias explicativas propostas até à data, (3)
realçar problemas e questões em aberto no campo de investigação. A discussão permite identificar temas para investigação futura.

uma definição operacional do mesmo. Note-se assim que a definição apresentada se refere
aos tipos de défices linguísticos tradicionalmente identificados na literatura como traços de
agramatismo e não à natureza, ao número ou à gravidade de tais défices.
(4) De acordo com a taxonomia de classificação de afasias de Goodglass e Kaplan (1983): afasia
global, afasia de Broca, afasia transcortical motora. Doravante, o termo agramatismo será
usado de forma meramente descritiva para referir qualquer paciente que seja considerado
pelos autores citados como pertencendo ao grupo clínico, não nos pronunciando sobre os
critérios de seleção de pacientes aplicados nos diferentes estudos. O facto de não haver um
conjunto independente de critérios para a classificação da síndrome não nos permite adotar
outra posição.
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O presente artigo está organizado da seguinte forma. Em primeiro
lugar, apresentamos uma breve revisão dos dados sobre produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo (secção 1). Em
segundo lugar, identificamos algumas das teorias mais relevantes formuladas para explicar os défices observados (secção 2). Em seguida, traçamos
algumas considerações sobre a literatura revista (secção 3). Por último,
apresentamos algumas considerações finais (secção 4).

1. Produção e compreensão de morfologia flexional verbal
em agramatismo: os dados
Ao nível da produção, o discurso agramático é tipicamente marcado pela
ocorrência de défices a nível verbal: (a) número reduzido de verbos (tipos e
formas), quando comparado ao de outras classes lexicais (e.g., nomes) e ao
presente em discurso não patológico, e (b) erros ao nível da flexão verbal
(e.g., Bastiaanse e Jonkers, 1998; Crepaldi et al., 2011). Com efeito, vários
estudos, em várias línguas, empreendendo análises linguísticas de discurso
(semi)espontâneo e/ou aplicando paradigmas experimentais de avaliação
da produção de linguagem, permitem concluir que a flexão verbal é um
domínio particularmente vulnerável neste grupo clínico e, curiosamente,
que os défices observados apresentam um padrão altamente seletivo. Especificamente, um número significativo de estudos demonstra maiores dificuldades na produção de morfemas de tempo (doravante, T) (e.g., ontem o
João dançou/agora o João dança) por oposição à produção de morfemas
de concordância sujeito-predicado (doravante, Agr) (e.g., ontem o João
dançou/ontem nós dançámos)(5) (e.g., Arabatzi e Edwards, 2002; Benedet,
Christiansen e Goodglass, 1998; Clahsen e Ali, 2009; Friedmann, 2005;
Friedmann e Grodzinsky, 1997; Fyndanis, Varlokosta e Tsapkini, 2012;
(5) Por morfemas de tempo e de concordância sujeito-predicado entenda-se os sufixos de flexão
verbal que especificam os valores de tempo (no caso do português, amálgama tempo-modoaspeto) e pessoa-número dos verbos, respetivamente. Tomando os exemplos: -u especifica,
simultaneamente, o perfeito do indicativo e a 3.ª pessoa do singular (dançou); -Ø (ausência
de morfema) especifica, simultaneamente, o presente do indicativo e a 3.ª pessoa do singular (dança ); -mos especifica, simultaneamente, o perfeito do indicativo e a 1.ª pessoa do
singular (dançámos). Nas formas dançou, dançámos, a flexão verbal dispõe de um único
sufixo para as categorias tempo, modo, aspeto, pessoa e número (casos de amálgama). Em
dança, a ausência do sufixo de tempo-modo-aspeto é significativa, identificando o presente
do indicativo e transformando os sufixos de pessoa-número igualmente numa amálgama de
tempo-modo-aspeto e pessoa-número. O paradigma de flexão verbal é específico de cada
língua particular. Para uma descrição do paradigma flexional verbal em português, veja-se
Villalva (2008).
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Gavarró e Martínez-Ferreiro, 2007; Kok, van Doorn e Kolk, 2007; Lee,
2003; Nanousi, Masterson, Druks e Atkinson, 2006; Varlokosta et al.,
2006; Wenzlaff e Clahsen, 2004, 2005).(6) O padrão de erros tipicamente
observado é a omissão de flexão verbal (i.e., ocorrência de formas infinitivas) em contextos em que a mesma é obrigatória (cf. (1)) e/ou a substituição de morfemas (i.e., ocorrência de formas finitas incorretas) (cf. (2)).
(1) a. Yesterday she *draw a house. [inglês, alvo: drew] (Arabatzi e
Edwards, 2002)
ontem ela desenhar-infinitivo uma casa
‘Ontem ela *desenhar uma casa.’ [alvo: ‘desenhou-3.ª p. sing. passado’]
b. Ontem nós *passear-infinitivo. [alvo: passeámos-1.ª p. plural passado] (Cerdeira, 2006)(7)
(2) a. Letzten Monat *ändert er seine Pläne. [alemão, alvo: änderte]
(Wenzlaff e Clahsen, 2004)
no mês passado alterar-3.ª p. sing. presente ele os seus planos
‘No mês passado ele *altera os seus planos.’ [alvo: ‘alterou-3.ª p. sing.
’]
passado
b. Amanhã nós *dançam-3.ª p. plural presente. [alvo: dançaremos/vamos
dançar-1.ª p. plural futuro/ dançamos-1.ª p. plural presente] (Cerdeira, 2006)(8)
(6) Dada a brevidade do presente artigo, não apresentaremos os estudos referidos de forma pormenorizada. Para um conhecimento mais aprofundado dos mesmos, remete-se o leitor para
as referências citadas.
(7) Em (1a), é utilizada a forma infinitiva do verbo draw ‘desenhar’ em vez da forma finita
drew ‘desenhou’ (3.ª pessoa do singular, pretérito simples), requerida pelo advérbio de tempo
yesterday ‘ontem’. Em (1b), é utilizada a forma infinitiva do verbo passear em vez da forma
finita passeámos (1.ª pessoa do plural, presente simples), requerida pelo advérbio de tempo
ontem. Convém esclarecer que, no que concerne (1a), esta é a análise proposta pelas autoras
citadas. Como um revisor anónimo bem observou, estudos sobre aquisição de infinitivos raiz
mostram que nem todas as formas bare em inglês e noutras línguas não pro-drop devem ser
tomadas como infinitivos genuínos. Na presente exposição, contudo, não exploramos esta
hipótese e assumimos a interpretação dos dados apresentada pelas autoras. Para uma discus
‑são sobre o assunto, veja-se, por exemplo, Hoekstra e Hyams (1998). Para uma descrição do
paradigma flexional verbal em inglês, veja-se Bastiaanse et al. (2011) e Clahsen e Ali (2009).
(8) Em (2a), verifica-se a não correspondência entre a referência temporal expressa pela locução
temporal letzten Monat ‘no mês passado’ (passado) e a referência temporal expressa pela
forma verbal ändert ‘alterar’/‘mudar’ (3.ª pessoa do singular, presente). A forma correta seria
änderte (3.ª pessoa do singular, pretérito). Para uma descrição do paradigma flexional verbal
em alemão, veja-se Wenzlaff e Clahsen (2004). Em (2b), verifica-se quer a não correspondência entre a referência temporal expressa pelo advérbio temporal amanhã (futuro) e a referência temporal expressa pela forma verbal dançam (3.ª pessoa do plural, presente) quer a não
concordância entre o sujeito nós (1.ª pessoa do plural) e o verbo. A forma correta seria dan-

266

Sofia Barreiro

A dissociação T-Agr não foi, contudo, observada em alguns estudos,
tendo-se registado igualmente: o padrão oposto (i.e., maior dificuldade ao
nível de Agr do que de T) (Hagiwara, 1995; Peres, 1979); a inexistência
de assimetrias entre as duas categorias funcionais, com ambos os domínios igualmente afetados (Bastiaanse, 2008; Cerdeira, 2006; Lee, Milman
e Thompson, 2008; Stravakaki e Kouvava, 2003); resultados não conclusivos (Burchert, Swoboda-Moll e de Bleser, 2005).
Adicionalmente, estudos mais recentes reportam dissociações no seio
da categoria T, indicando que a produção de formas verbais (simples [V] e
compostas [auxiliar + V]) com referência temporal de passado (cf. (3)) se
encontra mais afetada do que aquelas com referência temporal de presente
(cf. (4)) e de futuro (cf. (5)) (Abuom e Bastiaanse, 2013; Abuom, Obler e
Bastiaanse, 2011; Anjarningsh e Bastiaanse, 2011; Bastiaanse, 2008; Bastiaanse et al., 2011; Bos e Bastiaanse, 2014; Bos, Dragoy, Avrutin, Iskra e
Bastiaanse, 2014; Bos, Hanne, Wartenburger e Bastiaanse, 2014; Dragoy
e Bastiaanse, 2013; Jonkers e de Bruin, 2009; Lee, Kwon, Na, Bastiaanse
e Thompson, 2013; Martínez-Ferreiro e Bastiaanse, 2013; Stravakaki e
Kouvava, 2003; Yarbay-Duman e Bastiaanse, 2009).
(3) The man wrote a letter. [inglês] (Bastiaanse et al., 2011)
o homem escrever-3.ª p. sing. passado uma carta
‘O homem escreveu uma carta.’
(4) The man is writing a letter.
o homem escrever-3.ª p. sing. presente uma carta
‘O homem escreve/está a escrever uma carta.’
(5) The man will write a letter.
o homem escrever-3.ª p. sing. futuro uma carta
‘O homem escreverá/vai escrever uma carta.’
Diferentes resultados, porém, foram obtidos noutros pacientes e noutras línguas. Alguns estudos revelam igualmente défices ao nível da produção de formas verbais com referência temporal de futuro (Cerdeira, 2006;
Nanousi et al., 2006; Varlokosta et al., 2006; Wieczorek, Huber e Darkow,
2011) ou o padrão oposto (i.e., maior dificuldade na produção de formas
verbais com referência temporal de presente do que de passado) (Halliwell,
çaremos ou vamos dançar (1.ª pessoa do plural, futuro simples e composto, respetivamente).
De notar que seria igualmente aceitável no contexto a ocorrência da forma verbal dançamos
(1.ª pessoa do plural, presente simples), uma vez que em português também é possível usar o
tempo verbal Presente do Indicativo com o valor de referência temporal de futuro.
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2000). Outros não apontam qualquer dissociação entre formas verbais com
referências temporais distintas (Burchert et al., 2005; Clahsen e Ali, 2009;
Faroqi-Shah e Thompson, 2004, 2007; Friedmann e Grodzinsky, 1997;
Fyndanis et al., 2012; Gavarró e Martínez-Ferreiro, 2007; Wenzlaff e
Clahsen, 2004, 2005).
Alguns estudos sugerem que não apenas T mas igualmente aspeto
(doravante, Asp) se encontram afetados em agramatismo (Economou,
Varlokosta, Protopapas e Kakavoulia, 2007; Fyndanis et al., 2012; Martínez-Ferreiro e Bastiaanse, 2013; Nanousi et al., 2006; Novaes e Braga,
2005; Stravakaki e Kouvava, 2003; Varlokosta et al., 2006; Wieczorek et
al., 2011; Yarbay-Duman e Bastiaanse, 2009). Os resultados obtidos são,
todavia, inconsistentes. Alguns estudos reportam a ocorrência de erros
ao nível da produção de formas perfetivas (cf. (6a)) por oposição a formas imperfetivas (cf. (6b)) (Economou et al., 2007; Martínez-Ferreiro e
Bastiaanse, 2013; Nanousi et al., 2006; Stravakaki e Kouvava, 2003; Yarbay-Duman e Bastiaanse, 2009). Novaes e Braga (2005), pelo contrário,
identificam maiores dificuldades na produção de formas imperfetivas (cf.
(7a)) por oposição a formas perfetivas (cf. (7b)). Outros estudos não apresentam dissociações entre formas verbais com diferentes valores aspetuais
(Fyndanis et al., 2012; Varlokosta et al., 2006; Wieczorek et al., 2011).
(6) a. psarepsa cantar-1.ª p. sing. passado perfetivo ‘eu cantei’ [grego] (Nanousi
et al., 2006)
b. psareva cantar-1.ª p. sing. passado imperfetivo ‘eu cantava/estava a cantar’(9)
(7) a. Quando criança, Mário ouvia-3.ª p. sing. passado imperfetivo sua mãe.
(Novaes e Braga, 2005)
b. Ontem, Mário ouviu-3.ª p. sing. passado perfetivo música.
Poucos estudos analisaram a produção da categoria modo (doravante,
M) em contexto de agramatismo (Clahsen e Ali, 2009; Lee, 2003; Rofes,
Bastiaanse e Martínez-Ferreiro, 2014; Stravakaki e Kouvava, 2003; Wenzlaff e Chalsen, 2005). Focando a distinção entre eventos com valor factual
[+realis] (cf. (8)) e não factual [-realis] (cf. (9)) – especificamente, entre
eventos que acontecem (no presente) ou aconteceram (no passado) e eventos que não aconteceram (no futuro) ou que são hipotéticos (construções
condicionais) –, os estudos realizados concluem que M está presente no
discurso agramático, mas mais dados são necessários para concluir cla(9) Para uma descrição do paradigma flexional verbal em grego, veja-se Fyndanis et al. (2012),
Nanousi et al. (2006) e Varlokosta et al. (2006).
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ramente que M per se não constitui uma categoria difícil para este grupo
clínico.(10)
(8) Als ich traurig gewesen bin, habe ich geweint. [alemão] (Wenzlaff
e Clahsen, 2005)
quando eu triste estar-1.ª p. sing passado indicativo, eu chorar-1.ª p. sing passado indicativo
‘Quando eu estive triste, eu chorei.’
(9) a. Si l’home tingués temps, plegaria la camisa. [catalão] (Rofes et
al., 2014)
se o homem ter-3.ª p. sing imperfeito conjuntivo tempo, passar-3.ª p. sing condicional
a camisa
simples
‘Se o homem tivesse tempo, passaria a camisa.’
b. Si l’home té temps, plegarà la camisa.
se o homem ter-3.ª p. sing presente conjuntivo tempo, passar-3.ª p. sing. futuro indicativo
a camisa
‘Se o homem tiver tempo, passará a camisa.’(11)
(10) Os estudos sobre produção da categoria modo em agramatismo focam apenas a oposição
[+realis] e [-realis]. Observe-se que o valor semântico da categoria é, porém, mais complexo.
A par da atitude de crença por parte do enunciador relativamente à verdade do conteúdo proposicional do enunciado (modalidade epistémica), o modo realiza no sistema verbal outros
valores do sistema da modalidade (entendida como a atitude que o enunciador expressa relativamente ao estado de coisas descrito pelo enunciado): uma atitude de obrigação (modalidade deôntica), uma atitude de desejo (modalidade desiderativa), uma atitude de avaliação
(negativa) do conteúdo da proposição (modalidade avaliativa) ou mesmo uma atitude de
receio (por vezes incluída na modalidade desiderativa ou volitiva). Sublinhe-se ainda a
estreita relação entre a categoria e as diferentes construções em que ocorre. Em português,
por exemplo, o modo indicativo pode ocorrer nos vários tipos de frases (afirmativa, negativa,
interrogativa, declarativa, exclamativa), quer sejam frases simples (e.g., está calor) ou orações principais (e.g., ele pensava que o dia seguinte era feriado) quer sejam orações subordinadas (e.g., ele faltou à reunião porque estava doente). O modo conjuntivo, todavia, embora
possa também ocorrer em algumas frases simples (e.g., oxalá amanhã não chova) ou orações
principais (e.g., talvez ele queira reformular a proposta), realiza-se sobretudo em orações
subordinadas (e.g., embora estivesse a chover, o dia estava agradável). Por sua vez, o modo
imperativo surge apenas em frases afirmativas, simples (e.g., entra ou faz menos barulho) ou
coordenadas (e.g., está sossegado ou vai-te embora), ou em orações principais, também afirmativas (e.g., faz com que te ouçam), sendo excluído de orações negativas, quer sejam frases
simples (*não adormece) quer sejam orações principais (e.g., *não exige que toda a gente
seja como tu), e de orações subordinadas em geral (e.g., *ordeno-te que vem imediatamente
para casa) (exemplos de Marques, 2013, pp. 673-675, 681; sublinhados no original). Perante
as observações, julgamos, pois, que um estudo mais aprofundado da categoria, considerando
aspetos como os apontados, é necessário. Para o modo em português, veja-se a referência
supra citada.
(11) Para uma descrição do paradigma flexional verbal em catalão, veja-se Gavarró e Martínez-Ferreiro (2007), Martínez-Ferreiro e Bastiaanse (2013) e Rofes et al. (2014).
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A par de problemas ao nível da produção – agramatismo expressivo –,
alguns estudos revelam que os falantes com agramatismo manifestam igualmente problemas de compreensão – agramatismo recetivo. Relativamente a
morfologia flexional verbal, alguns estudos sugerem paralelismos entre produção e compreensão da linguagem na medida em que alguns pacientes exibem também dificuldades na interpretação de flexão verbal, particularmente
ao nível de T, em diferentes tarefas (julgamento de gramaticalidade, tarefa de
correspondência entre estímulo verbal e estímulo visual, resposta verbal ou
realização de ações perante comandos verbais) (Abuom e Bastiaanse, 2013;
Arabatzi e Edwards, 2002; Bastiaanse et al., 2011; Bos, Dragoy, et al., 2014;
Bos, Hanne, et al., 2014; Dickey, Milman e Thompson, 2008; Faroqi-Shah
e Dickey, 2009; Fyndanis, Varlokosta e Tsapkini, 2013; Jonkers e de Bruin,
2009; Lee, 2003; Lee et al., 2013; Martínez-Ferreiro e Bastiaanse, 2013;
Nanousi et al., 2006; Varlokosta et al., 2006; Wenzlaff e Clahsen, 2004,
2005). Quanto a efeitos de referência temporal, alguns estudos não reportam
diferenças entre formas verbais distintas (Arabatzi e Edwards, 2002; Dickey
et al., 2008; Faroqi-Shah e Dickey, 2009; Fyndanis et al., 2013; Lee, 2003;
Nanousi et al., 2006; Varlokosta et al., 2006; Wenzlaff e Clahsen, 2004,
2005); outros referem défices mais expressivos ao nível da compreensão de
formas verbais com referência temporal de passado por oposição a formas
verbais com referência temporal de presente ou futuro (Abuom e Bastiaanse,
2013; Bastiaanse et al., 2011; Bos, Dragoy, et al., 2014; Bos, Hanne, et al.,
2014; Jonkers e de Bruin, 2009; Lee et al., 2013; Martínez-Ferreiro e Bastiaanse, 2013). Tais resultados contrariam estudos que atestam a ausência de
problemas de compreensão de flexão verbal em falantes que apresentam problemas no domínio ao nível da produção – dissociação entre as modalidades
expressiva e recetiva (e.g., Friedmann e Grodzinsky, 1997; Hagiwara, 1995;
Nespoulous et al., 1988).
Em suma, a literatura existente permite concluir que (a) a flexão verbal
constitui um domínio vulnerável em agramatismo e (b) este é afetado de
forma seletiva: apesar de divergências nos dados obtidos, globalmente, os
estudos realizados apontam défices ao nível das categorias T e Asp por
oposição a Agr e M (T/Asp<Agr/M)(12) e, no seio daquelas categorias, mais
dificuldades ao nível da produção e compreensão de formas verbais com
referência temporal de passado por oposição a formas verbais com referência temporal de presente e de futuro (passado<não passado)(13).
(12) Leia-se, doravante: T e Asp menos preservados (i.e., mais afetados) do que Agr e M.
(13) Leia-se, doravante: formas verbais com referência temporal de passado menos preservadas (i.e.,
mais afetadas) do que formas verbais com referência temporal de não passado (presente e futuro).
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2. Défices em morfologia flexional verbal em agramatismo:
as hipóteses
Diferentes teorias têm sido propostas para explicar os défices observados
em produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo.(14) Baseados em descrições estruturais do discurso agramático, alguns
autores interpretam a dissociação entre T e Agr (T<Agr)(15) em termos de
défices ao nível da representação do conhecimento linguístico, postulando
problemas sintáticos per se. Sob o enquadramento da Gramática Generativa
(Chomsky, 1981), Hagiwara (1995) e Friedmann e Grodzinsky (1997) formularam a hipótese do corte da estrutura (Tree Pruning Hypothesis, TPH).
Assumindo a hierarquia das categorias funcionais de Pollock (1989)(16), os
autores propõem que o agramatismo seja representado por cortes em determinados nós da estrutura sintática, com um corte num nó inferior a impedir
o acesso a nós hierarquicamente superiores, mas mantendo nós inferiores
intactos. Diferentes localizações do corte na estrutura sintática dão origem
a diferentes níveis de gravidade em agramatismo (Friedmann, 2005). As
dificuldades observadas em T decorrem assim da posição da categoria na
estrutura sintática: um corte ao nível de TP afeta a categoria e nós superiores (e.g., complementador, CP), deixando nós inferiores (e.g. AgrP)
intactos. Os défices resultantes afetam apenas a produção das categorias,
mantendo-se a sua compreensão intacta.
Abandonando explicações puramente sintáticas, mas ainda sob o quadro teórico do Programa Minimalista (Chomsky, 2000), outros autores
explicam os défices reportados em termos de traços das categorias. Wenzlaff e Clahsen (2004, 2005) sugerem que Agr e M se encontram mais
(14) Existem várias teorias que procuram explicar porque a flexão verbal constitui um domínio
problemático em agramatismo. As primeiras teorias de agramatismo consideram o domínio
como um todo e defendem que este se encontra afetado por oposição a outros domínios
devido a problemas de natureza morfológica (e.g., Tsapkini, Jarema e Kehayia, 2002; Ullman
et al., 1997 – The Procedural/Declarative Model) ou sintática (e.g., Bastiaanse e van Zonneveld, 1998 – Derived Order Problem Hypothesis, DOP-H; Thompson, 2003 – Argument
Structure Complexity Hypothesis, ASCH). Nesta secção, contudo, apresentamos apenas as
teorias mais revelantes da literatura que consideram um padrão seletivo de défices. Por questões de economia de espaço, apresentamos as diferentes teorias de forma breve. Para uma
revisão mais aprofundada das mesmas, remete-se o leitor para as referências citadas. Veja-se
também Bastiaanse e Thompson (2012).
(15) Leia-se, doravante: T menos preservado (i.e., mais afetado) do que Agr.
(16) De acordo com Pollock (1989), IP (flexão) não constitui um nó independente na estrutura
sintática; antes, divide-se em nós (independentes) constituintes, nomeadamente TP (Tempo)
e AgrP (Concordância), estando TP universalmente localizado acima de AgrP.
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preservados do que T em agramatismo porque a categoria Infl (flexão), que
recebe os traços de Agr, T e M, não está especificada para T mas está para
Agr e M – hipótese da não especificação de T (Tense Underspecification
Hypothesis, TUH). Segundo os autores, a dificuldade que os pacientes com
agramatismo revelam com T decorre dos traços semânticos da categoria. T
comporta informação semântica complexa, extrafrásica (e.g., referência a
entidades temporais [+/-passado]). À semelhança de T, M comporta informação semântica, porém menos complexa, baseada numa distinção mais
básica [+/-realis].(17) Por sua vez, Agr não envolve informação semântica
da mesma forma que T e M, tratando-se de um fenómeno mais local, associado a operações de verificação de traços internas à frase (uma relação de
correspondência entre um elemento e um alvo). Assumindo um modelo
em que Infl contém traços não interpretáveis (Agr) e traços interpretáveis
(T e M), os autores sugerem que Infl se encontra afetada seletivamente em
agramatismo: em concreto, os traços de T ([+passado] ou [-passado]) não
são especificados em Infl devido à sua complexidade semântica (interpretabilidade), resultando em erros aquando do processo de marcação de T no
verbo (operação de verificação de traços de T) e afetando, consequentemente, a produção e a compreensão da categoria; pelo contrário, os traços
de Agr (pessoa [1.ª, 2.ª, 3.ª] e número ([+plural] ou [-plural]) e M ([+realis]
ou [-realis]) são especificados, mantendo as categorias intactas. Seguindo
o mesmo modelo, Burchert et al. (2005) defendem a revisão da hipótese,
argumentando que também Agr pode não estar especificado em Infl – hipótese da não especificação de T e Agr (Tense Agreement Underspecification
Hypothesis, TAUH). Assim, T, Agr ou ambos podem estar afetados.(18)
Nanousi et al. (2006), Varlokosta et al. (2006) e Fyndanis et al. (2012)
apresentam uma hipótese semelhante a TUH: hipótese do défice de traços
interpretáveis (Interpretable Features’ Impairment Hypothesis, IFIH). Sob
os mesmos pressupostos teóricos (Chomsky, 2000), os autores consideram que os défices reportados ao nível da flexão verbal em agramatismo
decorrem de problemas no processo sintático-fonológico responsável por
atribuir valores fonológicos aos traços interpretáveis de Infl (um subpro(17) Retome-se a nota 10.
(18) A hipótese procura explicar a dupla dissociação entre T e Agr encontrada no seu estudo.
Burchert et al. (2005) testaram a produção de T e Agr num grupo de falantes nativos de
alemão com agramatismo (n=9) e concluíram que T e Agr estavam ambos afetados, tendo
identificado, a nível individual, dois subgrupos de resultados: (1) inexistência de diferenças
entre as duas categorias (ausência de dissociação) e (2) défices ao nível de T por oposição a
Agr intacta ou défices ao nível de Agr por oposição a T intacto (dupla dissociação).
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cesso de Spell-Out). De acordo com a hipótese, o défice afeta categorias
com traços interpretáveis (não apenas T mas também Asp) por oposição
a categorias com traços ininterpretáveis (Agr). T e Asp constituem categorias interpretáveis na medida em que comportam traços semânticos: T
estabelece a referência temporal de presente, passado e futuro; Asp distingue entre eventos imperfetivos e perfetivos. Wenzlaff e Clahsen (2004,
2005) e Fyndanis et al. (2012) sugerem que a dissociação entre categorias
interpretáveis (T e Asp) e ininterpretáveis (Agr) poderá decorrer de custos distintos associados ao processamento dos dois tipos de categorias. As
categorias interpretáveis são mais exigentes em termos de processamento
(i.e., requerem mais recursos), uma vez que implicam o processamento e
a integração de informação de dois níveis distintos de representação, gramatical e extragramatical (conceptual). Contrariamente, as categorias ininterpretáveis envolvem apenas processamento de informação puramente
gramatical. Em conformidade, dadas as limitações de processamento de
pacientes com afasia (Caplan, Waters, DeDe, Michaud e Reddy, 2007; Kok
et al., 2007), é expectável a ocorrência de mais erros ao nível da produção
e compreensão de categorias interpretáveis (T e Asp) do que de categorias
ininterpretáveis (Agr).
Faroqi-Shah e Thompson (2004, 2007) interpretam os défices identificados ao nível de T à luz de alguns modelos psicolinguísticos de produção
da linguagem (e.g., Levelt, 1999). Segundo as autoras, a dificuldade que os
pacientes com agramatismo manifestam com T corresponde a um problema
ao nível da codificação dos traços diacríticos (abstractos, pré-fonológicos)
de T e/ou no acesso às formas verbais correspondentes (morfemas verbais)
– hipótese da codificação de ou acesso a diacríticos (Diacritical Encoding
and Retrieval Hypothesis, DER-H).(19) Tal como em IFIH, as autoras associam os défices seletivos ao nível da produção de flexão verbal a restrições
semânticas (conceptuais), que ocorrem na interface entre processos mor(19) Especificamente, nas palavras das autoras: “In this context, diacritics refer to aspects of a
speaker’s message that are typically represented by inflectional affixes, such as tense, number,
mood, and aspect. Thus, the diacritic feature of tense involves conceptualization of temporal
reference, such as +PAST or +PRESENT. It is noteworthy that tense diacritic parameters are
essentially identical for morphologically regular and irregular verbs. (…) Production of finite
verbs is assumed to proceed by retrieving inflectional affixes or verb forms that correspond
to the selected diacritic features from the mental lexicon (for example, +PAST  Verb +
D). Thus, the production of the correct verb form crucially depends on whether the correct
diacritical features are selected and whether these features successfully connect to the correct
verb form. (…) these early conceptual-lexical-semantic processes are collectively referred to
as diacritic encoding and retrieval” (Faroqi-Shah & Thompson, 2007, p. 130).
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fológicos e semânticos, especificamente ao nível da tradução de informação conceptual-semântica em informação gramatical (flexão verbal). Por
outras palavras, os pacientes com agramatismo não conseguem aplicar as
operações sintático-semânticas que permitem transformar a noção semântica de referência temporal (presente, passado, futuro) na categoria sintática T (TP). Dado que o surgimento de défices ao nível da codificação de
ou de acesso aos traços diacríticos das categorias depende do envolvimento
de restrições semânticas/conceptuais durante o processo de produção da
flexão verbal, as autoras não excluem a possibilidade de ocorrerem défices
também ao nível de Asp.
Mais recentemente, Bastiaanse et al. (2011) propuseram uma nova
abordagem para a interpretação dos dados reportados na literatura. Os
autores defendem que o que é problemático em agramatismo não é T per
se, mas, sim, a noção de referência temporal, afetada seletivamente: formas
verbais com referência temporal de passado são mais difíceis de produzir
e compreender do que formas verbais com referência temporal de não pas
‑sado (presente e futuro) para este grupo clínico. O défice estende-se a formas verbais simples e compostas, finitas e não finitas, e a outras categorias
gramaticais, nomeadamente à categoria Asp (perfetivo).(20) A dificuldade na
produção e compreensão de referência temporal de passado, em T ou em
Asp, expressa através de flexão verbal ou de morfemas gramaticais livres,
observa-se num variedade de línguas, tipologicamente distintas: em inglês
(Bastiaanse et al., 2011; Abuom e Bastiaanse, 2013; Abuom et al., 2011),
em holandês (Bastiaanse, 2008; Bos e Bastiaanse, 2014; Bos, Hanne, et
al., 2014), em alemão (Bos, Hanne, et al., 2014), em castelhano e catalão
(Martínez-Ferreiro e Bastiaanse, 2013; Rofes et al., 2014), em russo (Bos,
Dragoy, et al., 2014; Dragoy e Bastiaanse, 2013), em turco (Bastiaanse et
al., 2011; Yarbay-Duman e Bastiaanse, 2009), em chinês (Bastiaanse et
al., 2011), em coreano (Lee et al., 2013), em suaíli (Abuom e Bastiaanse,
(20) Os autores distinguem entre T (categoria gramatical) e referência temporal (valor semântico
expresso por T). Colocando a origem dos défices nesta última, os autores consideram que o
problema afeta não apenas a realização morfológica de T (i.e., a flexão verbal), mas também
outras categorias que, na língua, expressam a noção semântica de referência temporal de
passado. Daqui decorre a possibilidade de ocorrência de erros em formas verbais simples
(e.g., escreveu) e compostas (e.g., tinha escrito), finitas e não finitas (e.g., escrito; particípio),
ou mesmo ao nível de Asp. Dado que a referência temporal de um evento pode ser veiculada
através de diferentes mecanismos disponíveis na língua – para além dos tempos verbais,
através de adverbiais temporais (e.g., agora, previamente, no dia seguinte), formas lexicalizadas (e.g., presente, prévio, posterior) e princípios discursivos (e.g., A Ana entrou em casa.
Ela estava radiante.) –, seria igualmente interessante avaliar as implicações da hipótese para
estes domínios.
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2013; Abuom et al., 2011), em indonésio (Anjarningsih e Bastiaanse,
2011). Bastiaanse et al. (2011) atribuem a dissociação entre formas verbais com referências temporais distintas (passado<não passado) ao facto
de a referência temporal de passado ser interpretada ao nível do discurso,
enquanto a referência temporal de presente e de futuro não o é – hipótese
do passado ligado ao discurso (Past Discourse Linking Hypothesis, PADILIH). Seguindo Zagona (2003), a hipótese postula que a referência temporal de passado envolve o discurso (D-linked) na medida em que requer
a formação de uma relação extrafrásica (discursiva) entre duas entidades
temporais, nomeadamente o tempo da enunciação (presente na frase) e o
tempo do evento (ausente da frase), que, crucialmente, não coincidem. Pelo
contrário, a referência temporal de presente e de futuro é menos dependente do discurso (non-D-linked), requerendo a formação de uma relação
intrafrásica: no presente, as duas entidades temporais coincidem (tempo da
enunciação=tempo do evento), não exigindo ligação ao discurso; no futuro,
não é possível estabelecer uma referência ao tempo do evento dado este
ainda não ter tomado lugar. Adotando o pressuposto de Avrutin (2006) de
que o agramatismo traduz um problema de processamento de categorias
interpretáveis ao nível do discurso(21), a hipótese prevê défices ao nível da
(21) Hipótese da sintaxe fraca (Weak Syntax Hypothesis, WSH). Avrutin (2006) defende que os
pacientes com agramatismo têm problemas a processar elementos que apenas podem ser
interpretados com referência a informação fora da frase, i.e. que exigem recurso ao contexto
discursivo (ou simplesmente, discurso). O autor distingue entre elementos não referenciais
e elementos referenciais. Os elementos não referenciais podem ser interpretados dentro da
frase, i.e. são interpretados apenas ao nível da “sintaxe estrita” (narrow syntax). Exemplos
de elementos referenciais são: pronomes reflexivos, como em the man is washing himself ‘o
homem lava-se’ (em que himself ‘se’ refere the man ‘o homem’), e pronomes interrogativos
do tipo quem e o quê, como em who is running away? ‘quem está a fugir?’ (em que who
‘quem’ refere alguém não específico). Os elementos referenciais, por sua vez, não podem
ser interpretados apenas ao nível da sintaxe estrita: para serem interpretados, é necessária a
ligação do elemento a um referente ausente da frase, i.e. a ligação ao discurso, requerendo
processamento extrassintático. Exemplos de elementos referenciais são: pronomes pessoais,
como em the man is washing him ‘o homem lava-o’ (em que him ‘o’ refere alguém presente
no contexto discursivo mas ausente da frase), e pronomes interrogativos do tipo qual/que,
como em which boy is running away? ‘qual o/que rapaz que está a fugir?’ (em que which boy
‘qual o/que rapaz’ refere um rapaz específico dentro de um dado conjunto de rapazes). Dado
o bom desempenho de pacientes com agramatismo na compreensão de pronomes reflexivos e
pronomes interrogativos-quem (processados exclusivamente na sintaxe), Avrutin sugere que
o processamento neste nível de representação está preservado no grupo clínico. Pelo contrário, elementos que requerem processamento ao nível do discurso (e.g., pronomes pessoais e
pronomes interrogativos-qual/que) são mais difíceis de compreender, uma vez que o proces
‑samento neste nível de representação exige recursos de processamento adicionais. Contra
Grodzinsky (2000), Avrutin não assume que as representações linguísticas destes elementos
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produção e da compreensão de referência temporal de passado por oposição a referência temporal de presente e de futuro.

3. Algumas considerações sobre morfologia flexional verbal
em agramatismo
Apresentámos anteriormente uma breve revisão dos dados existentes sobre
produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo
(cf. secção 1) e sobre diferentes teorias explicativas dos défices reportados
(cf. secção 2). Traçamos, em seguida, algumas considerações sobre a literatura apresentada.
1. Os dados obtidos até então sobre produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo não são conclusivos. Padrões
divergentes foram obtidos em diferentes pacientes e em diferentes línguas:
por exemplo, as dissociações T/Asp<Agr/M e passado<não passado não
foram comprovadas num conjunto de estudos; alguns estudos não reportam défices na compreensão de flexão verbal (dissociação entre modalidade expressiva e recetiva), enquanto outros sugerem paralelismos entre
as duas modalidades (cf. secção 1). Mais, os pacientes com agramatismo
nem sempre exibem tais défices de forma consistente, na medida em que
alguns padrões são identificados em determinadas tarefas mas não noutras
(cf. Stravakaki e Kouvava, 2003). Esta variação, inter- e intraindividual e
interlinguística, presente na literatura poderá ser explicada por diferentes
fatores: (a) caraterísticas individuais dos pacientes, (b) diversidade metodológica, (c) caraterísticas das línguas particulares testadas.
A variedade de défices obtidos ao nível da produção e compreensão de
flexão verbal em agramatismo poderá refletir diferentes graus de gravidade
da patologia. Contrariamente a fatores individuais como idade, género e
nível de literacia, cujo efeito ainda não é totalmente claro, a etiologia, a
extensão e a localização da lesão são fatores que influenciam o grau de
gravidade da patologia e sua capacidade de recuperação (Laska, Hellblom,
Murray, Kahan e von Arbin, 2001). Os pacientes com afasia sofrem lesões
em áreas distintas e múltiplas, o que leva, naturalmente, à emergência de
diferentes graus de gravidade da patologia (e.g., afasia moderada versus
estejam ausentes; antes, considera que a lesão neurológica destes pacientes afeta os recursos
necessários ao processamento de fenómenos discursivos, por oposição ao processamento
puramente sintático, menos exigente.
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afasia grave), e, consequentemente, a manifestações distintas da mesma.
Uma revisão dos dados clínicos dos pacientes que integram a literatura
permite constatar diferenças individuais no que diz respeito à etiologia,
extensão e localização da lesão. Em conformidade, tal facto poderá justificar, pelo menos em parte, a ocorrência de diferentes níveis de gravidade
da patologia no mesmo grupo clínico e, por conseguinte, a identificação de
diferentes sintomas na mesma patologia (cf. Friedmann, 2005).
Outro fator que poderá explicar a inconsistência dos resultados obtidos
é a diversidade metodológica que marca o campo de investigação ao nível:
(a) da seleção de critérios para a constituição de grupos clínicos de estudo,
(b) dos paradigmas de avaliação da linguagem aplicados e (c) das distinções linguísticas sob análise. Tradicionalmente associado à afasia de Broca,
o agramatismo não constitui uma síndrome bem definida(22): esta abrange
um conjunto muito diversificado de sintomas (cf. secção 0); tais sintomas
não estão presentes em todos os pacientes diagnosticados com agramatismo e não são exclusivos da patologia, sendo possível identificá-los noutros grupos clínicos (nomeadamente, noutras afasias que não a afasia de
Broca, como afasia transcortical motora, anomia ou afasia de Wernicke).
Tal torna difícil definir um conjunto específico de propriedades que permita identificar inequivocamente a patologia. Perante a ausência de critérios únicos para a definição da síndrome, a classificação de falantes como
pacientes com agramatismo realiza-se com base em julgamentos clínicos
intuitivos. Por conseguinte, observamos processos diferentes de seleção de
pacientes para a constituição de grupos clínicos de estudo: alguns autores
assumem como critério central o tipo de afasia com que os pacientes são
diagnosticados, considerando como tendo agramatismo apenas falantes
com afasia de Broca; outros orientam-se pela localização neuroanatómica
da lesão, incluindo pacientes diagnosticados com diferentes síndromes.
Considere-se igualmente a diversidade de paradigmas (métodos) de avaliação da linguagem aplicados nos estudos sobre produção e compreensão
de morfologia flexional verbal em agramatismo. Diferentes estudos aplicam diferentes paradigmas (e.g., elicitação de discurso semiespontâneo,
tarefas de nomeação, de repetição e de compreensão de palavras e frases,
tarefas de leitura e escrita, técnica da audição/leitura autocontrolada, rastreamento ocular, etc.). Os paradigmas utilizados, porém, apresentam caraterísticas distintas. Por exemplo, entre os estudos realizados encontramos
uma grande diversidade de estratégias para elicitar discurso semiespontâ(22) A observação remete-nos para o debate sobre se o agramatismo constitui efetivamente uma
entidade clínica e teórica coerente. Sobre este assunto, veja-se nota 3 e referências aí citadas.
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neo: entrevista estruturada, descrição de imagens, narração de contos tradicionais, narração de episódios biográficos, descrição de procedimentos
comuns ou tarefas quotidianas. Sendo elicitados tipos de texto distintos,
a produção discursiva de cada paciente será, naturalmente, condicionada
pelas caraterísticas do género discursivo em questão (e.g., linguagem objetiva versus pessoal, linguagem factual versus avaliativa).(23) Possíveis efeitos de tarefa são também visíveis em tarefas experimentais. Por exemplo,
sobre a identificação de défices em formas verbais com referência temporal
distinta, Rofes et al. (2014) sugerem que a dissociação entre referência
temporal de passado e não passado é mais facilmente detetável em tarefas
puras de produção e compreensão do que em tarefas de escolha múltipla
ou de julgamento de gramaticalidade. Em acordo, Bos e Bastiaanse (2014)
defendem que as últimas são adequadas para avaliar distinções entre T e
outras categorias (e.g., Agr), mas não para observar padrões mais finos
no seio da categoria. Outros estudos provam que o grau de complexidade
inerente a cada tarefa tem igualmente efeitos sobre os resultados obtidos.
Stravakaki e Kouvava (2003) reportam possíveis efeitos de complexidade
das tarefas na produção linguística dos seus pacientes: o seu desempenho
difere em todas as tarefas realizadas (produção de discurso espontâneo,
descrição de imagens, juízos de gramaticalidade e teste de preferências).
Gavarró e Martínez-Ferreiro (2007) apontam também um efeito de tarefa,
concluindo que uma tarefa de preenchimento de frases é mais suscetível à
ocorrência de erros do que uma tarefa de repetição, dada a complexidade
da primeira comparativamente à última. O efeito da complexidade das
tarefas é explorado em Kok et al. (2007).(24) Ainda sobre questões meto(23) Com efeito, Silva (2010) sugere que os mecanismos de expressão de T e Asp dependem do
género discursivo em que se insere o texto. O autor mostra que a seleção de um dado género
discursivo pode influenciar as propriedades temporais e aspetuais de uma sequência textual.
Por exemplo, a escolha do género discursivo relato de acontecimento desportivo em direto
estabelece que o locutor pode optar entre dois tempos verbais como tempo verbal de base: o
Presente do Indicativo ou o Pretérito Perfeito Simples, sendo possível a alternância de ambos
na mesma sequência narrativa. Por sua vez, em sequências narrativas inscritas em textos de
outros géneros discursivos, não existe geralmente tal opção, sendo o tempo verbal de base,
por defeito, o Pretérito Perfeito Simples.
(24) Kok et al. (2007) investigaram o efeito da complexidade da tarefa através da manipulação da carga computacional associada a duas tarefas distintas, realizadas por um grupo de
falantes nativos de holandês com agramatismo (n=9). Comparando uma tarefa simples de
flexão verbal com uma tarefa mais complexa, em que, para além de flexionar um dado verbo
(tarefa principal), os participantes tinham também que ordenar os constituintes da frase em
que este se inseria (tarefa secundária), os autores verificaram que a complexidade da tarefa
influenciou os resultados obtidos em ambas as condições experimentais (T e Agr): ocorreram
significativamente mais erros na última tarefa do que na primeira, quer na condição de T quer
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dológicas, os estudos realizados testam estruturas linguísticas diversas,
pelo que a obtenção de resultados divergentes poderá refletir diferentes
níveis de análise linguística ou a consideração de diferentes distinções linguísticas na construção dos estímulos linguísticos. Por exemplo, alguns
estudos, aplicando tarefas de julgamento de gramaticalidade ou tarefas de
escolha múltipla, integram nos seus estímulos adverbiais temporais. Estes
estabelecem o contexto temporal da frase, a ser comparado com o contexto
temporal fornecido pelo verbo flexionado. No entanto, como Faroqi-Shah
e Dickey (2009) reparam, as operações mentais requeridas para verificar a
correspondência entre a informação temporal veiculada pela flexão verbal
e a veiculada pelo adverbial em diferentes posições, pré-posta ao verbo
(e.g., *tomorrow the dog barked ‘amanhã o cão ladrou’) ou posposta (e.g.,
*the dog will bark last week ‘o cão vai ladrar na semana passada’), são
distintas: no primeiro caso, a informação temporal é estabelecida pelo
advérbio; no segundo, a informação temporal é estabelecida pela flexão
verbal. Alguns estudos incluem ainda violações gramaticais de natureza
distinta: morfossemântica (*tomorrow the theatre closed ‘Amanhã o teatro
fechou’) versus morfossintática (*tomorrow the theatre will closed ‘Amanhã o teatro vai fechou’).(25) Faroqi-Shah e Thompson (2007) notam que
erros de interpretação de morfologia flexional verbal são mais frequentes
em estímulos que exigem processamento morfossemântico por oposição a
processamento morfossintático.
Finalmente, saliente-se que a maioria dos estudos realizados ocorre
num grupo de línguas tipológica e genealogicamente relacionadas: inglês,
alemão e holandês (cf. Beveridge e Bak, 2011). Em particular, destaca-se a posição dominante do inglês versus outras línguas indo-europeias
(e.g., línguas românicas, eslavas) e, de forma mais acentuada, línguas não
indo-europeias (e.g., árabe, hindi). Em português, língua falada por 200
na condição de Agr. Os autores explicam o efeito assumindo que uma menor capacidade
de memória de trabalho está disponível para a computação da operação de flexão verbal
nesta última tarefa, em que uma tarefa secundária é realizada (ordenação de constituintes),
tornando-a mais exigente do que a primeira. Os autores concluem que as dificuldades que
os pacientes com agramatismo apresentam ao nível da flexão verbal decorrem de limitações
de processamento (nomeadamente, de memória de trabalho) e que os erros que manifestam
estão diretamente relacionados com a tarefa realizada.
(25) Os exemplos ilustram violações de natureza distinta: no primeiro caso, verifica-se a não
correspondência entre o contexto temporal estabelecido pelo advérbio temporal tomorrow
‘amanhã’ (futuro) e o veiculado pela flexão verbal em closed ‘fechou’ (passado) – violação
morfossemântica; no segundo, a agramaticalidade da frase é determinada pelo contexto sintático em que a forma verbal closed ocorre (em inglês, o auxiliar will não precede uma forma
verbal terminada em -ed) – violação morfossintática.
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milhões de pessoas no mundo, escasseiam os estudos sobre agramatismo.
A observação levanta a questão do modo como a caraterização da síndrome
é influenciada por este fator. Grodzinsky (1984) sugere que as propriedades
da língua testada podem influenciar a manifestação de défices específicos
na síndrome: por exemplo, ao nível da produção, o discurso agramático é
caraterizado, em certas línguas (e.g., em inglês), pela omissão de flexão
verbal; noutras línguas (e.g., em hebraico), contudo, por razões estruturais,
certas categorias flexionais não podem ser omitidas, pelo que ocorre, antes,
a substituição incorreta de morfemas. É assim possível (e expectável) que
o agramatismo assuma diferentes configurações consoante o tipo de língua em que ocorre. Cerdeira (2006), em português, não confirmou a dis
‑sociação T<Agr, tendo identificado dificuldades de produção em ambas as
categorias. O efeito pode não ter sido observado devido às caraterísticas da
língua. Note-se que a dissociação foi observada em línguas cujo paradigma
flexional verbal é distinto do paradigma do português (e.g., inglês), tornando-se fundamental considerar as particularidades das diferentes línguas
testadas.(26) Talvez algumas das inconsistências dos resultados reportados
na literatura sejam meramente aparentes, sendo resolvidas se as caraterísticas das línguas testadas forem consideradas, isto é, se assumirmos uma
abordagem comparativa no estudo da patologia.(27)
Em síntese, diferentes fatores podem ajudar a explicar a variação presente na literatura sobre produção e compreensão de morfologia flexional
verbal: caraterísticas individuais dos pacientes, diversidade metodológica,
caraterísticas das línguas particulares testadas. Salienta-se, assim, a neces
‑sidade de: (a) definir um conjunto objetivo de critérios à luz do qual seja
possível diagnosticar um paciente como agramático e, consequentemente,
constituir grupos clínicos representativos e comparáveis para o estudo da
patologia; (b) integrar grupos de controlo adequados nos estudos em agramatismo para controlo de possíveis efeitos das tarefas; e (c) realizar mais
estudos sobre produção e compreensão de morfologia flexional verbal em
agramatismo em línguas estruturalmente distintas. A discussão de tais fatores é importante na medida em que tem fortes implicações para a nossa
compreensão da síndrome: a variação interlinguística, inter e intraindividual constitui um traço inerente ao agramatismo e, como tal, carece de
(26) Cerdeira (2006) associa os resultados obtidos no seu estudo às propriedades particulares do
movimento do verbo na língua. Para esta interpretação, veja-se o trabalho citado.
(27) Para exemplos de uma abordagem comparativa em agramatismo, veja-se Bastiaanse et al.
(2011), Bastiaanse e Thompson (2003), Benedet et al. (1998), Menn e Obler (1990), Abuom
e Bastiaanse (2013).
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explicação teórica, ou, por outro lado, apenas traduz a diversidade metodológica e o enviesamento linguístico que carateriza o campo de investigação?
2. Não obstante as observações supra, os estudos sobre agramatismo
reportam, de forma consensual, défices ao nível da produção (e, em alguns
casos, compreensão) de flexão verbal. O domínio tem sido explorado sob
diferentes perspetivas: morfológica (e.g., Shapiro e Caramazza, 2003;
Tsapkini et al., 2002; Ullman et al., 1997), semântica (e.g., Bastiaanse e
Jonkers, 1998; Bastiaanse et al.., 2011) e sintática (e.g., Bastiaanse e van
Zonneveld, 1998; Friedmann e Grodzinsky, 1997; Thompson, 2003). O
campo de investigação tem sido, contudo, fortemente influenciado pela
perspetiva sintática, focando sobretudo o estudo das categorias gramaticais
T e Agr. Esclarecer a natureza dos défices observados em flexão verbal
em agramatismo implica, porém, explorar o domínio a partir de múltiplos
ângulos. A par da identificação de tipos e padrões de erros de flexão verbal,
será importante considerar igualmente fatores como: (a) a tipologia dos
verbos afetados e preservados; (b) as suas propriedades aspetuais; (c) a sua
estrutura argumental; (d) o seu contexto sintático; (e) a (ir)regularidade
do seu paradigma flexional. Vários estudos indicam que os pacientes com
agramatismo produzem um número reduzido de verbos lexicais quando
comparado com o produzido em discurso não patológico; pouca atenção,
todavia, tem sido dada à tipologia dos verbos produzidos: lexicais (e.g.,
ler, adormecer), copulativos (e.g., ser, estar, continuar), auxiliares (e.g.,
ter (seguido de particípio), ir/haver (de), acabar (de)), modais (e.g., poder,
dever). A este respeito, a literatura existente é contraditória: por exemplo,
Bastiaanse e Jonkers (1998) concluem que a produção de verbos modais
não está afetada em holandês; o oposto é verificado por Rossi e Bastiaanse
(2008) em italiano. Com base em dados do russo, Dragoy e Bastiaanse
(2013) apontam uma interação entre referência temporal e aspeto na produção de flexão verbal em agramatismo: formas imperfetivas foram produzidas com mais facilidade na condição de presente, enquanto formas
perfetivas foram produzidas mais facilmente na condição de passado. Os
resultados indicam que a facilitação na produção de formas verbais com
uma dada referência temporal depende das caraterísticas aspetuais do verbo.(28) Outros estudos concentram-se no efeito da estrutura argumental.
(28) Estudos em linguagem não patológica reportam efeitos da interação entre aspeto lexical (i.e.,
tipo de eventualidade) e aspeto gramatical no processamento de informação temporal em
predicados verbais: frases com formas imperfetivas são processadas mais rapidamente com
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eventualidades do tipo processos, frases com formas perfetivas são processadas mais rapidamente com eventualidades do tipo processos culminados (cf. Yap et al., 2009). Entenda-se
por aspeto (categoria semântica) o modo como são concebidas as propriedades temporais
de uma dada eventualidade, sendo a informação aspetual de uma frase veiculada por duas
vias distintas: uma de natureza lexical (aspeto lexical) e outra de cariz gramatical (aspeto
gramatical). O aspeto lexical refere a estrutura temporal interna básica da eventualidade (ou
situação) denotada pelo predicado verbal (verbo e seus argumentos), distinguindo, com base
em propriedades temporais como dinamicidade, duratividade, telicidade e homogeneidade,
diferentes classes aspetuais: estados (e.g., amar, saber), processos (e.g., caminhar, ler), processos culminados (e.g., escrever um livro, ler um livro), culminações (e.g., nascer, ganhar
a corrida), pontos (e.g., espirrar, pestanejar) (tipologia de Moens, 1987). Crucialmente,
processos e processos culminados opõem-se (entre outros aspetos) pela natureza atélica dos
primeiros e télica dos segundos: um processo descreve uma eventualidade sem fim inerente
(mas que pode ser terminada a qualquer momento); contrariamente, um processo culminado
corresponde a uma eventualidade com fim inerente (i.e., que tende para uma meta e a sua
realização completa tem lugar apenas quando essa meta é atingida). O aspeto gramatical,
por sua vez, consiste na gramaticalização da noção semântica de aspeto no sistema verbal da
língua, através da flexão verbal. A oposição aspetual atélico vs. télico aproxima-se, em aspeto
gramatical, às noções de aspeto imperfetivo e aspeto perfetivo: no primeiro caso, a eventualidade é perspetivada a partir do seu interior, no seu decurso, sem considerar as suas fronteiras
inicial e final (a eventualidade é tomada como não concluída, em curso); no segundo caso,
a eventualidade é perspetivada a partir do seu exterior, como um todo completo, integrando
a totalidade das suas partes internas constitutivas, nomeadamente a sua fronteira final (a
eventualidade é tomada como terminada). O efeito de facilitação registado no processamento
de formas imperfetivas com processos e de formas perfetivas com processos culminados
poderá, assim, resultar da associação natural entre a natureza atélica e durativa dos processos
com a noção de eventualidade em curso (sem tomar em consideração a sua fronteira final)
do aspeto imperfetivo, e entre a natureza télica dos processos culminados com a noção de
eventualidade terminada (tomando em consideração a sua fronteira final) do aspeto perfetivo.
Quando ocorre com processos culminados, o imperfetivo (em português, por exemplo, nos
tempos verbais do Presente ou Imperfeito do Indicativo) opera mudanças aspetuais relevantes: apenas a parte processual da eventualidade em causa passa a ser perspetivada, não
sendo atingida, por princípio, a meta inerente à eventualidade (esta perde o seu ponto de
culminação); pelo contrário, quando ocorre com processos, são preservadas as propriedades
aspetuais básicas das eventualidades com que se combina. Por sua vez, quando ocorre com
processos, o perfetivo (em português, por exemplo, no tempo verbal do Pretérito Perfeito)
parece impor uma fronteira terminal à eventualidade perspetivada, enquanto que, no caso dos
processos culminados, a fronteira terminal que impõe é fornecida pela própria constituição
aspetual interna da eventualidade (télica, de cuja terminação deriva um estado resultativo).
Levanta-se, pois, a hipótese de que a ocorrência de tais alterações aspetuais determine custos de processamento mais elevados. Com efeito, custos de processamento decorrentes da
operação de mudança (ou comutação) aspetual são reportados na literatura (e.g., Piñango,
Winnick, Ullah e Zurif, 2006). Veja-se, no entanto, Yap et al (2009) para uma interpretação
do efeito em termos de combinações prototípicas entre aspeto lexical e aspeto gramatical. O
efeito reportado em Dragoy e Bastiaanse (2013) poderá ser explicado de forma semelhante.
Sendo o presente um tempo que veicula prototipicamente imperfetividade e o passado um
tempo que veicula prototipicamente perfetividade, é expectável o mesmo efeito: maior facilidade no processamento de formas imperfetivas no tempo presente do que no passado, e,
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Thompson (2003) defende que as dificuldades de produção observadas a
nível verbal decorrem das caraterísticas argumentais do verbo: verbos com
estruturas argumentais mais complexas (em termos de número e tipo de
argumentos) são mais difíceis de produzir e compreender para pacientes
com agramatismo. A hipótese é corroborada por alguns estudos que atestam melhor produção e compreensão de verbos sem argumento interno
(e.g., nadar) ou com apenas um argumento interno (e.g., ler algo) por oposição a verbos com dois ou mais argumentos internos (e.g., dar algo a
alguém), e de verbos inacusativos (e.g., cair) por oposição a verbos inergativos (e.g., correr) (e.g., Koukoulioti e Stravakaki, 2014; Lee e Thompson,
2004). Adicionalmente, Bastiaanse e van Zonneveld (1998) postulam que
um fator crucial é a ocorrência de movimento do verbo: verbos que ocor
‑rem in situ (i.e., na posição em que são gerados) são produzidos com mais
facilidade. Em holandês, as autoras verificaram que os pacientes produziam corretamente formas finitas em estruturas encaixadas (em que o verbo
ocorre na sua posição de base) mas apresentavam dificuldade na produção
de formas finitas em estruturas canónicas (em que ocorre movimento do
verbo para segunda posição).(29) Um outro aspeto da produção de flexão
verbal é a (ir)regularidade do paradigma. De acordo com Ullman et al.
(1997), a produção de formas verbais de passado regulares é mais fácil para
pacientes com agramatismo do que a de formas irregulares. Outros estudos
reportam resultados diferentes (cf. Balaguer, Costa, Sebastián-Galles, Juncadella e Caramazza, 2004). Em suma, não há consenso no que diz respeito
à identificação da natureza dos défices observados ao nível de flexão verbal em agramatismo, sendo o problema descrito sob múltiplas perspetivas.
Importa, assim, considerar o efeito dos fatores enunciados sobre produção
vice-versa, maior facilidade no processamento de formas perfetivas no tempo passado do
que no presente. Sublinhe-se que poucos estudos analisaram a categoria Asp (tomada quer
na sua interação com T quer na sua natureza composicional – relação entre aspeto gramatical
e lexical) em contexto de agramatismo. Igualmente presente no sistema verbal das línguas
(em português, na flexão verbal através do morfema amálgama de T-M-Asp) e com papel
relevante na construção da temporalidade (localização temporal + estrutura temporal) de
uma eventualidade, parece-nos fundamental clarificar o efeito da categoria na produção e
compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo, particularmente no que diz
respeito à sua possível implicação nos défices tipicamente identificados ao nível de T.
(29) De acordo com a teoria linguística, em línguas V2 (como o alemão e o holandês), o verbo
ocorre na sua posição de base (i.e., na posição em que é gerado) em estruturas encaixadas
(SOV) (e.g., [holandês] ...omdat de jongen een boek koopt ‘…porque o rapaz um livro compra’), mas ocorre em segunda posição (SVO) (movido por uma operação sintática: movimento-V) em estruturas simples (frases canónicas) (e.g., de jongen koopt een boek ‘o rapaz
compra um livro’). Exemplos de Bastiaanse e Thompson (2003) (sublinhados nossos).
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e compreensão de flexão verbal em agramatismo, de forma a esclarecer a
natureza dos défices observados e, consequentemente, caraterizar a síndrome a partir de um nível de descrição linguística adequado.(30)
3. Em prol da argumentação, aceitemos que os pacientes com agramatismo manifestam défices ao nível da produção e compreensão de morfologia flexional verbal, particularmente em T e Asp por oposição a Agr e M.
As teorias propostas até então para explicar o padrão obtido (TPH, TUH,
TAUH, IFIH, DER-H, PADILIH) são, porém, questionáveis: (a) alguns
dos seus pressupostos são problemáticos, (b) apresentam inconsistências
internas, (c) não são corroboradas empiricamente, (d) apresentam poder
explicativo limitado. Interpretando os dados obtidos à luz da Gramática
Generativa (Chomsky, 1981) e assumindo a hierarquia das categorias funcionais de Pollock (1989) (TP hierarquicamente superior a AgrP), a TPH
define que os défices observados (T<Agr) decorrem de um corte na estrutura sintática da língua ao nível de T, deixando intactas categorias hierarquicamente inferiores como Agr. A hipótese estabelece ainda que os
défices resultantes afetam apenas a modalidade da produção. Os pressupostos da teoria – T e Agr constituem categorias funcionais representadas
na estrutura sintática da língua por nós independentes (TP e AgrP) e TP
está universalmente localizado numa posição superior a AgrP – são, contudo, problemáticos: por um lado, não há consenso na teoria linguística
sobre a localização de TP e AgrP na estrutura sintática (cf. Nanousi et al.,
2006); por outro, teorias linguísticas mais recentes (e.g., Chomsky, 2000)
já não assumem T e Agr como categorias estruturais com nós independentes (TP e AgrP). Mais, usando modelos de representação da linguagem
humana, a TPH postula que os défices ocorrem ao nível da representação
do conhecimento linguístico, i.e. é a gramática (entendida como um conjunto de representações linguísticas) que se encontra afetada em agramatismo. Tal implica que qualquer tipo de informação linguística envolvendo
as representações afetadas (neste caso, TP e categorias superiores, e.g. CP)
se encontra ausente da gramática do paciente. Daqui decorre a previsão: os
pacientes com agramatismo não serão capazes de usar qualquer representação localizada em e acima de TP. Diferentes estudos, todavia, não atestam
a previsão. Por exemplo, Nanousi et al. (2006) e Varlokosta et al. (2006)
concluem que Asp, localizado, de acordo com as autoras, num nó inferior
a T e Agr na estrutura sintática do grego, se encontra mais afetado do que
(30) A propósito, veja-se Faroqi-Shah e Thompson (2007) para argumentos contra uma descrição
do problema em termos de défices puramente sintáticos ou morfológicos.
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Agr. O resultado é corroborado em Fyndanis et al. (2012). A TPH apresenta
ainda uma inconsistência: se os défices afetam a representação linguística
da categoria (i.e., se esta está ausente da gramática do falante), então, por
conseguinte, e assumindo que ambas as modalidades fazem uso da mesma
gramática, não é expectável a dissociação entre produção e compreensão;
deverão ser também visíveis défices ao nível da compreensão. A adequação
descritiva da TPH é, pois, questionada por estudos que reportam também
problemas ao nível da compreensão de flexão verbal (e.g., Dickey et al.,
2008; Fyndanis et al., 2013; Jonkers e de Bruin, 2009; Wenzlaff e Clahsen, 2004, 2005). Teorias alternativas (TUH, TAUH, IFIH, DER-H) foram
formuladas sob modelos da linguagem humana mais recentes (Chomsky,
2000). Nestes, T e Agr não constituem categorias funcionais independentes
na estrutura sintática, mas conceitos sintáticos fundamentalmente diferentes: T é o traço interpretável de TP; Agr não constitui um nó independente
(AgrP), antes, é concebida como uma operação que estabelece uma relação
estrutural entre, por exemplo, os traços de pessoa e número de um sujeito
frásico e os traços correspondentes (ininterpretáveis) do verbo finito [+flexão], que são verificados em TP. Assumindo o modelo, as teorias propõem
explicações diferentes para os défices em T e não em Agr. De acordo com
a TUH, os traços interpretáveis de TP (i.e. T) não se encontram especificados, ocorrendo erros aquando do processo de verificação de T em Infl; pelo
contrário, os traços de Agr (não interpretáveis) são especificados, ficando
a categoria intacta. TAUH prevê que também os traços de Agr possam
não estar especificados, surgindo, nesse caso, igualmente erros em Agr.
Segundo a IFIH, os défices resultam de problemas no processo sintático-fonológico responsável por atribuir valores fonológicos aos traços interpretáveis de Infl (i.e., a T). Por sua vez, a DER-H defende que o problema
ocorre ao nível da interface entre processos morfológicos e semânticos:
na codificação dos traços diacríticos (abstractos, pré-fonológicos) de T e/
ou no acesso às formas verbais correspondentes (morfemas verbais), i.e.
algures no processo de tradução de informação conceptual-semântica em
informação gramatical (flexão verbal). As teorias atribuem a ocorrência de
défices em T por oposição a Agr ao facto de T ser interpretável e Agr não
interpretável. Considerando Asp uma categoria interpretável, a IFIH e a
DER-H preveem também a possibilidade de erros em Asp. Todas as teorias
(TUH, IFIH, DER-H) preveem erros ao nível da compreensão. Ainda que
resolvendo alguns dos problemas da TPH, as teorias são questionáveis.
Apresentam-se mais como teorias descritivas do que explicativas: atribuir
os défices em morfologia flexional verbal às categorias interpretáveis do
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domínio permite captar o padrão (T/Asp<Agr/M), contudo não explica
porque este ocorre. Alguns autores (Fyndanis et al., 2012, Wenzlaff e Clahsen, 2004, 2005) sugerem que a dissociação entre categorias interpretáveis
e ininterpretáveis pode decorrer de custos distintos associados ao processamento dos dois tipos de categorias: as primeiras envolvem processamento
de informação gramatical; as segundas, de informação semântica (conceptual). A observação, no entanto, carece de desenvolvimento. Estando tais
teorias alicerçadas em pressupostos que compõem um modelo que procura
ser uma representação da linguagem humana e não do seu processador, é
natural que assim seja. Falta, pois, alicerçar as teorias num modelo de processamento de linguagem humana compatível com a distinção. Saliente-se
ainda que as teorias anteriormente mencionadas (TPH, TUH, TAUH, IFIH,
DER-H) não conseguem captar alguns dos dados reportados na literatura,
nomeadamente a dissociação entre formas verbais com referências temporais distintas (passado<não passado). Para captar o padrão, é formulada a
PADILIH. Partindo do pressuposto de que o agramatismo traduz um problema de processamento de categorias interpretáveis ao nível do discurso
(cf. Avrutin, 2006), a hipótese postula que o padrão decorre do facto de que
a referência temporal de passado envolve o discurso e que, pelo contrário,
a referência temporal de presente e de futuro é menos dependente do discurso (cf. Zagona, 2003). Para além de não ficar claro o porquê de apenas
as formas verbais com referência temporal de passado requererem proces
‑samento extrassintático, a hipótese não é universalmente corroborada (cf.
Cerdeira, 2006; Fyndanis et al., 2012; Gavarró e Martínez-Ferreiro, 2007;
Halliwell, 2000). Em suma, as teorias elaboradas até à data para explicar
os défices reportados ao nível da produção e compreensão de morfologia
flexional verbal em agramatismo não são satisfatórias.
Sublinhamos, todavia, uma abordagem assumida por alguns autores que nos parece produtiva: (a) as preocupações de natureza simultaneamente linguística e de processamento e (b) a consideração de défices
noutros domínios em agramatismo. Cremos que: (i) se os dados obtidos
refletem o desempenho linguístico de pacientes com agramatismo na realização de tarefas de produção e compreensão de morfologia flexional
verbal, estes devem ser compatíveis com uma teoria de desempenho da
linguagem humana (i.e., com uma teoria de processamento da linguagem
humana); (ii) se os dados obtidos refletem padrões que permitem identificar dissociações entre diferentes categorias linguísticas, estes devem ser
compatíveis com uma teoria de representação da linguagem humana (i.e.,
com um modelo da gramática da língua) capaz de oferecer um nível ade-
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quado de descrição linguística de tais distinções; (iii) qualquer teoria formulada para acomodar os dados obtidos deve ser capaz de não só descrever
os dados mas também explicar os mesmos; (iv) qualquer teoria formulada
para explicar os dados obtidos deve ser capaz de acomodar não só os dados
até então obtidos (padrões atestados e sua variação, se existente) mas também prever dados ainda não atestados; (v) teorias simples (i.e., alicerçadas
num conjunto definido de pressupostos claros e coesos) mas com poder
explicativo alargado (i.e., capazes de explicar simultaneamente um número
amplo de défices observados na síndrome) são preferidas. Os dados reportados sobre flexão verbal em agramatismo sugerem défices seletivos no
domínio: T/Asp<Agr/M e passado<não passado. Tais défices, contudo, não
se manifestam sempre, em todos os pacientes e em todas as tarefas, o que
significa que as categorias T e Asp ou o traço [+ passado] não se encontram
ausentes da gramática dos pacientes (o que aconteceria se postulássemos a
perda dessas representações linguísticas). Significará, antes, que os pacientes com agramatismo têm tais representações preservadas, mas que, em
determinados momentos não as conseguem usar corretamente, ocorrendo
erros ao nível da sua produção e compreensão. Aparentemente, em determinados momentos, os pacientes não conseguem processar tais representações de forma correta, i.e. como normalmente ocorre em linguagem não
patológica. Dito de outro modo, os dados são compatíveis com um défice
de processamento.(31) Segue identificar: (a) quais as representações linguísticas que se apresentam mais vulneráveis e (b) quando e porquê o proces
‑sador falha. Apresentamos, em seguida, uma hipótese.
Salientando as propriedades de T e partindo de dados da compreensão de outros fenómenos linguísticos em agramatismo, Avrutin (2006) e
Piñango (2011)(32) sugerem que as dificuldades identificadas em T decor
‑rem da sua natureza discursiva e que estas traduzem um défice de proces
‑samento mais amplo em agramatismo, que afeta genericamente processos
discursivos. T constitui uma categoria discursiva no sentido em que a
localização temporal de uma dada eventualidade no tempo (a sua referência temporal) é apenas interpretável relativamente a um dado ponto
de referência no tempo, identificado no contexto discursivo (dependência extrassintática). De facto, estudos sobre a compreensão de fenómenos
(31) Um défice de representação não explica a variação intraindividual documentada: não prevê
a possibilidade de o mesmo paciente ser capaz de fazer uso do seu conhecimento linguístico
em determinadas tarefas e não noutras; estando tal conhecimento ausente da sua gramática, o
falante deveria apresentar défices consistentes em todas as tarefas.
(32) Hipótese da sintaxe lenta (Slow syntax hypothesis, SSH).
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linguísticos envolvendo diferentes tipos de dependências (e.g., referência pronominal e interrogativas-que) no grupo clínico demonstram que
a interpretação de dependências extrassintáticas é particularmente difícil
para os pacientes por oposição a dependências puramente sintáticas: (a)
os pacientes com agramatismo manifestam mais dificuldades na interpretação de pronomes não reflexivos (interpretáveis no discurso) do que
de pronomes reflexivos (interpretáveis sintaticamente) (e.g., Grodzinsky
et al, 1993; Ruigendijk e Avrutin, 2003); (b) ocorrem mais problemas
na compreensão de expressões-que ligadas ao discurso (e.g., which boy/
que rapaz) do que de expressões-que ligadas localmente (e.g., who/quem)
(e.g., Hickok e Avrutin, 1996).(33) Crucialmente, as dissociações apontadas constituem previsões de modelos teóricos de descrição dos fenómenos linguísticos em causa (Reinhart e Reuland, 1993; Reuland, 2001) e
são corroboradas por estudos da linguagem não patológica, que concluem
distinções entre os tipos de dependências, sintáticas e extrassintáticas,
nomeadamente custos de processamento mais elevados para estas últimas
(e.g., Shapiro, 2000). Exigindo mais recursos de processamento do que
outros processos linguísticos, a integração de informação extrassintática
(discursiva) será problemática para este grupo de pacientes, cujos recursos
foram afetados pela lesão. Em particular, Piñango (2002) propõe que as
estruturas neurais afetadas(34) desempenharão um papel central no proces
samento de tais dependências, e que, como tal, a implementação (produção
e/ou compreensão) dos fenómenos linguísticos identificados dependerá da
sua integridade. Apesar do seu valor unificador (acomodando um conjunto
alargado de dados típicos na patologia e substituindo um número elevado
de teorias formuladas para explicar fenómenos particulares distintos), a
hipótese apresenta alguns problemas. Em primeiro lugar, carece de maior
elaboração teórica: esta identifica quais os fenómenos afetados na patologia e qual a carga computacional associada ao seu processamento, mas não
esclarece: (a) que recursos (memória de trabalho?) estão implicados no seu
processamento(35), (b) como é que estes são afetados pela lesão, (c) quais
os problemas de processamento decorrentes (diferenças quantitativas e/ou
qualitativas face a processamento normativo?), (d) como é que estes se

(33) A este respeito, veja-se nota 21.
(34) De acordo com a autora, geralmente coincidentes com, embora não restritas a, córtex central
inferior esquerdo (correspondente às áreas de Broadmann 44/45/6).
(35) Para uma hipótese, veja-se, por exemplo, Caplan et al. (2007).

288

Sofia Barreiro

manifestam em ambas as modalidades (produção e compreensão)(36); (e)
em que aspetos concretos do processamento de tais fenómenos há maiores
exigências de recursos do que os disponíveis para os pacientes; finalmente,
(f) que estratégias são aplicadas pelos pacientes sob condições particulares
(e.g., tarefas específicas) de modo a fazer face às suas limitações e de que
forma estas se traduzem no seu desempenho linguístico(37). Em segundo
lugar, a hipótese carece de verificação empírica: a sua premissa central
é formulada a partir de dados diversos recolhidos na literatura, obtidos a
partir de diferentes pacientes, faltando o estudo de diferentes fenómenos
linguísticos com propriedades anafóricas no mesmo grupo de pacientes
para verificar se existe ou não correlação entre os fenómenos. Tanto quanto
sabemos, são apenas conhecidos resultados preliminares em Bos, Dragoy,
et al. (2014), que comprovam a correlação. Outro aspeto a investigar é se
os défices linguísticos identificados são específicos desta síndrome particular, sendo que sintomas semelhantes foram reportados noutras neuropatologias, como afasia fluente (e.g., Bos e Bastiaanse, 2014) e demência do
tipo de Alzheimer (e.g., Fyndanis, Manouilidou, Koufou, Karampekios e
Tsapakis, 2013).

4. Conclusão
Apresentámos anteriormente uma breve revisão da literatura existente sobre
produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo e
de diferentes teorias explicativas dos défices reportados. Concluímos que
não só os dados disponíveis não são conclusivos, estando sujeitos a variação inter- e intraindividual e interlinguística, como as teorias propostas até
à data para explicar os dados obtidos são, no nosso entender, questionáveis,
apresentando pressupostos não consensuais e inconsistências internas bem
(36) Efetivamente, um aspeto a esclarecer é as (as)simetrias entre as modalidades da produção e
da compreensão no que diz respeito ao processamento de fenómenos linguísticos particulares, quer em linguagem patológica quer em linguagem não patológica. Para um contributo,
veja-se, por exemplo, Hendriks (2014).
(37) Como Kolk e Heeschen (1990) referem, é fundamental distinguir entre dois tipos de sintomas: sintomas que traduzem os efeitos diretos da lesão cerebral e sintomas que resultam de estratégias de adaptação aos défices provocados pela lesão cerebral. Ambos podem
manifestar-se no desempenho linguístico dos pacientes. Importa, pois, considerar o papel
de quaisquer mecanismos compensatórios que possam ocorrer após uma lesão neurológica.
Da mesma forma, será útil distinguir entre processos linguísticos que habitualmente tomam
lugar no cérebro de um falante saudável e aqueles que, perante uma perturbação do mesmo,
podem tomar lugar.
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como não validade empírica e poder explicativo limitado. A discussão permitiu realçar problemas e questões em aberto no campo de investigação:
a ausência de uma definição objetiva da patologia e de consenso quanto à
natureza linguística dos défices observados em flexão verbal em agramatismo; o enviesamento linguístico e a diversidade metodológica (ao nível
da seleção de critérios para a constituição de grupos clínicos de estudo, dos
paradigmas de avaliação da linguagem aplicados e das distinções linguísticas sob análise) que marcam o campo de investigação. Sublinhámos ainda
uma possível abordagem para a explicação dos défices observados ao nível
da flexão verbal em agramatismo (cf. Avrutin, 2006; Piñango, 2002, 2011).
Julgamos que o quadro descrito justifica a realização de mais estudos sobre
produção e compreensão de morfologia flexional verbal em agramatismo.
Mais estudos, em diferentes línguas e modalidades, aplicando métodos
comparáveis e tarefas variadas, permitirão a recolha de novos dados e a
reavaliação dos já conhecidos da investigação. Crucialmente, permitirão a
identificação de marcadores linguísticos da patologia e, consequentemente,
uma melhor caraterização da mesma, requisito primeiro para qualquer teoria do agramatismo. Em particular, defendemos que o fenómeno deve ser
estudado a partir de uma perspetiva interdisciplinar, interpretando-o sob
diferentes níveis de conceptualização do processamento da linguagem
humana: linguístico, cognitivo e neural. Decorrendo o agramatismo de
uma lesão cerebral que provoca défices ao nível da linguagem, afetando
propriedades gramaticais específicas, é importante que o campo reúna os
contributos da investigação linguística, psicolinguística, neurolinguística e
clínica, de forma a criar um quadro coerente e coeso, à luz do qual se possa
descrever e interpretar a natureza dos défices linguísticos observados na
síndrome.(38)
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Na área da perceção e produção de uma L2, a idade de aquisição e a quantidade
e qualidade de exposição à língua-alvo são considerados fatores determinantes
no desenvolvimento de um sotaque global (quase) nativo. O presente estudo avalia o efeito relativo destes dois fatores na competência fonológica de falantes de
herança de português europeu (PE). Enunciados orais produzidos por doze falantes
bilingues de português e alemão, residentes na Alemanha, seis falantes monolingues de PE e seis falantes nativos de alemão, utilizadores proficientes de PE como
L2, foram avaliados em termos de sotaque nativo/não nativo, compreensibilidade
e inteligibilidade. Os resultados evidenciam que, a nível de sotaque, os falantes
bilingues apresentam resultados muito próximos dos de falantes nativos de PE, o
que parece indicar que a exposição precoce à língua é um forte preditor de desenvolvimento de sotaque global nativo. A avaliação do grau de compreensibilidade
também indica uma aproximação do desempenho dos falantes bilingues ao dos
monolingues.
Palavras-chave: sotaque global, compreensibilidade, inteligibilidade, língua de
herança
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In the field of L2 perception and production, age of acquisition and amount and
quality of exposure to the target language are crucial factors in the development
of a global (near) native-like accent. This study evaluates the effect of these two
factors on the phonetic competence of heritage speakers of European Portuguese
(EP). The oral productions of twelve speakers of EP as a heritage language, who
live in Germany, six EP monolingual speakers and six native speakers of German,
who are proficient users of EP as a L2, were evaluated in terms of native/non-native accent, comprehensibility and intelligibility of speech. Regarding their accent,
the results show that bilingual speakers were globally perceived as native speakers
of EP, which seems to indicate that early exposure to a language is a strong predictor of global native accent development. The assessment of comprehensibility also
yielded similar results for bilingual and monolingual speakers.
Keywords: global accent, comprehensibility, inteligibility, heritage language

0. Introdução
A investigação na área da perceção e produção de sons de uma L2 tem
mostrado que a idade de aquisição da língua segunda é um fator decisivo
no desenvolvimento da competência fonológica do falante (Abrahamsson & Hyltenstam, 2009). A probabilidade de um falante L2 desenvolver
sotaque não nativo na segunda língua aumenta significativamente com o
avançar da idade (Flege, Munro, & Kay, 1995; Flege, Yeni-Komshian, &
Liu, 1999). Long (1990), por exemplo, propõe a idade dos seis anos como
limite etário crítico a partir do qual a competência fonológica do falante
adquire traços não nativos, justificando esta proposta com a existência de
um período crítico para a aquisição da linguagem. Vários outros proponentes da hipótese do período crítico (e.g. Lenneberg, 1967; Scovel, 1969;
DeKeyser, 2000) sugerem que uma proficiência linguística nativa não é
possível se a idade de aquisição da L2 for após os 12 anos de idade. No
que diz respeito ao sotaque não nativo, a idade tem sido apontada como
um aspeto determinante na produção e perceção dos sons L2. Contudo,
alguns estudos (e.g. Flege, Frieda, & Nozawa, 1997) sugerem que uma
idade de aquisição precoce não implica necessariamente uma produção de
fala L2 sem sotaque não nativo. Igualmente, outros trabalhos propõem que
os falantes com idade de aquisição superior a 12 anos podem aprender a
produzir fala L2 sem sotaque estrangeiro (e.g. Flege, Munro, & MacKay,
1995). Propostas alternativas (Flege, 1995; Flege, Munro, & MacKay,
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1995; Flege, Frieda, & Nozawa, 1997; Guion, Flege, & Loftin, 2000; Piske
et al, 2001; Piske, Flege & MacKay, 2002) não relacionam as dificuldades
de falantes L2 tardios com fatores de maturação biológica, mas sim com o
tipo de exposição à língua-alvo. Segundo Flege e Liu (2001) e MacKay et
al. (2001), os falantes adultos L2 têm significativamente menos input da
L2 e mais contacto com falantes não-nativos, usando com maior frequência
a sua L1. Esta linha de argumentação não atribui as diferenças de sotaque
entre falantes L1 e falantes L2 apenas à idade de aquisição, mas (também)
à quantidade e qualidade de input recebido, assim como à influência da L1,
usada com mais frequência do que a L2 (Piske, MacKay, & Flege, 2001).
Neste âmbito, a competência fonológica de falantes de herança constitui um caso de estudo muito interessante. Falantes de herança são emigrantes de segunda ou terceira geração, que crescem num contexto linguístico
muito particular. Em regra, são expostos desde a nascença à língua de origem da sua família, a sua língua de herança (LH). O contacto com a língua
de herança limita-se à comunicação no seio da família, a períodos de férias
passados no país de origem, alguma exposição através da televisão e (nem
sempre) à frequência de um curso extracurricular de língua de herança.
O contacto com a língua do país de acolhimento intensifica-se a partir do
momento em que a criança entra no infantário ou na escola e começa a
criar laços sociais mais estáveis fora do contexto familiar. Geralmente, a
língua maioritária torna-se a língua dominante destes falantes bilingues.
Neste caso estamos, portanto, perante dois fatores que se contrapõem. Por
um lado, a exposição à língua de herança dá-se desde a nascença, ou seja, a
idade de aquisição favorece o desenvolvimento de uma competência fonológica nativa. Por outro lado, o contacto com a língua de herança é muito
mais reduzido do que o contacto com a língua maioritária, que é a língua
da escolarização e da socialização, o que poderá favorecer processos de
transferência. Uma questão central que advém desta situação linguística
particular é perceber que fatores mais influenciam o desenvolvimento da
competência fonológica, em especial do sotaque, destes falantes bilingues
na sua língua de herança: a suposta vantagem dada pela exposição precoce
à língua ou a aparente desvantagem de um input limitado à LH e maior
frequência de uso da língua maioritária.
A maioria dos estudos sobre o desenvolvimento de sotaque global
nativo/não nativo tem focado falantes adultos que iniciam a aquisição de
uma L2 após os 12 anos (e.g., Bongaerts, Planken, Schils, 1995; Bongaerts
et al., 1997; Moyer, 1999) ou em idade pós-pubertária (e.g. Flege & Fletcher, 1992; Munro, Derwing, 2001). Os estudos que incidem sobre falantes
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bilingues simultâneos são menos frequentes e os seus resultados não são
unânimes, mostrando que a idade de exposição poderá, de facto, não ser a
variável mais decisiva no desenvolvimento da pronúncia, como sugerem
Kupisch et al. (2014).
O objetivo do presente estudo consiste em contribuir para esta
discussão com dados de um grupo de falantes ainda não analisado em
estudos fonéticos: falantes lusodescendentes que cresceram na Alemanha
com exposição regular ao português, no seio da família, e ao alemão, a
língua do meio ambiente. Comparando produções de fala destes falantes
com produções de falantes monolingues de PE e falantes alemães que
aprenderam o português como L2 em fase adulta, estando num nível
muito avançado de aquisição da L2, pretendemos averiguar se os falantes
bilingues apresentam um sotaque em PE mais próximo do dos falantes
monolingues ou se se aproximam mais do sotaque de falantes L2. Este
grupo de falantes de herança partilha com os falantes monolingues a idade
de aquisição da língua portuguesa (à nascença) e com os falantes L2 a
presença dominante do alemão no seu meio ambiente linguístico.
Na secção seguinte serão apresentados alguns estudos prévios sobre
a avaliação de sotaque de populações bilingues.
1. Sotaque nativo/não nativo na aquisição bilingue
Num estudo em que comparam o sotaque de falantes bilingues de
alemão e inglês ou holandês com o sotaque de aprendentes tardios e de
falantes monolingues de alemão, Hopp e Schmid (2013) concluíram que
os falantes bilingues, mesmo já não vivendo na Alemanha há vários anos,
continuaram a ter um sotaque muito semelhante ao sotaque nativo, afastando-se do sotaque de falantes L2 do alemão. Kupisch et al. (2014) mostraram que em falantes bilingues simultâneos de francês e alemão/italiano
e alemão o sotaque nativo foi identificado apenas na sua língua dominante,
apresentando marcas de sotaque não nativo na língua adquirida desde a
infância, que não é a língua do meio ambiente. Também Oh, Jun, Knightly e Au (2003), num estudo sobre falantes de origem coreana a viver
nos EUA, que tiveram contacto muito reduzido com o coreano durante a
infância, sugerem que a exposição precoce à língua não garante a aquisição nativa dos padrões fonéticos da mesma, se a exposição for muito
limitada. No entanto, há dados que indicam que a exposição precoce traz
vantagens, pois num estudo sobre a realização de VOT (tempo de início de
vozeamento), os participantes coreano-descendentes apresentaram resulta-
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dos muito mais próximos de falantes nativos do coreano, comparando com
aprendizes tardios desta língua. Conclusões semelhantes foram também
apresentadas por Au, Knightly, Jun e Oh (2002) e Knightly, Jun, Oh e Au
(2003) em estudos sobre a produção de VOT por falantes hispano-descendentes com caraterísticas semelhantes às dos participantes coreanos (ou
seja, com contacto muito limitado ao espanhol na infância). Já Fowler,
Sramko, Ostry, Rowland and Hallé (2008), que estudaram bilingues simultâneos de inglês e francês, também em relação à sua realização de VOT,
concluíram que os dois sistemas linguísticos de falantes bilingues tendem
sempre a influenciarem-se mutuamente, mesmo quando os falantes crescem
com contacto muito regular com ambas as línguas. Neste sentido apontam
também as conclusões do estudo de Stangen et al. (no prelo) sobre falantes
bilingues de turco e alemão, residentes na Alemanha. As autoras mostram
que, apesar de apresentarem alta proficiência em ambas as línguas, apenas
um número reduzido de falantes de herança turcos são avaliados como
tendo um sotaque nativo em ambas as suas línguas. A maioria apenas é
considerada ‘nativo’ a nível da pronúncia do alemão, a língua maioritária.
Vários participantes são mesmo julgados como evidenciando um sotaque
estrangeiro em ambas as suas línguas, o alemão e o turco, o que parece
indicar que, apesar de terem exposição às duas línguas desde a nascença/
infância precoce, outras variáveis linguísticas e extra-linguísticas podem
influenciar o desenvolvimento da pronúncia de bilingues de herança.
Além de comparar as produções orais de diferentes tipos de falantes
quanto à avaliação do seu sotaque por parte de falantes nativos de uma
língua, vários estudos conduzidos nesta área também pretenderam analisar a relação entre a avaliação de sotaque estrangeiro e o grau de inteligibilidade e de compreensibilidade dos enunciados orais produzidos pelos
mesmos falantes. Neste âmbito, destacam-se os trabalhos desenvolvidos
por Murray Munro e Tracey Derwin (Munro & Derwin, 1995; Derwin &
Munro, 1997, entre outros), segundo os quais o sotaque, a compreensibilidade e a inteligibilidade são três dimensões globalmente autónomas mas
que podem influenciar-se. A inteligibilidade refere-se à perceção da qualidade do enunciado que se pode ouvir com maior ou menos clareza e que
é compreendido (ou não) pelo ouvinte. Esta dimensão é usualmente analisada através de transcrições ortográficas de palavras, sintagmas ou frases.
A compreensibilidade refere-se à faculdade de descodificar e apreender a
mensagem de um enunciado oral. A facilidade ou dificuldade em perceber
um determinado enunciado oral é normalmente medida através de escalas
de Likert. A dimensão sotaque refere-se à perceção do ouvinte relativa-

302

Anabela Rato / Cristina Flores / Daniela Neves / Diana Oliveira

mente ao grau de sotaque do falante, ou seja, quão próximo ou distante
o sotaque é relativamente à pronúncia nativa. Os métodos utilizados para
avaliar de grau de sotaque podem ser vários, incluindo o uso de escalas
de Likert, de escalas contínuas ou avaliações binárias. (Munro & Derwin,
1995). Assim, as avaliações que foram realizadas por ouvintes nativos de
inglês das produções orais de falantes chineses de inglês L2, estudados em
Munro e Derwin (1995), demonstraram que existe uma certa correlação
entre o grau de inteligibilidade e de compreensibilidade e entre o grau de
compreensibilidade e de sotaque. No entanto, este estudo em particular
concluiu que a correlação entre estas três dimensões não foi muito forte
nem consistente em todos os falantes. Os autores mostraram ainda que um
forte sotaque global não nativo não influenciou (i.e., não impediu) necessariamente a inteligibilidade e a compreensibilidade dos enunciados orais
produzidos por falantes chineses. Além disso, os resultados sugerem também que os avaliadores falantes de inglês L1 foram consistentemente mais
severos a julgar o sotaque global do que a avaliar o grau de compreensibilidade e inteligibilidade da fala L2 produzida pelos participantes chineses.

2. Os sistemas fonológicos do português europeu e do alemão
Nesta secção, comparamos sucintamente as principais caraterísticas dos
sistemas fonológicos do alemão e do português europeu, destacando as
diferenças entre as duas línguas que poderão estar na origem de processos
de transferência interlinguística e consequente desenvolvimento de sotaque estrangeiro. Sabendo que existem diferentes propostas para a descrição
do sistema de sons de ambas as línguas, nomeadamente para o número de
fonemas atribuído a cada uma, recorremos essencialmente às descrições
de Barroso (1999), Mateus (1990) e Mateus et al. (2005) para o PE e de
Flämig (1991) e Kohler (1995) para o alemão.

2.1. O sistema consonântico
O sistema consonântico do PE apresenta 19 fonemas (Faria et al., 1996;
Mateus, Falé & Freitas, 2005). O alemão, seguindo Flämig (1991), tem 20
fonemas, contudo, possui um conjunto maior de sons consonânticos que
não têm função distintiva e, por isso, a sua classificação enquanto fonema/
fone não reúne consenso. A Tabela 1 apresenta, de forma contrastiva, os
sistemas consonânticos de ambas as línguas, indicando os fonemas e respetivas realizações fonéticas.
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Tabela 1. Fonemas consonânticos do português europeu e do alemão e
respetivas realizações fonéticas.

português

alemão

português

alemão

/p/

[p]

/p/

[p, ph]

/s/

[s]

/s/

[s]

/b/

[b, β]

/b/

[b]

/z/

[z]

/z/

[z]

/m/

[m]

/m/

[m]

/ʃ/

[ʃ]

/ʃ/

[ʃ]

/f/

[f]

/f/

[f]

/ʒ/

[ʒ]

/ʒ/

[ʒ]

/v/

[v]

/v/

[v]

-----------------

/ç/

[ç, x]

/t/

[t]

/t/

[t, t ]

/ɲ/

[ɲ]

-----------------

/d/

[d, ð]

/d/

[d]

/ʎ/

[ʎ, ɫ]

-----------------

/n/

[n]

/n/

[n, ŋ]

/k/

[k]

/k/

[k, kh]

/l/

[l, ɫ]

/l/

[l]

/g/

[g, ɣ]

/g/

[g]

/r/

[ɾ]

/r/

[r, R]

*(/j/

[j])

/j/

[j]

/r̄ /

[r, R]

-----------------

*(/w/

[w])

-----------------

-----------------

/h/

[h]

-----------------

/ts/

[ts]

-----------------

( /ʔ/

[ʔ] )

-----------------

/pf/

[pf]

h

* A inclusão de /j/ e /w/ no inventário consonântivo português, proposta por Barroso (1999) e
Morais Barbosa (1983) é contestada por Mateus et al. (1990) e Mateus, Falé e Freitas (2005), No
entanto, esta é uma discussão que não tem relevância para o presente estudo. Optámos por incluir
as semivogais aqui por razões de apresentação contrastiva com o alemão, no qual /j/ é considerado
uma consoante (Flämig, 1991).

Como se pode verificar na Tabela 1, em ambos os sistemas há fonemas que podem ser considerados como correspondentes, por partilharem
os mesmos traços distintivos. Ao contrário do português, o alemão tem
oclusivas surdas aspiradas ([ph, th, kh] como realizações fonéticas de /p, t,
k/, respetivamente, em início de palavra. Por sua vez, o alemão não tem os
fones fricativos não estridentes ou espirantes [β, ð, ɣ], que em PE ocorrem
em posição intervocálica e pré-consonântica (i.e., nos grupos consonânticos homossilábicos br, bl, dr, dl, gr e gl). O português inclui os fonemas
palatais /ɲ/ e /ʎ/, inexistentes no alemão. Por sua vez, o alemão possui
o fonema /h/ em posição inicial de sílaba e a consoante nasal velar [ŋ]
em posição final. Além disso, o alemão, ao contrário do português, possui
a oclusiva glotal [ʔ], que precede vogais em posição inicial de palavras,
embora o estatuto deste som enquanto fonema não reúna consenso entre
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os foneticistas. Também o estatuto de /ʒ/ é debatido, pois, apesar de ter
valor distintivo no sistema alemão, ocorre apenas em estrangeirismos, pelo
que não é considerado um som alemão. Outro fonema alemão sem correspondência em português é a consoante fricativa /ç/, realizada, de forma
complementar, como palatal [ç] ou velar [x], conforme o som precedente.
O português e o alemão também apresentam diferenças relativamente às
aproximantes palatal /j/ e velar labializada /w/, que em português ocorrem
em posição intervocálica. O alemão só dispõe de /j/, que ocorre em posição
inicial de sílaba. Uma diferença marcante entre o alemão e o português diz
respeito às consoantes vibrantes /r/ e / r̄ /, realizadas como [ɾ] e [r, R], respetivamente. Os fones [r, R] são variantes livres, ou seja, são alofones que
decorrem da diversidade dialectal, sociolectal ou idiolectal (Mateus et al.,
2005). A norma padrão alemã só dispõe da vibrante uvular [R], existindo
variação dialetal quanto à ocorrência de [r]; já [ɾ] não tem equivalente em
alemão. Por sua vez, a língua alemã dispõe das consoantes africadas /pf/
e /ts/ em posição inicial de sílaba, cuja classificação fonemática, porém,
também não é unânime. Por fim, o alemão e o português apresentam substanciais diferenças quanto à distribuição dos fonemas e suas posições de
neutralização.(1) Assim, por exemplo, as oposições que, no português,
envolvem os fonemas sibilantes e chiantes (/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/), nasais (/m/, /n/,
/ɲ/), laterais (/l/, /ʎ/) e vibrantes (/r/, / r̄ /) neutralizam-se em certas posições.
A posição final de sílaba é aquela em que todas as oposições neutralizáveis
se neutralizam. O contóide lateral velarizado [ɫ] é a realização fonética do
arquifonema lateral /L/ nesta posição. O arquifonema sibilante-chiante /S/
pode realizar-se, nesta posição, e em função do contexto, como [ʃ] (antes
de contóide surdo ou de pausa), [ʒ] (se seguido de contóide sonoro) ou [z]
(devido a um processo de ressilabificação). No alemão, por exemplo, as
sibilantes /s/ e /z/ só formam par distintivo em posição intervocálica, apresentando uma distribuição complementar nas posições iniciais e finais de
sílaba (/s/ só ocorre em final de sílaba e /z/ em início).

2.2. O sistema vocálico
Ao nível fonológico, o sistema vocálico do português europeu contém sete
vogais orais (/i/, /e/, /E/, /a/, //, /o/, /u/), segundo Mateus, Falé e Freitas
(2005). Ao nível fonético, o inventário do português inclui nove vogais
(1) Quando tal se verifica, o conjunto de fonemas em causa passa a ser identificado por um arquifonema, representado, geralmente, por letra maiúscula (Mateus et al., 2005)
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orais e cinco nasais (Barroso, 1999), apresentadas na Tabela 2. O alemão
tem 16 vogais, representadas na Tabela 3. Uma diferença fundamental
entre ambos os sistemas está relacionada com o facto de o português, ao
contrário do alemão, possuir vogais nasais. As cinco vogais nasais ocorrem
em posição pré-tónica e em posição pós-tónica ocorrem apenas duas ([ɐ̃],
[ũ]) (Barroso, 1999). Por sua vez, em alemão, a ‘duração’ é um traço distintivo, originando a distinção entre oito vogais longas e oito vogais curtas.
Enquanto em português todas as vogais anteriores são não arredondadas e
as posteriores são arredondadas, o alemão distingue entre vogais anteriores
arredondadas e não arredondadas, tendo as vogais /Y, y:, ø:, œ/, inexistentes em português.
Tabela 2. Fonemas vocálicos do PE (ao nível fonético).
Anteriores
Vogais orais

Posteriores

Fechados

[i]

[ɨ]

[u]

Semifechados

[e]

[ɐ]

[o]

Semiabertos

[ɛ]

[ɔ]

Abertos
Vogais nasais

Centrais

[a]

Fechados

[ĩ]

Semifechados

[ẽ]

[ũ]
[ɐ]̃

[õ]

Tabela 3. Fonemas vocálicos do alemão (ao nível fonético).

Vogais longas

Vogais curtas

Anteriores
Fechados

Centrais

Arredondado

não arred.

[y]

[I]

[œ]

[ɛ]

Semifechados
Semiabertos

[ɔ]
[a]

Fechados

[y:]

Semifechados

[ø:]

Abertos

[ʊ]
[ə]

Abertos

Semiabertos

Posteriores

[i:]

[u:]

[e]

[o:]

[ɛ:]
[a:]
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2.3. A prosódia
A nível suprassegmental, tanto o alemão como o PE têm várias caraterísticas em comum. Ambas são línguas acentuais, ou seja, o acento é uma propriedade prosódica com valor distintivo, distinguindo significados (acento
de palavra) e marcando unidades rítmicas (acento nuclear e acento de frase)
(Barroso, 1999). Em PE, o acento pode recair sobre a última, penúltima ou
antepenúltima sílabas, predominando, no entanto, os vocábulos acentuados
na penúltima sílaba (esquema acentual paroxítono). Em alemão existe uma
tendência para acentuar a primeira sílaba da palavra. Em ambas as línguas,
a entoação tem igualmente uma função contrastiva, diferenciando, por
exemplo, uma interrogação de uma afirmação. Igualmente, as duas línguas
têm também ritmo acentual, uma vez que apresentam variação na duração
das sílabas, originando diferentes modelos rítmicos.

3. O presente estudo
3.1. Participantes
Neste estudo, participaram 24 falantes de português europeu, cujas produções de fala foram avaliadas por um grupo de 45 falantes nativos de PE.
Nesta secção serão descritos os três grupos de falantes, nomeadamente o
grupo de falantes bilingues (i.e., o grupo experimental), o grupo de falantes
monolingues e o grupo de aprendentes de PE (i.e., os dois grupos de controlo). Na secção seguinte serão apresentados os avaliadores.
O grupo de falantes bilingues incluiu 12 participantes com idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos de idade (média = 23.08; DP = 4.01), dez
do sexo feminino e dois do sexo masculino. Os dados biográficos e sociolinguísticos foram recolhidos através de uma entrevista semiestruturada, gravada
e posteriormente transcrita Todos os participantes cresceram em contexto de
migração num país de expressão alemã, dez participantes na Alemanha e dois
na parte alemã da Suíça. Nove participantes nasceram no país de emigração
e três emigraram com os pais até aos três anos de idade. Seis participantes
viviam ainda na Alemanha, enquanto os outros seis tinham acabado de se
mudar para Portugal no momento da recolha de dados, onde tinham iniciado
um curso universitário (tempo de estadia em Portugal: 3 a 12 meses) (2).
(2) Um teste de correlação Spearman revelou não haver associação entre o grau de sotaque atribuído aos falantes e o tempo de estadia em Portugal, no caso dos falantes regressados (rs = .083,
p = .797). Por este motivo, excluímos o fator tempo de residência em Portugal da nossa análise.
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Todos os doze participantes cresceram com exposição diária ao português, falado no contexto familiar. Em todos os casos, o português era
a língua predominante em casa, sendo o uso do alemão no seio da família restringido à comunicação entre os irmãos. Além do uso do português
como língua da família, os participantes também reportaram usar a sua
língua de herança com outros falantes lusodescendentes, sobretudo adultos, em convívio com vizinhos, durante a frequência da missa, da catequese, de associações de cariz cultural ou desportivo (i.e., em contextos
de socialização) e do curso extracurricular de português língua de herança.
Todos os participantes frequentaram estas aulas de português, ministradas uma a duas vezes por semana (2 a 4 horas) em horário extra-letivo,
entre 7 a 12 anos (média de frequência = 10.00; DP = 1.76). Nestas aulas
extracurriculares aprendiam sobretudo a ler e a escrever em português.(3)
Quando questionados sobre a língua que consideravam ser a sua língua
dominante, todos os participantes indicaram o alemão como a língua na
qual se sentiam mais confortáveis, considerando-se mais proficientes na
língua dominante do que na língua de herança. Mesmo assim, todos afirmaram gostar de falar português e expressaram uma forte ligação ao país de
origem. Todos os falantes completaram o ensino secundário e estavam, no
momento da recolha, a frequentar (9 participantes) ou já tinham terminado
um curso superior (3 participantes). As famílias dos participantes bilingues
eram oriundas do norte de Portugal (duas são do distrito de Vila Real, três
do distrito do Porto e as restantes do distrito de Braga).
O grupo de falantes L2 foi constituído por seis participantes com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos (média de idades = 30.33;
DP = 6.53), quatro do sexo feminino e dois do sexo masculino. Todos os
participantes têm ou estão a frequentar um curso superior. O primeiro contacto com a língua portuguesa surgiu nestes falantes já na idade adulta,
depois dos 20 anos de idade, e o interesse puramente pessoal foi o motivo
apresentado por todos eles para terem começado a aprender a língua. Relativamente ao uso da mesma, todos os falantes dizem usar esta língua, a par
da sua L1, quase diariamente no contexto laboral/universitário, tendo o

(3) Atualmente as aulas de PLH são coordenadas pelo Camões. Instituto da Cooperação e da
Língua através do serviço de Coordenação do Ensino de Português na Alemanha. A publicação da Portaria nº 232/2012 de 6 de agosto veio unificar o ensino de português no estrangeiro
(EPE), estabelecendo um sistema de avaliação e certificação que abarque todo o tipo de
ensino no estrangeiro (incluindo o ensino do PLH), o Quadro de Referência para o Ensino
Português no Estrangeiro (QuaREPE).

308

Anabela Rato / Cristina Flores / Daniela Neves / Diana Oliveira

certificado de nível B2/C1 do QECRL.(4) Consideramos importante salientar que a aquisição da L2 foi feita por todos os falantes de forma formal em
contexto de sala de aula.
Os seis falantes monolingues que integraram o grupo de controlo
tinham entre 26 e 43 anos (média de idades = 32.17; DP = 7.65). Tal como
no grupo de falantes L2, dois eram do sexo masculino e quatro do sexo
feminino. Três falantes eram licenciados e três tinham o diploma de 12º
ano. Aquando da realização das entrevistas, todos os participantes viviam
na cidade de Braga, no norte de Portugal. Nenhum falante monolingue
reportou ter conhecimentos da língua alemã, mas todos aprenderam inglês
e outra língua estrangeira (francês ou espanhol) durante o seu percurso
escolar. Também os falantes bilingues e os falantes de PL2 referiram que
dominam outras línguas estrangeira (inglês, espanhol, francês), no entanto,
esta variável não foi analisada no presente estudo.

3.2. Método
3.2.1. Os avaliadores

O grupo de avaliadores (26 M e 18 H, média de idades= 20.6 anos;
DP=3.1), naturais de e residentes no norte de Portugal, foi composto por
estudantes universitários da licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias. Este grupo de avaliadores, com noções básicas de treino em fonética
(articulatória) foi selecionado porque os conhecimentos de linguística e de
outras línguas podem ter um efeito positivo na confiabilidade inter-avaliadores (Thompson, 1991). Os avaliadores reportaram ter também diferentes níveis de proficiência de outras línguas europeias, nomeadamente
de inglês, francês e castelhano. É de salientar que foram apenas incluídos
aprendentes de alemão como língua estrangeira com um nível A1 ou A1+
(iniciação), segundo o QECRL.(5) Para além disso, nenhum dos avaliadores
permaneceu num país de língua alemã, por mais de um mês. Todos os avaliadores reportaram não ter deficiência auditiva.
3.2.2. Estímulos

Os estímulos foram retirados de entrevistas orais conduzidas no âmbito
de diferentes projetos de investigação. A recolha de dados dos doze falan(4) Quadro europeu comum de referência para as línguas (QECRL).
(5) Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (níveis A1 e A2: utilizador elementar; níveis B1 e B2: utilizador independente; C1 e C2: utilizador proficiente).
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tes bilingues foi feita no âmbito do projeto FCT O Bilinguismo Luso-alemão no Contexto Europeu e das Ações Integradas Luso-alemãs Erosão
e mudança linguística: uma pesquisa sobre o português falado por emigrantes de segunda geração (6). A recolha de dados consistiu na realização
de entrevistas semiestruturadas que se centraram em tópicos biográficos e
sociolinguísticos, assim como na comparação entre Portugal e Alemanha,
relativamente a assuntos culturais e políticos. Além disso, foi pedido aos
participantes que narrassem uma história e descrevessem uma imagem.
Os dados dos falantes L2 foram recolhidos na Universidade de Frankfurt, Alemanha, no âmbito do projeto FCT Português Língua de Herança
e Mudança Linguística(7). Foram realizadas entrevistas a dez falantes com
a duração média de 13 minutos, com estímulos visuais e perguntas formuladas no sentido de obter um discurso variado do ponto de vista das
sequências discursivas. Estes participantes são falantes nativos do alemão,
com um tempo de aprendizagem do português de pelo menos quatro anos.
De seguida foram selecionados seis falantes de nível linguístico sensivelmente mais homogéneo, de cujas entrevistas foram retiradas três frases.
As entrevistas aos seis falantes monolingues que integram o grupo de controlo foram realizadas no âmbito do projeto Perfil Sociolinguístico da Fala
Bracarense.(8) Os estímulos selecionados nos três grupos de participantes
apresentam duração e estrutura semelhantes.
3.2.3. Testes

Os três testes aplicados ao grupo de 45 avaliadores portugueses foram realizados nas mesmas condições e seguindo procedimentos idênticos. Uma
vez que os três testes incluíram os mesmos estímulos, a sua ordem de realização, com um hiato temporal de uma semana entre cada teste, não foi
aleatória. Uma vez que não há consenso relativamente à ordem sequen(6) Projeto I&D da FCT O bilinguismo luso-alemão no contexto europeu [POCI/LIN/59780/2004],
em execução de 1.1.2005 a 30.6.2008. Ações Integradas Luso-alemãs DAAD-CRUP Erosão
e mudança linguística: uma pesquisa sobre o português falado por emigrantes de segunda
geração, [Referência: Ações Integradas Luso-Alemães 2010-2011 - Ação Nº A-18/10, Procº
AI-A/09], em parceria com a Universidade de Hamburgo, execução 1.1.2010 – 31.12.2011
(7) Projeto Exploratório FCT Português como Língua de Herança e mudança linguística
[EXPL/MHC-LIN/0763/2013], em execução de 15.3.2014 a 15.5.2015 (coord. Cristina Flores / Universidade do Minho).
(8) Projeto FCT Perfil Sociolinguístico da Fala Bracarense [FCT PTDC/CLE-LIN/112939/2009],
em execução de 2011 a 2014 (coord. Pilar Barbosa / Universidade do Minho). https://sites.
google.com/site/projectofalabracarense/
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cial de realização dos testes (cf. Munro & Derwing, 1995; Jułkowska &
Cebrian, 2013) e tendo em conta que se pretendia evitar efeitos de familiarização nas avaliações de sotaque global, iniciou-se o estudo com o teste
de avaliação de sotaque ao qual se seguiu o teste de compreensibilidade e,
por último, o teste de inteligibilidade, que foram requerendo gradualmente
maior grau de atenção percetiva. O teste de avaliação global de sotaque foi
realizado individualmente numa sessão de 45 minutos, numa sala de computadores. Na semana seguinte, foi realizado o teste de compreensão numa
sessão de 25 minutos em condições idênticas e, na terceira semana, numa
sessão de 45 minutos os avaliadores realizaram o teste de inteligibilidade.
3.2.3.1. Teste de avaliação de sotaque

O teste de avaliação de sotaque global incluiu estímulos produzidos por
vinte e quatro falantes, tal como descrito na secção 3.2.1. Os estímulos
foram avaliados por 45 falantes monolingues de português europeu quanto
ao sotaque e grau de certeza.
Os estímulos incluíram três frases de cada um dos 24 falantes, num
total de 72 frases, que foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios: (i) frases completas (ii) sem erros morfossintáticos ou lexicais; (iii)
sem hesitações, (iv) pausas (longas); e sem referências socioculturais (referentes ao país ou situação linguística). Uma vez que a duração das frases
se encontrava dentro dos limites da memória sensorial auditiva (cerca de
2-4 segundos, Goldstein, 2011), as três frases foram concatenadas com um
intervalo inter-estímulos (ISI) de dois segundos para que suficiente informação segmental e suprassegmental fosse apresentada para a avaliação. A
velocidade de elocução foi calculada dividindo o número total de sílabas
pela duração da frase (medida em segundos; sílaba por segundo = sps). A
Tabela 4 apresenta informação sobre média de duração das frases e média
de velocidade de elocução. A duração média das frases produzidas pelos
três grupos de falantes não diferiu significativamente (F (2.21) = .37, p
> .05), mas a velocidade de elocução diferiu de acordo com o grupo de
falantes (F (2.21) = 12.47, p = 000). Tal como expectável, os testes post-hoc de Gabriel revelaram que a velocidade de elocução dos aprendentes
de português L2 foi significativamente mais lenta (sps = 0.23) do que a dos
falantes monolingues de português (p = .000) (sps = 0.14) e a dos falantes
bilingues (p = .01). No entanto, não se verificaram diferenças significativas
entre a velocidade de elocução dos falantes monolingues e a dos falantes
bilingues. (p = .05). Estes dados parecem indicar que há uma associação
entre a velocidade de elocução e a proficiência linguística do português.
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Tabela 4. Médias de duração e velocidade de elocução das frases.
Falantes

Duração média (DP)

Velocidade de fala (DP)

Mon (L1)

3.6s (0.4s)

0.14s (0.03s)

L2

3.7s (0.3s)

0.23s (0.02s)

Bil (2L1)

3.5s (0.6s)

0.19s (0.03s)

Os 24 estímulos (24 sequências de três frases produzidos por 24
falantes) tinham uma duração idêntica (duração média=10.6s; DP= 1.5)
e foram apresentados duas vezes de forma aleatória, ao longo do teste,
totalizando 48 itens. Uma vez que estudos prévios (e.g., Flege, & Fletcher,
1992; Munro & Derwing, 1994) demonstraram que a familiarização com
o conjunto de estímulos conduz a avaliações mais rigorosas, apenas foram
consideradas para análise as avaliações da segunda apresentação de cada
estímulo.
Os estímulos áudio foram apresentados aos avaliadores individualmente, usando, para a realização dos três testes, a aplicação de software
TP, v.3.1 (Rauber et al., 2012) numa sala de computadores, com auscultadores NGS MSX6 Pro. Antes do teste, foram dadas instruções sobre os
procedimentos a seguir, oralmente e depois em texto escrito (visível no
ecrã do teste). Depois, os avaliadores realizaram uma tarefa de treino que
incluiu quatro sequências de frases que não foram incluídas no teste: uma
sequência de frases produzidas por um falante monolingue, uma produzida
por um falante L2 com um sotaque alemão percetível e vincado e duas
sequências produzidas por dois falantes de herança, para que os ouvintes
pudessem “calibrar” a sua perceção auditiva ao identificar os dois exemplos extremos do “sotaque português”. Não foram dadas quaisquer informações sobre quais eram as L1 e L2 dos falantes. O teste de avaliação de
sotaque global consistiu em dois momentos. No primeiro momento, depois
de ouvirem a sequência de três frases, os ouvintes avaliaram o sotaque do
falante como “nativo” ou “não nativo” de português europeu. É de realçar que foram dadas indicações aos avaliadores para classificarem como
“nativo” os sotaques regionais da zona norte do país. Esta avaliação foi
seguida pela indicação do grau de certeza numa escala de três pontos (1 =
certeza; 2 = semi-certeza; 3 = incerteza) (Hopp & Schmid, 2013; Kupisch
et al., 2014). Para análise estatística, esta escala foi convertida numa escala
de Likert de seis pontos (1 = certeza de sotaque nativo; 2 = semi-certeza de
sotaque nativo; 3 = incerteza de sotaque nativo; 4 = incerteza de sotaque
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não nativo; 5 = semi-certeza de sotaque não nativo; 6 = certeza de sotaque
não nativo). Depois de realizarem o teste, os 45 avaliadores responderam a
um questionário sobre quais os aspetos fonéticos (pronúncia dos segmentos fonéticos, acentuação de palavra, entoação das frases, etc.) que determinaram a classificação dos estímulos como tendo um sotaque não nativo
e sobre qual/quais a/s língua/s materna/s dos falantes identificados como
tendo um sotaque global não nativo.
Este teste teve como objetivo principal verificar se os avaliadores,
falantes nativos de português europeu, identificam o sotaque dos falantes
de herança de português que vivem num país onde a língua dominante é
o alemão como sendo (i) mais semelhante ao sotaque dos falantes monolingues que vivem em Portugal ou (ii) mais semelhante ao sotaque de
aprendentes alemães com um nível elevado de proficiência linguística do
português como L2.
3.2.3.2. Teste de compreensibilidade

O teste de compreensibilidade incluiu 72 estímulos produzidos pelos vinte
e quatro falantes de português europeu descritos anteriormente. Neste
teste, as três frases produzidas pelos 24 falantes foram apresentadas uma
vez isoladamente e de forma aleatória. Os procedimentos foram os mesmos
descritos na secção 4.2.2.
O teste incluiu uma primeira fase de treino, em que quatro frases, não
incluídas no teste, foram apresentadas auditivamente aos participantes.
Depois desta fase, seguiu-se o teste que consistiu na avaliação das frases
quanto à sua compreensibilidade, ou seja, a perceção do ouvinte quanto
ao grau de facilidade e/ou dificuldade de compreensão do enunciado oral
(frase). Numa escala de seis pontos, correspondendo o número 1 a uma
frase muito fácil de compreender e o número 6 a um enunciado muito difícil de compreender, os ouvintes indicaram o grau de compreensibilidade de
cada frase, isto é, quão fácil ou quão difícil de perceber era a frase.
Este teste pretendia testar se o grau de compreensibilidade das frases
produzidas pelos três grupos de falantes variava de acordo com o perfil de
cada grupo e se havia uma associação entre os dados do teste de sotaque
global e os deste teste.
3.2.3.3. Teste de inteligibilidade

Para avaliar o grau de precisão na produção dos enunciados orais (i.e., a
inteligibilidade dos estímulos orais), os avaliadores ouviram as 72 frases
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produzidas pelos 24 falantes de português que foram apresentadas uma
vez, seguindo os procedimentos supramencionados. O teste de inteligibilidade consistiu numa tarefa de preenchimento de lacunas. O teste incluiu
as 72 frases apresentadas ortograficamente numa folha de papel, às quais
foram retiradas palavras de significação lexical (verbos, nomes, adjetivos
ou advérbios). Mais especificamente, de cada frase foram omitidas três
palavras de conteúdo, o que perfez um total de 9 palavras por falante. Não
foram omitidas palavras em início ou fim de frase para evitar dificuldades
de perceção no início e/ou fim do contínuo sonoro. Desta forma, em cada
frase, o avaliador escreveu manualmente a palavra em falta aquando da
audição do estímulo que foi apresentado auditivamente. Por exemplo, o
avaliador ouvia a frase “A casa dos meus sonhos fica perto do mar.” e
tinha de preencher as três lacunas: “A__________ dos meus __________
__________ perto do mar.”

3.3. Questões de investigação
Muitos dos estudos focados na competência fonológica de falantes bilingues
mostram que a idade de início da aquisição é um fator preditor de desenvolvimento de sotaque não nativo, mas não é a única variável determinante. O
grau de contacto com a língua em aquisição e a frequência de uso da outra
língua parecem também influenciar o desenvolvimento fonético.
Uma vez que este estudo compara grupos de falantes com diferentes
idades de início de aquisição do português, em primeiro lugar, pretendemos saber se:
I) falantes L2 tardios, isto é, participantes que começaram a adquirir
o português em fase adulta, são consistentemente avaliados como tendo
um sotaque não nativo, apesar de apresentarem um elevado nível de proficiência.
A segunda questão constitui a questão de investigação central deste
trabalho. Como os falantes bilingues analisados neste estudo têm exposição diária ao português desde a nascença mas vivem num meio ambiente
em que o alemão é a língua maioritária, considerada a língua dominante de
todos os falantes entrevistados, pretendemos, por isso, saber se:
II) os falantes bilingues são avaliados, por falantes monolingues portugueses, como tendo um sotaque semelhante a falantes nativos residentes
em Portugal. Ou se, pelo contrário, estão mais próximos dos resultados
obtidos por falantes L2 tardios.
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De forma a complementar a avaliação do sotaque global dos falantes
de herança, foram considerados outros dois aspetos relevantes no estudo
da fala não nativa, nomeadamente a compreensibilidade e a inteligibilidade
dos enunciados produzidos pelos falantes de herança. Assim, as frases produzidas pelos dois grupos de controlo (grupo de aprendentes de português
L2 e o grupo de monolingues de português L1) e pelo grupo bilingues
foram avaliadas nas três dimensões de forma a verificar se:
III) há uma associação entre grau de sotaque, compreensibilidade e
inteligibilidade, ou seja, se um grau mais vincado de sotaque não nativo
está relacionado com menor compreensibilidade e menor inteligibilidade
da fala e se um grau de sotaque nativo está, como expectável, relacionado
com maior grau de compreensibilidade e inteligibilidade.

4. Resultados
4.1. Teste de avaliação de sotaque
Comecemos por analisar os resultados da primeira tarefa dos avaliadores:
a decisão se o excerto de fala ouvido era ‘nativa’ ou ‘não nativa’. O gráfico
1 mostra o número de vezes (num total máximo de 45) em que o respetivo
falante foi classificado como nativo, assim como a média por grupo.

Gráfico 1. Número de avaliações ‘nativo’ por falante/grupo
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O primeiro dado a realçar diz respeito à diferença evidente entre
as avaliações dos dois grupos de controlo. No grupo de falantes monolingues, três falantes foram consistentemente avaliados como ‘nativos’
pelos 45 avaliadores e três falantes tiveram 44 avaliações como ‘nativos’
e uma como ‘não nativo’, perfazendo uma média de 44.5 (DP = 0.55). Em
contraste, no grupo de falantes de português L2, os participantes foram
quase consistentemente avaliados como ‘não nativos’. Um falante LE
nunca foi avaliado como tendo sotaque nativo, um falante recebeu 4 avaliações como ‘nativo’, dois falantes foram duas vezes considerados nativos e dois falantes por uma vez, o que perfaz uma média de avaliações
como nativos de 1.67 (DP = 1.37). Estes resultados correspondem ao
pressuposto inicial deste estudo e confirmam a validade dos estímulos.
Mostram também que em geral os falantes L2 têm proficiência bastante
elevada, pois por vezes são mesmo considerados ‘nativos’ por falantes
monolingues do português.
Quanto ao grupo experimental, o grupo de falantes de herança, os resultados apresentam alguma variação. Nove dos doze participantes obtêm
avaliações idênticas à dos falantes monolingues, isto é, são avaliados como
falantes nativos por 42 a 45 avaliadores. Um falante obtém 39 avaliações
como ‘nativo’, enquanto dois têm resultados significativamente inferiores:
a falante Bil_P03 obtém apenas 24 classificações como ‘nativo’ e a falante
Bil_P11 apenas 22. Isto significa que ambos os participantes foram avaliados como sendo não nativos por cerca de metade dos avaliadores). Neste
grupo, a média de avaliações como ‘nativo’ é de 39.92 (DP = 8.08). Como
confirma a distribuição dos dados, representada na Caixa de Bigodes (gráfico 2) que se segue, os participantes Bil_P03 e Bil_P11 são consideradas
outliers, por apresentarem resultados bastante dispersos da média geral do
seu grupo. Porém, também é de realçar que, apesar dos resultados serem
inferiores, estes ainda se encontram muito acima dos resultados obtidos
pelos falantes L2.
Em geral, os gráficos 1 e 2 mostram que os dois grupos de controlo se
encontram em extremos opostos quanto à perceção do seu sotaque como
sendo ‘nativo’ ou ‘não nativo’ e o grupo experimental encontra-se muito
próximo do grupo de falantes monolingues. Uma análise estatística, conduzida no programa SPSS, confirma estas observações. Uma vez que os
grupos não apresentam o mesmo número de falantes, optámos por aplicar
testes não paramétricos para avaliar se as diferenças entre os três grupos
são ou não significativos relativamente a esta primeira tarefa. Como esperado, um teste Kruskal-Wallis, que compara os resultados dos três grupos,
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Gráfico 2. Caixa de Bigodes: Avaliações ‘nativo’ por grupo.

confirma que existem diferenças significativas entre os três grupos (H(2)
= 15.266, p < .001). Testes Mann-Whitney(9) subsequentes mostram que
existem diferenças significativas, tanto entre os falantes monolingues e
os falantes L2 (U = 0.000, p = .003), como entre os falantes bilingues e
os falantes L2 (U = 0.000, p = .001). Por sua vez, a comparação estatística entre os falantes bilingues e os falantes monolingues mostra que não
existem diferenças significativas entre estes dois grupos (U = 16.500, p
= .059).
Como reportado em 3.2.2., o grau de sotaque foi calculado, juntando
a escala de 1 a 3 relativa ao grau de certeza (‘certeza’ – ‘semi-certeza’ –
‘incerteza’) com a primeira decisão (‘nativo’ – ‘não nativo’), obtendo-se
assim uma escala de 1 a 6, na qual 1 corresponde a ‘nativo com certeza’ e
6 a ‘não nativo com certeza’. Os valores obtidos deste cálculo são apresentados no Gráfico 3.

(9) Uma vez que foi necessário fazer três comparações adicionais, foi aplicada a Correção de
Bonferroni, pelo que o nível de significância passou a ser de 0.017.
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Gráfico 3. Grau de certeza de sotaque por falante/grupo

Quanto ao grau de sotaque dos falantes, os resultados são muito semelhantes aos de cima. Em primeiro lugar, é de realçar a diferença evidente
entre os grupos de controlo, que valida a solidez do teste aplicado. No caso
dos falantes monolingues, a média de grau de sotaque atribuído é de 1.06
(DP = 0.07), com valores entre 1.00 e 1.16. No outro extremo, os falantes
L2 foram consistentemente avaliados como tendo um alto grau de sotaque
não nativo. A média global é de 5.82 (DP = 0.13), sendo que os valores
variam entre 5.62 e 6.00.
No grupo dos falantes bilingues de herança, destacamos, mais uma
vez, a variação observada no seio do grupo. Nove dos falantes apresentam
médias de avaliação semelhantes à dos falantes monolingues (próximas do
valor 1). Um participante obtém um valor médio de 1.87, que ainda fica
muito próximo do valor extremo de 1.00. Os dois participantes considerados outliers, apresentam valores médios de 3.29 e 3.51. Estes valores
afastam-se tanto dos valores médios atribuídos aos falantes L2 (5.82) como
aos falantes monolingues (1.06), pelo que concluímos que o sotaque destes
dois participantes apresenta algumas particularidades que causam dificuldades aos avaliadores, mas não é considerado sotaque estrangeiro. Quanto
à média global deste grupo, mesmo com os dois participantes outliers, esta
situa-se muito próxima da média do grupo monolingue (média = 1.66; DP
= 0.85).
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Para a análise estatística recorremos novamente a um teste Kruskal-Wallis, para verificar se os três grupos diferem estatisticamente quanto
ao grau de sotaque percebido. Como esperado, os resultados mostram que
existem diferenças significativas entre os três grupos quanto ao grau de
sotaque detetado (H(2) = 17.552, p < .001). Testes Mann-Whitney adicionais confirmam que os dois grupos de controlo (monolingues e falantes
L2) diferem significativamente (U = 0.000, p = .004). Também os falantes bilingues diferem significativamente dos falantes L2 (U = 0.000, p =
.001). Relativamente à comparação entre os falantes bilingues e os falantes
monolingues, um teste Mann-Whitney mostra que também neste caso as
diferenças entre o grupo monolingue e o grupo bilingue são significativas
(U = 6.000, p = .005). Esta diferença estatística deve-se à maior variação
de resultados no seio do grupo bilingue.

4.2. Teste de Compreensibilidade
Na tarefa de compreensibilidade, os avaliadores deveriam indicar, numa
escala de 1 a 6, o grau de compreensibilidade do estímulo ouvido, sendo 1
“muito fácil de compreender” e 6 “muito difícil de compreender”. Assim,
cada participante obteve 45 avaliações, cujo valor médio é apresentado,
por falante/grupo, no gráfico 4.

Gráfico 4. Grau de compreensibilidade atribuído, por falante/grupo
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Uma primeira observação importante tem a ver com o facto de o grau
médio de compreensibilidade se situar abaixo dos 3 valores em todos os
falantes, mesmo no grupo L2, o que vem demonstrar a alta proficiência
destes participantes.
No grupo de falantes L2, os valores médios de compreensibilidade por
falante situam-se entre os 2.16 e os 2.91. O valor médio é de 2.47 com um
DP de 0.26. O grupo apresenta, portanto, pouca variação no grau de compreensibilidade atribuído aos seus participantes. No outro extremo, o grupo
de falantes monolingues apresenta um valor médio de compreensibilidade
de 1.32 (DP = 0.10), com valores entre os 1.22 e 1.46, o que também é
indicador de avaliações consistentes, com pouca variação.
Relativamente ao grupo de falantes bilingues, o valor médio de compreensibilidade atribuído é muito próximo do valor correspondente ao
grupo de falantes monolingues (média = 1.67, DP = 0.41), porém, neste
grupo os valores mínimo e máximo estão muito mais afastados, variando
entre os 1.26 e os 2.77. A falante Bil_03 destaca-se dos restantes bilingues
por apresentar um grau de compreensibilidade perto dos 3, valor muito
próximo dos valores apresentados pelos falantes L2. Os restantes falantes
bilingues apresentam valores médios abaixo de 2.
Para a comparação estatística entre os grupos corremos em primeiro
lugar um teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Tal como na tarefa anterior, os resultados mostram que existem diferenças significativas entre
os três grupos quanto ao grau de compreensibilidade (H(2) = 14.498, p =
.001). Testes Mann-Whitney adicionais mostram que o grupo de falantes
L2 difere estatisticamente tanto dos falantes monolingues (U = 0.000, p <
.017) como também dos falantes bilingues (U = 5.000, p < .017).
Quanto à comparação entre o grupo de falantes bilingues e o grupo
de falantes monolingues, o teste Mann-Whitney mostra que as diferenças
entre o grupo monolingue e o grupo bilingue são apenas marginalmente
significativas (U = 10.000, p = .015), confirmando a proximidade de avaliação destes dois grupos.

4.3. Teste de Inteligibilidade
No teste de inteligibilidade, os avaliadores deveriam preencher lacunas a
partir dos estímulos ouvidos. Cada frase ouvida tinha três lacunas; foram
selecionadas 3 frases de cada participante, o que perfaz um total de 9 palavras omitidas por falante. Após registar o número de palavras ortograficamente transcritas corretamente, foram analisadas, numa segunda frase,
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as lacunas erradamente preenchidas. Aqui distinguiu-se omissões e erros
relacionados com falta de atenção (p. ex. através do preenchimento da
lacuna com palavras semântica mas não foneticamente relacionadas, como
mulher em vez de pessoa) de erros de semelhança fonética (ex. mil e quinhentos em vez de medicamentos). Nesta contabilização também foram
incluídas as palavras que não foram identificadas corretamente por mais de
três falantes, independentemente da semelhança fonética, pois são indiciadoras de algum problema relacionado com a produção da palavra. Apenas
o segundo tipo de desvios, que consideramos sinalizarem dificuldades de
inteligibilidade, foi considerado para análise.
O Gráfico 5 apresenta a média de identificação correta por falante/grupo
(recorde-se que 9 é o valor máximo).

Gráfico 5. Teste de inteligibilidade: média de acertos por falante/grupo

Na globalidade, os avaliadores não tiveram dificuldade na realização
desta tarefa. A média geral de acerto por falante é de 8.74. O gráfico 5 mostra que a média por grupo é muito próxima deste valor: Bil = 8.77; L2 =
8.76; Mon = 8.65, nenhum participante está abaixo dos 8. Isto significa que
em geral as palavras omitidas no teste foram facilmente recuperáveis através de uma audição única de cada estímulo nos três grupos de falantes. Um
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teste Kruskal-Wallis confirma que não existem diferenças significativas
entre os três grupos (H(2) = 0.510, p = .775). Respetivamente, a média de
desvios motivados por problemas de inteligibilidade também é semelhante
nos três grupos (Bil = 0.19; L2 = 0.19; Mon = 0.28), não se registando
diferenças significativas quanto a este parâmetro (H(2) = 0.357, p = .836).
Curiosamente, os falantes monolingues são os que apresentam uma média
de desvio ligeiramente mais elevada, o que certamente é motivado pelo
ritmo mais acelerado de fala.

4.4. Relação entre as dimensões ‘sotaque global’,
‘compreensibilidade’ e ‘inteligibilidade’.
De forma a verificar se o grau de sotaque nativo estava relacionado
com o grau de compreensibilidade dos enunciados produzidos pelos três
grupos de falantes e com o grau de inteligibilidade medido através do
número de palavras corretamente transcritas ortograficamente, aplicámos
um teste do coeficiente de correlação de Pearson (r). Os resultados indicaram uma correlação positiva significativa entre o grau de sotaque nativo e
o grau de compreensibilidade, r = .886, p = 000. Maior grau de certeza de
sotaque nativo esteve associado a maior facilidade de compreensibilidade.
No entanto, os resultados também revelaram que o grau de sotaque nativo
não esteve associado ao grau de inteligibilidade, r = -.031, p = .89. Uma
vez que não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos
relativamente à média de acertos no teste de inteligibilidade, este resultado
era expectável.
Por último, para examinarmos a relação entre o grau de sotaque nativo
e o grupo de falantes, utilizámos o teste do coeficiente de correlação ponto-bisserial. Os dados não mostraram uma correlação entre o grau de sotaque
e o grupo de falantes, rpb = .45, p = .84.

5. Discussão e conclusões
O presente estudo teve como objetivo perceber se falantes bilingues de português e alemão, que têm contacto com o português desde a nascença, mas
que vivem num ambiente predominantemente alemão, desenvolvem um
sotaque nativo em português, à semelhança de falantes nativos de PE que
crescem em Portugal. Os resultados mostram que a maioria dos falantes
bilingues (=10) apresenta valores de avaliação de sotaque idênticos aos dos
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falantes monolingues, isto é, estes falantes foram avaliados como sendo
falantes nativos do português com um grau de confiança muito elevado.
Estes resultados vão ao encontro da proposta defendida por muitos autores de que a exposição precoce a uma língua favorece o desenvolvimento
de sotaque nativo. Já a exposição tardia em idade adulta parece dificultar
fortemente o desenvolvimento de um sotaque nativo, mesmo que o falante
apresente um nível de proficiência muito elevado na sua L2. De facto, os
falantes do grupo de PL2 foram consistentemente avaliados como detentores de um sotaque não nativo. Esta avaliação é reforçada pelos altos níveis
de confiança das escolhas dos avaliadores (média = 5.89). Podemos, portanto, concluir que a maioria dos falantes bilingues, ao contrário dos falantes L2, não apresenta transferência de propriedades fonéticas do alemão, a
sua língua dominante. Estes resultados vão ao encontro das conclusões de
Hopp e Schmid (2013), segundo os quais, a exposição precoce à língua-alvo é um forte preditor de desenvolvimento de sotaque nativo.
Duas participantes bilingues apresentam, contudo, resultados que se
afastam da média de avaliações deste grupo. Nestes dois casos, menos avaliadores consideram o seu sotaque como sendo nativo e o grau de confiança
das decisões tomadas é menos forte. Temos, portanto, de concluir que o
sotaque destas falantes apresenta particularidades que os outros participantes bilingues não apresentam. Por outro lado, o facto de os resultados
destas falantes também se afastarem dos resultados obtidos pelo grupo de
PL2 mostra que o seu sotaque não é totalmente percebido como sendo não
nativo, situando-se, portanto, entre os dois extremos. Kupisch et al. (2014)
e Stange et al. (no prelo) suportam a ideia de que a idade de aquisição não
seja o único preditor do desenvolvimento nativo de sotaque em contexto de
bilinguismo precoce. Segundo Kupisch et al. (2014), o grau de utilização
das línguas e o ambiente linguístico dominante também parece influenciar este desenvolvimento. Os falantes bilingues analisados no seu estudo,
que cresceram com exposição a ambas as suas línguas (alemão – italiano/
francês) desde a nascença, são avaliados consistentemente como falantes
nativos apenas na língua que é a língua maioritária do país em que vivem.
Na língua minoritária, o grau de incerteza dos avaliadores quanto ao seu
sotaque é muito mais elevado. No caso das duas falantes deste estudo,
ambas usam a língua portuguesa com muita frequência no seu quotidiano,
pois esta é a língua dominante usada em casa com os pais (nenhuma tem
irmãos). Embora seja difícil determinar com precisão o grau de utilização do português no dia a dia das falantes, que certamente é variável, as
informações dadas relativamente ao uso da língua de herança não parecem
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indicar graus diferentes de contacto com o português. Em ambos os casos,
o primeiro contacto intensivo com o alemão deu-se por volta dos 3 anos
quando entraram no infantário, pois antes estiveram em casa com as mães.
A participante BIL_P03 vive há 11 meses em Portugal, pois decidiu ingressar no ensino superior em Portugal; a outra participante (BIL_P11) visita
o país de origem com muita regularidade e tem uma ligação muito forte a
Portugal, expressa na vontade de se mudar para o país de origem quando
terminar o curso superior. Esta participante é a única cuja família é originária de Lamego (os outros participantes, incluindo os falantes monolingues,
são da região Minho), pelo que consideramos a possibilidade de o seu sotaque ter traços dialetais da região de Lamego que o diferencia dos outros
sotaques. Apesar de terem recebido a instrução para considerarem sotaque
dialetal como sotaque nativo do português, os avaliadores podem ter sido
influenciados por marcas dialetais presentes neste sotaque em oposição aos
outros. De qualquer forma, a aparente semelhança entre o perfil linguístico
de todos os falantes bilingues, tendo por base a idade de aquisição das suas
línguas, a dominância linguística e a frequência de uso do português e do
alemão mostra que, além destas variáveis, outros fatores individuais, mais
difíceis de controlar, poderão influenciar o desenvolvimento da competência fonológica de falantes bilingues (ex. aptidão).
Os resultados revelaram ainda que, a nível de sotaque, os falantes
bilingues foram identificados como falantes nativos de PE de modo sistemático e consistente e com elevado grau de certeza, o que parece sugerir que a exposição precoce à língua e o seu uso continuado, mesmo em
contexto de língua minoritária, promoveu o desenvolvimento de sotaque
global nativo. Neste caso particular, a exposição continuada ao português
europeu no contexto familiar, desde a nascença, parece ter contribuído
para uma competência fonológica nativa na primeira língua adquirida. As
duas outras dimensões avaliadas, nomeadamente a compreensibilidade e
a inteligibilidade também aproximam os falantes bilingues dos monolingues, ou seja, as produções de fala do grupo de falantes de herança foram
avaliadas como sendo facilmente compreendidas e perfeitamente inteligíveis. Conclui-se também que existe uma correlação entre estas dimensões,
sobretudo entre a avaliação de sotaque e a compreensibilidade, tal como
reportado por Munro e Derwing (1995). Os enunciados orais dos falantes
monolingues e bilingues, avaliados como falantes nativos de PE, foram
muito facilmente compreendidos, enquanto as produções de fala dos falantes L2, avaliados como não nativos, não foram tão facilmente compreendidos como os enunciados dos outros dois grupos.
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Neste estudo, investiga-se o fenómeno do queísmo no português falado no Norte
de Portugal. Tendo por base 44 entrevistas do corpus do ‘Perfil Sociolinguístico da
Fala Bracarense’, procura-se determinar quais os principais fatores que condicionam a presença/ausência da preposição introdutora de complementos oracionais
oblíquos finitos, selecionados por predicadores verbais, nominais e adjetivais. Procede-se a uma análise multifatorial, envolvendo três variáveis linguísticas – categoria gramatical do predicador, preposição e subtipo de verbo – e duas variáveis
extralinguísticas – idade e escolaridade dos falantes. Os resultados comprovam que
a omissão da preposição é a opção preferida pelos falantes e que a variável ‘preposição’ é a mais significativa. O queísmo ocorre, sobretudo, com as preposições
puramente gramaticais de e em, pelo que se apresenta uma hipótese de explicação
que se baseia no pressuposto de que tais preposições são marcadoras de Caso e de
que as orações de tempo finito, contrariamente às expressões nominais, não necessitam de Caso abstrato.
Palavras-chave: queísmo, português europeu, variação sociolinguística, complementos oracionais oblíquos finitos, teoria do caso.
In this study, we investigate which factors can influence the phenomenon of
queísmo, i.e., the omission of the preposition before oblique finite complements,
in 44 interviews taken from the Sociolinguistic Profile of the Speech of Braga, a
corpus of spoken contemporary Portuguese. The study consists in a multifactorial
analysis involving three linguistic variables — category of the selecting predicate,
preposition and subtype of verb — and two extralinguistic variables — age and
level of education of the speakers.
Our results show that queísmo is indeed the preferred option. Choice of preposition
is the most significant variable, with high rates of queísmo for purely grammatical
prepositions such as de and em. The explanatory account given for this phenome-
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non is based on the assumption that the prepositions in question are Case markers.
Finite clausal complements, unlike noun phrases, do not need Case and this is why
they do not require the presence of the preposition.
Keywords: queísmo, European Portuguese, sociolinguistics variation, finite
oblique clausal complements, case theory.

0. Introdução
A presente investigação tem como tema e objeto de análise o fenómeno do
queísmo(1) no falar bracarense, estudado aqui sob uma perspetiva sociolinguística variacionista. Para melhor conhecermos as condições em que
surge e quais as explicações apontadas para o fenómeno na literatura produzida até ao momento, recorremos a trabalhos desenvolvidos por Mollica
(1989; 1991; 1995), Peres e Móia (1995), Arim (2008) e Barbosa (2013).
Importa salvaguardar que, contrariamente ao espanhol e ao português brasileiro, ainda não existem estudos suficientemente aprofundados sobre o
queísmo para o português europeu; além disso, segundo pudemos averiguar, nenhum dos trabalhos que versam sobre o tema é de cariz sociolinguístico. Esta foi, aliás, uma das principais razões que motivaram o
presente estudo, aliada à necessidade de se comprovarem ou infirmarem
determinadas possibilidades e tendências já indicadas por alguns autores
e, assim, tentarmos colmatar a lacuna existente no estudo de um fenómeno
(cada vez mais) comum e difundido entre os falantes.
Propomo-nos, então, analisar o funcionamento das construções queístas, em registo oral, no português europeu contemporâneo, mais especificamente, no dialeto bracarense, com o propósito de conhecermos e
entendermos o seu comportamento relativamente a três variáveis linguísticas – categoria gramatical do predicador, preposição e subtipo de verbo – e
duas variáveis extralinguísticas – idade e escolaridade.
Para compreendermos quais destas variáveis se apresentam mais significativas e quais os principais fatores que justificam e condicionam a coocorrência de duas construções – com ou sem preposição – na introdução de
(1) Não examinaremos, nesta investigação, o fenómeno inverso do queísmo – o denominado
“dequeísmo”—, que consiste na inserção supérflua da preposição de antes de uma oração
completiva finita. Tanto quanto pudemos observar, as ocorrências de ‘dequeísmo’ na fala
são escassas, pelo que entendemos que se trata de um fenómeno qualitativamente distinto do
queísmo.
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complementos oracionais oblíquos finitos selecionados por predicadores
verbais, nominais e adjetivais, servimo-nos do corpus do Perfil Sociolinguístico da Fala Bracarense (PSFB), como base para a recolha e análise
dos dados.
Começaremos, então, por dedicar uma secção à descrição e explicação
do fenómeno do queísmo, apresentando, de seguida, a metodologia adotada no estudo – informações sobre o corpus do PSFB, método de recolha
dos dados e questões de investigação –, os resultados obtidos por variável
e, finalmente, a discussão acerca da pertinência dos mesmos para o entendimento do fenómeno.

1. O fenómeno do queísmo
Entende-se por queísmo a omissão de preposição(2) antes da conjunção-complementador que em complementos oracionais oblíquos finitos(3),
selecionados tanto por predicadores verbais (1) como por predicadores
nominais (2) ou adjetivais (3):
(1) O professor aconselhou-te que estudasses mais.(4) (vs. aconselhou-te a que…)
(2) Tenho a sensação que o exame vai ser difícil. (vs. tenho a sensação de que…)
(3) Eles estão ansiosos que comecem as férias. (vs. estão ansiosos
por que…)
A possibilidade de supressão da preposição em construções com a
estrutura [verbo/nome/adjetivo + preposição + complemento oracional
finito] pode ser confrontada com a presença obrigatória da mesma preposição quando os predicadores se combinam com argumentos nominais (4)
ou com argumentos oracionais infinitivos (5):
(4) a. O Paulo gosta de elogios.
b. *O Paulo gosta elogios.
(2) O fenómeno do queísmo é tipicamente associado a construções com a preposição de. Neste
estudo, a noção de queísmo é alargada a qualquer preposição (de, a, em, com, por, para…)
que introduza um complemento oracional oblíquo finito selecionado por um predicador.
(3) Neste estudo, apenas analisaremos as orações completivas oblíquas de tipo declarativo,
excluindo as de tipo interrogativo, como em “Não me informaram ainda *(de) [se o avião
vem a horas]” ou “Não me lembro (de) [onde pus as chaves]”.
(4) Assinalamos a negrito o predicador e a itálico o argumento oblíquo.
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(5) a. O Luís esqueceu-se de dar os parabéns à irmã.
b. *O Luís esqueceu-se dar os parabéns à irmã. (Peres e Móia,
1995: 112, 114)
Apercebemo-nos, então, de que, em frases como (4b) e (5b), “a agramaticalidade resultante da supressão da preposição com argumentos nominais [e oracionais infinitivos](5) não suscita geralmente dúvidas a qualquer
falante nativo do português” (Barbosa, 2013: 1889). No entanto, frases
como as expostas nos exemplos (1-3) estão sujeitas a grandes oscilações no
uso e nos juízos dos falantes: “estes dividem-se quanto à obrigatoriedade
ou opcionalidade do uso da preposição, encontrando-se, inclusivamente,
variação no mesmo falante” (idem: 1888).
Mesmo sendo especialmente frequentes na oralidade (mas também em
registo escrito), as construções queístas são ainda tidas por alguns autores
como desviantes à norma-padrão ou, então, preteridas em favor das construções que conservam a preposição. Veja-se, a este respeito, o posicionamento de Peres e Móia: “(…) dado que o nosso principal critério para
ajuizar da gramaticalidade de uma estrutura é precisamente a sua aceitação
por parte dos falantes, não consideramos as estruturas em causa malformadas ou agramaticais, embora prefiramos aquelas em que não houve supressão.” (Peres e Móia, 1995: 111).
J. Peres e T. Móia explicam, então, as razões da sua preferência, apontando como principal argumento a analogia com construções em que a
presença de preposição é obrigatória, ou seja, construções em que os predicadores (verbais, nominais ou adjetivais) selecionam argumentos nominais
ou argumentos oracionais infinitivos, tal como se demonstrou, anteriormente, nos exemplos (4) e (5).
Contudo, este argumento não parece ser suficiente para justificar o uso
de preposição, como defende Arim (2008: 48), ao notar que “se de acordo
com este argumento a construção correta é ‘gosto de que me façam elogios’, pelo mesmo motivo deveria estar de acordo com a norma padrão do
português uma construção como ‘aposto em que Portugal chega à final’, o
que não corresponde à realidade”. De facto, não só o verbo apostar, mas
também acreditar ou pensar, evidenciam, por um lado, obrigatoriedade da
preposição em quando acompanhados de complementos nominais (6c) e
revelam, por outro, a supressão da preposição em complementos oracionais finitos como a opção preferida (ou até a única admitida) pelos falantes
(5) Acrescento nosso.
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(6b), causando a sua presença um elevado grau de estranheza e inaceitabilidade entre os mesmos (6a):
(6) a. ??Não acredito em que ela venha.
b. Não acredito que ela venha.
c. Não acredito nisso/*isso.
(Barbosa, 2013: 1872)

2. Hipóteses explicativas para o fenómeno
Nesta secção, apresentamos as propostas de explicação avançadas nos
escassos estudos prévios sobre o queísmo em português e introduzimos a
nossa própria proposta, baseada no quadro da Teoria dos Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981, 1995).

2.1. Estudos prévios
J. Peres e T. Móia (1995: 113) declaram não parecer haver “qualquer razão
estrutural” para que a preposição “seja suprimida antes de argumentos
oracionais finitos”, pelo que “a justificação para esta supressão parece
ser apenas a do uso, correspondendo a uma estratégia de simplificação de
estrutura, que é certamente – e felizmente – uma lei operante nas línguas
naturais”. Os autores salientam, ainda, que “a aparente evolução do português no sentido de dispensa de preposições para a introdução de complementos oracionais finitos aproximará esta língua (…) de línguas em que o
emprego de preposições nesta função é aparentemente nulo, como é o caso
do inglês” (idem: 114). No entanto, entendemos que não faz sentido considerar este fenómeno uma “evolução”, tendo em conta que ele é já bastante
antigo, achando-se bem documentado no galego-português, até mesmo na
linguagem literária: “Chegou recado ao conde que fosse aas cortes” (Crónica de 1344), “aviam fe que este enfermo podia seer são” (Diálogos de S.
Gregório), “Nembrou-se que seu sobrĩho vendera” (Diálogos de S. Gregório)(6). Como vemos, as construções queístas estão presentes no sistema linguístico, em coocorrência com as não-queístas, desde a génese da língua.

(6) Os exemplos citados devem-se a um revisor anónimo, a quem deixamos aqui os nossos agradecimentos.
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Por sua vez, Mollica (1991)(7) conclui que o queísmo é regulado por
três princípios: analogia, processamento e iconicidade. O primeiro pressupõe que as estruturas queístas são motivadas por ‘cruzamento sintático’ de
duas formas linguísticas relacionadas sintática e semanticamente em que
uma delas rege preposição (7b) e a outra não (7a), originando, assim, uma
construção queísta (7c), tal como já fora proposto por Rabanales (1974)
para o espanhol:
(7) a. Espero que venga mañana.
b. Tengo la esperanza de que venga mañana.
c. Tengo la esperanza que venga mañana. (Rabanales, 2005: 26)
O segundo princípio admite que existem condicionamentos de caráter psicolinguístico que influenciam as construções queístas, sobretudo em
relação ao parâmetro ‘distância’, “caracterizado pela relação de localização entre verbo, nome, expressões em geral e fronteira sentencial apresentando ‘Ø que’ ou ‘de que’” (Mollica, 1991: 44). Assim, a autora conclui
que a existência de “material interferente entre o núcleo (…) da matriz e a
fronteira da subordinada” dificulta o processamento do fluxo informacional e, por isso, propicia a “emergência de estruturas com ‘de que’” (idem,
ibidem).
O terceiro princípio espelha o valor semântico-comunicativo de ‘de
que’, hipótese já proposta e defendida por García (1986), em que se considera que “usar de delante de que implica (…) um distanciamiento del
hablante respecto del contenido de la proposición.” (García, 1986: 123,
apud Mollica, 1991: 46), ou seja, a variante ‘Ø que’ deverá ocorrer em
“fatos reais, reconhecidos, concretos e presentes” (Mollica, 1991: 46),
relacionada com “um sujeito ‘próximo’ ao enunciado” (idem: 47); por seu
turno, a variante ‘de que’ ocorre em “enunciados de fatos hipotéticos (…)
em opinião duvidosa” (idem: 46), revelando um “sujeito ‘distante e/ou não
comprometido’ com o conteúdo proposicional” (idem: 47).
Por fim, destacamos o estudo de Arim (2008) sobre as construções
queístas (com predicadores verbais) no português europeu (PE), em dicionários portugueses e no discurso dos meios de comunicação social, o qual
aponta como principais fatores explicativos e favoráveis ao queísmo o tipo
(7)

Este artigo expõe alguns dos resultados apurados pela autora na sua investigação de tese de
doutoramento (vide Mollica, 1989). Veja também Mollica (1995) para conhecer uma versão
mais extensa e aprofundada do seu estudo sobre o ‘(de)queísmo’.
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de preposição e o tipo de verbo. Por ser a análise mais aprofundada que
encontrámos sobre este fenómeno no PE atual e aquela que, por apresentar um estudo realizado a partir de um corpus, mais se aproxima à nossa,
iremos segui-la de perto durante o presente trabalho, como base de comparação com os nossos resultados, razão pela qual não irá ser agora desenvolvida neste ponto.

2.2. Uma hipótese de explicação
No quadro da Teoria dos Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981, 1995),
a distribuição dos sintagmas nominais (SN) é regulada, em parte, pelo chamado Filtro do Caso. Um SN necessita de “receber” Caso para que uma
estrutura em que ocorre seja bem formada. As categorias atribuidoras de
Caso são, entre outras, a Flexão (Caso Nominativo), V (Caso Acusativo) e
P (Caso Oblíquo). Os nomes e os adjetivos não atribuem Caso. Considerem-se, neste contexto, os exemplos seguintes:
(8) O João sabe isso.
(9) a. *Eu tenho a certeza isso.
b. *Eu estou certa isso.
No exemplo (8), o SN o João recebe Caso Nominativo da Flexão verbal e o pronome isso recebe Caso Acusativo de V. Os exemplos de (9)
são agramaticais porque o pronome isso não recebe Caso. Assim, torna-se
necessário inserir uma preposição para que o complemento possa receber
Caso Oblíquo. Em português, nos casos em que o nome ou adjetivo não
rege uma preposição particular, a preposição inserida por omissão é a preposição de:
(10) a. Eu tenho a certeza disso.
b. Eu estou certa disso.
A preposição de tem, assim, a função meramente formal de atribuir
Caso e é vazia de sentido. Não obstante, há nomes, adjetivos e verbos
que regem preposições particulares, como ‘confiar em alguém’, ‘ter fé em
alguém’ ou ‘estar contente com alguma coisa’.
O Filtro do Caso aplica-se a expressões nominais e, em princípio, nada
obriga a que se aplique às orações. Com efeito, o que se observa é que,
sempre que a oração é de tempo finito, os falantes dispensam a presença da
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preposição. A explicação para este fenómeno é, assim, simples: por hipótese, as orações de tempo finito não necessitam de Caso, contrariamente às
expressões nominais.
Note-se que já o mesmo não se aplica às orações infinitivas. Estas têm
um comportamento semelhante ao das expressões nominais, na medida em
que exigem a presença da preposição mesmo nos casos em que esta não é
regida e é vazia de significado:
(11) a. Eu não tenho a certeza *(de) ter guardado as chaves na gaveta.
b. Eles estão orgulhosos *(de) ter tido boa nota.
c. Eles gostam *(de) nadar.
Em face destes dados, conclui-se que, em português, as orações infinitivas necessitam de Caso, no que se aproximam das expressões nominais e
se afastam das orações de tempo finito.
Esta perspetiva conduz-nos, como é evidente, a uma visão diametralmente oposta à de Peres e Móia (l995:113): há razões estruturais para que
a preposição seja suprimida antes de argumentos oracionais finitos; o chamado ‘queísmo’ será afinal um fenómeno natural, que decorre do próprio
funcionamento interno da gramática interiorizada dos falantes. Deste ponto
de vista, o que não é natural é expetativa de que as orações de tempo finito
se comportem como os complementos nominais no que respeita à inserção
da preposição. A não supressão da preposição não passa afinal de uma prescrição, uma construção imposta por gramáticos e especialistas da língua
com base numa analogia que não terá fundamento na realidade.
Neste estudo, procuraremos testar esta hipótese com base na análise
quantitativa de dados da fala espontânea provenientes de uma amostra
representativa do português europeu contemporâneo.

3. Metodologia
3.1. O Corpus
A fim de investigarmos o fenómeno do queísmo na fala espontânea, servimo-nos do corpus recolhido e disponibilizado pelo projeto Perfil Sociolinguístico da Fala Bracarense (PSFB), do Centro de Estudos Humanísticos
da Universidade do Minho. Financiado pela FCT, este projeto constitui a
primeira base sociolinguisticamente controlada de dados de fala em Portugal, a partir de três variáveis de análise sociolinguística: o género, a idade e
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a escolaridade, num total de 90 falantes entrevistados. Cada entrevista tem
a duração de uma hora e versa sobre assuntos diferenciados.
Escolhemos 44 entrevistas do PSFB para integrarem o nosso corpus de
pesquisa, a partir das quais recolhemos os dados necessários à investigação. Analisando a distribuição dessas entrevistas relativamente à variável
género, verificamos que 19 falantes pertencem ao género feminino e 25
ao masculino. Quanto à variável idade, o nosso corpus alberga 9 falantes
da Faixa 1 (15-25 anos); 11 falantes da Faixa 2 (26-59 anos); 12 falantes
da Faixa 3 (60-75 anos); e 12 falantes da Faixa 4 (> 75 anos). Por fim, no
que respeita à variável escolaridade, o nosso corpus é constituído por 8
falantes de Grau A (sem diploma, 0-3 anos de escolaridade); 12 falantes de
Grau B (4-9 anos de escolaridade); 12 falantes de Grau C (10-12 anos de
escolaridade); e 12 falantes de Grau D (licenciatura).
Estas duas últimas variáveis – idade e escolaridade – foram aquelas
que controlámos e que utilizámos na nossa análise, e por isso, tínhamos
intenção de que o número de falantes fosse exatamente igual nas diferentes
faixas e graus; porém, tal não foi possível, uma vez que algumas entrevistas não foram ainda realizadas por não se terem encontrado indivíduos que
correspondam ao perfil pretendido.

3.2. Método de recolha dos dados
De modo a recolhermos o máximo possível de construções queístas e
não-queístas existentes nos enunciados produzidos pelos 44 falantes selecionados do corpus do PSFB, começámos por construir uma lista de itens
lexicais(8) passíveis de ocorrerem nessas construções, ou seja, predicadores
(verbais, nominais e adjetivais) que selecionam complementos oracionais
oblíquos finitos. Ao todo, recolhemos e pesquisámos 174 itens lexicais – 77
verbos, 59 nomes e 38 adjetivos – que cumprem esta condição estrutural.
Dos 174 itens, apenas 43 (21 verbos, 20 nomes e 2 adjetivos) ocorreram no corpus acompanhados de complementos oracionais finitos, sendo
que os restantes 131, ou não surgiram no corpus, ou ocorreram somente
com complementos nominais e/ou complementos oracionais infinitivos.
A pesquisa de cada lexema foi possível graças à utilização da ferramenta EXAKT do programa EXMERaLDA (Schmidt & Hedeland, 2013),
que permitiu encontrar todas as ocorrências de cada verbo, nome e adjetivo
(8) Os itens lexicais que constituem esta lista foram retirados, sobretudo, de trabalhos sobre
queísmo e da Gramática do Português (2013).
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presentes na transcrição do corpus, para depois se proceder, manualmente,
à seleção daquelas que evidenciavam uma construção com um complemento oracional de tempo finito.

3.3. Questões de investigação
Através da análise das construções recolhidas a partir do corpus PSFB,
procuraremos responder às seguintes questões:
i)

Que construções são mais frequentes na oralidade: as queístas ou
as não-queístas?
ii) Que categoria gramatical de predicadores (verbos, nomes ou
adjetivos) apresenta mais construções queístas?
iii) Será que algumas preposições têm mais tendência a (não) serem
realizadas do que outras? Se sim, quais?
iv) Será que o subtipo de verbo condiciona a presença/ausência da
preposição? Se sim, quais condicionam a variável dependente
mais fortemente?
v) Será que a (não) realização da preposição varia com a idade dos
falantes?
vi) E será que varia com o seu grau de escolaridade?
vii) Será que o fenómeno do queísmo no “falar bracarense” (corpus
PSFB) coincide com as tendências já observadas em outros corpora do português europeu (corpus REDIP(9))?
Por forma a responder às questões enunciadas, selecionámos, como
variável dependente, a ocorrência ou não de preposição introdutora da oração completiva finita. Como variáveis independentes, foram selecionadas
as seguintes:
i)
ii)

variáveis linguísticas – categoria gramatical do predicador, preposição e subtipo de verbo;
variáveis extralinguísticas – idade e escolaridade.

Para o tratamento estatístico dos dados servimo-nos do programa Rbrul
(R Core Team, 2014).

(9) Resultados do corpus REDIP apresentados em Arim (2008).
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4. Análise e Resultados
No nosso corpus foi identificado um total de 162 construções, queístas e
não-queístas, com predicadores verbais, nominais e adjetivais que regiam
uma oração completiva oblíqua finita. Destas, 80 ocorreram com verbos,
79 com nomes e 3 com adjetivos. A seguinte tabela permite clarificar a
comparação entre o número de itens lexicais atestados em cada categoria
no corpus e o número de construções que ocorreram com os mesmos.
Tabela 1. Número de itens lexicais e de construções atestados no corpus,
por categoria gramatical.

Categoria gramaNúmero de itens
Número de constical
lexicais atestados
truções
Verbos

21

80

Nomes

20

79

Adjetivos

2

3

TOTAL

43

162

Destas 162 construções presentes no corpus, 136 revelaram ausência
da preposição e somente em 26 se observa a presença da mesma. O gráfico
1 ilustra, precisamente, a elevada diferença percentual entre a realização de
construções queístas e a realização de construções não-queístas, demonstrando que as primeiras são as mais produzidas pelos falantes.

Gráfico 1.
Percentagem
de construções
queístas
e não-queístas
presentes no
corpus.
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Estes dados globais revelam que as construções queístas são, de facto,
muito frequentes na oralidade (representam mais de 80% de todas as construções com orações completivas oblíquas finitas), constituindo, portanto,
um fenómeno bastante difundido e usual entre os falantes.
Na secção seguinte, apresentamos e discutimos os resultados relativos
às variáveis linguísticas.

4.1. Variáveis linguísticas

4.1.1. Resultados da análise
Categoria gramatical do predicador
Iremos expor, neste ponto, os resultados relativos às construções queístas
recolhidas do corpus no que respeita à sua distribuição por categoria gramatical dos predicadores. Assim, verificamos que, das 80 construções com
predicadores verbais, 66 não apresentam preposição; tal como 68 das 79
construções com predicadores nominais e 2 das 3 construções com predicadores adjetivais. No gráfico 2, apresentamos (por ordem decrescente)
os valores percentuais do fenómeno do queísmo para cada categoria de
predicador, sendo os nomes aqueles que apresentam maior percentagem de
construções queístas.

Gráfico 2. Percentagem de construções queístas por
categoria gramatical do predicador.
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Preposição
Neste ponto, exploramos a variável preposição e, por isso, começamos por
apresentar, na tabela 2, o número de construções existentes no corpus relativas a cada uma das cinco preposições atestadas (de, em, a, para e com),
sendo possível perceber que as construções com predicadores que regem
(ou deveriam reger, teoricamente) a preposição de são aquelas com maior
número de ocorrências.
Na tabela 3, podemos, ainda, observar a percentagem de construções
queístas correspondente a cada preposição, o que nos permite constatar que
a preposição em é aquela que apresenta o valor mais alto de ausência de
preposição, ao contrário de com, que apresenta o menor valor.
Tabela 2. Construções, queístas e não-queístas, existentes por preposição.

Categoria
matical

Preposição

grade

em

a

para

com

Verbos

61

6

6

5

2

Nomes

78

0

0

0

1

Adjetivos

2

0

1

0

0

TOTAL

141

6

7

5

3

Tabela 3. Construções queístas por preposição (%).

Categoria
matical

Preposição

grade

em

a

para

com

Verbos

96.7

100

0

20

0

Nomes

87.2

-

-

-

0

Adjetivos

50

-

100

-

-

TOTAL

90.8

100

14.3

20

0

O gráfico que se segue pretende ilustrar os dados apresentados na
tabela 3, dispondo, em ordem decrescente, os valores percentuais de construções queístas referentes a cada preposição.

340

Ana João Herdeiro / Pilar Barbosa

Gráfico 3. Percentagem de construções queístas por preposição.

Subtipo de verbo
Para melhor compreendermos o funcionamento e a variação da preposição de em complementos de predicadores verbais, classificámos os verbos que selecionam esta preposição em três subtipos: pronominais – como
lembrar-se e aperceber-se; ditransitivos – como informar e convencer; e
intransitivos – como gostar e precisar.
Apresentamos, então, na tabela 4, o número de construções queístas e
não-queístas existentes no corpus relativas a cada um dos subtipos de verbo.
Tabela 4. Construções queístas e não-queístas por subtipo de verbo.

Subtipo
verbo

de

Número de construções
Queístas

Não-queístas

Total

Pronominal

30

1

31

Ditransitivo

2

0

2

Intransitivo

27

1

28

TOTAL

59

2

61

Transpondo a tabela anterior para valores percentuais, e observando o
gráfico 4, percebemos que os verbos ditransitivos registam a maior percentagem de construções queístas (100%), seguidos dos verbos pronominais
(96,8%) e dos intransitivos (96,4%).
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Gráfico 4. Percentagem de construções queístas por subtipo de verbo.

4.1.2. Discussão

No que respeita à distribuição do queísmo por categoria gramatical
do predicador(10), encontrámos os predicadores verbais e nominais com
elevada percentagem de construções queístas. No entanto, os segundos
obtiveram um valor ainda mais alto do que os primeiros, contradizendo a
descrição de Barbosa (2013), segundo a qual a omissão da preposição com
predicados nominais (e adjetivais) teria “um estatuto algo marginal relativamente à norma-padrão” (idem: 1891), quando comparada com a omissão
da preposição em complementos de predicados verbais.
Neste sentido, é de salientar que, no que respeita aos predicadores
nominais, a ausência de preposição é especialmente comum no contexto
de perífrases formadas por um verbo suporte e uma expressão nominal,
como se demonstra nos seguintes enunciados:
“Dá-me a impressão que até foi o Primeiro Ministro.” (PSFB,
31H3D)(11)
“Eles têm noção • • que fazem isso” (PSFB, 02H1B)
“Também ninguém estava à espera que aquilo acontecesse, não é?”
(PSFB, 70M3B)
(10) Dado que os valores absolutos relativos aos predicadores adjetivais são demasiado reduzidos
(3 construções no total), entendemos não ser possível retirar conclusões seguras no que respeita a este contexto.
(11) De modo a identificar a entrevista e o perfil do falante que produziu determinado enunciado,
colocámos, no final de cada exemplo, o número da entrevista, seguido do género (M-mulher/
H-homem), da faixa etária (1-4) e do grau de escolaridade (A-D) do entrevistado.
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“Ela estava sempre com medo que eu apanhasse frio” (PSFB, 16H2C).
Quanto à variável preposição, verifica-se que há duas preposições com
maior tendência a não serem realizadas – em e de (com valores superiores a
90%) –, ao contrário de para, a e com (com valores até 20%), revelando-se,
por isso, um fator crucial para o entendimento do fenómeno do queísmo.
Observem-se alguns exemplos do nosso corpus:
em:

“Primeiro, eu não não concordo que venham os estrangeiros mandar cá.” (PSFB, 87M4C)
de: “(…) o homem que atropelou ficou convencido que ele se dava/
que gostava muito da mulher” (PSFB, 76M3B).
para: “Contribuí para que ele saísse, que não gostava dele” (PSFB,
62M2C)
a: “E isto levou a que a cidade, primeiro, crescesse.” (PSFB, 43H4D)
com: “O depósito fica cá em baixo, onde existe uma bomba que • • faz
com que a água circule.” (PSFB, 02H1B).
Os dados obtidos são, realmente, esclarecedores da importância da
preposição selecionada pelos predicadores para o condicionamento da sua
presença/ausência na oração completiva finita, na medida em que encontramos uma preposição com 100% de construções queístas – em – e outra
com 0% de ocorrências sem preposição – com. Assim, podemos afirmar
que o queísmo se verifica sobretudo “nos casos em que a preposição não
tem um contributo semântico significativo” (Barbosa, 2013: 1890), como é
o caso da preposição de, geralmente vazia de significado, e da preposição
em, em contextos particulares como em concordar em ou insistir em:
“Mas insistimos que gostávamos de entrar” (PSFB, 19H2D).
De notar que as estruturas com a preposição com selecionada por predicadores verbais “constituem um caso especial” (Arim, 2008: 50), uma vez
que, diante de complementos oracionais (finitos ou infinitivos), esta preposição é substituída por em (tal como acontece, por exemplo, com o verbo
concordar (12)). É, por isso, possível que esta variação seja responsável pela
não-realização da preposição em com argumentos oracionais finitos.
(12) a. O aluno concordou com a professora.
b. Os alunos concordaram (em) que sairiam mais cedo.
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Por outro lado, também as construções com o verbo fazer “são muito
particulares, pois, se em todos os outros casos abordados a preposição está
presente diante de complementos nominais e não é realizada diante de complementos oracionais, aqui passa-se precisamente o inverso” (idem: 51):
(13) a. O chefe fez isso.
b. ??O chefe fez que ele fosse demitido.
c. O chefe fez com que ele fosse demitido.

(idem, ibidem)

No exemplo (13c) a construção tem um sentido causativo ao qual não é
alheio o emprego da preposição com em combinação com fazer, o que pode
justificar a impossibilidade de supressão da preposição neste contexto.
Em síntese, os dados revelam que são as preposições puramente gramaticais que são omitidas, o que é compatível com a hipótese avançada na
secção 2.2, segundo a qual a distribuição da preposição é regulada por uma
restrição gramatical, nomeadamente o Filtro do Caso.
Relativamente à variável subtipo de verbo, utilizada para compreender melhor o funcionamento da preposição de em complementos de predicadores verbais, não se verifica grande variação nem significativa diferença
entre verbos pronominais, ditransitivos e intransitivos, pelo que não é possível afirmar que o subtipo de verbo condicione a presença/ausência de
preposição.
Um fator que tem sido apontado como sendo determinante para a ocorrência de queísmo é o contacto sintático de construções (Arim, 2008: 57).
Nesta perspetiva, os verbos pronominais e alguns verbos ditransitivos,
como lembrar e recordar, deveriam obter resultados de queísmo (bastante)
mais elevados do que os intransitivos, pois podem ocorrer em mais do
que uma construção sintática. De facto, os verbos pronominais obtiveram,
no nosso corpus, uma percentagem mais elevada de construções queístas
(96,8%) do que os intransitivos (96,4%), mas esta diferença é demasiado
ténue e insuficiente para justificar a hipótese do contacto sintático de construções. Por outro lado, os dois únicos verbos ditransitivos atestados no
corpus (avisar e ameaçar), mesmo não possuindo um quadro de subcategorização alternativo, registaram 100% de queísmo:
“E vinha avisar as pessoas que saíssem • • das casas” (PSFB, 86M4C)
“Ele ameaçava-me que me dava dois tiros.” (PSFB, 55M2A).
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Deste modo, a possibilidade de maior ocorrência de construções queístas com verbos que admitem dois quadros de subcategorização diferentes
não é comprovada no nosso corpus.
No caso dos verbos pronominais, é particularmente clara a correlação
existente entre a presença da preposição e o Caso. É sabido que o pronome se recebe Caso Acusativo. Deste modo, o argumento interno de um
verbo conjugado pronominalmente tem de ser forçosamente um oblíquo.
Assim, sempre que o argumento interno é uma expressão nominal, a preposição de é obrigatoriamente inserida. Assumindo que as orações finitas
não necessitam de Caso, compreende-se que a inserção da preposição seja
desnecessária:
“Ainda me lembro que o Braga jogava cá com o Varzim” (PSFB,
32H3D)
“Apercebi-me que estão a meter tubagens.” (PSFB, 58M2B).
Alguns autores (cf. Mollica, 1989) consideram, ainda, que “são
os verbos mais frequentes aqueles que mais ocorrem em construções
queístas” (Arim, 2008: 57); assim, em relação aos verbos intransitivos,
verificamos que, de facto, os mais frequentes dão conta da maioria das
construções queístas: por exemplo, o verbo gostar representa 17 das 28
ocorrências com esse subtipo de verbos, apresentando 100% de construções queístas:
“E eu gostaria que essa lei mudasse, por favor.” (PSFB, 48M1B)
“O pai também não gostava que eles saíssem à noite” (PSFB, 74M3C).
Dentro dos verbos pronominais, lembrar-se, recordar-se e esquecer-se
representam a maior parte das construções com esse subtipo de verbo (23
em 31), sendo todas elas queístas:
“Recordo-me que fui ver a Pequena Sereia ao cinema.” (PSFB,
64M2D)
“E só se vê as pessoas pouco (…) antes de chegar o verão a começarem
a correr, portanto esquecem-se que passaram o inverno todo a comer.”
(PSFB, 09H1D).
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4.2. Variáveis extralinguísticas
4.2.1. Resultados da análise
Idade
Expomos, agora, os resultados relativos às construções queístas recolhidas do nosso corpus no que respeita à sua distribuição por faixa etária. É,
então, possível verificar, através da observação da tabela 5 e do gráfico 5,
que os falantes entre os 60 e os 75 anos de idade são os que apresentam
valores mais elevados de ausência da preposição, por oposição aos falantes
com mais de 75 anos.
Tabela 5. Construções queístas por faixa etária (%).

Categoria gramatical

Faixa etária
Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Verbos

77.8

85.7

89.7

64.3

Nomes

90.9

88.9

90.7

68.8

Adjetivos

-

100

50

-

TOTAL

85

86.8

89.2

66.7

Gráfico 5. Percentagem de construções queístas por faixa etária.
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Escolaridade
Relativamente às construções queístas recolhidas do nosso corpus no que
concerne à variável escolaridade, podemos notar, pela observação da tabela
6 e do gráfico 6, que os falantes sem diploma (0-3 anos de escolaridade)
são os que apresentam valores mais elevados de queísmo, por oposição aos
falantes com licenciatura.
Tabela 6. Construções queístas por grau de escolaridade (%).

Categoria gramatical

Grau de escolaridade
Grau A

Grau B

Grau C

Grau D

Verbos

100

76.9

88

75.8

Nomes

87.5

94.1

87

80.6

Adjetivos

-

-

50

100

TOTAL

94.1

86.7

86

78.5

Gráfico 6. Percentagem de construções queístas
por grau de escolaridade.

Finalmente, apresentamos, na tabela 7, as percentagens de construções
reveladoras de queísmo no cruzamento de ambas as variáveis – idade e
escolaridade.
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Tabela 7. Construções queístas por faixa etária e grau de escolaridade (%).

Grau de
escolaridade

Faixa etária

TOTAL

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Grau A

-

100

91.7

100

94.1

Grau B

75

66.7

92.9

100

86.7

Grau C

90

90.9

82.4

83.3

86

Grau D

83.3

89.5

90.3

11.1

78.5

TOTAL

85

87.2

89.3

66.7

84

4.2.2. Discussão

No que concerne à distribuição do queísmo por idade e escolaridade dos
falantes, verifica-se que os falantes da Faixa etária 4 revelaram uma menor
percentagem de construções queístas (66,7%) do que os da Faixa etária 1
(85%) e que os falantes de Grau D demonstraram uma menor percentagem
de construções queístas (78,5%) do que os de Grau A (94,1%).
Contudo, a variável idade não apresenta uma diferença muito significativa nas três primeiras faixas etárias (15-75 anos), e, curiosamente, os
falantes das Faixas 2 e 3 apresentam valores de queísmo ainda mais altos
do que os da Faixa 1.
Por sua vez, a variável escolaridade demonstra que os falantes não-escolarizados (Grau A) são, de facto, os que mais produzem construções
queístas; porém, não se verifica grande diferença entre os dois graus intermédios (Graus B e C). Neste contexto, é sobretudo interessante observar
que, no cruzamento de ambas as variáveis, o valor que se revela realmente
significativo é o dos falantes de Faixa etária 4 (>75 anos) e de Grau D
(licenciatura), que apresentam uma percentagem muito baixa de omissão
da preposição (apenas 11,1%); todos os outros cruzamentos demonstram
percentagens elevadas de queísmo. Verificamos, então, que a escolarização parece ter tido um grande impacto nos falantes com mais de 75 anos,
pelo que pressupomos que as construções queístas eram, na época, alvo
de correção sistemática em níveis escolares mais avançados. Tal torna-se
evidente quando comparamos estes falantes aos falantes sem escolarização
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ou com pouca escolarização da mesma faixa etária, que registam 100% de
construções queístas. Esta observação permite concluir que não estamos
perante um fenómeno de mudança linguística.
Posto isto, podemos confirmar que o fenómeno do queísmo é, de facto,
muito frequente no discurso oral dos falantes bracarenses, ocorrendo tanto
em falantes mais jovens como em mais velhos e mesmo em falantes escolarizados.

4.3. Comparação com o corpus REDIP
No que respeita à comparação dos resultados obtidos no nosso corpus
com os do corpus REDIP(12) (Arim, 2008), observamos que, em ambos, o
fator ‘preposição’ foi decisivo na presença/ausência de construções queístas; deste modo, as preposições a, com e para foram realizadas na quase
totalidade dos casos em ambos os corpora; a preposição em “não ocorre
em seis de sete construções” (idem: 56) no corpus REDIP, demonstrando
elevada percentagem de queísmo, tal como no PSFB; quanto à preposição
de, “verificou-se que existe uma forte tendência para a sua não-realização
(86% dos casos)” (idem, ibidem) no corpus REDIP, embora seja inferior
à verificada no corpus do PSFB (tal pode dever-se ao facto de o corpus
REDIP incluir as construções produzidas em registo escrito, pois, como
Arim conclui, o queísmo é menos frequente neste registo).
No que respeita ao subtipo de verbos que regem a preposição de, verificou-se, no corpus REDIP, que “as construções com verbos pronominais são
predominantemente queístas (88% dos casos); com verbos ditransitivos, a
variação observada não foi significativa; com verbos intransitivos, não foi
identificado um único caso com a preposição realizada” (idem, ibidem);
neste sentido, o fator ‘subtipo de verbo’ parece demonstrar-se mais significativo no corpus REDIP do que no nosso corpus. De qualquer forma, em
ambos se obtiveram elevadas percentagens de construções queístas.
Assim sendo, entendemos que o fenómeno do queísmo no “falar bracarense” parece coincidir com a tendência geral do português europeu,
embora não tenhamos ainda resultados deste fenómeno em função da idade
e da escolaridade para falantes de outras regiões portuguesas, nem estudos
aprofundados sobre o tema que nos permitam assegurar que o fenómeno
se encontra presente, de forma semelhante, em todo o território nacional.
(12) É importante notar que o corpus REDIP se trata de um corpus de língua oral e escrita, pelo
que os valores apontados em Arim (2008) incluem ambos os registos.
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5. Conclusão
Como ponto de partida deste trabalho, propusemo-nos estudar o fenómeno
do queísmo nas produções orais de falantes bracarenses, através de uma
análise sociolinguística do fenómeno. Deste modo, podemos retirar algumas conclusões a partir da observação dos dados e dos resultados obtidos.
A primeira conclusão a registar é que, tal como se explica na Gramática do Português, “não existe paralelismo entre as orações completivas
oblíquas de tempo finito e os sintagmas nominais oblíquos. Estes são sempre introduzidos por preposição; as orações podem exigir a presença da
preposição ou admitir a sua supressão” (Barbosa, 2013: 1872). Pelo observado no nosso corpus, pudemos comprovar que a omissão da preposição
foi, aliás, a opção preferida pelos falantes, tendo ocorrido em grande parte
das construções (seja com predicadores verbais, nominais ou adjetivais).
Parece, então, que o argumento segundo o qual a regência de um verbo/
nome/adjetivo deve ser generalizável a todas as estruturas em que ocorre é
falível: “se se diz ‘acredito nele’, mas é agramatical dizer ‘acredito em que
ele é inocente’, porque deverá a preposição estar presente numa construção como ‘duvido que ele seja inocente’?”, questiona, e com razão, Arim
(2008: 59), no seu estudo sobre o queísmo. Este argumento, entre outros,
leva a autora a colocar a hipótese de que “construções como ‘gosto de que
me elogiem’ possam constituir preciosismos, devido a uma generalização
abusiva, sendo nestes casos as variantes não-preposicionadas as canónicas”
(idem, ibidem). A opinião da autora é, de facto, congruente com os dados
que recolhemos no nosso corpus, uma vez que um grande número de itens
lexicais (especialmente os que selecionam as preposições de e em) apresenta 100% de construções com queísmo, revelando, assim, que a opção
queísta, não-preposicionada, é tida pelos falantes como a mais natural.
A segunda conclusão diz respeito à distribuição do fenómeno por idade
e escolaridade. Tem sido referido que as construções sem preposição são,
sobretudo, comuns entre os jovens e que são intuídas pelos falantes mais
velhos ou mais escolarizados como um desvio à norma-padrão, apesar de
também poderem ser encontradas na fala de pessoas com um elevado nível
de instrução (cf. Barbosa, 2013: 1890, 1896). De facto, as gerações de falantes com menos de 75 anos demonstraram mais ocorrências de construções
queístas; no entanto, a percentagem de queísmo é igualmente considerável
nos falantes mais velhos, com mais de 75 anos (66,7%), evidenciando que
a tendência para o queísmo é comum a todas as idades. Do mesmo modo se
comprova que os falantes mais escolarizados também realizam frequente-
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mente estas construções (78,5%). Assim sendo, não parece que os falantes,
em geral, considerem as construções não-preposicionadas como um ‘desvio à norma’, nem mesmo os mais velhos ou os escolarizados (caso contrário, tentariam evitar produzi-las tão frequentemente) – a não ser, talvez,
os falantes mais velhos e mais escolarizados, tendo em conta os resultados
discutidos na secção anterior. Deste modo, concordamos com a opinião de
Mollica (1995) quando refere que as formas queístas são pouco percetíveis
por parte dos falantes; no entanto, não acreditamos que, nos dias de hoje, o
fenómeno do queísmo constitua fonte de estigmatização linguística, como
é defendido pela autora: “(…) eu categorizo as estruturas queístas como
estigmatizadoras, embora pouco notadas pelos falantes (…).” (idem: 15).
Em síntese, importa reter que, em qualquer variável analisada (com
exceção da variável ‘preposição’, que é realmente significativa) foram
sempre obtidos valores de queísmo muito elevados, não se encontrando
diferenças consideráveis entre predicadores, subtipo de verbos, faixas etárias ou graus de escolaridade.
A generalização e naturalidade do queísmo, bem como o facto de as
preposições que mais se destacam serem as puramente gramaticais, tradicionalmente consideradas marcadoras de Caso gramatical, são fatores indicativos de que o processo subjacente ao fenómeno em apreço é estrutural
e decorre de restrições impostas pela gramática interiorizada dos falantes.
Por hipótese, os complementos oracionais de tempo finito, contrariamente
às expressões nominais e às orações infinitivas, não necessitam de Caso,
razão pela qual dispensam a inserção da preposição.
Com este estudo, esperamos ter disponibilizado informação de interesse para a compreensão do fenómeno do queísmo no falar bracarense e,
por extensão, no português europeu. No entanto, reconhecemos a necessidade de se recolherem mais dados noutras zonas do país, para que se
encontrem e estabeleçam, de facto, regularidades no funcionamento das
construções queístas. Além disso, consideramos que não foram, naturalmente, esgotadas todas as hipóteses de análise do tema e que possa haver,
ainda, outros aspetos e possibilidades merecedoras de um estudo mais
pormenorizado e aprofundado, permitindo que outros caminhos analíticos sejam explorados no que concerne ao estudo do queísmo no português
europeu hodierno.
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CONDICIONAIS DE “SE” E DE “SÓ SE”: UMA QUESTÃO DE NEXO
“SE” AND “SÓ SE” CONDITIONALS: A QUESTION OF NEXUS
Pedro Santos
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Neste artigo, discuto os contrastes semânticos entre condicionais de “se” e de “só
se” (não contrafactuais) com base em dados do português, embora a análise oferecida seja argumentavelmente translinguística. São identificados dois tipos de nexos
semânticos entre a antecedente e a consequente de uma condicional, um dedutivo
e um explicativo, argumentando-se que este último desempenha um papel crucial
na análise dos referidos contrastes.
Palavras-chave: condicionais não contrafactuais, nexo dedutivo, nexo explicativo
I discuss the semantic contrasts between “se” (“if”) and “só se” (“only if”)
non-counterfactual conditionals on the basis of evidence provided by Portuguese,
although offering an account which is arguably translinguistic. Two kinds of
semantic nexus between a conditional’s antecedent and consequent are identified,
a deductive one and an explanatory one, and it is argued that the latter plays a crucial role in accounting for the above-mentioned contrasts.
Keywords: non-counterfactual conditionals, deductive nexus, explanatory nexus

0. Introdução
A questão de saber em que medida uma condicional (não-contrafactual(1))
de “se”(/”então”) é semanticamente equivalente a uma condicional (não-contrafactual) de “só se” tem merecido alguma discussão na literatura
sobre estas construções, sobretudo em (e sobre) o inglês (embora o fenómeno seja, em grande medida, translinguístico; para o português, veja-se
(1) Neste artigo não discutirei as condicionais contrafactuais, cuja proximidade semântica com
as não contrafactuais (de qualquer tipo, factuais ou hipotéticas) é, reconhecidamente, um
tópico pouco consensual na literatura. Este artigo não assumirá qualquer compromisso relativamente a esse tópico.
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a análise de Marques (1999), que em parte pressuporei aqui). A hipótese
de que essa equivalência se verifica é assumida, de modo particularmente
notório, na esmagadora maioria dos manuais de introdução à lógica formal.
Ao estabelecer-se uma relação explícita entre a semântica das condicionais do Cálculo Proposicional e a das condicionais (não contrafactuais) das
línguas naturais, aquilo que tipicamente aí se apresenta como motivação
para essa hipótese é a intuição de que o conteúdo semântico de ambos os
tipos de condicional tem como componente essencial a relação entre uma
condição suficiente (expressa pela antecedente) e uma condição necessária
(expressa pela consequente) a qual, argumentavelmente, seria a mesma em
ambos os tipos de condicional. Mas esta hipótese deixou desde há muito de
ter credibilidade. Em face de contra-exemplos como (11)-(22) abaixo, que
reproduzem para o português, no essencial, os dados oferecidos em McCawley (1981), parece consensual que as condicionais de “se” não são, em
geral, semanticamente equivalentes às de “só se”, ainda que, de facto, em
cada uma dessas variedades de condicional as mesmas situações/estados de
coisas sejam identificadas como condições suficientes e como condições
necessárias e o nexo por vezes descrito como “dedutivo” entre antecedente
e consequente (licenciador de inferências de tipo Modus Ponens, por exemplo) seja correspondentemente o mesmo. Isto faz concluir, por sua vez, que
a relação semântica entre antecedente e consequente, tal como é observável
nas condicionais destas duas variedades, convoca outros elementos que
não a identificação da situação ou estado de coisas descrito pela primeira
como condição suficiente e da situação descrita ou estado de coisas descrito
pela segunda como condição necessária. Por outras palavras, parece haver
evidência suficiente para concluir que, numa condicional de qualquer um
dos tipos mencionados, ao nexo dedutivo entre antecedente e consequente
se acrescenta um outro (ou outros) e que portanto a relação semântica entre
esses dois elementos é mais complexa do que é normalmente reconhecido.
A hipótese que explorarei neste artigo para dar conta desse acréscimo de complexidade é a de que estas condicionais exprimem um nexo
de carácter explicativo (tratando-se, frequentemente, mas não exclusivamente, de uma explicação de tipo causal entre antecedente e consequente.
Numa primeira análise das discrepâncias semânticas entre as condicionais
dos dois tipos como as registadas por McCawley, o que o contraste entre
os dois tipos de condicional parece mostrar é que “se” e “só se” licenciam
papéis explicativos simétricos para antecedente e consequente: grosso
modo, nas condicionais do primeiro tipo, a antecedente referiria o explanans (o elemento que explica) e a consequente o explanandum (o elemento
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que é explicado), ao passo que nas do segundo tipo a relação seria invertida. Por outras palavras, essas discrepâncias seriam analisadas à custa da
ideia de que antecedente e consequente refeririam, em cada um dos tipos de
condicional, componentes opostas de um nexo explicativo.
No entanto, em face de casos de (pelo menos aparente) equivalência
entre condicionais dos dois tipos, observa-se que o contraste semântico mencionado revela ser simultaneamente mais complexo e menos radical do que a
breve descrição feita acima deixaria antever. Neste artigo, proponho-me avaliar a extensão desse contraste. Na secção 1, começarei por descrever os seus
aspetos essenciais. Na secção 2, introduzirei a noção de nexo explicativo,
inspirando-me (mas indo além da) tipologia oferecida em Bennett (2003)
para aquilo a que aí é designado de “bases para a asserção de uma condicional”. Na secção 3, defenderei que integrar essa tipologia numa teoria sobre o
significado das condicionais de “se” permite elucidar o âmbito da “versatilidade” (ou ambiguidade) dessas condicionais, permitindo apontar caminhos
na direção do que poderia ser a identificação do conjunto de restrições que
limitam essa versatilidade – elucidando-se assim também a extensão do contraste entre esse tipo de condicionais e as de “só se”.

1. Equivalência, mas parcial
A tese da equivalência semântica entre as condicionais de “se e de “só se”
é exemplificada em pares como
(1) Se o João faltou ao seminário, (então) está doente.
(2) O João faltou ao seminário só se está doente.
(3) Se o Paulo tem dois carros topo de gama e uma moradia na Quinta
da Marinha, é rico.
(4) O Paulo tem dois carros topo de gama e uma moradia na Quinta
da Marinha só se é/for rico.
(5) Se a Catarina é falante nativa de inglês, então cresceu num país
de língua inglesa.
(6) A Catarina é falante nativa de inglês só se cresceu num país de
língua inglesa.
Intuitivamente, nestes pares (e em outros semelhantes), as duas condicionais parecem exprimir exatamente a mesma proposição. Noutra formu-
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lação, pode dizer-se que ambas parecem estar a descrever do mesmo modo
situações hipotéticas em que a antecedente seja verdadeira – designadamente, descrevendo-as como situações em que a consequente é também
verdadeira.(2) A questão básica que se coloca é a de saber se esta identidade
se verifica em geral, ou se, pelo contrário, pares como (1)-(6), ainda que
ilustrativos de uma equivalência localizada entre os dois tipo de condicional, são insuscetíveis de inspirar qualquer tipo de generalização.
A literatura sobre a semântica das condicionais (contrafactuais ou não)
toma usualmente como boa a intuição de que o conteúdo semântico das
condicionais de “se” e “só se” é essencialmente determinado pela relação
que estabelecem entre uma condição suficiente (a proposição expressa pela
antecedente) e uma condição necessária (a proposição expressa pela consequente). Como quer que esta intuição possa ser elaborada, esclarecida e
formalizada, ela está presente na maioria das propostas (em outros aspetos
por vezes muito diversas) que se podem encontrar na literatura sobre condicionais (podendo dizer-se, aliás, que a “indústria” de produção de teorias
sobre este tema continua tão fulgurante como sempre). Por outras palavras,
considera-se que as características semânticas e o algoritmo de cálculo do
valor de verdade de condicionais das formas
Se A (então) C / A só se C (só A se C)(3)
decorrem, em primeira instância, de A ser condição suficiente para
C (ou, equivalentemente, de C ser condição necessária de A). Por outras
palavras, considera-se que decorrem de, nos dois casos, cada condicional
afirmar, grosso modo, que basta A ser verdadeira para que C também o seja
(i.e. afirmar que C é verdadeira caso A o seja).
Chamarei a este nexo o nexo lógico ou dedutivo entre A e C.(4) Trata-se do nexo que licencia inferências dedutivas que envolvem A, C ou
(2) Não estou aqui, obviamente, a utilizar “situação” em qualquer aceção teoricamente comprometida, como aquela pressuposta no quadro de referência da Situation Semantics.
(3) Não assumirei aqui qualquer compromisso acerca da análise de “só se”, apesar de tomar
como boas as observações de von Fintel (1997) sobre o carácter composicional da sequência.
(4) A terminologia que aqui utilizarei difere daquela que, por vezes, é usada na literatura para
classificar condicionais - cf. entre outros, Comrie (1986), que distingue entre condicionais
“dedutivas” e “causais”. Na minha aceção de “dedutivo”, todas as condicionais serão dedutivas, na medida em que todas apresentam um nexo que licencia um conjunto determinado de
inferências dedutivas; e, como se verá, há boas razões para dizer que muitas condicionais são
também, para além disso, causais.
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as suas negações, como Modus Ponens, Modus Tollens, ou Silogismo
Hipotético. A hipótese de que condicionais dos dois tipos (como nos pares
acima) são semanticamente equivalentes por exibirem o mesmo tipo de
nexo dedutivo entre antecedente e consequente faz, numa primeira abordagem, algum sentido. Reconhecidamente, para cada tipo de construção
linguística, existe uma relação estreita entre o seu conteúdo semântico e o
seu potencial dedutivo: dado que a noção de validade dedutiva se deixa,
canonicamente, caracterizar como preservação de verdade, a validade de
um padrão de inferência dedutiva depende, em última análise, das condições de verdade das frases que o compõem. Assim, duas frases que apresentem o mesmo comportamento dedutivo (i.e. que obedeçam exatamente
aos mesmos padrões de inferência dedutiva válida) seriam, com base neste
critério, boas candidatas a terem as mesmas condições de verdade e, na
medida em que o conteúdo verocondicional é uma componente essencial
do conteúdo semântico, a serem semanticamente equivalentes(5). Aplicando
esta ideia ao caso em análise, teríamos, a verificar-se a identidade de comportamento dedutivo entre os dois tipos de condicional, forte motivação
empírica para defender a equivalência semântica entre ambos.
A referida identidade de comportamento dedutivo é, com alguma
sistematicidade, observável nos dois tipos de construção condicional em
análise. Vejamos um caso de sequência inferencial da variedade Modus
Ponens(6) (em ambos os casos com a conclusão no início):
(7) O João estava doente na quarta-feira, visto que faltou ao seminário, e se faltou (então) estava doente.
(8) O João estava doente na quarta-feira, visto que faltou ao seminário, e só faltou se estava doente (faltou só se estava doente).
Um paralelo semelhante verifica-se no caso de inferências que exemplificam o padrão Silogismo Hipotético(7):
(5) São conhecidos, e profusamente debatidas na literatura, contra-exemplos a quase todos, ou
talvez mesmo todos, os padrões de inferência válida envolvendo condicionais, incluindo os
insuspeitos Modus Ponens e Modus Tollens, sobretudo, mas não só, no que diz respeito às
contrafactuais. Neste artigo, compreensivelmente, passarei ao lado dessa discussão, presumido apenas que, sob condições normais, os padrões referidos ilustram adequadamente o
nexo dedutivo entre a antecedente e a consequente de uma condicional não contrafactual.
(6) Ou seja, Se A então C (A só se C); A; logo, C.
(7) Ou seja, Se A então B (A só se B); Se B então C (B só se C); logo, Se A então C (A só se C).
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(9) Se o Paulo tem uma moradia na quinta da Marinha, é rico. E, se
é rico, herdou a fortuna da tia. Portanto, se tem uma moradia na
Quinta da Marinha, herdou a fortuna da tia.
(10) O Paulo tem uma moradia na quinta da Marinha só se for rico. E
é rico só se herdou a fortuna da tia. Portanto, tem uma moradia na
Quinta da Marinha só se herdou a fortuna da tia.
Vale a pena fazer notar, no entanto, que esta afinidade dedutiva entre as
condicionais de “se” e as de “só se”, mesmo que generalizada (o que fica
por demonstrar), não é, na verdade, suficiente para estabelecer a equivalência semântica entre ambos os tipos de condicional. Apenas o seria se nos
pudéssemos socorrer de uma hipótese auxiliar: a de que a relação semântica entre antecedente e consequente se esgota no nexo dedutivo entre
ambas. Só assim seria possível motivar a tese de que o conteúdo semântico
e os valores de verdade de Se A então C e A só se C são idênticos em todas
as circunstâncias de avaliação (para usar a terminologia de Kaplan) – por
outras palavras, a tese de que, sempre que a condicional de um dos dois
tipos for verdadeira, a sua correspondente do outro tipo também será e que,
portanto, elas serão verocondicionalmente equivalentes.
É consensual que a tese da equivalência semântica entre os dois tipos
de condicional é falsa. McCawley (em McCawley (1981)) identificou,
famosamente, o tipo de dados (para o inglês, mas transponíveis para outras
línguas, como o português) que a revelam como indefensável. Trata-se,
como se poderia antecipar, de pares de condicionais dos dois tipos em análise que, decididamente, não podem ser descritos como tendo o mesmo
valor de verdade. Eis alguns exemplos (adaptados):
(11) Se a Ana ficou em casa ontem à noite, acabou o trabalho.
(12) A Ana ficou em casa ontem à noite só se acabou o trabalho.
(13) Se a Joana tomou um comprimido destes, adormeceu em três
minutos.
(14) A Joana tomou um comprimido destes só se adormeceu em três
minutos.
(15) Se a manteiga for aquecida, derrete.
(16) A manteiga é aquecida só se derreter.
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Em cada um dos pares de (11)-(16), é notório que a condicional de “se”
soa mais credível e é, presumivelmente, verdadeira em contextos realistas,
ao passo que as suas congéneres de “só se”, nos mesmos contextos, teriam
de ser classificadas como falsas. O factor causalidade parece desempenhar
aqui um papel central. Em (12), a estranheza decorre do facto de a possibilidade de a Ana acabar o trabalho não poder, aparentemente, ser considerada uma causa (mas apenas uma consequência) de ela ter ficado em casa;
e em (14), o efeito soporífero do comprimido, apreensível em (13), está
ausente, aparecendo (exoticamente) a sua ingestão como consequência de
a Joana ter adormecido; em (16), a estranheza decorre de o derretimento
da manteiga, para além de condição necessária do seu aquecimento, estar
também, aparentemente, a ser descrito como uma sua causa (uma relação
causal inversa à expressa por (15), mais credível).
Inversamente, há casos em que as condicionais de “se” se apresentam
como falsas (de novo, em contextos verosímeis), ao passo que as de “só se”
(nos mesmos contextos), poderiam ser consideradas verdadeiras:
(17) Se melhorares, tomas o antibiótico.
(18) Só melhoras se tomares o antibiótico.
(19) Se o Governo cair, o Presidente demite-o.
(20) O Governo só cai se o Presidente o demitir.
(21) Se a minha pulsação subir para mais de 100, eu faço exercício
físico.
(22) A minha pulsação sobe para mais de 100 só se eu fizer (faço)
exercício físico(8).
A discrepância semântica, em cada par, parece dever-se, de novo, à
razoabilidade (ou falta dela) de uma certa relação causal, mas neste caso
a inversa daquela presente nos casos anteriores: no par (17)/(18), a inges(8) Um revisor anónimo fez-me notar que, em casos como (20) e (22), a possibilidade da presença do presente do indicativo (PI) na consequente não é universal (verificando-se em (22),
mas não em (20), por exemplo). Esta oscilação relaciona-se, argumentavelmente, com o facto
de, em orações condicionais, em português europeu, a referência episódica a situações ou
eventos futuros recorrer tipicamente ao futuro do conjuntivo, ao passo que, se essas orações
exprimirem habitualidade, o PI é uma opção possível. Em (20), apenas o primeiro tipo de
leitura parece congruente (não parece crível que o Presidente demita habitualmente o mesmo
Governo), ao contrário de (22), tornando-se assim possível neste último caso (mas não no
primeiro) o PI. Não discutirei aqui, por falta de espaço, o modo como estas diferentes possibilidades se relacionam com a selecção de leituras A ou C nas condicionais.
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tão do antibiótico produz uma condicional verdadeira se esta a apresentar
como causa (mas não como consequência) das melhoras (como em (18),
por oposição a (17)); e em (19)/(20), presumindo-se, simultaneamente, que
a queda do Governo tem como condição necessária a sua demissão pelo
Presidente (como ambas as condicionais afirmam) e que tal ação presidencial será a sua causa, parece razoável asserir (20), que exprime esse
nexo causal, mas não (19), que exprime o nexo causal inverso. Em (22), a
prática de exercício físico aparece corretamente apresentada como causa
do aumento de batimento cardíaco, ao passo que em (21) aparece como sua
improvável consequência.
A profusão de pares como (11)-(22) não deixa, evidentemente, espaço
para a hipótese de que as condicionais de “se” são, em geral, semanticamente equivalentes às de “só se”. É crucial notar, a respeito deste tipo de
casos, que a discrepância semântica entre as duas variedades de condicional se verifica apesar de, em ambos os casos, as mesmas situações/estados
de coisas estarem a ser identificadas como condições suficientes e como
condições necessárias e o nexo dedutivo entre antecedente e consequente
ser, correspondentemente, o mesmo. Em face disto, é inevitável concluir
que a relação semântica expressa, numa condicional, entre os conteúdos
proposicionais de antecedente e consequente é mais complexa do que é
normalmente reconhecido, envolvendo outros elementos para além do
referido nexo dedutivo (i.e. para além da identificação da antecedente como
condição suficiente e da consequente como condição necessária). Se esse
nexo determinasse, por si só, o conteúdo semântico (em particular, verocondicional) de uma condicional (e determinasse, assim, o seu potencial
para estabelecer relações semânticas, por exemplo de equivalência, com
outras frases, condicionais ou não), as discrepâncias semânticas observadas em (11)-(22) não se verificariam.
Parece também razoável afirmar que o elemento adicional presente
na semântica das condicionais observadas é um nexo de tipo causal entre
antecedente e consequente. Em particular, nos casos em análise, Se A então
C parece licenciar um nexo causal inverso ao licenciado por A só se C,
sendo que cada uma das condicionais terá de ser falsa se a outra for verdadeira: as condicionais do primeiro tipo parecem licenciar um nexo causal de antecedente (referindo a situação ou estado de coisas que funciona
como causa) para consequente (referindo a situação ou estado de coisas
que funciona como consequência), ao passo que as do segundo tipo parecem licenciar o nexo causal inverso. Confirmação disto mesmo é dada pela
substituição, em cada condicional falsa, da sua consequente por outra que
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possa, por assim dizer, exprimir uma relação causalmente aceitável relativamente à antecedente. Por exemplo, se, na inverosímil (14), substituirmos
“adormeceu em três minutos” por uma consequente que possa referir-se a
uma causa de ela ter tomado o comprimido, a condicional resultante passa
a poder ser considerada verdadeira (presumindo-se, evidentemente, um
contexto em que o nexo causal então descrito se verifique):
(14’) A Joana tomou um comprimido destes só se foi ao médico.
Do mesmo modo se, em (19), substituirmos “o Presidente demite-o (o
Governo)” por uma consequente que possa referir-se a uma consequência
da queda do Governo, a condicional de “se” resultante seria verdadeira nos
contextos em que (19) foi descrita como falsa:
(19’) Se o Governo cair, serão marcadas eleições legislativas.
Em consonância com isto, se as antecedente e consequente de (14) e
(19) forem invertidas (invertendo-se também, nesse caso, o nexo dedutivo
entre elas), as condicionais resultantes passam a poder ser consideradas
verdadeiras, visto que a consequente (em (14)) e a antecedente (em (19)
passam a poder referir-se à causa da situação referida, respectivamente, por
antecedente e consequente:
(14’’) A Joana adormeceu em três minutos só se tomou um comprimido destes.
(19’’) Se o Presidente demitir o Governo, o Governo cai.
Há, portanto, razões para distinguir semanticamente os dois tipos de
condicional segundo o tipo de nexo causal entre antecedente e consequente
que admitem. No entanto, vale a pena alargar um pouco o âmbito desta
análise, visto em alguns casos o nexo em questão não poder ser considerado estritamente causal. Considere-se o seguinte par:
(23) Se a Joana ficou em casa, o André também ficou.
(24) A Joana ficou em casa só se o André também ficou.
Em (23), a circunstância de a Joana ter ficado em casa pode, em certos
contextos, ser considerada uma explicação não causal para o André tam-
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bém ter ficado. Com efeito, é possível entender (23) como afirmando que
a evidência disponível no contexto de asserção (por exemplo, evidência
segundo a qual a Joana só ficaria em casa se houvesse greve dos transportes, caso em que o João ficaria também em casa) faz da hipótese de ela ter
ficado em casa uma boa explicação para a situação (também hipotética) de
ele ter igualmente ficado em casa, sem que se esteja a afirmar que a primeira
situação tenha causado a segunda. Inversamente, em (24) é a consequente
que pode ser lida como referindo-se a uma explicação não causal, em face
da mesma evidência, para a situação referida pela antecedente. Se reformularmos a análise sugerida acima à luz da noção de nexo explicativo (e
não apenas da noção mais restrita de nexo causal), o que estes dados parecem mostrar é que as condicionais de “se” e de “só se” licenciam papéis
explicativos simétricos para antecedente e consequente: nas condicionais
do primeiro tipo, a antecedente refere o explanans (a explicação) e a consequente o explanandum (a situação ou estado de coisas explicado), ao passo
que nas do segundo a relação é invertida. Os contrastes verificados em
(11)-(22) resultariam, assim, da aplicação desta simetria ao caso causal.(9)
Esta hipótese apresenta, porém, uma fragilidade: deixa, manifestamente, por explicar casos como (1)-(6), em que (recordemos) parece haver
uma efectiva equivalência semântica entre os dois tipos de condicional.
Trata-se, com efeito, de pares em que não só o nexo dedutivo, mas também
o nexo explicativo entre antecedente e consequente parece ser exactamente
o mesmo em ambas as condicionais. Especificamente, nestes casos, o que
parece ocorrer é que o nexo explicativo se concretiza invariavelmente na
ordem explanandum/explanans: em (1)/(2), a ausência do seminário é
explicada pela doença; em (3)/(4), os sinais exteriores de riqueza mencionados são explicados pela riqueza propriamente dita; e em (5)/6) a fluência
linguística da Catarina é explicada pela sua biografia. As condicionais de
“se” admitem portanto, manifestamente, também esta ordem, para além
da inversa. Isto significa, evidentemente, que a tese de que o nexo explicativo se exprime de modo simétrico nos dois tipos de condicional é falsa
se for interpretada de modo irrestrito – e que uma mais adequada maneira
de descrever a relação semântica entre condicionais de “se” e de “só se”
é considerar que as primeiras são, do ponto de vista do nexo explicativo

(9) Os casos de nexos explicativos não causais entre antecedente e consequente são tipicamente
(embora não exclusivamente) exemplificados por leituras de condicionais como aquelas descritas em Bennett (2003) como de tipo E. Vejam-se, por exemplo, (26) e (27), discutidos na
secção 2.
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que exprimem, mais versáteis do que as segundas, tal como expresso na
seguinte generalização:
AMBIG Nas condicionais de “se”, a antecedente admite não só uma
interpretação em termos de explanans, mas também em termos de
explanandum, (tal como a consequente). Pelo contrário, nas condicionais de “só se”, a antecedente é apenas interpretável como referente ao
explanandum e a consequente como referente ao explanans.
Mas esta formulação ecuménica não condiz também, infelizmente,
com os dados parciais analisados. Na presunção, que tem sido feita neste
artigo, de que o nexo explicativo referido se inclui no conteúdo verocondicional de uma condicional de qualquer dos dois tipos, adotar uma generalização como esta faria predizer o seguinte: uma condicional de “se” é
sempre ambígua entre uma leitura explanans-explanandum e uma leitura
explanandum-explanans, ao passo que uma condicional de “só se” admite
apenas uma leitura do segundo tipo. Predir-se-ia assim que, entre uma condicional de “se” e a sua “congénere de “só se” há sempre uma equivalência parcial, por assim dizer: numa das leituras da de “se”, a equivalência
estabelecer-se-ia (pois ambos os nexos, o dedutivo e o explicativo, seriam
então idênticos em ambas as condicionais); na outra, a equivalência deixaria de existir, pois essa leitura seria impossível na de “só se”. Mas esta
predição, como é fácil de verificar, é infirmada por dados como (1)-(6),
em que a equivalência detectada não é parcial, mas total: em cada par,
ambas as condicionais são susceptíveis da mesma leitura (explanandum-explanans); nesses casos, as de “se” não são ambíguas, porque a leitura
explanans-explanandum não está disponível – uma constatação que colide,
visivelmente, com o que observámos em (11)-(22). Estes últimos dados,
por sua vez, infirmam também a generalização AMBIG, embora por razões
inversas: se AMBIG fosse verdadeira, os contrastes observados em (11)(22) não deveriam verificar-se, visto que se trata de contrastes totais e não,
como a generalização prediz, parciais: trata-se de pares em que a condicional de “se” não se apresenta como ambígua (ou versátil), sendo susceptível
apenas de uma leitura contrastante, no que respeita ao nexo explicativo,
com a de “só se”. Nestes casos, portanto, não é por haver equivalência total
que não se tem a equivalência parcial tal como prevista em AMBIG; é por
não haver equivalência de todo. Em resumo, nem casos como (1)-(6), nem
casos como (11)-(22) parecem consistentes com AMBIG, i.e. com a hipótese da ambiguidade semântica das condicionais de “se”.
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A análise das semelhanças e dos contrastes semânticos entre os dois
tipos de condicional parece, assim, ter de passar por responder a duas perguntas: a) Por que razão, em (1)-(6), as condicional de “se” apenas têm
a leitura explanandum-explanans? b) Por que razão, em (11)-(22), elas
apenas têm a leitura inversa, i.e. explanans-explanandum – gerando correspondentemente, em (11), (13) e (15), condicionais verosimilmente
verdadeiras e em (17), (19) e (21) condicionais provavelmente falsas?
Claramente, esse tipo de condicional mostra poder ter ambas as leituras,
dependendo dos casos. Que restrições tornam, porém, impossível uma das
leituras (alternadamente) nos casos mencionados em a) e em b)? Em que
circunstâncias (no português e provavelmente também noutras línguas(10))
se plasma a versatilidade semântica das condicionais de “se” na possibilidade de ambas as leituras, e assim na equivalência efetiva mas parcial entre
os dois tipos de condicional?

2. A tipologia de Bennett
Em Bennett (2003)(11), o autor apresenta, tomando como base o inglês, uma
tipologia dos nexos explicativos observáveis numa condicional de “se”.
Não focando a sua discussão nas condicionais de “só se”, o autor não lhes
aplica a referida tipologia. No entanto, as considerações anteriores parecem suficientes para tomar as distinções tipológicas de Bennett como um
instrumento de análise útil quando se trata de comparar os dois tipos de
condicional, esclarecendo a noção de nexo explicativo e reforçando a ideia
de que a elucidação das diferenças e semelhanças entre elas está directamente relacionada com essa noção.
Segundo Bennett, as condicionais de “se” admitem três tipos de leituras, de acordo com o modo como sejam usadas para explicar a ocorrência de uma certa situação (incluindo, crucialmente, as situações referidas
por antecedente e consequente). O exemplo típico é a famosa condicional
sobre o assassinato de Kennedy, que aqui traduzo para português(12):
(10) Deverá ser óbvio para o leitor que esta discussão não é acerca do português, especificamente,
abrangendo outras línguas em que a dicotomia entre condicionais de “se” e de “só se” se
verifique, como é o caso do inglês (que serviu de inspiração, aliás, para os exemplos de
McCawley que desenvolvo e adapto para o português na secção 1).
(11) Cf. Bennett (2003): pp. 336 e segs.
(12) Devida a Ernest Adams, “Subjunctive and Indicative Conditionals”, Foundations of Language 6 (1970): 89-94. No contexto original, o exemplo é apresentado como contrastante
com a sua congénere contrafactual (trata-se de opor “If Oswald did not kill Kennedy, then
someone else did” a “If Oswald had not killed Kennedy, then someone else would have”).
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(23) Se Oswald não assassinou Kennedy, outra pessoa o fez.
Bennett mostra que uma condicional como (23) é susceptível dos dois
tipos de leitura antes mencionadas: i) Oswald não ter assassinado Kennedy
aparece como explicação, neste caso causal, para outra pessoa o ter feito,
se adotarmos a teoria da conspiração sobre o assassinato em causa: supondo-se que Oswald falhou a sua tentativa, a consequência foi ter sido outra
pessoa (um seu cúmplice) a ter sucesso ii) outra pessoa ter-se antecipado
na execução do crime poderá ser explicação — de novo causal — para
Oswald não ter sido o assassino (uma leitura que licenciaria, ao contrário
da anterior, a correspondente condicional de “só se”). Uma terceira leitura,
que também poderia ser expressa por uma condicional de “só se”, é aquela
segundo a qual a melhor explicação — agora não causal — para a hipótese
de não ter sido Oswald o assassino é alguma outra pessoa ter praticado o
crime, dada a inquestionabilidade, no contexto de elocução, do assassinato
de Kennedy (esta última, não sendo aquela que mais de perto corresponde
aos dois tipos de leitura analisados na secção 1, é aquela que mais intuitivamente seria associada a (23)).
Com o objectivo de melhor distinguir os três tipos de leitura, Bennett identifica três elementos essenciais a ter em conta para a descrição
semântica dos nexos explicativos que uma condicional de “se” pode exprimir: o conteúdo semântico da antecedente, A; o conteúdo semântico da
consequente, C; e a informação contextual relevante para estabelecer uma
relação condicional entre A e C (que Bennett simboliza como “E”, de “evidence”(13)). Tomando como boas estas distinções, teremos então que, para
condicionais (não contrafactuais) Se A então C, a relação explicativa entre
A e C se deixa descrever segundo um dos seguintes três modelos:
a) A explica C (C é o explanandum, A o explanans)
b) C explica A (A é o explanandum, C o explanans)
c) C explica E (E é o explanandum, C o explanans)

Neste artigo, não me ocuparei da questão de saber em que medida esse contraste é real (designadamente em português), visto ter exclusivamente como foco de atenção a comparação
entre as condicionais de “se” e de”só se” não contrafactuais.
(13) Cf, Bennett (2003), pp. 336-37.
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(A é, nos casos do tipo (c), aduzido como premissa de um raciocínio
abdutivo segundo o qual, dado A, se elege C como a melhor explicação
disponível para E.(14))
Claramente, (a)-(c) correspondem às três leituras identificadas para
(23). No entanto, os três tipos de leitura e os três tipos de nexo explicativo
que lhes estão associados nem sempre, ou sequer frequentemente, estão
presentes numa mesma condicional.(15) Eis alguns exemplos representativos, de cada tipo de leitura, no português:
(24) Se o exame foi difícil, os alunos mais fracos reprovaram.
Trata-se aqui de um nexo explicativo de tipo C: dado E, A explica C,
i.e. segundo os dados relevantes disponíveis (presumivelmente, a pouca
preparação dos alunos mais fracos), a sua reprovação é explicada (causalmente) pelo grau de dificuldade do exame.
Casos como (13), aqui repetida, exemplificam o mesmo tipo de leitura:
(13) Se a Joana tomou um comprimido destes, adormeceu em três
minutos.
De novo, C (o adormecimento) é apresentado como consequência de
A (a ingestão do comprimido), de acordo com um conjunto de dados contextuais relevantes (de onde se destaca o efeito soporífero do comprimido).
Atente-se agora de novo em (1):
(1) Se o João faltou ao seminário, (então) está doente.
Manifestamente, trata-se de uma condicional que exprime um nexo
explicativo inverso ao das duas anteriores. De facto, é agora C que atua
(14) Segundo Bennett, em leituras deste género, “what enables an explanation to figure as the
consequent is that it is thought of as the best explanation for the E item. And the role of A
is to help C have this status by by knocking out possible rival explanations for the E item.”
(Bennett (2003), p. 340).
(15) Bennett não defende, nem seria razoável que o fizesse, que todas as condicionais de “se”
são susceptíveis destes três tipos de leitura; apenas defende que isso acontece com algumas,
sendo que muitas outras são apenas susceptíveis de duas (e outras de uma, como aliás alguns
dos exemplos anteriores mostram). Por razões que especificarei mais à frente, para os efeitos
da presente análise, centrar-me-ei nos dois primeiros tipos de leitura.
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como o elemento explicativo de A: a doença, tida como condição necessária da ausência, é adicionalmente apresentada como sua causa, presumindo-se um contexto (E) em que nenhum outro motivo faria o João faltar.
Veja-se agora (25):
(25) Se a loja fechou, o Jorge emigrou.
Neste caso, A e C, i.e. respetivamente o facto de a loja estar fechada e
de o Jorge ter emigrado podem ser relacionados de dois modos diferentes.
Podemos considerar que C explica A (em particular, que C é a causa de A,
i.e. que o facto de o Jorge, presumivelmente o dono da loja, ter emigrado
fez que ela fechasse; ou que A explica C (que A é a causa de C), i.e. que o
facto de a loja ter fechado fez que o Jorge, talvez seu empregado, tivesse
de emigrar). Em casos como este, manifestamente, informação contextual
E sobre o tipo de relação existente entre o Jorge e a loja é crucial para identificar qual dos dois nexos explicativos seria mais adequado. E, consoante
qual ele seja, assim a condicional terá um conteúdo semântico próprio.
O nexo explicativo de tipo E é ilustrado por casos como os seguintes:
(26) Se o meu chapéu-de-chuva não está no bengaleiro, eu estou com
falhas de memória.
(27) Se vai haver cozido para o almoço, então ainda não começou a ser
feito.
Em (26), assumamos que os dados disponíveis relevantes (E) consistem
em que o locutor se lembra de ter visto o chapéu-de-chuva no bengaleiro,
e em que ninguém pode tê-lo retirado de lá entretanto. Neste contexto, a
possibilidade de o locutor ter falhas de memória apresenta-se como uma
explicação razoável para a hipótese de, apesar de E, o chapéu de chuva
não estar no bengaleiro; de acordo com a descrição de Bennett, dado A, as
suas memórias não podem ser corretas, de modo que uma outra explicação
para o seu conteúdo é requerida; tal explicação é oferecida por C (i.e. pelas
falhas de memórias). Em (27), presumindo-se, como dados contextuais
relevantes, por um lado, que a confeção do cozido tem como consequência inevitável a emanação de um certo tipo de odor e, por outro, que esse
odor está ausente, C (i.e. a confecção do cozido ainda não ter começado)
explica, sob a hipótese de se ir fazer cozido para o almoço (A), esses dados.
A breve descrição das variações de interpretação observáveis em condicionais de “se” de acordo com os três nexos explicativos identificados

368

Pedro Santos

por Bennett confirma o papel crucial desempenhado por esta componente
da relação entre antecedente e consequente na determinação das condições
de verdade de toda a condicional. Com efeito, a tipologia de Bennett oferece uma descrição semelhante (embora mais geral) àquela que faço na
primeira secção este artigo, constituindo um útil instrumento para a análise
comparativa entre as condicionais de “se” e de “só se”. Vale a pena fazer
notar, para além disso, que ela é facilmente extensível às condicionais de
“só se”, i.e. a condicionais da forma ou A só se C (Só A se C). Daqui para
a frente, tomarei como instrumento de análise esta tipologia, mas centrarei
a minha discussão da comparação entre condicionais de “se” e de “só se”
nas leituras de tipo A e de tipo C, que as observações da secção 1 mostraram estar na base das semelhanças e diferenças entre esses dois tipos de
condicional. De facto, no que lhes diz respeito, as leituras A e E apresentam
uma distribuição semelhante: ambas são possíveis em ambos os tipos de
condicional, estabelecendo-se um contraste evidente entre elas e as leituras
C, que apenas são possíveis nas condicionais de “se”. Como se viu, (1),
apenas susceptível de uma leitura A, é equivalente a (2):
(2) O João faltou ao seminário só se está doente.
Do mesmo modo, (25), susceptível quer de uma leitura A, quer de uma
leitura C é, na leitura A, equivalente a (28), mas, como se seria de esperar,
não o é na leitura C:
(28) A loja está fechada só se o Jorge emigrou.
Com efeito, (28) significa apenas que o facto de o Jorge ter emigrado
explica (causalmente) o fecho da loja; mas, de acordo com o comportamento típico das condicionais de “só se”, não pode ter a leitura de que o
fecho da loja fez o Jorge emigrar.
A este respeito, é relevante notar que condicionais com leitura E como
(26) e (27) são também parafraseáveis como condicionais de “só se”:
(29) O meu chapéu-de-chuva não está no bengaleiro só se eu estiver
com falhas de memória.
(30) Vai haver cozido para o almoço só se ainda não começou a ser
feito.
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Para além disso, as consequentes das condicionais de “se” podem, nas
leituras A (casos (1’) e (2’)) e E (casos (26’) e (27’)), mas não nas leituras
C ((9’)/(13’)), ser antecedidas por “é porque”(16):
(1’) Se o João faltou ao seminário, é porque está doente.
(2’) Se o Paulo tem dois carros topo de gama e uma moradia na Quinta
da Marinha, é porque é rico.
(26’) Se o meu chapéu-de-chuva não está no bengaleiro, é porque eu
estou com falhas de memória.
(27’) Se vai haver cozido para o almoço, é porque ainda não começou
a ser feito.
Contrastar com:
(9’) */? Se a manteiga for aquecida, é porque derrete.
ou com:
(13’) */? Se a Joana tomou um comprimido destes, é porque adormeceu em três minutos.
Este contraste entre as leituras A e E, por um lado, e C, por outro,
parece apontar para algo que a tipologia de Bennett elucida: que as leituras
A e E identificam, ambas, a consequente como o explanans, licenciando
assim o conector “só se” e a presença de um “é porque” explicativo (no
sentido lato de “explicativo”, que inclui, mas não se esgota, na interpretação causal). Assim, visto que as leituras A e E apresentam comportamento
semelhante quanto aos contrastes que aqui discuto, e porque as primeiras
são usualmente mais intuitivas, não terei em conta, de ora em diante, leituras de tipo E.

(16) Isto mesmo é feito notar em Marques (1999), nota 4, embora o enquadramento descritivo e
teórico seja aí muito diferente.
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3. “Se”, “só se” e nexo explicativo
Na secção 1, descrevi alguns aspetos básicos das semelhanças e dos contrastes semânticos entre as condicionais de “se” e de “só se”, centrando
a minha análise na comparação de dois nexos semânticos distintos entre
antecedente e consequente: aquele a que chamei dedutivo, essencialmente
associado à relação condição suficiente/condição necessária (a qual, em
última análise, está por sua vez associada à identificação, numa construção condicional, de uma das orações como antecedente e da outra como
consequente); e aquele a que chamei explicativo, que diz respeito à relação explanans-explanandum, i.e. ao papel explicativo desempenhado pelos
factos/situações referidas por antecedente e consequente. A tipologia de
Bennett, pensada independentemente da dicotomia “se”/“só se” para descrever três tipos de leituras das condicionais de “se”, reforça a ideia de que
este segundo nexo é parte integrante do conteúdo semântico dessas condicionais e, em face dos dados analisados na secção 1, também das condicionais de “só se”. A secção 1 terminou, no entanto, com a expressão de uma
perplexidade: por que razão a versatilidade semântica das condicionais de
“se” muitas vezes não se concretiza, dando origem ou a casos de “pura”
equivalência com as de “só se”, como (1)-(6), ou de “puro” contraste, como
(11)-(22)?
A parte final deste artigo dará uma resposta, ainda que necessariamente
preliminar e parcial, a esta perplexidade. Referir-me-ei essencialmente a
(11)-(22), mas começarei por contextualizar essa discussão a partir de
observações sobre os casos descritos como de equivalência absoluta (i.e.
(1)-(6)). Algo que é necessário explicar quanto a esses casos é, como se
recordará, o facto de as condicionais de “se” não serem aí suscetíveis de
uma leitura de tipo C, mas apenas de uma de tipo A: a consequente refere
o explanans de um explanandum referido pela antecedente. O que impede
(1), (3) e (5) de exprimir, como é apanágio das condicionais de “se”, um
nexo explicativo de tipo C? A resposta a esta pergunta parece ter de ser
não estritamente semântica. Com efeito, o que impede uma leitura de (1)
segundo a qual o João ter faltado ao seminário constitui uma explicação
(causal) para ele ter estado doente são considerações de verosimilhança
factual: o nexo inverso é muitíssimo mais plausível, dado o que sabemos
acerca de faltas a seminários (e suas causas prováveis) e estados de doença
(e suas consequências prováveis). Não existe outra razão para essa leitura
ter sido ignorada quando o exemplo foi discutido na secção 1; a semântica
de “se” parece ter pouco a ver com o assunto. Do mesmo modo, em (3),

Condicionais de “se” e de “só se”: uma questão de nexo

371

parece ser a implausibilidade de a riqueza do João ser consequência (e não
causa) de ele ter uma moradia na Quinta na Marinha que impede uma leitura de tipo C; e, em (5), é a estranheza de crescer em ambiente linguístico
inglês ser uma consequência do estatuto de falante nativo do inglês (em vez
de uma causa) que torna essa leitura ociosa. Vale a pena notar, no entanto,
que estas leituras implausíveis são ainda assim, em diferentes graus, credíveis (por exemplo, em (1) a doença poderia ser identificada como consequência da falta ao seminário, talvez por um efeito psicossomático dessa
falta no dedicadíssimo estudante que é o João).(17)
Algo de muito semelhante pode ser dito a propósito dos pares (11)-(14).
Como se viu, esses casos apresentam o padrão inverso daquele verificado
em (1)-(6). Segundo a descrição inicial destes pares, a condicional de “se”
é suscetível de uma leitura (C), que a de “só se”, por princípio, não pode
ter; tratar-se-ia, assim, de pares de condicionais em que cada uma exprime
um nexo explicativo inverso ao da outra. Mas aqui, de novo, a impossibilidade de uma das leituras na condicional de “se” não pode, tipicamente, ser
(17) Um revisor anónimo fez-me notar que o mesmo se passa, por exemplo, em casos como (17),
atrás descrita como não permitindo uma leitura de tipo C, se se pressupuser um contexto em
que alguém está de tal forma doente que não poderia suportar os efeitos secundários da ingestão de um antibiótico; caso melhorasse, poderia tomá-lo. Também (21), descrita do mesmo
modo, permitiria uma leitura do mesmo tipo num cenário (de novo concebível, apesar de
inverosímil) em que o locutor se dispusesse a fazer exercício físico em consequência de ter
um batimento cardíaco elevado. (19), por outro lado, não parece permitir de todo uma leitura
desse tipo, mas apenas devido à incongruência de uma situação em que o presidente demite
um governo já destituído. Restrições extra-semânticas à possibilidade de leituras de tipo A
são, aliás, recorrentes nas línguas. Um caso extremo seria este:
(i) Se o copo caiu ao chão, partiu-se.
(ii) O copo caiu ao chão só se se partiu.
Em (i), a única leitura credivelmente verdadeira é a C, derivando a impossibilidade de um
nexo de tipo A diretamente de factos conhecidos acerca de quedas e quebras de copos (e, de
novo, não propriamente de caraterísticas semânticas das condicionais de “se”); no caso de (ii),
a impossibilidade de uma leitura C nas condicionais de “só se” faz que a condicional, tomada
como exprimindo um nexo de tipo A, seja falsa (podendo eventualmente ser considerada
verdadeira se lida como exprimindo um nexo de tipo E, possibilidade que não discutirei
aqui).
Em todos estes casos, a implausibilidade ou pelo menos a pouca credibilidade uma leitura
de tipo C para a condicional de “se” parece ser sempre reconduzível ao tipo de situações
descritas por antecedente e consequente e ao grau de verosimilhança com que se podem
estabelecer relações explicativas (em particular, de tipo causal) entre elas – e não a restrições
propriamente semânticas associadas a esse tipo de condicionais. Este comportamento está,
porém, longe de ser universal, como se verificará abaixo.
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atribuída a propriedades semânticas da construção, em particular do conector “se”, mas antes a características idiossincráticas das situações descritas
por antecedente e consequente. Vejam-se de novo (11) e (12):
(11) Se a Ana ficou em casa ontem à noite, acabou o trabalho.
(12) A Ana ficou em casa ontem à noite só se acabou o trabalho.
Em (11), o nexo explicativo mais óbvio é aquele em que a antecedente
se refere à causa e a consequente à consequência (leitura C); daí a discrepância de interpretação (e, possivelmente, de valor de verdade) entre (11) e
(12) (assinalada na secção 1) dado que esta última só admitiria uma leitura
de tipo A. Mas esta descrição inicial tem de ser classificada como incompleta: (11) é também suscetível de uma leitura de tipo A (i.e. uma leitura
em que o facto de a Ana ter acabado o trabalho permitiu que ela ficasse em
casa (11), talvez a descansar. Admitida esta leitura, (11) torna-se ambígua,
e (12), a que a mesma leitura é atribuível, pode também agora com alguma
credibilidade ser vista como verdadeira).(18)
No caso de (13)/(14), algo de muito semelhante parece ocorrer:
(13) Se a Joana tomou um comprimido destes, adormeceu em três
minutos.
(14) A Joana tomou um comprimido destes só se adormeceu em três
minutos.
Há, neste caso, no entanto, uma diferença a assinalar: o grau de inverosimilhança de uma leitura de tipo A é razoavelmente maior do que no
par anterior, apresentando-se como verosímil apenas o nexo explicativo,
em particular causal, em que a antecedente exprime o explanans (a causa)
(18) Os fatores contextuais que permitem variar o tipo de nexo explicativo atribuído a uma dada
condicional de “se” parecem ser recorrentes, militando a favor de algumas recentes perspetivas em filosofia da linguagem que defendem o carácter dêictico (em sentido lato) das
condicionais (cf., entre outros, Gauker 2006). O carácter fortemente contextual da oscilação
entre casos de equivalência e de simetria verifica-se mais claramente nos casos em que, num
mesmo par se”/”só se”, ambas as possibilidades estão presentes. Veja-se como exemplo adicional o seguinte:
(i) Se a Ana viu A Lista de Schindler, admira Aristides Sousa Mendes.
(ii) A Ana viu A Lista de Schindler só se admira Aristides Sousa Mendes.
Como antes, a condicional de “se” (i) é susceptível de uma leitura A, caso em que é equivalente
a (ii) (a admiração por Aristides Sousa Mendes aparecendo então como causa do visionamento
do filme); mas poderá igualmente exprimir o nexo explicativo inverso, i.e. C (que em (ii) é
impossível), caso em que teremos um caso de “simetria” nas leituras das duas condicionais.
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e a consequente o explanandum (a consequência). Sendo a leitura de tipo
A a única permitida na condicional de “só se” (14), esta não poderia, verosimilmente, ser descrita como verdadeira. A tendência natural será então
a de interpretar (13) apenas como exprimindo um nexo de tipo C e (14)
como falsa.(19)
Os casos de discrepância de valor de verdade entre condicionais de
“se” e de “só se” não se esgotam, no entanto, nas idiossincrasias verificadas
em (11)-(14) – não atribuíveis, no essencial, às características semânticas
de cada uma dessas construções. Casos como (15)-(22), aqui recordados,
merecem uma análise diferente:
(15) Se a manteiga for aquecida, derrete.
(16) A manteiga é aquecida só se derreter.
(17) Se melhorares, tomas o antibiótico.
(18) Só melhoras se tomares o antibiótico.
(19) Se o Governo cair, o Presidente demite-o.
(20) O Governo só cai se o Presidente o demitir.
(21) Se a minha pulsação subir para mais de 100, eu faço exercício
físico.
(22) A minha pulsação sobe para mais de 100 só se eu fizer (faço)
exercício físico.
Nestes quatro pares, parecem ser fatores genuinamente semânticos a
estar na base da impossibilidade ora de leituras de tipo A, ora de leituras
de tipo C. Em (15)/(16), a condicional de “se” (i.e. (15) é suscetível apenas
de uma leitura de tipo C, e nunca de uma de tipo A (não sendo, sequer,
correto dizer que é falsa nessa leitura); é possível, em função disso, conceber-se como credíveis situações em que essa condicional seja verdadeira.
Por outro lado, sendo neste caso o nexo de tipo A à partida inverosímil, e
sendo o único segundo o qual a condicional de “só se” poderá ser interpretada, esta (i.e. (16)) apresenta-se como falsa; gera-se assim um caso
daquilo que designei na secção 1 como de pura simetria: uma das condicionais apresenta um nexo explicativo inverso àquele expresso pela sua
congénere. Essa simetria volta a verificar-se em (17)/(18), (19)/(20) e (21)/
(19) Estou a pressupor, evidentemente, que uma leitura de tipo E está também excluída em ambas
as condicionais.
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(22), mas de modo inverso no que diz respeito à razoabilidade dos nexos
explicativos: nestes casos o nexo admissível seria de tipo A, o que torna
as condicionais de “só se” respetivas (i.e. (18), (20) e (22)) credivelmente
verdadeiras; mas, de novo, verifica-se que as de “se” (i.e. (17), (19) e (21))
não são suscetíveis de uma leitura desse tipo, apresentando-se assim agora
como falsas segundo a única leitura para elas disponível, de novo uma de
tipo de C(20). Em (17), a razoabilidade do nexo segundo o qual a ingestão
do antibiótico é a causa das melhoras não é suficiente para permitir interpretar a condicional desse modo, apesar de a leitura correspondente ser
aceitável em (18); de modo semelhante, apesar de, como mostra (20), o
nexo segundo o qual a ação presidencial provoca a queda do governo ser
credível, em (19) essa leitura é impossível; na mesma linha, (21) não pode
ser interpretada como identificando a prática de exercício físico como a
causa da subida da pulsação, apesar de essa leitura ser legítima em (22).
Como se constata por esta descrição, uma característica interessante
de (15)-(22), (ao contrário dos casos (11)-(14)) é que a impossibilidade de
as condicionais de “se” receber uma leitura de tipo A não parece depender
de fatores extra-semânticos relativos à não razoabilidade do nexo causal
correspondente a essa leitura – pois nestes casos o nexo é credível, sendo
susceptível, como se constatou, de conferir veracidade às suas congéneres
de “só se” (i.e. a (18), (20) e (22)). Este comportamento parece ser geral:
numa condicional de “se” em que a condição necessária é descrita como
referente à causa, pode verificar-se a impossibilidade de uma leitura de tipo
A, mesmo em casos em que o mencionado nexo causal é verosímil. Vejam-se, a este respeito, variações de (15)/(16) que resultam de, em cada uma
dessas condicionais, se inverter o nexo dedutivo, passando a antecedente
para consequente e vice-versa, e passando as consequentes a referir-se à
causa:
(15’) Se a manteiga derreter, é aquecida.
(16’) A manteiga derrete só se for aquecida.
De novo, em (15’) uma leitura de tipo A, correspondente ao nexo causal segundo o qual o aquecimento provoca o derretimento, é impossível,
apesar de ser aceitável em (16’)).
Há manifestamente, portanto, motivação suficiente para pôr a hipótese
de, em (17), (19), (21) e também em (15’), ser uma restrição semântica
(20) Mas veja-se, sobre (17), a nota 16 acima.
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associada a certas (mas não, como o resto deste artigo evidencia, a todas)
condicionais de “se” que impede as leituras de tipo A.
Não terei, neste artigo, espaço para desenvolver e concretizar esta
hipótese. Deixo, em todo o caso, algumas pistas que penso merecerem ser
exploradas em ocasião posterior. Em primeiro lugar, há boas razões para
pensar que se trata de uma restrição associada, parcialmente pelo menos, a
traços de tempo. De facto, a impossibilidade de leituras de tipo A em casos
como os referidos não se verifica se os verbos aí ocorrentes estiverem no
pretérito perfeito simples, o que exibe uma óbvia assimetria com os casos
inicialmente considerados, em que a condicional de “se”, através de um
verbo no futuro do conjuntivo, se referia a uma situação futura:
(17’) Se melhoraste, tomaste o antibiótico.
(19’) Se o Governo caiu, o Presidente demitiu-o.
(21’) Se a minha pulsação subiu para mais de 100, eu fiz exercício
físico.
(15’’) Se a manteiga derreteu, foi aquecida.
Em segundo lugar, vale a pena notar que não se trata de uma restrição
temporal relativa àquilo que, desde Reichenbach, é usualmente designado
de ponto (ou tempo) do evento. Em particular, a impossibilidade, em (17),
(19), (21) e (15’), de um nexo causal de tipo A não deriva de o ponto do
evento da antecedente ter de anteceder o ponto do evento da consequente
(no pressuposto de que a causa será anterior à consequência). De facto, os
casos de condicionais de “se” que, com o verbo da consequente no futuro
simples (ou equivalentemente, no presente do indicativo, como nos casos
em análise), não admitem uma leitura de tipo A, passam a admiti-la se
a consequente tiver o verbo conjugado no futuro composto, gerando-se
assim consequentes cujo ponto do evento é anterior ao ponto do evento da
antecedente:
(17’’) Se melhorares, terás tomado o antibiótico.
(19’’) Se o Governo cair, o Presidente tê-lo-á demitido.
(21’’) Se a minha pulsação subir para mais de 100, terei feito exercício
físico.
(15’’’) Se a manteiga derreter, terá sido aquecida.
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Aparentemente, portanto, a restrição em causa diz antes respeito à relação entre o ponto de referência de antecedente e consequente: o segundo
não poderá ser anterior ao primeiro.
Também relevante neste contexto é o facto de a restrição em causa
ter contornos não só temporais, mas também temporo-aspetuais(21). Com
efeito, versões de (17), (19), (21) e (15’) em que a consequente contém
uma predicação de tipo estativo ou genérico permitem leituras de tipo A,
apesar de se manterem os tempos verbais dos exemplos originais:
(17’’) Se ele melhorar, é mais resistente do que parece.
(19’’) Se o Governo cair, o Presidente está com medo das sondagens.
(21’’) Se a tua pulsação se mantiver abaixo de 100, tu fazes (habitualmente) exercício físico.
(15’’’) Se a manteiga derreter, a cozinha fica (habitualmente) demasiado quente depois do almoço.
Deixarei, por razões de espaço, para melhor ocasião a exploração destas observações e a análise da sua inter-relação.
Neste artigo, procurei mostrar que o contraste tradicionalmente assinalado entre as condicionais de “se” e de “só se” não pode ser correctamente
analisado sem que se recorra à noção de nexo explicativo entre antecedente e consequente, mostrando-se assim que a relação semântica entre
ambas não se reduz, em qualquer um dos dois tipos de condicional, ao
que designei de nexo dedutivo. Procurei também mostrar que, no que diz
respeito ao nexo explicativo, as condicionais de “se” são semanticamente
mais versáteis do que as de “só se”, sendo por default ambíguas. Propus
ainda a hipótese de que o tipo de nexo explicativo (em particular causal)
que é possível estabelecer entre antecedente e consequente, nos dois tipos
de condicional, depende de variações de conteúdo na antecedente e consequente e, associadamente, de factores extra-semânticos atinentes ao tipo de
relações causais que se estabelecem entre os factos ou situações referidos
por elas. A exceção parecem ser os casos de condicionais de “se” referentes
a situações futuras (mas frequentemente contendo verbos no presente do
indicativo), nas quais a leitura de tipo A parece estar excluída. As observações que faço sobre os contornos da restrição semântica aí operativa suscitariam, evidentemente, uma análise que os limites de espaço deste artigo
obrigam a deixar para outra ocasião.
(21) A observação que se segue é inspirada no comentário de um revisor anónimo, a quem agradeço.
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É objetivo deste ensaio mostrar que Fernão de Oliveira, tendo-se esforçado por não
ficar muito preso aos modelos latinos, traçou as linhas mestras da gramática stricto
sensu (ou morfossintaxe) do português do séc. XVI, isto é, identificou as categorias
gramaticais que funcionam efetivamente nesta língua.
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This essay aims at showing that Fernão de Oliveira, having striven not to stick too
closely to the Latin models, traced the master lines of the grammar stricto sensu
(or morphosyntax) of the 16th century Portuguese, i.e. identified the grammatical
categories that work effectively in this language.
Keywords: inflectional morphology, morphosyntactic categories, nominal and
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0. Introdução
Num trabalho anterior (Barroso, 2013), dedicado exclusivamente ao tratamento do léxico e da interação da subcomponente morfológica de formação de palavras com esta componente da gramática do português do séc.
XVI, levado a cabo por Fernão de Oliveira na sua Grammatica, deixei
expresso o compromisso,(1) por forma a que ficasse completa a descrição
da componente morfológica, de tratar, tão cedo quanto possível, da interação da subcomponente que se ocupa da combinação de radicais/temas e
propriedades morfossintáticas com a sintaxe. Aquela descreve os processos morfológicos implicados na criação neológica, ou seja, a afixação e a
composição; esta, por seu turno, o processo morfológico responsável pelas
variações próprias de uma classe de palavras considerada no seu todo, isto
é, a flexão.(2)
Assim, ao efetivar este compromisso, concluo também esta espécie de
revisitação – munido, todavia, de uma ferramenta moderna e atualizada –
às componentes da gramática do português de Quinhentos, descritas efetivamente pelo nosso autor na sua Grammatica da Lingoagem Portuguesa,
a saber: a fonológica, a lexical e a morfológica ou, se se preferir (à parte
a fonológica,(3) e considerando esta propriedade de a morfologia interagir
com as demais), a morfolexical, a morfossintática e, ainda, a morfofonológica.
Vejamos, então, o tratamento que Fernão de Oliveira dá à gramática
em sentido restrito, ou seja, à morfossintaxe. Antes de mais, porém, deve
sublinhar-se que também nesta área foi pioneiro e original, propriedades
destacadas já por Coseriu (2000: 50), nestes termos:
[…]. Mas, mesmo nesse tratamento tão sucinto, pode notar-se o seu esforço
no sentido de se libertar dos esquemas da gramática latina e de delimitar como
tais as categorias gramaticais que funcionam em português. E devemos dizer
que consegue traçar em poucas páginas uma gramática portuguesa, em grande
parte independente dos modelos latinos.

(1) Cf. Barroso (2013: 116), nota 4, que reproduzo aqui: “Desta matéria não vou tratar neste
ensaio, mas num outro a escrever muito brevemente, intitulado ‘Morfossintaxe em Fernão de
Oliveira (1536)’ ”
(2) Convém ter presente (é uma outra focalização) que a(s) forma(s) de palavra resultante(s) da
flexão documenta(m) uma parceria interacional morfologia-fonologia nada despicienda.
(3) Cf. Barroso (2009), onde tratei, com um certo detalhe, desta componente da gramática do
português do séc. XVI.
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É, portanto, de morfologia flexional, essencialmente, que se vai tratar
nas páginas que se seguem. E, como é óbvio, relativamente ao português
dos inícios do séc. XVI, época em que Oliveira viveu, escreveu e publicou
o texto cujos capítulos XLIII a XLVIII estão sob escopo neste ensaio, por
ser aí precisamente que trata desta matéria.
O conceito de gramática descritiva revelado nesta secção da Grammatica é uma nota inequívoca da sua independência em relação ao(s) modelo(s) latino(s), senão observemos:
Não dizemos aind’agora neste lugar nem livro que cousa é artigo, nem tão-pouco mostramos qual oficio tem, porque aqui não falamos senão das formas
ou figuras das vozes ou dições; e para isto só abasta saber que os artigos, na
nossa lingua, diversificam ou variam a forma de sua voz em generos, numeros
e casos. (Oliveira, 2000 [1536]: 140-141)(4)

Do exposto fica, pois, claro que Oliveira prescinde das definições das
categorias (bem como das suas funções), limitando-se apenas a identificar
e a descrever as formas que as expressam. Diz isto, acabámos de o verificar, a propósito do artigo. Mas volta a fazê-lo, e de modo ainda mais explícito, no capítulo seguinte, ao tratar “dos nomes e seu genero” (Oliveira,
2000 [1536]: 145):
Não dixemos aqui quantos nem quaes eram os generos dos nomes, nem tão-pouco que cousa é nome, como também fezemos aos artigos e faremos nos
verbos, porque do intento desta parte da grammatica que agora tratamos não é
mais que só dar noticia das vozes, e não difinções ou determinadas declarações
das cousas.

Não só por a terminologia oliveiriana estar em parte (de qualquer
modo, menos do que noutras secções) desatualizada (o que não causa estranheza), mas também por isso, e ainda para se entender de modo cabal o que
quis dizer quando escrevi, acima, “munido de uma ferramenta moderna e
atualizada” – deve ficar já explicitado –, esta reflexão tem como marco de
referência teórico os trabalhos de Aronoff & Fudeman (2011), Acquaviva,
(2008) e especialmente Booij (2012) e, no que à descrição do português diz
respeito, entre vários outros que aqui também poderiam constar, Câmara

(4) Todas as citações que aparecem ao longo do texto são feitas a partir da edição crítica, semidiplomática e anastática de Torres & Assunção (2000).
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(1980), Carone (1986), Zanotto (1986), Azuaga (1996), Villalva (2003,
2008), Casanova (2009) e Rosa (2013).

1. Classes de palavras
Inversamente à prática corrente – até porque na tradição greco-latina se
assumia como uma das funções típicas desta componente da gramática –,
Oliveira não teoriza sobre as ‘classes de palavras’(5) ou, usando uma terminologia que atravessou séculos, ‘partes da oração’ ou, ainda, ‘partes do
discurso’, que foram sendo delimitadas, estabelecidas e classificadas ao
longo de um largo período de tempo, antes do seu e que continuou até à
atualidade.
Das oito classes de palavras da tradição gramatical latina (nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição),
Oliveira menciona (porque não trata, insisto) aquelas que são passíveis de
maior variação flexional, a saber e nas suas próprias palavras (último parágrafo do capítulo XLII): “Despois que dissemos em comum o que se nos
ofereceo nesta declinação natural, vejamos particularmente dos artigos,(6)
nomes e verbos, cuja é esta mais propria.” (Oliveira, 2000 [1536]: 140).
Para além destas três, refere uma outra: a dos pronomes – fazendo-o de
novo num ápice e na sequência de uma brevíssima reflexão sobre “o estado
das cousas e dos casos” ou, numa terminologia de hoje, sobre papéis temáticos (ou semânticos) e funções sintáticas (ou relações gramaticais).
Por não ser objetivo desta sua obra teorizar sobre as classes (e subclasses) de palavras, mas tão-só descrever as formas resultantes da flexão
(ou, na sua terminologia, declinação natural), não é pois de estranhar que
apenas se lhes refira quando procede à inventariação das respetivas formas
e, por consequência, negligencie ou remeta para um segundo plano as que
não são afetadas por tal fenómeno linguístico. De qualquer modo, mesmo
que indiretamente, seja nesta secção seja noutras, Oliveira não esquece – se
estive atento – nenhuma classe.
Nome, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição (classes abertas), pronome, determinante, quantificador, preposição e conjunção (classes fechadas) são as classes de palavras que o Dicionário Terminológico regista.
Vejamos agora, a esta luz, o que se passa em Oliveira.
(5) Hoje, e de acordo com o Dicionário Terminológico, trata-se de um subdomínio da Linguística
Descritiva situado entre os da Morfologia e da Sintaxe. As classes de palavras são conjuntos
de palavras que partilham as mesmas propriedades sintáticas, morfológicas e/ou semânticas.
(6) Os negritos são meus.
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1.1. Classes abertas
No que às classes abertas diz respeito, não falta nenhuma. Desde logo, o
nome e o verbo, pois dedica-lhes (melhor: às suas formas, como se vai
poder ver na secção em que me ocupo das categorias morfossintáticas),
respetivamente, os capítulos XLIV-XLV e XLVII-XLVIII.
No nome, distingue as subclasses substantivo e adjetivo (hoje, duas
classes autónomas), comum e próprio, para além de outras relacionadas
com a formação de palavras (diminutivo e aumentativo, verbal e denotativo); e, no verbo, apenas as subclasses pessoal e impessoal. Isto pode confirmar-se, praticamente por inteiro, neste excerto (Oliveira, 2000 [1536]:
134):
E portanto os nomes se conhecem dos verbos e os verbos com os nomes das
outras partes, porque são diferentes huns dos outros, e os nomes se conhecem
por outros nomes, e os verbos por outros verbos, porque são em alghũa cousa e
voz semelhantes cada parte destas com as outras do seu género; e contudo não
tanto que não tenham alghũas miudezas diferentes ou diferencias mais meudas
e particulares, como o nome ser comum ou próprio, ajetivo e substantivo, e o
verbo pessoal ou impessoal.

O advérbio, porque não é uma classe sensível à variação flexional, não
é referido nesta secção, mas noutra dedicada à formação dos advérbios em
-mente, e nestes termos (Oliveira, 2000 [1536]: 140):
Na declinação natural, onde falamos das dições tiradas podemos também
meter os averbios, os quaes, quando são tirados, polla maior parte ou sempre acabam em mente, como compridamente, abastadamente, chammente; e
porém ha hi muitos que não são tirados, como antes, despois, asinha, logo,
cedo, tarde.

Por fim, a interjeição, que rigorosamente não constitui uma autêntica
classe de palavras por não estabelecer relações sintáticas com outras (palavras), está documentada, por exemplo, nesta passagem (Oliveira, 2000
[1536]: 98): “[…]. Mas antre nós eu não vejo alghũa vogal aspirada, se não
é nestas interjeições uha e aha e nestoutras de riso ha-ha, he, ainda que não
me parece ese bo riso português, posto que o assi escreva Gil Vicente nos
seus Autos.”
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1.2. Classes fechadas
No que concerne às classes fechadas, a afirmação de que não falta nenhuma,
como se fez para as abertas, já não pode ser tão perentória. Pelo menos
assim, tout court. Ora, vejamos.
Tratadas de facto (e só as suas formas, é claro), nesta secção, foram-no
apenas o artigo e o pronome, respetivamente, nos capítulos XLIII e XLVI.
Em rigor: daquele, as formas do artigo definido e, deste, algumas formas
do pronome pessoal.
O artigo não existia em latim, mas em grego, pelo que é uma novidade oliveiriana a sua consideração como classe autónoma em português
(hoje, é uma subclasse do determinante). Quanto às suas formas, eis o que
escreve Oliveira (2000 [1536]: 140-141): “[…] os artigos, na nossa lingua,
diversificam ou variam a forma de sua voz em generos, numeros e casos.
Em generos, como o e a; e em numeros, como os e as; e em casos, como o,
do, ò [ao], o; a, da, à, a; os, dos, òs [aos], os; as, das, às, as.”(7)
Relativamente ao pronome, para além do que já se disse, praticamente
nada mais há a acrescentar, a não ser as formas, reportadas deste modo por
Oliveira (2000 [1536]: 150): “E contudo nós também temos casos em três
pronomes, os quaes são eu, me, mi, tu, te, ti, se, si.”
A preposição e a conjunção, um pouco à semelhança do advérbio, e de
modo particular por carecerem absolutamente de estrutura morfológica,
não são aqui tidas em consideração. Porém, menciona-as, quando escreve
(Oliveira, 2000 [1536]: 124), por exemplo, “[…], e muitas conjunções e
preposições e averbios e outras partes, assi das que eles dizem que se não
declinam como também das declinadas, ora sejam artigos ou quaesquer
outras.”, e também (Oliveira, 2000 [1536]: 142) “[…]. Mas as primeiras
partes daqueles ajuntamentos a em ao, e para em parao são preposições; e
o artigo que trazem despois de si não é dativo, mas pospositivo, o qual se
segue sempre despois de preposição e não algum outro caso.”
No que diz respeito às restantes subclasses do pronome e do determinante e à classe do quantificador, não nos diz nada de concreto (nem de
definitivo) em nenhuma secção da obra. No entanto, ao fazer a descrição do
(7) Para além destas formas (as obtidas de acordo com as regras da gramática do português),
Oliveira fala de uma outra, no último parágrafo do capítulo XLIII, nestes termos: “Aqui quero
lembrar como em Portugal temos hũa cousa alhea e com grande dissonância onde menos se
devia fazer, a qual é esta: que a este nome rei damos-lhe artigo castelhano chamando lhe el-rei. Não lhe havíamos de chamar senão o rei, posto que alguns doces d’orelhas estranharão
este meu parecer, se não quiserem bem olhar quanto nelle vai.” (Oliveira, 2000 [1536]: 142).
Trata-se de um empréstimo do castelhano, usado com uma função de ‘distinção’.
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género e do número nominais, por exemplo, vemos que integra nos nomes
o que hoje se denomina ‘quantificadores’ (dous, três, treze) e ‘pronomes’
(isto, isso, aquilo; quem, alguém, ninguém) e, ainda, ao falar da contração
de preposições com o artigo (compostos ou juntos, como ele os denomina)
no, do, polo e co, escreve o seguinte (2000 [1536]: 142): “E não somente
estas e outras composições se fazem com os artigos; mas também antreposições muitas vezes, como di-lo-emos por diremos o, amo-lo-iamos por
amariamos o. E contudo nestas antreposições aquelle artigo o que se alli
antrepõe é relativo, alghum tanto diferente daqueloutros.”, que nos deixa
naturalmente a pensar.
E aqui termina este percurso pelas categorias sintáticas cujas classes
abertas, de modo particular, manifestam significação gramatical de primeiro grau. Voltemo-nos, agora, para o das significações gramaticais de
segundo grau(8) que em geral se manifestam flexionalmente no nome (flexão nominal) e no verbo (flexão verbal), isto é, o das categorias morfossintáticas.

2. Categorias morfossintáticas
Uma categoria morfossintática é obrigatória para uma classe de palavras
tomada como um todo numa determinada língua (Rosa, 2013: 120). Consideremos dois exemplos. O primeiro, da língua latina: o caso, combinado
com o número, é obrigatório para o nome em latim, ou seja, todos os nomes
latinos têm teoricamente doze formas: seis para o singular e seis para o
plural determinadas pelos casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo,
dativo e ablativo. Agora o segundo, da língua portuguesa: o número é obrigatório para o nome em português, isto é, todos os nomes portugueses apresentam teoricamente duas formas: uma para a unidade (singular) e outra
para dois ou mais (plural).
Não só porque Oliveira (2000 [1536]: 141) observou a diferença entre
número nominal e número verbal de forma explícita (“Todavia não temos
plural sem s nos nomes e artigos, digo, porque os verbos vão por outro
caminho.”), mas também por essa razão, vamos seguir este procedimento:
tratar, à parte, as categorias morfossintáticas, começando pelas nominais e
passando, depois, às verbais.

(8) Sobre significações gramaticais de primeiro e segundo grau, cf. Carvalho (1979: 212-214).
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2.1. Categorias morfossintáticas nominais
2.1.1. Caso

Obviamente, o caso não é, como já não o era quando Oliveira escreveu
sobre a matéria, uma categoria morfossintática de manifestação flexional
em português. Trata(va)-se de um processo antigo ainda em funcionamento, e apenas numa subclasse de palavras, como se deixou registado
acima: a do pronome pessoal.
Portanto, os casos, na classe de palavras nome, como observou já
Coseriu (2000: 51), são mantidos como tipos de funções oracionais, e reduzidos a quatro: nominativo, genitivo, dativo e acusativo, e, com exceção do
penúltimo, com novas designações, respetivamente: prepositivo, possessivo, (dativo) e pospositivo. Porém, nunca categorias morfológicas: para
Oliveira, em português só há declinação de casos em alguns pronomes.
Os artigos é que são as marcas das funções oracionais: o, a, os, as (com
o e a pequenos, como diz Oliveira), para o ‘prepositivo’; do, da, dos, das
(também com o e a pequenos), para o ‘possessivo’; ao, à, aos, às (com o e
a grandes), para o ‘dativo’, e o, a, os, as (igualmente com o e a pequenos),
para o ‘pospositivo’.
2.1.2. Género

O género, não muito diferentemente do que se passa com o caso, também
não era (não é) uma categoria morfossintática de manifestação flexional
em português. Tentemos entender a extensão desta afirmação.
Inteiremo-nos, antes de mais nada, do pensamento de Oliveira (2000
[1536]: 143):
As declinações dos generos são muitas e menos para comprender, porque,
posto que os nomes acabados em hũa letra qualquer sejam mais d’hum genero
que doutro, não por isso se pode dar regra universal, como nestas duas letras
a e o, das quaes hũa é mais masculina e outra feminina. E contudo têm suas
faltas, porque isto, isso e aquilo são acabados em o e não são masculinos, mas
são de genero indeterminado, não neutro como o dos latinos; e eixó, mouçó,
queiró e outros são femeninos.

Pelo que escreve, deduz-se que Oliveira tem consciência de que os
nomes pertencem obrigatoriamente a uma classe genérica,(9) mas não apre(9)

Para além das três aqui explicitadas (masculino, feminino e indeterminado), Oliveira fala
ainda de uma quarta classe, a saber: comum. E, como se pode ver claramente, o neutro,
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sentam um marcador geral/universal, capaz de os compreender a todos.
Por consequência, o que nos apresenta são – dir-se-ia hoje assim – classes
temáticas do nome, lexicalmente determinadas. Ora, vejamos:
Formas de tema em -a: moça (feminino).
Formas de tema em -o: moço (masculino); isto, isso e aquilo (indeterminado).
(iii) Formas de tema em -e: almadraque (masculino); alface (feminino).
(iv) Formas de tema -ø: cabeçal, papel, barril, rol, lagar, alcacer, suor,
ardor, Artur, entrás, invés, retrós, rapaz, enxadrez, pez, almofariz,
arroz, catramoz, alcatruz (masculino); flor, raiz, Cataroz, nome de
mulher (feminino); maior, menor, milhor e pior, ingrês (comum).
(v) Formas atemáticas: queiró, chaminé, rezão, cidadã, linhagem (feminino); alquiçé, guadameci, Calecu, pao, breu, melão, almazém, patim,
tom, jejum (masculino); alguém, ninguém e quem (indeterminado).
(vi) Formas com constituintes temáticos marginais: Marcos (masculino).(10)
(i)
(ii)

Perante esta realidade, reparemos agora como Oliveira (2000 [1536]:
145) termina esta sua descrição do género: “Porque era longo comprender tanta variedade de terminações, ajudou-nos a natureza e uso da nossa
lingua com os artigos, os quaes sempre ou as mais vezes acompanham os
nomes cuja companhia declara os generos desses nomes.” Isto significa
que a indicação do género dos nomes, no séc. XVI, já se fazia, tal como
hoje, sintaticamente, ou seja, usando as formas do artigo (ou, de acordo
com o conhecimento atual, de um qualquer outro determinante) para o
declarar, isto é, para explicitar a sua classe genérica.
2.1.3. Número

O número, como foi referido já, era (e é), contrariamente às duas anteriores, uma categoria morfossintática de manifestação flexional na língua poruma classe genérica do latim, não está representado em português. Eis mais uma marca que
denota, por um lado, o afastamento de Oliveira em relação ao modelo gramatical latino e, por
outro, a análise acurada e atenta que faz do português.
(10) Villalva (2003: 921-925) identifica, para o português europeu atual, nada mais nada menos
que 23 classes temáticas para os nomes e 9 para os adjetivos, sublinhando, um pouco como
fizera Oliveira há quase cinco séculos, que a “complexidade deste sistema decorre do grande
número de distinções existentes e da quase impossibilidade de estabelecer generalizações.”
(Villalva, 2003: 923).

388

Henrique Barroso

tuguesa, pelo menos o valor ‘plural’ marcado geralmente pelo acréscimo
de -s à forma do singular. E podemos dizer que é sempre assim, só que por
vezes com alomorfia – termo não usado por Oliveira mas bem consciente
desse fenómeno linguístico, senão vejamos (Oliveira, 2000 [1536]: 145):
“[…] Mas isto de diversas maneiras porque às vezes acrecenta também
outras co’ella, e às vezes tira alghũas e outras também muda, ficando sempre o s no plural.”
Depois desta breve apresentação teórico-descritiva, passa de imediato
a explicitá-las (as diversas maneiras e/ou casos/contextos de ocorrência, ou
seja, a sua distribuição), e mais ou menos nestes moldes:
(i) Nomes terminados em vogal ou ditongo oral, apenas -s: livro/livros,
porta/portas; pao/paos, ceo/ceos.
(ii) Nomes terminados em til, isto é, vogal nasal, também só -s: vilã/vilãs,
som/sons, jardim/jardins.
(iii) Nomes terminados em consoante formam o plural de dois modos: primeiro, os terminados em l (precedido de qualquer vogal, exceto i)(11)
mudam este l em i e acrescentam -s, que é a marca própria do plural
como: real/reais; pichel/picheis, caracol/caracois, taful/tafuis; segundo,
os terminados em r, s ou z acrescentam -es à forma do singular: lagar/
lagares, revés/reveses, cabaz/cabazes.

Ainda no que a este assunto diz respeito, impõe-se fazer um apontamento sobre os nomes terminados em ditongo nasal, e por duas razões:
uma sincrónica e outra diacrónica.
Sincronicamente, Oliveira diz serem duas as maneiras de formar o
plural destes nomes: primeira, tal como se terminassem em vogal nasal,
acrescenta-se -s (mãi/mãis, mão/mãos); segunda, com alomorfia ou, como
escreve (Oliveira, 2000 [1536]: 146), “[…] com ditongo e til mudam alghũa
das vogaes desse ditongo ou ambas, […]”: tabalião/tabaliães (aqui, muda
uma só letra, nas suas palavras) e cordão/cordões (aqui, mudam ambas as
letras, escreve – reportando-se evidentemente, nos dois casos, a um processo morfofonológico).
Agora, a razão diacrónica: segundo Oliveira (2000 [1536]: 147), há
nomes que alteram o ditongo por completo e que, por isso, parecem exibir
uma maior mudança do que os demais. Lição/lições, podão/podões, melão/
(11) Nestes casos, opina, apenas muda o l em s: ceitil/ceitis. Ainda, para -ol, admite estas exceções: portacol/portacolos (e não portacois nem portacoles), sol/soles (e não sois) (Oliveira,
2000 [1536]: 148).
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melões são apenas alguns exemplos. Porém, esta mudança é só aparente,
uma vez que se está na perspetiva sincrónica (uniformização do singular
em -ão) porque, diacronicamente, a forma do singular era diferente, o que
explica as distintas formas do plural, assim: Singular antigo: liçom, podom,
melom + e e s > Plural (no séc. XVI e ainda hoje, séc. XXI): lições, podões,
melões. O mesmo é válido para outras formas antigas do singular: pã + e
e s > pães, cã + e e s > cães (já do latim, acusativo do plural, panes > pães
canes > cães, lectiones > lições, etc., com a evolução fonética normal).
No termo da sua descrição, Oliveira (2000 [1536]: 148) afirma que,
relativamente à variação do nome no plural, o português conhece quatro
declinações: (i) a que acrescenta a letra s (moço/moços), (ii) a que acrescenta sílaba (pavês/paveses), (iii) a que muda letra (animal/animais) e, por
fim, (iv) a que muda sílaba (almeirão/almeirões).(12) Ora, como se assinalou já, é de alomorfia e da relação entre morfologia e fonologia que se trata
ou, numa formulação concisa, de processos morfofonológicos.

2.2. Categorias morfossintáticas verbais
No início do capítulo XLVII (o primeiro dos dois dedicados aos verbos),
Oliveira (2000 [1536]: 150) afirma serem “[…] diversas as vozes desses
verbos em generos, conjugações, modos, tempos, numeros e pessoas, […]”.
Isto quer dizer que, nesta secção, trata exclusivamente, como se diria hoje,
da flexão verbal, ou seja, das distintas formas do verbo determinadas por
outras tantas categorias gramaticais de segundo grau próprias desta classe
de palavras e/ou que também a afetam.
Não sendo explícito no que aos generos diz respeito (simplesmente,
que o português tem “hũa só voz acabada em o pequeno, como ensino, amo
e ando, a qual serve, como digo, em todos os verbos, […]” (Oliveira (2000
[1536]: 150)), identifica a seguir três conjugações (em ar, em er e em ir),
chamando a atenção para a natureza idiossincrática deste infinitivo: pôr (de
poer, forma antiga).
(12) Ainda no que concerne à descrição do número, Oliveira (2000 [1536]: 148-149) acrescenta
que há nomes que (i) não têm plural (prol, retrós; isto, isso, aquilo; quem, alguém, ninguém),
(ii) outros que não têm singular (dous, três, seis, ambos e ambas) e (iii) outros que não têm
s, que é a marca do plural, mas significam ‘muitos’ (quatro, cinco, dez, doze). Suponho que
Oliveira procede deste modo porque, por um lado, não distingue as várias classes de palavras
(são todas nomes ou, pelo menos, trata-as como tal, mas sabemos que, hoje, temos aqui
representadas, só nestes exemplos, três classes: nome, pronome e quantificador) e, por outro,
é notória a interseção entre número-categoria semântica e número-categoria morfossintática.
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Por fim, e depois de um breve apontamento sobre o conceito de ‘conjugação’, procede, sem mais, ao levantamento das formas do paradigma
verbal (não as esgotando, contudo),(13) que passo a reportar em termos
de descrição atual, ou seja, integrando-as nos dois conjuntos de categorias morfossintáticas (verbais) seguintes: no primeiro conjunto, temos a
codificação morfológica da informação sobre tempo, aspeto e modo e, no
segundo, a da concordância com o sujeito frásico.
2.2.1. Tempo-aspeto-modo

Assim, segundo Oliveira (2000 [1536]: 151-152), as conjugações, que são
três, têm modos, como falamos, falemos, falae e falar, que são, sem o ter
contudo explicitado, respetivamente, ‘indicativo’, ‘conjuntivo’, ‘imperativo’ e ‘infinitivo’, e cada modo tem tempos, como falo, falava, falei e falarei, ou seja, ‘presente do indicativo’, ‘pretérito imperfeito do indicativo’,
‘pretérito perfeito do indicativo’ e ‘futuro (simples) do indicativo’ ou, de
acordo com Câmara (1980: 100), ‘futuro do presente do indicativo’.
De modo ainda mais lacónico do que o verificado na apresentação/
descrição das formas verbais resultantes das categorias modo e tempo,
Oliveira diz que os verbos do português têm também ‘gerúndio’ (sendo,
amando, fazendo) e ‘particípio passado’ (lido, amado, regido)(14), não se
pronunciando contudo sobre a sua categorização: modos? Tempos? Outras
categorias?
2.2.2. Pessoa-número

Para concluir o paradigma verbal, diz que os tempos têm números, como
falo e falamos, falas e falaes, fala e falam, isto é, ‘singular’ (as três primeiras formas de cada par) e ‘plural’ (as três segundas), e cada número tem
(13) Não regista as formas para o ‘pretérito mais-que-perfeito do indicativo’, ‘condicional’ (ou,
também se diz, ‘futuro do pretérito do indicativo’), ‘pretérito imperfeito do conjuntivo’,
‘futuro do conjuntivo’, pelo menos.
(14) Ao lado destas formas de ‘particípio’ (simplesmente, como escreve), Oliveira coloca também
lente, regente, perseverante. Estas formas, como sabemos, não fazem, hoje, parte do
paradigma verbal. São formas do antigo ‘particípio presente’ que funcionam na atualidade
como nomes e/ou adjetivos obtidos por ‘derivação’, o lado da ‘declinação’ afeto à criação
neológica, tal como a entendiam Oliveira e a sua fonte, Varrão (‘flexão’ é o outro lado).
		 Oliveira também integra neste paradigma os ‘nomes verbais’ do tipo lição e regedor, que
devem interpretar-se do mesmo modo que os precedentes.
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pessoas, como falo, falas, fala, falamos, falaes, falam, ou seja, ‘1.ª’, ‘2.ª’ e
‘3.ª pessoas do singular’ e ‘1.ª’, ‘2.ª’ e ‘3.ª pessoas do plural’.
Ainda uma nota final: atento como estava, não lhe passou evidentemente despercebida a defetividade (que apenas assinala, mas não explicita
nem explica), propriedade das línguas naturais humanas corroborada por
aquelas que talvez conheça melhor: o grego e o latim. Eis como reporta ele
(Oliveira (2000 [1536]: 152) este fenómeno linguístico:
“E porém alghuns verbos não têm todos os modos e outros faltam em tempos;
e assi em cada hũa das outras cousas também às vezes alghuns verbos têm
alghũa falta, ao menos em não seguir as regras geraes da formação das suas
conjugações, porque assi na analogia dos verbos como das outras partes não
temos regras que possam comprender todos, senão os mais. Do que nos não
havemos d’espantar, porque os gregos, cuja lingua é bem concertada, têm hum
bo caderno de verbos irregulares e alghuns nomes; e os latinos têm outro tão
grande de nomes com seus verbos de companhia.”

Oliveira não explicita a defetividade na flexão verbal, por um lado,
porque é seu intento fazê-lo noutro local (não nos chegou, porém, absolutamente nada…) e, por outro, porque o objetivo desta sua obra é “[…]
apontar os principios da grammatica que temos na nossa lingua.” (Oliveira
(2000 [1536]: 152) As leis gerais, portanto.

3. Conclusão
Pela exposição que acabo de fazer, fica-se a saber que Oliveira se esforçou
por traçar as linhas mestras da gramática stricto sensu (ou morfossintaxe)
do português do séc. XVI sem se prender demasiado aos modelos latinos,
e conseguiu-o plenamente.
Com efeito, a começar pela conceção de ‘gramática descritiva’ (relega
as definições das categorias e toma apenas em consideração as formas que
as palavras exibem), passando pela não teorização das ‘classes de palavras’, bem ao contrário do que ditava a tradição (serve-se delas e introduz
a do artigo como classe autónoma, inexistente em latim), continuando com
a referência aos ‘casos’ (que são mantidos como tipos de funções oracionais) e com o reconhecimento da inexistência da classe genérica neutro, e
terminando com a distinção das classes temáticas (nominais e verbais) bem
como das categorias morfossintáticas (que afetam as classes de palavras
nome e verbo), opondo as de expressão flexional às de expressão lexical
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e/ou sintática, não restam quaisquer dúvidas de que Oliveira foi bem para
além dos modelos latinos – o que denota um espírito arguto e, em certo
sentido, revolucionário.
Também se pode observar, nesta descrição oliveiriana da gramática do
português do séc. XVI, que não há notas soltas, atomisticamente dispostas,
mas gerais, que afetam a língua como um todo: para ele, como assinalou já
Coseriu (2000: 54), as línguas são uma estrutura, um sistema de regularidades – daí o confronto constante entre as regras e as realizações.
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Este trabalho trata do contraste interpretativo que resulta da colocação pré-nominal ou pós-nominal do quantificador indefinido algum (e.g. alguma coisa vs. coisa
alguma) e procura explicar, numa perspetiva formal, diacrónica e comparativa, a
relação entre ordem de palavras e polaridade (i.e., a oposição positivo/negativo). A
análise proposta explora a hipótese de paralelismo estrutural entre frases e expressões nominais (especificamente quanto à categoria NegP) e leva à identificação de
um conjunto de mudanças sintáticas correlacionadas que ocorrem no português a
partir do século XVIII. Entre elas está a expansão das estruturas de inversão nominal
negativa (que passam a incluir também o quantificador indefinido nenhum), a substituição dos pronomes algum e nenhum, com referência [+humana], por alguém e ninguém, e a generalização do uso do artigo definido antes de possessivo. As diferenças
e semelhanças entre o português e o espanhol no que diz respeito à inversão nominal
com algum/alguno são analisadas numa perspetiva teórica e diacrónica.
Palavras-chave: itens de polaridade negativa, quantificadores indefinidos, inversão nominal negativa, mudança linguística, português, espanhol.
This work deals with the interpretive contrast that results from placing the indefinite
quantifier algum in prenominal or postnominal position (e.g. alguma coisa ‘something’ vs. coisa alguma ‘nothing’) and seeks to explain the observed relationship
between word order and polarity (i.e. the opposition positive/negative) in a formal, diachronic and comparative perspective. The proposed analysis explores the
hypothesis of structural parallelism between clauses and nominal expressions (specifically vis-à-vis NegP) and leads to the identification of a set of related syntactic
changes taking place in Portuguese from the 18th century. These changes include
the expansion of nominal negative inversion from algum to nenhum (‘none’), the
loss of algum and nenhum as strong pronouns with a [+human] feature, and the
generalization of the use of the definite article before possessives. Last but not
least, the paper describes the differences and similarities between Portuguese and
Spanish nominal negative inversion with algum/alguno and accounts for them in a
theoretical and diachronic perspective.
Keywords: negative polarity itens, indefinite quantifiers, nominal negative inversion, linguistic change, Portuguese, Spanish
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0. Introdução
Este artigo ocupa-se do contraste interpretativo que o par de frases em (1)
ilustra e procura explicar, numa perspetiva formal, diacrónica e comparativa, a relação entre a posição pré-nominal ou pós-nominal do quantificador indefinido e a oposição polar positivo/negativo.(1) A análise proposta
leva à identificação de um conjunto de mudanças sintáticas correlacionadas
que ocorrem no português a partir do século XVIII, consolidando-se nos
séculos seguintes. Entre elas está a expansão das estruturas de inversão
nominal negativa que, a par do quantificador indefinido algum, passam a
incluir também o quantificador indefinido nenhum. Daí o paralelismo entre
algum e nenhum no que diz respeito, por exemplo, ao contraste de gramaticalidade entre (2a) e (2b). Em (2a), a inversão nominal negativa, ou seja,
a ordem [N+algum/nenhum], torna possível a modificação de grau pelo
sufixo –íssima, opção excluída em (2b) onde não há inversão da ordem
regular algum/nenhum-N(ome).
(1) a. Algum lugar se parece com este.
b. Lugar algum se parece com este.
(2) a. Ainda não o vi fazer coisíssima {nenhuma/alguma}.
b. *Ainda não o vi fazer {nenhuma/alguma} coisíssima.
A análise formal proposta para integrar os factos descritos apoia-se
na ideia de paralelismo estrutural entre a frase e o sintagma determinante
(DP), em particular no que diz respeito à projeção da categoria funcional
NegP.(2) Assume-se (3a), abaixo, como estrutura básica do DP (cf. Bernstein (1991, 2001), Zamparelli (1995), Heycock e Zamparelli (2000, 2005),
Borer (2005), entre outros), e (3b) como estrutura de um DP com inversão
nominal negativa. Em (3b) a projeção de NegP dentro do DP bloqueia a
(1) A investigação para este trabalho foi financiada pela FCT, no âmbito do projeto WOChWEL
– Word Order and Word Order Change in Western European Languages (PTDC/CLE-LIN/121707/2010). Estou muito grata a Montse Batllori, Paola Crisma, Ernestina Carrilho,
Anthony Kroch, Adriana Belletti, Esther Rinke e Telmo Móia pelos contributos valiosos para
o desenvolvimento da investigação.
(2) Adoto, por convenção, as siglas correspondentes aos termos ingleses. As siglas usadas são
as seguintes: DP (Determiner Phrase), NegP (Negation Phrase), NumP (Number Phrase),
PlP (Plural Phrase), NP (Noun Phrase), ClassP (Classifier Phrase) e QP (Quantity Phrase).
Os termos NumP e QP são equivalentes, ou seja, duas designações diferentes para a mesma
categoria funcional. O mesmo acontece no caso de PlP e ClassP.
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ocorrência de Pl(ural)P. Que NegP pode ser parte da estrutura funcional do
DP tem sido proposto por vários autores, com base em diferentes tipos de
evidência empírica (cf. Haegeman (2002), Haegeman e Lohndal (2010),
Troseth (2009), Aelbrecht (2012)).
(3) a. [DP [NumP [PlP [NP…
b. [DP [NegP [NumP [NP…
A unidade [N+algum] será caracterizada como um item de polaridade
negativa (IPN) que se forma na sintaxe por incorporação do Nome e do
quantificador indefinido num núcleo negativo nulo, como se exemplifica
em (4) abaixo. O movimento cíclico do nome através da estrutura funcional do DP determina que este se associe ao quantificador indefinido no
caminho para o lugar final de incorporação.
(4) [DP… [NegP [Neg’ [ coisai alguma ]k [NumP [Num’ [ coisai alguma ]k
[NP coisai ] ] ] ] ] ]
Mostrar-se-á que o português europeu oferece evidência empírica clara
a favor da análise de [N+algum] como uma unidade, ou seja, um IPN composto na sintaxe. Numa perspetiva comparativa, a unidade formada pelo
nome, o quantificador indefinido e o núcleo negativo abstrato apresenta no
português um nível mais avançado de gramaticalização do que no espanhol. Por outro lado, a unidade [N+alguno] do espanhol contemporâneo
assemelha-se à unidade [N+algum] do português dos séculos XVII-XVIII,
pelo que a comparação entre as duas línguas se revela muito interessante
numa perspetiva diacrónica.
O artigo está organizado em cinco secções. Na secção 1, descreve-se
o comportamento de [N+algum] relativamente à negação frásica, tomando
como termo de comparação o IPN ninguém, e identificam-se outras propriedades relevantes, tais como a impossibilidade de pluralização. Além
disso, demonstra-se, com base em argumentos empíricos, que na estrutura
invertida o IPN é [N+algum] e não o quantificador indefinido algum por si
(o que significa que algum não é lexicalmente ambíguo, mas um item de
polaridade positiva normal). Mostra-se também que a unidade [N+algum]
partilha um importante conjunto de propriedades com a unidade [N+nenhum]. O termo inversão nominal negativa é usado para identificar o processo que leva à formação deste tipo de itens de polaridade negativa. Todos
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os dados do português apresentados na secção 1 pertencem à variedade
europeia.(3) Na secção 2 comparam-se o português e o espanhol contemporâneos relativamente à inversão nominal negativa com algum/alguno e
descrevem-se as semelhanças e diferenças entre as duas línguas. Propõe-se
que o IPN formado por inversão nominal negativa sobe no português para
uma posição mais alta na estrutura funcional do DP do que no espanhol,
como se mostra em (5) e (6) abaixo.(4) Só no português há movimento de
Neg para D, o que parece decorrer de propriedades específicas do núcleo
Determinante em português (propriedades que, historicamente, se terão
definido a partir do século XVIII).
Espanhol:
(5) [DP [D’ [e] [NegP [Neg’ [ animali ]k [NumP alguno [Num’ [ animali ]k
[NP animali ] ] ] ] ] ]
Português
(6) [DP [D’ [ animali algum ]k [NegP [Neg’ [ animali algum ]k [NumP [Num’
[ animali algum ]k [NP animali ] ] ] ] ] ]
Na secção 3 introduz-se informação de natureza histórica que apoia
a análise proposta. Ao mesmo tempo, mostra-se como a formulação de
uma hipótese teórica (no âmbito de uma análise formal) pode trazer à
superfície dados históricos e correlações diacrónicas que tinham escapado
à observação dos historiadores da língua. A secção 4 conclui o artigo com
uma breve referência à evolução histórica do italiano alcun(o) e do francês
aucun de itens de polaridade positiva para itens de polaridade negativa.
Fora do âmbito do presente trabalho fica o período histórico anterior ao
século XVII, que foi estudado em Martins (2015).

1. Inversão nominal negativa com algum/nenhum em
português europeu
No português europeu contemporâneo, o quantificador indefinido algum é
um item de polaridade positiva fraco que parece transformar-se num item
(3) O português europeu e o português brasileiro poderão ter comportamentos distintos relativamente a alguns dos factos em análise. Mas esta questão não será estudada neste trabalho.
(4) Outras diferenças entre o espanhol e o português, representadas nas estruturas em (5) e (6),
serão comentadas na secção 3.
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de polaridade negativa forte quando ocorre em posição pós-nominal (uso
aqui a tipologia dos itens de polaridade proposta em Martins (1996, 2000)).
Assim, o par algum animal/animal algum, em (7), exibe o mesmo tipo
de contraste interpretativo e gramatical que o par alguém/ninguém, como
exemplificado em (8), ainda que no segundo caso o par seja constituído por
duas palavras antónimas e no primeiro por duas ordenações diferentes das
mesmas palavras.
(7) a. Algum animal vive aqui.
b. Animal algum vive aqui.

[frase declarativa afirmativa]
[frase declarativa negativa]

(8) a. Alguém vive aqui.		
b. Ninguém vive aqui.		

[frase declarativa afirmativa]
[frase declarativa negativa]

No que diz respeito, em particular, à interação com a negação proposicional, a sequência invertida [N+algum] e as palavras negativas como
ninguém apresentam o mesmo tipo de assimetria entre posição pré-verbal
e posição pós-verbal. Quando em posição pós-verbal, tanto o indefinido
negativo ninguém como a sequência invertida [N+algum] co-ocorrem
necessariamente com o marcador de negação predicativa (exs. (a)-(b)
abaixo). Quando em posição pré-verbal, tanto o indefinido negativo ninguém como a sequência invertida [N+algum] asseguram só por si a interpretação negativa da frase e não podem co-ocorrer com não (exs. (c)-(d)
abaixo). O paralelismo entre a unidade [N+algum] e a palavra ninguém
relativamente à negação frásica exemplifica-se em (9) e (10). Tal como os
restantes indefinidos negativos (ninguém, nada, nenhum), a unidade [N+algum] comporta-se como um IPN forte, especificado com o traço [+neg] (cf.
Martins (1996, 2000)).
(9)

a. Não vive aqui ninguém.
b. *Vive aqui ninguém.
c. Ninguém vive aqui.
d. *Ninguém não vive aqui.

(10) a. Não vive aqui animal algum.
b. *Vive aqui animal algum.
c. Animal algum vive aqui
d. *Animal algum não vive aqui.
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Duas propriedades caracterizadoras da sequência invertida [N+algum]
são o bloqueamento da flexão de número e a obrigatoriedade de adjacência
entre o quantificador indefinido e o nome. Tal como o IPN pronominal
ninguém, e em contraste com o IPN adjetival nenhum, a sequência invertida [N+algum] não admite pluralização. As frases em (11) mostram que a
ordem [N+algum] exclui as formas do plural, embora algum pré-nominal
as admita.
(11) a. *Animais alguns vivem aqui.
b. Alguns animais vivem aqui.
Por fim, os exemplos em (12) revelam a impossibilidade de um complemento nominal ou um adjetivo ocorrerem entre o nome e algum pós-nominal.
(12) a. *Animal selvagem algum vive aqui.
b. *Animal do deserto algum vive aqui.
Confirma-se assim que a sequência [N+algum] se comporta como uma
unidade com características que a aproximam das palavras negativas de
natureza pronominal. Os factos acima descritos, e ilustrados pelos exemplos (7) a (12), podem ser derivados a partir da análise estrutural introduzida na secção1 (cf. (3) e (4) acima). Assim:
(i)

A sequência [N+algum] comporta-se como um IPN forte, tal
como ninguém, porque é um IPN formado na sintaxe com o contributo do núcleo negativo abstrato interno ao DP. O facto de o
IPN integrar um nome cria afinidades com os IPNs pronominais.

(ii)

A flexão de plural fica bloqueada quando há formação do IPN por
inversão nominal negativa porque, por hipótese, quando NegP é
parte do DP, Pl(ural)P não é projetado.

(iii) A adjacência estrita entre o nome e algum pós-nominal é o resultado regular do movimento cíclico através da estrutura funcional
do DP.
Seguidamente será apresentada evidência empírica adicional a favor
da ideia de que a unidade [N+algum] é um IPN composto na sintaxe atra-
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vés da incorporação do nome e do quantificador indefinido num núcleo
negativo abstrato interno ao DP. Como este mecanismo de composição sintática de IPNs pode aplicar-se também ao quantificador indefinido nenhum,
daqui em diante observaremos em paralelo a inversão nominal negativa
com algum e com nenhum. O objetivo será mostrar que a unidade [N+algum/nenhum], sendo globalmente um IPN, apresenta propriedades gramaticais e interpretativas que não têm paralelo nas estruturas sem inversão.
A) Pronomes vs. DPs plenos
[N+algum] e [N+nenhum] são admitidos em contextos que requerem
quantificadores pronominais e excluem expressões quantificacionais correspondentes a DPs plenos, como se exemplifica em (13) através de um par
de pergunta e resposta. O exemplo mostra que “coisa nenhuma/alguma”
pode ocorrer no mesmo contexto em que ocorre o IPN pronominal nada,
enquanto “nenhuma/alguma coisa” não é uma opção adequada no mesmo
contexto.
(13) [A]
[B]
		
		
		
		

O que é que o teu filho gosta de ler?
a. Ele não lê nada.
b. Ele não lê coisa nenhuma.
c. *Ele não lê nenhuma coisa.
d. Ele não lê coisa alguma.
e. *Ele não lê alguma coisa.

Podemos encontrar o mesmo tipo de contraste fora do contexto de pergunta-resposta, como ilustrado em (14) e (15). Ou seja, estando disponível
um IPN pronominal, este bloqueia outras alternativas, o que indica que a
inversão nominal negativa com algum/nenhum pode criar um IPN de tipo
pronominal.
(14) A: Foi tão antipático!
B: a. Ele não é simpático com {ninguém / pessoa nenhuma /
pessoa alguma}.
b. *Ele não é simpático com {nenhuma pessoa / alguma pessoa}.
(15) a. Não posso testemunhar porque não vi {nada / coisa alguma /
coisa nenhuma}.
b. *Não posso testemunhar porque não vi {nenhuma coisa /
alguma coisa}.
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As frases em (16) a (18) foram retiradas de textos jornalísticos (opinião/crónica literária). Em todos os casos a substituição da sequência com
inversão nominal negativa por uma sequência sem inversão produziria ou
uma frase com interpretação diferente (caso de (16)) ou um resultado estranho (caso de (17)), senão mesmo agramatical (caso de (18)). Na frase (18)
é clara a equivalência entre “nada” e “coisa nenhuma”. Quanto a (17), o
inglês nowhere seria uma boa tradução para o “em parte nenhuma”, que
parece assim estar a desempenhar o mesmo papel que caberia a um advérbio locativo negativo caso o léxico português dispusesse desse tipo de
IPN.(5)
(16) Quando ainda não se sabe ou não se quer discutir coisa alguma.
(Expresso, Miguel Sousa Tavares, 01-11-2014)
(17) Elas falam, digo que sim com a cabeça e não estou. Estou onde?
Na varanda da Beira a olhar a serra, por exemplo. Ou em parte
nenhuma, num esconso interior, sentado no chão, de joelhos na
boca, escutando o que não há.
(Visão, António Lobo Antunes, 03-09-2009)
(18) Pelo tom (como se falasse para crianças de cinco anos) e pelo
conteúdo (algures entre o nada e coisa nenhuma). A não repetir,
seguramente.
(Expresso, 18-09-2010)
B) Respostas negativas a interrogativas polares
As unidades [N+algum] e [N+nenhum] podem constituir uma resposta negativa apropriada a uma interrogativa polar em contextos que
excluem as sequências não invertidas. O contraste pode ser explicado
sob a perspetiva de que a inversão nominal negativa junta o quantificador
indefinido e o nome numa palavra negativa singular, através da incorporação de ambos no núcleo negativo abstrato. Dependendo do grau de
vagueza referencial do nome, a palavra negativa assim formada poderá
integrar o paradigma de possíveis respostas polares negativas num dado
contexto. Os exemplos em (19) e (20) mostram o contraste entre as
sequências com e sem inversão.
(5) Existe nenhures nos dicionários da língua portuguesa mas, possivelmente, não no léxico
mental da maioria dos falantes do português.
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(19) [A]
[B]
		
		
		
		

Vais vender a tua casa?
a. Não.
b. Em circunstância {nenhuma/alguma}.
c. Em caso {nenhum/algum}.
d. #Em nenhuma circunstância.
e. #Em nenhum caso.

(20) [A]
[B]
		
		
		

Vais lá amanhã?
a. Não.
b. De maneira nenhuma.
c. De forma alguma
d. #De nenhuma maneira.
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O exemplo em (21), abaixo, pertence a um texto jornalístico (entrevista) e evidencia a oposição entre a resposta negativa expressa por “de
forma alguma” (equivalente neste contexto a “não”) e o que seria uma resposta afirmativa mitigada se substituíssemos a sequência com inversão por
de alguma forma. Nesta última interpretação, forma seria um nome contável, o que se liga aos contrates entres leituras massivas e contáveis que
comentaremos mais adiante. Por esta razão, mesmo que a resposta incluísse
o indefinido negativo nenhum em posição pré-nominal, não se obteria uma
resposta negativa (discordante) clara, mas sim uma resposta ambígua entre
a concordância e a discordância com a proposição expressa pela pergunta
(i.e. “não se devem usar computadores no ensino de nenhuma forma (de
entre as formas possíveis)” ou “não quer dizer, de nenhuma forma (sob
nenhuma interpretação), que não se devem usar computadores no ensino”).
(21) Quer isto dizer que não se devem usar computadores no ensino?
De forma alguma. Mas quer dizer que as novas tecnologias
não são, por si só, solução para os problemas de aprendizagem.
(Expresso, Nuno Crato, 14-07-2010)
C) Negação enfática
As sequências formadas por inversão nominal negativa com nenhum
podem funcionar como itens de reforço da negação enfática expressa por
não … nada, o que não é permitido aos DPs com nenhum pré-nominal,
como se vê em (22). Neste caso [N+algum] também não parece possível,
o que talvez se explique por as frases em (22) serem marcadamente coloquiais e a frequência de uso da inversão nominal negativa com algum estar
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em declínio, ao contrário do que acontece com a inversão nominal negativa
com nenhum (cf. secção 3).
(22) A: Já sei que vais vender a casa da tua avó.
B: a. Não vou nada vender a casa da minha avó.
b. Não vou nada vender a casa da minha avó {coisa nenhuma
/ *nenhuma coisa}
c. Não vou nada vender {casa nenhuma / *nenhuma casa}.
D) Nomes contáveis vs. nomes massivos
A inversão nominal negativa com algum e nenhum interage com a
distinção massivo/contável, parecendo bloquear a interpretação contável,
como se exemplifica em (23) a (25). Este facto pode ser explicado como
consequência da ausência do núcleo Pl(ural) na estrutura do DP quando
NegP é projetado. Na verdade, Borer (2005) considera que os nomes são
à partida não especificados quanto às propriedades massivo/contável e, na
ausência de estrutura funcional acima do NP, são interpretados por defeito
como massas. É a presença da categoria funcional PlP na estrutura do DP
que permite dividir a denotação dos nomes e tornar a interpretação contável acessível.(6) Nas frases em (a), a posição pré-nominal do quantificador
favorece a interpretação contável (que é interpretativamente inadequada
em (25a)), enquanto nas frases em (b) a inversão da ordem bloqueia a interpretação contável. Recorde-se que, normalmente, o DP inclui a categoria
funcional Pl(ural)P, que deixa de ser projetada apenas quando NegP ocorre
internamente ao DP (cf. (3) acima). Assim, nas frases em (a), em que não
há inversão nominal negativa, PlP é parte da estrutura do DP, ao contrário
do que acontece nas frases em (b).(7)
(23) a. Não vais conseguir chegar de nenhuma maneira. Todos os
transportes estão parados.
b. Não vais conseguir chegar a horas de maneira {nenhuma/
alguma}. Não se fazem 40km em 5 minutos.

(6) A categoria funcional Pl(ural)P corresponde a Class(ifier)P na terminologia de Borer (2005).
(7) A categoria funcional NumP (também designada QP), que domina PlP, permite atribuir
quantidades quer a ‘matéria’ não dividida (i.e. massas) quer a ‘matéria’ dividida e, portanto,
contável. Sobre as restrições de ocorrência manifestadas por certos determinantes negativos
relativamente à oposição massivo/contável, veja-se Tovena (2003).
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(24) [Situação: o meu gato só come peixe e nenhum outro tipo de
comida]
a. Há três dias que o gato não come nenhum peixe. Estão todos no
aquário. Finalmente!
b. Há três dias que o gato não come peixe {nenhum/algum}.
Temos de levá-lo ao veterinário.
(25) a. A: Vou sair.
B: #Não vais a nenhum lugar, ficas a estudar.
b. A: Vou sair.
B: Não vais a lugar nenhum, ficas a estudar.
Para alguns falantes do português, entre os quais me incluo, a inversão nominal negativa é obrigatória em frases negativas com nomes não
contáveis como medo, sorte, calor, frio, calma. Daí os contrastes de gramaticalidade entre as frases (a) e (b) nos exemplos (26) a (28). A frase em
(29) pertence a um texto jornalístico. A frase correspondente sem inversão
nominal negativa seria, de acordo com o meu juízo, agramatical. Uma possível alternativa a (29) seria “…e eu não queria ter calma!” (sem o quantificador indefinido), mas não “*…e eu não queria ter nenhuma calma”.
(26) a. Não temos {medo nenhum / sorte nenhuma}.
b. *Não temos {nenhum medo / nenhuma sorte}.
(27) a. Não temos {medo algum / sorte alguma}.
b. *Não temos {algum medo / alguma sorte}.
(28) a. Não está {calor/frio} algum.
b. Não está {calor/frio} nenhum.
c. *Não está nenhum {calor/frio}.
(29) Toda a gente me dizia para ter calma e eu não queria ter calma
nenhuma!
(Público, 05-4-2015)
E) Quantificadores graduáveis
Os quantificadores como muitos e poucos admitem modificação de
grau (cf. Solt (2014), por exemplo). Em português, também a palavra
negativa nada pode ter modificação de grau, como se vê em (30), onde se
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atesta a forma nadíssima. Paralelamente a nada, nas sequências invertidas
[coisa+alguma] e [coisa+nenhuma], o nome coisa pode ser modificado
pelo sufixo superlativo –íssima, originando coisíssima alguma/coisíssima
nenhuma (cf. (31) abaixo), embora *coisíssima só por si seja agramatical.
Crucialmente, a sequência *nenhuma coisíssima, com nenhum pré-nominal, é fortemente agramatical, como mostra (32). Estes dados suportam
a proposta de que a inversão nominal negativa dá origem a uma palavra
negativa com características próprias, num processo que altera algumas
das propriedades das suas partes constitutivas.
(30) a. E ainda não fez nadíssima! (Google)
b. Acreditem, não quero vender nadíssima a ninguém. (Google)
(31) a. Não me tem doído coisíssima {alguma/nenhuma}.
(CORDIAL-SIN)
b. Não senti dores, não senti nada. Não senti coisíssima nenhuma.
(CORDIAL-SIN)
(32) *Não me tem doído nenhuma coisíssima.

2. Inversão nominal negativa com algum/alguno em português
e em espanhol (estrutura funcional do DP e gramaticalização)
Para além do português, também o espanhol permite a inversão nominal negativa com alguno, como se exemplifica em (33).(8) Além disso, o
contraste de gramaticalidade entre as frases (a) e (b) de (34) mostra que,
tal como no português, a flexão de plural é bloqueada nas estruturas com
inversão, i.e. [N+alguno].
(33) a. No he visto película alguna esta semana.
b. La asemblea no planteó problema alguno a la propuesta.
(34) a. No hay solución alguna para esse dilema.
b. *No hay soluciones algunas para ese dilema.

(8) Os exemplos apresentados nesta secção foram retirados de Rigau (1999: 337) e SanchézLopez (1999: 2597-2598), ou devem-se a Montse Batllori (comunicação pessoal).
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Apesar desta proximidade, a inversão nominal negativa com algum/
alguno não tem as mesmas propriedades nas duas línguas As frases em (35)
e (36) mostram que, no espanhol, a sequência invertida [N+alguno] precisa
de ocorrer sob o escopo da negação para ser legitimada. O IPN [N+alguno]
não pode ocorrer antes do verbo e exige sempre a presença do marcador de
negação predicativa ou de um outro operador que crie o contexto negativo
apropriado.(9) Neste aspeto, o espanhol contrasta com o português. Assim,
as frases (35b) e (36b) são agramaticais no espanhol, mas as frases que lhes
correspondem em português são uma opção gramatical.
(35) a. No fue necesaria ayuda alguna.
b. *Ayuda alguna fue necesaria.
(36) a. No vive aquí persona alguna.
b. *Persona alguna vive aqui.
As restrições de posicionamento na frase de [N+alguno], em espanhol,
evocam a distribuição sintática dos nomes nus (i.e. sem determinante visível), que tal como [N+alguno] ocorrem tipicamente em posição pós-verbal
nas línguas românicas. A análise de Longobardi (1994) para os nomes nus
sugere uma hipótese para dar conta das diferenças entre o espanhol e o
português relativamente à inversão nominal negativa. A distribuição sintática mais limitada do espanhol [N+alguno], em contraste com o português
[N+algum], pode ser consequência da necessidade de legitimar o núcleo D
nulo na estrutura em (37). Uma vez que o português escapa às restrições de
posicionamento na frase que se observam no espanhol, isso indicará que no
português há movimento sintático de Neg para D, ou seja, há incorporação
da unidade [N+alguno] no núcleo D(eterminante). Logo, deixa de ocorrer
na estrutura um núcleo D nulo, como se mostra em (38).
Espanhol:
(37) [DP [D’ [e] [NegP [Neg’ [ animali ]k [NumP alguno [Num’ [ animali ]k
[NP animali ] ] ] ] ] ]

(9) Como, por exemplo, a preposição sin: A los ricos los dejó sin cosa alguna.

412

Ana Maria Martins

Português
(38) [DP [D’ [ animali algum ]k [NegP [Neg’ [ animali algum ]k [NumP [Num’
[ animali algum ]k [NP animali ] ] ] ] ] ]
Esta hipótese parece capaz de explicar um outro facto. O espanhol
também difere do português na medida em que [N+alguno] pode ser legitimado nos chamados “contextos negativos fracos” (Zwart (1996, 1997))
ou “contextos modais” (Bosque (1996)), como se ilustra a seguir. Na frase
(39a) a sequência invertida é legitimada pelo operador temporal antes de,
em (39b) pelo verbo de proibição e em (39c) pela subordinada comparativa. Estes exemplos mostram que [N+alguno] é um IPN fraco no espanhol,
podendo por isso ocorrer em contextos modais. No português, por outro
lado, [N+algum] é um IPN forte e ocorre estritamente em frases negativas
(podendo ser o único elemento visível que exprime a negação). Por isso as
frases correspondentes a (39a-c) são agramaticais no português. Nos mesmos contextos, o português permite apenas sequências sem inversão (com
algum ou qualquer), como se mostra em (40). Nas frases de (40), algum
tem o comportamento regular dos itens de polaridade positiva fracos, que
podem ser legitimados tanto em contextos afirmativos (assertivos) como
em contextos modais.(10) Retomando a ideia de que a inversão nominal
negativa envolve um D(eterminante) nulo no espanhol mas não no português, podemos admitir que um IPN formado na sintaxe com movimento de
Neg para D (o que acontece apenas no português) é necessariamente um
IPN forte. Esta proposta está de acordo com a análise da estrutura do DP
elaborada por Zamparelli (1995), que associa a categoria funcional mais
alta no domínio do DP com os quantificadores fortes.
(39) a. Durante la peregrinación, constantemente nos sacábamos nuestros
zapatos (…) antes de entrar a lugar alguno [sagrado]. (Google)
b. Jamás mi país le ha prohibido a nadie que viaje a lugar alguno
que desee. (Google)
c. Una comedia cuyos personajes se vistan a este modo tendrá,
por mala que sea, más entradas que otra alguna. (Google)

(10) Sobre a tipologia dos itens de polaridade e a evolução das palavras negativas de IPNs fracos para IPNs fortes, na história português e das línguas românicas, veja-se Martins (1996,
2000).
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(40) a. Durante a peregrinação constantemente tirávamos os sapatos
antes de entrar em {*lugar algum / algum lugar} sagrado.
b. Nunca o meu país proibiu a alguém que viaje para {*lugar
algum / algum lugar / qualquer lugar} que lhe agrade.
c. Uma comédia cujos personagens se vistam dessa maneira terá,
por má que seja, mais público do que {*outra alguma /
qualquer outra}.
O espanhol também difere do português porque a inversão nominal
negativa com alguno não implica sempre adjacência estrita com o nome.
Os modificadores preposicionais não podem intervir entre o nome e o
quantificador indefinido, como se vê em (41). Mas os adjetivos avaliativos
podem intervir e os adjetivos relacionais ocorrem obrigatoriamente entre
o nome e alguno, como se mostra respetivamente em (42) e (43). No português, qualquer modificador do nome só poderá posicionar-se depois da
unidade [N+algum], como se exemplifica em (44). É possível derivar o
contraste entre o espanhol e o português se considerarmos que o espanhol
alguno é inserido na posição de especificador de NumP, e não na posição
de núcleo (ou seja, é um XP, não um X0), não sendo por isso afetado pelo
movimento cíclico do nome através da estrutura funcional do DP. Comparem-se (37) e (38) acima.
(41) a. No conozco libro alguno de matemáticas que discuta este teorema.
b. *No conosco libro de matemáticas alguno que discuta este teorema.
(42) a. No asistí a conferencia alguna interesante.
b. No asistí a conferencia interesante alguna.
(43) a. *No hay avería alguna eléctrica en este barrio.
b. No hay avería eléctrica alguna en este barrio
(44) E não há “paciência” para quem não pensa assim e não consegue
ver o que ele enxerga ao longe, se bem que sustentado em facto
algum relevante.
(Expresso, Miguel Sousa Tavares, 1-11-2014)
Os factos acima descritos, a par da total exclusão do correlato de coisíssima nenhuma no espanhol, sugerem que a inversão nominal negativa
não envolve, nesta língua, incorporação conjunta do nome e do quantifi-
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cador indefinido em Neg, nem o subsequente movimento para o núcleo
D. Ou seja, em espanhol a sequência [N+alguno] apresenta um grau mais
baixo de gramaticalização do que em português. Deste modo, a estrutura
(37), acima, parece ser a análise mais adequada para o espanhol, enquanto
que no português a inversão nominal negativa corresponderá à estrutura
em (38). Numa perspetiva diacrónica, e quando vistas lado a lado, as duas
estruturas aparecem como um caso típico de reanálise ascendente (upward
reanalysis) ao longo da hierarquia funcional, no sentido de Roberts e Roussou (2003), como se indica em (45).
(45) a. Português dos séculos XVII-XVIII (igual ao espanhol)
[DP [D’ [e] [NegP [Neg’ [ animali ]k [NumP algum [Num’ [ animali ]k
[NP animali ] ] ] ] ] ]
b. Português a partir do século XVIII (a inovação separa o
português do espanhol)
[DP [D’ [ animali algum ]k [NegP [Neg’ [ animali algum ]k [NumP [Num’
[ animali algum ]k [NP animali ] ] ] ] ] ]
Na próxima secção comprovaremos que antes de ocorrer o processo
de reanálise que originou a estrutura em (45b), a inversão nominal negativa com algum/alguno tinha propriedades semelhantes no português e no
espanhol. Ou seja, as duas línguas divergiram apenas quando o português
evoluiu para além do estádio que o espanhol ainda mantém. Por outro lado,
veremos que a coincidência cronológica entre a evolução de [N+algum]
e outras mudanças sintáticas ocorridas no domínio do DP, em português,
constitui boa evidência em apoio da proposta de análise desenvolvida neste
trabalho.

3. Mudança sintática no português moderno: evidência
histórico-comparativa e correlações cronológicas
Nesta secção, começarei por mostrar que nos séculos XVII-XVIII o português se comportava como o espanhol nos seguintes aspetos: (i) [N+algum]
era legitimado no escopo da negação, ocorrendo normalmente em posição
pós-verbal; (ii) era possível a legitimação da inversão nominal negativa
em contextos modais (também chamados “contextos negativos fracos”);
(iii) a adjacência entre o nome e algum não era obrigatória; (iv) coisíssima
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alguma não ocorria. De seguida, veremos que é possível identificar uma
correlação de mudanças no domínio do DP quando o movimento de Neg
para D emerge no português nas estruturas de inversão nominal negativa,
ou seja, quando tem lugar a última etapa do processo de gramaticalização
de [N+algum].
No Corpus do Português não foi possível encontrar nenhum exemplo
de [N+algum] na posição canónica de sujeito ou em qualquer outra posição fora do escopo da negação ao longo do século XVII. Raros exemplos
aparecem no século XVIII. É necessário esperar pelo século XIX para se
encontrarem facilmente atestações da inovação. Os dados registados no
diário do Conde da Ericeira,(11) que cobre o período de 1729 a 1737, apontam no mesmo sentido, mostrando que na primeira metade do século XVIII
a evolução divergente do português relativamente ao espanhol ainda não
era visível. Há 57 ocorrências de algum pós-nominal no diário (num total
de 1.064 ocorrências de algum) mas não há um único exemplo de [N+algum] senão na posição de complemento verbal sob o escopo da negação.
Em (47) e (48), abaixo, apresento exemplos da inovação que transformou [N+algum] num IPN forte, o que determinou que passasse a poder
ocorrer fora do escopo da negação, a anteceder o verbo, quer na função de
sujeito, como em (48a-b), quer como complemento anteposto, como em
(47) e (48c). O exemplo (47) é uma das raras atestações da inovação no
século XVIII. Quanto à possibilidade de modificação de grau, as primeiras
atestações de coisíssima alguma são do século XIX, e estão exemplificadas
em (49).
Século XVIII (Corpus do Português):
(47) Coisa alguma há mais deliciosa que a sua alegria, nem mais
penetrante que a sua ternura.
Século XIX (Corpus do Português):
(48) a. Namorado algum, dos mais ardentes, palpitou com tanta febre
no antegozo de uma aventura.
b. Coisa alguma escapou!
c. Em época alguma tinham os criados conhecido Maurício tão
caseiro.

(11) Editado por Lisboa, Miranda e Olival (2002, 2005, 2011). Cf. referência completa na secção
Fontes dos dados.
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Século XIX (Corpus do Português):
(49) a. Nunca recebi favor do Sr. D. Pedro II, nem ele me deve
coisíssima alguma.
b. Não preciso dela para coisíssima alguma.
Antes de ocorrer a mudança que deu à inversão nominal negativa
com algum as características que tem no português contemporâneo, o
IPN [N+algum] podia ser legitimado em contextos modais, como se mostra em (50) com um verbo de proibição e uma oração temporal introduzida por antes de. Além disso, a adjacência entre o nome e algum não era
obrigatória, como revelam as frases em (51). O exemplo (51c) pertence
ao século XIX, o que não nos deve surpreender pois o surgimento de uma
inovação não significa a sua imediata difusão a toda a comunidade de
falantes.(12)
(50) a. ali se defende que pessoa alguma compre trigo (…) para (…)
vender
b. Os admitidos antes de auerem cousa alguma darão fianças
(Corpus do Português, século XVIII)
(51) a. não acharão … qualidade pessoal alguma mais que estas
(Corpus do Português, século XVII)
b. não havendo comércio interno algum em Portugal
(Corpus do Português, século XVIII)
c. sem … elegância moderna alguma
(Corpus do Português, século XIX)
Para concluir esta secção serão identificadas as mudanças gramaticais
que parecem estar relacionadas com a alteração da configuração estrutural da inversão nominal negativa com algum. Essas mudanças são: (i) o
aumento acentuado da frequência da inversão com nenhum; (ii) a substituição de algum e nenhum como pronomes com o traço [+hum] por alguém
e ninguém; (iii) a generalização do uso do artigo definido antes de possessivo. Também a evolução que transformou os indefinidos negativos
(12) Para o século XX, não há no Corpus do Português qualquer exemplo de ausência de adjacência entre o nome e algum pós-nominal em textos de autores portugueses. A situação é
diferente nos textos de autores brasileiros. No corpus FLY e no corpus dialetal CORDIAL-SIN, que representam ambos o português europeu do século XX, há sempre adjacência entre
o nome e o quantificador indefinido nas estruturas com inversão nominal negativa.
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nenhum, nada, ninguém em IPNs fortes, sem possibilidade de legitimação
em contextos modais, provavelmente coincide cronologicamente com as
outras mudanças aqui consideradas. Mas deixarei essa matéria fora do presente artigo.
A) Nenhum pós-nominal
A partir do século XIX, há um aumento surpreendente da frequência
de nenhum pós-nominal no português europeu. Tomando como referência o Corpus do Português, de um total de 16% de ocorrências no século
XVIII, a proporção da colocação pós-nominal de nenhum sobe para 43%
no século XIX e aproxima-se dos 50% no século XX. A frequência de
[N+nenhum] atinge os 68% no corpus FLY, um corpus de cartas pessoais
escritas no contexto de guerra, migração, prisão e exílio, e é superior a
90% no corpus dialetal CORDIAL-SIN. Os dados extraídos do Corpus
do Português e do corpus FLY são apresentados nos quadros 1 e 2 abaixo.
Estes dados parecem indicar que na etapa final do processo de gramaticalização, a inversão nominal negativa se alargou de algum a nenhum.
Nessa altura, a sequência invertida [N+nenhum] torna-se uma opção não
marcada e passa a exibir, em paralelo com [N+algum], os efeitos morfológicos e semânticos descritos na secção 1. Numa possível interpretação dos dados empíricos, o processo de inversão nominal negativa será
uniforme, sendo a diferença entre [N+algum] e [N+nenhum] superficial.
Concretamente, a diferença resultaria de no primeiro caso o núcleo Neg
não ter expressão fonológica (sendo um núcleo abstrato/nulo), enquanto
no segundo caso os traços do núcleo Neg se realizariam sob a forma de
um morfema negativo ligado ao quantificador indefinido (o que, note-se, só é possível na estrutura inovadora (45b), na qual o quantificador
indefinido está incorporado em Neg). Se esta hipótese, que deixo para
futuro desenvolvimento, puder ser confirmada, indicará que na origem
do aumento de frequência de [N+nenhum], em português, está a mudança
morfofonológica que permitiu ao núcleo Neg, interno ao DP, ter realização visível. Esta mudança tornou-se possível apenas quando o quantificador indefinido passou a incorporar-se em Neg juntamente com o nome
(compare-se (45a) com (45b), acima)).
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QUADRO 1: nenhum e algum pós-nominais no Corpus do Português

NENHUM

ALGUM

Pré-nominal Pós-nominal Pré-nominal Pós-nominal
Século XVIII

325

63 – 16%

2220

391 – 15%

Século XIX

676

504 – 43%

8726

1152 – 12%

Século XX
(Port. europeu)

1250

1066 – 46%

9821

812 – 8%

QUADRO 2: nenhum pós-nominal no corpus FLY –
Forgotten Letters Years 1900-1974

Português europeu

Nenhum pré-nominal

Nenhum pós-nominal

Século XX

40

85 – 68%

O espanhol não se comporta como o português relativamente à possibilidade de inversão da ordem com nenhum/ninguno. O quadro 3 mostra
valores quantitativos baixos para ninguno pós-nominal em espanhol, e com
tendência a decrescer ao longo do tempo, em contraste com os dados quantitativos do português revelados pelos quadros 1 e 2. A emergência da inversão nominal negativa com nenhum tornou esta nova opção extremamente
comum e natural no português, diferenciando-o do espanhol. Comum às
duas línguas é o decréscimo da frequência de [N+algum/alguno].

QUADRO 3: ninguno e alguno pós-nominais no Corpus del Español

NINGUNO/NINGÚN

ALGUNO/ALGÚN

Pré-nominal

Pós-nominal

Pré-nominal

Pós-nominal

Século XVII

1206

235 – 16%

3239

879 – 21%

Século XVIII

1553

135 – 8%

4605

2107 – 31%

Século XIX

3587

539 – 13%

6066

2608 – 30%

Século XX

3636

100 – 3%

5232

677 – 12%
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Em espanhol, ninguno pós-nominal é uma opção marcada, correspondendo a um caso de extraposição com valor enfático (já que a extraposição cria uma configuração de focalização do quantificador indefinido). A
demonstrá-lo está não só a evidência quantitativa mas também o facto de
a inversão da ordem de palavras com ninguno não ter no espanhol o tipo
de efeitos morfológicos e semânticos que observámos para o português
e estão descritos na secção 1. As diferenças entre o espanhol e o português quanto à posição de nenhum/ninguno relativamente ao nome estão
exemplificadas em (52) a (54). O contraste de gramaticalidade entre (54b)
e (54c), em espanhol, é particularmente revelador de que a inversão de
ninguno é estruturalmente diferente da inversão de alguno. A primeira corresponde a um tipo de extraposição e não a inversão nominal negativa,
pelo que a sequência en tiempo ninguno não se comporta como um IPN
equivalente a nunca, jamás.(13)
(52) Espanhol			
A: Vas allá mañana?		
B: a. *De manera ninguna.		
b. De ninguna manera.

(53) Espanhol			

Português
A: Vais lá amanhã?
B: a. De maneira nenhuma.
b. #De nenhuma maneira.

Português

a. No tenemos ningún miedo.
a. *Não temos nenhum medo.
b. No tenemos miedo ninguno. (enfático) b. Não temos medo nenhum.

(54) Espanhol			

Português

a. Nunca, jamás, en ningún tiempo.
a. *Nunca, jamais, em nenhum tempo.
b. *Nunca, jamás en tiempo ninguno. b. Nunca, jamais, em tempo nenhum.
c. Nunca, jamás, en tiempo alguno.
c. Nunca, jamais, em tempo algum.

(13) A extraposição com nenhum/ninguno encontra-se tanto no espanhol como no português.
Diferentemente da inversão nominal negativa, a extraposição de nenhum/ninguno não requer
adjacência entre o nome e o quantificador indefinido e permite flexão de plural. A extraposição permite focalizar o quantificador nenhum/ninguno, o que explica a preferência pela
posição final de frase, à qual é atribuído por defeito o foco prosódico – veja-se o contraste
de gramaticalidade entre (ia) e (ib). A flexão de plural desambigua os dados apresentados em
(i), indicando que se trata de extraposição e não de inversão nominal negativa. A frase (ic)
é perfeitamente natural, em contraste com (ib), porque em (ic) nenhuns precede o nome, ou
seja, não há extraposição do quantificador indefinido.
(i) a. Não vivem aqui animais selvagens quase/absolutamente nenhuns.
b. *?Animais selvagens quase/absolutamente nenhuns vivem aqui.
c. Quase/absolutamente nenhuns animais selvagens vivem aqui.
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B) A substituição dos pronomes algum, nenhum por alguém, ninguém
Os pronomes alguém e ninguém estão atestados no português desde
o século XIII. No entanto, ocorrem pouco nos textos medievais, sendo aí
preferidas as palavras algum e nenhum, com valor pronominal e o traço
[+humano], como ilustrado em (55) e (56).(14)
(55) a. eu digo aqui perante vós que sse hi há algũu que me diga que
eu errei ou fiz algũua cousa contra serviço d’el-rrei meu senhor,
que eu lhe farei conhecer que nom disse nem diz verdade
b. e foi alli preso Garcia Rrodriguez, meirinho-moor d’el-rrei
dom Fernando, sem mais prisom d’outra pessoa nem morte
d’algũu d’hũua parte nem da outra
c. e posto que algũus digam que el nom tomou em esta guerra se
nom titulo de vingador da morte d’el-rrei dom Pedro seu primo,
esto nom foi d’esta guisa
(Fernão Lopes, Crónica de Dom Fernando. Macchi (1975))
(56) a. como assi seja que na morte do filho nẽhũu pode sentir moor
dor que o padre
b. Eu, todo o que fize, tiinha rrazom de o fazer; e que mais fezera,
nẽhũu m’o deve teer a mall
c. e depois soube el-rrei quanto elles fezerom por se defender
e que nom eram em culpa, e perdohou-lhe o erro em que nom
cahirom, e ouve-os por bõos e por leaaes, e mandou que lh’o
nom lançasse nẽhũu em rrostro.
(Fernão Lopes, Crónica de Dom Fernando. Macchi (1975))
A substituição do pronome algum por alguém e do pronome nenhum
por ninguém acontece no português moderno (as gramáticas históricas colocam-na depois do século XVI, sem oferecerem uma cronologia
precisa). Os dados quantitativos apresentados no quadro 4 indicam um
aumento significativo das ocorrências de alguém e ninguém a partir do
século XVIII, o que coincide com a cronologia das outras mudanças dis(14) Existiam no português medieval outras alternativas aos pronomes alguém, ninguém, como
por exemplo alguma pessoa e nenhuma pessoa nos exemplos seguintes:
(i) a. e que hũu rrei nom fosse theudo d’ajudar o outro contra algũua pessoa, posto que
com ella ouvesse desvairo. (Fernão Lopes, Crónica de Dom Fernando. Macchi (1975))
		
b. nom descobrindo porém a nẽhũua pessoa esta bem-querença tam grande que em seu
		
coraçom novamente morava. (idem)
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cutidas nesta secção.(15) A substituição ao longo do tempo dos pronomes
algum/nenhum, com o traço [+hum], por alguém/ninguém pode assinalar
que algum e nenhum se tornaram formas fracas, no sentido de Cardinaletti e Starke (1999).(16) Isto estaria de acordo com a hipótese de que a
mudança estrutural que conduziu ao reforço do grau de gramaticalização
da sequência invertida [N+algum] passa pela transformação de algum de
projeção máxima (XP) em núcleo (Xº),(17) com as consequências apontadas na secção 2 (cf. (45a-b) acima).
QUADRO 4: algum/alguém e nenhum/ninguém no Corpus do Português

ALGUM vs. ALGUÉM
Algum

Alguém

NENHUM vs. NINGUÉM
Nenhum

Ninguém

Século XVII

1596

172 – 10%

949

494 – 34%

Século XVIII

1466

417 – 22%

494

370 – 43%

Século XIX

5038

1564 – 24%

2150

4729 – 69%

Século XX

4361

3275 – 43%

3628

6775 – 65%

C) O artigo definido antes de possessivo
A presença do artigo definido antes de possessivo pré-nominal é quase
obrigatória no português europeu, mas esta situação definiu-se tarde na história do português. A figura 1, extraída de Rinke (2010), representa a progressão ao longo do tempo do uso do artigo definido antes de possessivo.
O diagrama mostra que no século XIII o uso do artigo definido antes de
possessivo é infrequente e assim se mantém até ao século XVII. Só a partir
do século XVIII é possível observar um aumento significativo do emprego
do artigo definido em sintagmas nominais possessivos. No século XIX, o
(15) Tenha-se em atenção que o quadro 4 junta todas as ocorrências de algum e nenhum registadas
no Corpus do Português, não distinguindo pronomes de adjetivos.
(16) De acordo com a tipologia tripartida das formas pronominais proposta por Cardinaletti e
Starke (1999), os pronomes fortes referem necessariamente entidades humanas, enquanto os
pronomes clíticos e os pronomes fracos podem ter como referentes quer entidades humanas
quer não-humanas. Além disso, os pronomes fortes são portadores de referência própria,
independentemente de poderem estar associados a um antecedente no discurso, enquanto os
pronomes fracos e os clíticos são sempre anafóricos.
(17) Embora Cardinaletti e Starke (1999) considerem que só os pronomes clíticos são núcleos,
Castro e Costa (2002), entre outros, defendem que também os pronomes fracos podem ser
núcleos, em contraste com os pronomes fortes que são sempre projeções máximas.
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uso do artigo definido generaliza-se. De novo a cronologia da mudança
identifica os séculos XVIII e XIX como período crítico. A coincidência
cronológica estabelece portanto uma primeira ligação com os outros casos
previamente considerados. Acresce que se trata de uma mudança no domínio do DP e possivelmente centrada na categoria D(eterminante). Tanto
Rinke (2010) como Brito (2014) sugerem que a natureza dos possessivos
não mudou ao longo do tempo, mudou sim a natureza do núcleo D(eterminante) que, em muitos casos, passou a exigir ter realização fonológica.
A presença do artigo definido antes de possessivo satisfaz esse requisito,
já que o artigo definido preenche o núcleo D. O movimento de Neg para
D na inversão nominal negativa é uma outra forma de satisfazer a mesma
condição. Uma e a outra mudança manifestam-se a partir do século XVIII
e difundem-se no século XIX.

Figura 1. Proporção de sintagmas nominais possessivos com artigo definido (Rinke
2010: 130)

4. Conclusão
Neste trabalho propõe-se que nas estruturas com inversão nominal negativa [N+algum] é um IPN formado na sintaxe através da incorporação do
nome e do quantificador indefinido num núcleo negativo nulo, conforme
se mostra em (57):
(57) [DP [D’ [ animali algum ]k [NegP [Neg’ [ animali algum ]k [NumP [Num’
[ animali algum ]k [NP animali ] ] ] ] ] ]
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A análise é suportada por evidência comparativa e diacrónica, permitindo compreender o modo como o espanhol e o português divergiram ao
longo do tempo quanto à inversão nominal negativa com algum/alguno.
Permite ainda estabelecer correlações entre um conjunto de mudanças, no
domínio do DP, que se manifestam no português a partir do século XVIII.
A hipótese de que um IPN pode ser formado na sintaxe com o contributo de um núcleo negativo, abstrato, interno ao DP, pode ajudar-nos
a explicar o percurso evolutivo que transformou o francês aucun e o italiano alcun(o) de itens de polaridade positiva (IPP) em itens de polaridade negativa (IPN). Relativamente ao italiano, é muito significativo que
a forma do plural alcuni (‘alguns’) tenha mantido o valor original de IPP,
enquanto a forma alcuno (‘nenhum’) evoluiu diacronicamente para um
IPN. Uma vez que a inversão nominal negativa bloqueia a flexão de plural,
este é um resultado esperado se admitirmos a hipótese de que o IPN lexical
alcuno passou por um estádio evolutivo em que integrava um IPN composto na sintaxe. O IPN aucun do francês contemporâneo não tem flexão
de número. Na perspetiva de que a transformação de um IPP em IPN, no
plano lexical, pode fazer-se através de uma etapa de construção sintática
do IPN, há outros factos interessantes no desenvolvimento diacrónico de
aucun. Déprez e Martineau (2003) mostram-nos que no francês do século
XVI aucun adquire uma interpretação negativa sobretudo quando está em
posição pós-nominal, e mostram-nos ainda que o singular favorece e o
plural desfavorece essa mesma interpretação. Na hipótese de o francês do
século XVI admitir a inversão nominal negativa com aucun, estes factos
são esperados.
A observação das propriedades gramaticais e evolução diacrónica de
[N+algum] no português permite-nos, assim, reapreciar outros casos de
evolução de itens de polaridade nas línguas românicas, estabelecendo uma
nova hipótese para o percurso evolutivo de IPPs que se tornaram IPNs.
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Debruça-se este trabalho sobre o Poema da Cava, ou da Perda de Espanha, revisitando a polémica relativa aos primeiros textos literários em galego-português,
de fontes impressas, para acrescentar um elemento da sua tradição manuscrita e
algumas referências etimológicas, históricas e de variação.
Palavras-chave: filologia portuguesa, primeiros textos literários em galego-português.
This work focuses on the Poem of Cava, or Poem of Spain Loss, revisiting the
controversy on the first literary texts in Galician-Portuguese, from printed sources,
to add an element of their manuscript tradition and study the variation and some
etymological and historical references.
Keywords: Portuguese Philology, first literary texts in Galician-Portuguese.

0. Introdução
Desde o século XIX, um punhado de textos poéticos tem estado no cerne
de acesa polémica, por haverem sido publicados repetidamente como os
primeiros textos literários em galego-português, ao longo do século XVII
e ainda nos seguintes. Aquele de que pretendemos ocupar-nos, o poema
épico conhecido como A perda de Espanha, ou O poema da Cava, poderia
mesmo haver sido obra de grande fôlego, embora dele se tenham conservado legíveis umas meras quatro estrofes no manuscrito que teria encerrado a sua tradição, segundo garantem os seus editores, apontando-lhe uma
antiguidade que poderia até remontar aos séculos VIII-IX e aos inícios do
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galego-português. A fonte manuscrita original, tal como aquela que serviu
de base aos testemunhos impressos, ter-se-á, no entanto, sumido sem deixar pistas, pelo que a discussão se foi tornando estéril por falta de provas,
ao menos até esta data, em que se dará a conhecer um testemunho manuscrito do texto em questão.
Em poucos parágrafos, José Mattoso (1993: 321) traça o quadro da
perda de Espanha pelos Visigodos a partir de 711, diante da supremacia
muçulmana, englobando grande parte das figuras mencionadas no excerto
do poema épico da Cava:
...minado por incessantes e violentas lutas entre facções da nobreza, atrofiado
pela decadência administrativa e fiscal, debilitado pelas perseguições movidas
contra os Judeus, com uma população drasticamente reduzida por repetidas
fomes e pestes, não admira que o reino visigótico tenha oferecido tão pouca
resistência às invasões muçulmanas de 711-714.
(...)
Tendo o rei Vitiza morrido no ano de 710, dividiram-se os nobres na escolha
do seu sucessor. Uma parte escolheu Rodrigo, que era talvez o dux da Bética.
Outra, porém, preferiu Áquila, filho do antecessor, e que era provavelmente
dux da Tarraconense. Com o apoio dos seus familiares, entre eles seu irmão,
o bispo Opas de Sevilha, pediram a colaboração do conde Julião, governador
de Ceuta, o qual negociou a intervenção dos Muçulmanos, que havia pouco
tinham conquistado o Norte de África. De facto, o váli de Marrocos, Muça ben
Nusayr, enviou uma expedição chefiada por Tariq ben Ziyad, que derrotou o
rei Rodrigo em Guadalete, destruiu o resto do seu exército em Ecija, e depois
se dirigiu a Toledo, que se entregou sem combate. Aqui impediu a eleição de
novo rei e apoderou-se do tesouro régio.
(...)
No ano seguinte, veio à Hispânia o próprio váli Muça ben Nusayr, que dirigiu
duas campanhas militares. Durante a primeira, conquistou Medina Sidónia e
Sevilha e cercou Mérida, que resistiu durante muitos meses, até que se entregou, mediante um pacto, em Junho de 713. (...) A segunda campanha de Muça
deu-se em 714. Depois de se ter reunido com Tariq em Toledo e de aí passar o
Inverno de 713-714, dirigiu-se a Saragoça, e a seguir ocupou sucessivamente
Burgos, Leão, Astorga, Lugo e talvez Viseu.

1. Da tradição impressa
Em 1680, Manuel de Faria e Sousa publica na Europa Portuguesa quatro
estrofes daquele que viria a ficar conhecido como o poema da Perda de
Espanha, ou poema da Cava, sustentando que se trataria do mais antigo

A palavra do manuscrito: de regresso ao mais antigo texto literário em portuguÊs

429

texto literário escrito em português, e que poderia remontar ao período subsequente à tomada do reino visigótico pelos árabes, em 714 (Faria, 1680:
III, 378-379):
Los escritos que en esta lengua [portuguesa] permanecem demás antiguedad,
son los que se siguen.
5 Quando el Castillo de Lousan se ganó de los Moros, q̃ fue en los dias del primer Rey, o segundo, hallaronse en èl algunos papeles, i entre ellos un Poema
de la perdida de España, con que descubrimos dos cosas; una quan antigo sea
en Portugal el poetar, i assi viene a ser este escrito por ventura el demas antiguedad que se hallarâ en Europa, pues siendo hallado à 500. años consumido, i
con señaz de gran vejez necessariamente parece ser de aquel siglo de la propia
perdida q̃ sucedió á casi mil años: la otra el lenguaje que entonces teniamos.
De lo que se pudo leer se conservan estas octavas.
A Iuliam et Horpas a saa grei daminhos,
Que em sembra cò os netos de Agar fornezinhos
Hũa atimarom prasmada fazanha,
Ca Muza, et Zariph com basta campanha
De juso da sina do Miramolino
Com falsa infançom, et Prestes maligno
De Cepta aduxerom ao Solar de Espanha.
Et porque era força, adarve, et foçado
Da Betica Almina, et o seu Casteval
O Conde por Encha, et pro comunal
Em terra os encreos poyarom a Saagrado,
Et Gibaraltar, maguer que adordado,
Et co compridouro per saa defensaõ,
Pello susodeto sem algo de afaõ
Presto foy delles entrado et filhado.
E os ende filhados leaes a a verdade
Os hostes sedentos do sangue de onjudos
Metero a cutelo a pres de rendudos
Sem que esguardassem nem seixo ou idade.
E tendo atimada a tal crueldade
O Templo Eorada de Deos profanarom
Voltando em mesquita hu logo adorarom
Sa bèsta Mafoma a medès maldade.
O gazu, et assalto que os da alevosia
Tramarom, por voltos de algoz sayoẽs
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Cò os dous Almirantes de Hoste mandoẽs
Quedarom com farta soberba, et folia,
Et Algezira que o medès temia
Per ter a maleza cruenta Sabuda
Mandou mandadeiro come era teuda
Ao rouzom do Rey que em Toledo sia.

A sua lista de exemplos dos primeiros textos literários em português
prossegue com a canção de incipit “Tinherabos nom tinherabos”, que seria,
segundo afirma, “de Gonçalo Hermiguez Cavallero valeroso de los ultimos
años de nuestro primer Rey escrita a su muger Ouroana”, seguida de “Fincaredes bos embora” e “Bem satisfeita ficades”, rimas que refere terem
sido compostas pelo contemporâneo Egas Moniz Coello, “primo del gran
Ayo del propio Rey primero, que enamorado de Doña Violante Dama de la
Reyna Doña Mafalda le mostrava su amor en varias Rimas” (Faria e Sousa,
1680: III, 379). Representando os tempos de D. João I, menciona os sonetos do infante D. Pedro em louvor de Vasco de Lobeira (“Bom Vasco...”,
“Vinha Amor”), e ainda as coplas “Porque tu foste a colheyta”, em louvor
de Lisboa (Faria e Sousa, 1680: III, 381). Acompanham, pois, o Poema da
Cava três dos textos que com ele viriam a ficar conhecidos, no âmbito da
polémica que até hoje acabaria por envolvê-los, como “as cinco relíquias”
da poesia portuguesa, juntamente com a ausente canção do Figueiral (de
incipit “No figueyral figueyredo”).
Tornou-se bem conhecida na Europa essa edição truncada que Faria
e Sousa publicou do poema em oitavas da Perda de Espanha (com a primeira estrofe como sétima, desprovida do incipit, que encerra o sujeito e
o início do predicado da oração), sendo ainda essa a lição retomada, dois
séculos mais tarde, por historiadores da literatura como Friedrich Bouterwek (1823) ou Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi (1837(1): 498).
E isto apesar de, cinco anos mais tarde, ter surgido novamente a primeira
oitava, completa, e com alguma variação gráfica, em Rimas varias de Luis
de Camoens, obra na qual se reforça a referência à sua fonte manuscrita tão
antiga quanto danificada, retirando-se daí as conclusões que se impunham
quanto ao pioneirismo luso no cultivo da oitava de arte maior, que assim
se afastava de Boccaccio e dos sicilianos, tal como de Juan de Mena e
de Espanha: “Permanece un troço de un Poema de la pérdida de España
que de su lenguage parece ser escrito poco después della en portugués,
(1) Obra de 1813, remontando a 1819 a segunda edição revista e corrigida.

A palavra do manuscrito: de regresso ao mais antigo texto literário em portuguÊs

431

y quando menos tendrá sus 600 años de edad. Hallóse casi podrido en el
hueco de una antigua torre...” (Faria e Sousa, 1685, II: 81-82).
Por outro lado, a medida da fama de Faria e Sousa acha-se bem traduzida no facto de esses editores terem continuado a reproduzir este exemplo
temporão do nosso engenho poético quando em 1810 João Pedro Ribeiro
já tinha concluído que o todo apresentava uma língua compósita, afectada,
e que mais parecia artifício estudado (veja-se adiante súmula da polémica).
Contudo, embora admita o poema no início da secção intitulada “Early
essay in epic poetry” e repita as deduções de Faria e Sousa acerca do pioneirismo português no cultivo da poesia épica, ou histórica, Bouterwek
(1823: 8) já manifesta algumas reservas quanto à antiguidade do texto:
In all literary probability, the Portuguese also preceded the Spaniards in essays
in epic, or rather in historical poetry. An old Portuguese narrative in dactylic
stanzas (versos de arte mayor), whose unknown author related, as well as he
was able, the history of the conquest os Spain by the Moors, may not be so old
as it supposed to be by Manuel de Faria y Sousa, who would refer the origin
os these verses to the very period of the Arabic invasion. They are, however,
written in such antiquated language, that they may be regarded as of a date
anterior to the Cantigas of Hermiguez and Moniz.

Simonde de Sismondi (1837: 496-497) publica o poema acompanhado
de uma introdução na qual dá igualmente conta das suas dúvidas acerca
dessa antiguidade:
(1) Manuel de Faria y Sousa dans son Europa Portuguesa, rapporte des fragments d’un poëme historique en vers de arte mayor, qu’il prétend avoir été
trouvés, au commencement du douzième siècle, dans le château de Lousam,
lorsqu’il fut pris sur les Maures. Le manuscrit qui les contient paraissait dès
lors, dit-il, consumé par le temps (...); d’où il conclut que le poëme est à peu
près de l’époque de la conquête des Arabes.
Le fait lui-même me paraît appuyé sur une autorité bien douteuse, et les vers
ne me semblent, ni par leur construction, ni par leurs idées, ni même par le
langage, indiquer une si haute antiquité. Cependant ce tout premier monument
des langues romanes est encore assez remarquable pour que j’en rapporte ici
quatre strophes, que je crois nécessaire de faire précéder d’une traduction.

Na verdade, essas quatro estrofes correspondem também a todas as
quatro estrofes editadas por Manuel de Faria e Sousa. Na sequência destas
alusões introdutórias à reedição do texto, refere Sismondi (1837: 497-498)
a aplicação de correcções na sua “édition nouvelle”, com a ajuda de M.
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Louis Dubeux, da Bibliothéque Royale, perfeito conhecedor da literatura
portuguesa, como afirma, com cujo concurso pôde “rétablir le texte de ces
quatre strophes”, para além de lhas ter feito compreender, de tal modo que
lhe foi possível disponibilizar a sua tradução literal em francês. Esse restabelecimento e emenda do texto parece ter partido da lição que dele oferece
Faria e Sousa, já que nenhum outro autor ou manuscrito consultado se
refere nesse passo da sua obra, contudo, acha-se o poema, da obra deste
para a daquele, acrescentado de muita pontuação, e com divergência de
alguns traços gráficos, lidos ou não por Faria e Sousa na respectiva fonte
(que tampouco identifica com maior precisão).
Por outro lado, apesar das emendas, o poema em oitavas continua a
figurar, sem qualquer observação a esse respeito por parte de nenhum dos
dois editores, com a primeira estrofe amputada do seu incipit, já que se
trata de uma sétima de sentido incompleto, privada do início da frase que
se prolonga pelos versos iniciais. Esse primeiro hepteto, devendo seguir o
esquema rimático das demais estrofes, abbaacca (com a habitual paragem
no quarto verso, com unidade de sentido, sendo os versos finais uma espécie de conclusão da ideia), vê-se bem obviamente falho do seu primeiro
verso, de rima a, com fazanha, companha, Espanha. Ainda que ambos os
autores desconfiem da antiguidade da língua do texto e sublinhem a dificuldade de leitura de textos tão antigos, devido ao facto de, já no século
XIX, serem estranhos ao falante e leitor do português a maioria dos termos
que inclui, como recorda Faria e Sousa, o certo é que, ao apresentarem-se
sem estranheza textos com palavras e mesmo versos inteiros em falta, a
apreciação da sua autenticidade e a decodificação do seu significado têm
necessariamente que ver-se comprometidas ou dificultadas.
Em Paris, o veneziano Adrien Balbi publica o texto completo, precedido de mais informação genética, seguindo a mesma lição de Faria e
Sousa (embora, uma vez mais, com variação):
Nous n’avons rien vu de cette langue antérieur à cette époque [lorsque le
comte Henri de Bourgogne fixa sa cour à Guimaràes], que les fragments d’un
poème sur l’occupation de l’Espagne par les Arabes, composition attribuée a
Rodrigue, dernier roi des Goths, qui l’écrivit, à ce que l’on prétend, dans son
ermitage de Pederneira, vers l’an 730. Sans garantir qu’ils soient de lui nous
transcrirons ces fragments... (Balbi, 1822: 23)
Sur l’occupation de l’Espagne par les Arabes en 714, trouvé dans le château
de Lousàa, pris par Sanche Ier vers l’an 1187, mais tellement endommagé par
l’humidité, qu’on n’en a pu lire que les quatre huitains suivans: cette compo-
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sition est attribuée à Rodrigue, dernier roi des Goths. (Balbi, 1822: Appendix,
I-II)

Em Espanha, José Marugán y Martín (1833: 34), reaproveitando toda
a edição e introdução de Balbi, contribui para adensar a lenda em torno
do manuscrito despedaçado, ensanguentado, quase apodrecido, e agora
deteriorado pela humidade:
Sobre la ocupacion de España por los árabes en 714, hallado en el castillo
de Lousàa, tomado por Sancho I á fines de 1187, pero tan deteriorado por la
humedad, que ha sido imposible leer mas que las cuatro octavas siguientes:
esta composicion se la atribuyen á Rodrigo, último Rey de los godos.

Não colocando em causa a datação do texto, com o qual dá início à
mesma pequena antologia de poesia portuguesa por reinados, deduz dessa
e das demais amostras textuais o contrário de Faria e Sousa — que nelas
o português evidencia bem o seu atraso relativamente a um idioma mais
desenvolvido literariamente como o castelhano (Marugán, 1833: 33):
La lengua portuguesa es dulce, muy propia para el canto, y de una abundancia
frecuentemente embarazosa en la eleccion de los sinónimos. (...) Mas á pesar
de todas estas bellezas y apreciables cualidades que disfruta el idioma portugués, está bien lejos de poderse poner en paralelo con el grado de perfeccion
á que ha llegado la lengua castellana en todos sus generos de composicion,
por la cultura y extraordinarios adelantos que han procurado tanto los sabios é
ilustres escritores españoles del siglo XVI, como los que han brillado despues,
y brillan aun al presente...

De qualquer modo, a publicação do poema por Manuel de Faria e Sousa
sem o verso inicial e sem indicação da fonte causa alguma estranheza, já
que em 1627 Miguel Leitão d’Andrada publicara pela primeira vez esse
texto (entre outras relíquias poéticas), e com a primeira estrofe completa
(incipit “O rouço da Caua imprio de tal sanha”).
Apresenta Miguel d’Andrada alguma informação acerca do códice do
qual se teria trasladado a poesia, achado no Castelo de Aruce, Arunce ou
Arouse, hoje Lousã, da forma adaptada à língua árabe, Aloçan > Alouçam
(Andrada, 1627: 454-455):
Esta este Castello inda hoje tão inteiro como se fosse feito em nossos tempos
(...). E neste castelo quãdo foi tomado aos mouros Arabios se acharão hũs
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pedaços de hũ liuro, que trataua, è cõtinha a destruição de España, na lingoagẽ
daqueles tẽpos, que por ser muyto differente da que agora vsamos vos quero
dizer duas, ou quatro oitauas por curiosidade; & pera que vejais quão antigo
he este modo de verso entre nos, pois esta destruição de Espanha ha, cousa de
mil annos, & estes versos parecẽ ser feitos por esses tẽpos, & deuião cõseruar
aqui esse liuro algũs catiuos Cristaõs q́ sẽpre ouue ẽ poder de mouros que disso
se hõraõ muito.

O editor, que faz preceder o excerto do poema épico da epígrafe
“Outauas na lingoagem antiga quando se perdeo Espanha”, inclui, por isso,
ao lado de cada estrofe, as glosas das formas consideradas arcaicas ou difíceis de decodificar (Andrada, 1627: 456-457). Para o leitor seiscentista, são
já 47 as glosas consideradas necessárias, representando a quarta parte das
formas presentes no texto — cerca de 208 (incluindo as repetidas e vazias
de sentido, como, por exemplo, a conjunção e). São as seguintes as formas
explicadas por sinónimos:(2)

1ª estrofe

2ª estrofe

3ª estrofe

4ª estrofe

rouço: forçar molher
caua: manceba
imprio: encheo
sẽbra: juntamente
fornezinhos: bastardos
atimarão: acabarão
prasmada: admirauel
basta: muyta
iusu: debaixo
sina: bandeira
infançon: fidalgo
praestes: Bispo
add(d)uxerõ: trouxerão
solar: terras

Adarue: fortaleza
foçado: caua
Betica Almina:
alcaidemòr
Casteual: ira
pró: proueito
comunal: comum
poyarão: desembarcarão
grado: a vontade
maguèr: inda que
adaruado: murado
saa: sua
afaõ: fadiga

ende: ali
hostes: inimigos
oniudos: Christãos
pres: logo
atimada: acabada
hu: onde
Saa: sua
medes: mesma

gazu: matança
pos voltos: tornados
algo: fidalgos
sayoẽs: algozes
hoste: exercito
folia: oufania
medes: mesmo
maleza: maldade
cruenta: cruel
sabudo: sabida
teuda: obrigada
roucom: forçador
sia: estaua

(2) Com equívoco na estrofe 2, por se haver assinalado com c. Betica Almina e com d. Casteual,
mas fazendo equivaler o c a alcaidemòr e o d a ira, e ainda na 3ª, por se haver assinalado
filhados, e não ende, como ali.
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Acrescenta ainda o seguinte comentário acerca do códice do qual se
terão trasladado as estrofes legíveis: “Não se pode ler nem entender mais
do dito liuro por todo estar despedaçado, & cheo de sangue, & foy perda,
porque parece hia contando o triste sucesso com verdade, mais ordenadamente do que o temos” (Andrada, 1627: 457).
Meio século depois, também Faria e Sousa (1680) faria acompanhar a
sua edição do poema de 26 glosas (uma abarcando um sintagma inteiro),
e reportando-se as três primeiras (rouzam, cava e imprio) ao verso inicial,
em falta no seu texto, o que nos convida a atribuir a sua ausência a eventual
falha tipográfica, mas também faz adivinhar, ou o uso de fonte diferente, ou
amplas liberdades na transcrição do texto, já que essas formas, tal como as
próprias glosas, oferecem algumas divergências relativamente às de Leitão
d’Andrada, para além da desigualdade do seu número, que antes deveria
haver aumentado (sublinhados meus):
Para que se entienda esto, declararémos los vocablos ya no conocidos: rouzam, vale forçador: cava, manceba, por la Florinda hija de Iulian: imprio,
inchió: Saa, suya: daminhos, dañadores: sembra, junta: fornecinhos [fornezinhos no poema], hijos de muger fornicaria: atimar, fenecer: prasmada,
admirada: juso, baxo: sina, insinias, estandartes: Prestes, Prelado: aduxeron, truxeron: Adarve foçado: fortaleza con foço: Casteval, Alcayde: comunal, comun; increos, incredulos: onjudos, ungidos por bautizados: a pres’,
afuero: hu, donde: medès, misma: por voltos de algo sayoẽs, despues bueltos
sayones de hijos dalgo, de cavalleros: mandoẽs, mandadores: folia, fiesta:
maleza, maldad: sia, estava. (Faria e Sousa, 1680: 379)

Quando, em 1685, surgem postumamente as suas Rimas varias, as glosas que oferece da primeira oitava republicada são já algo diferentes, e, de
novo, nem todas correctas, o que indicia uma vez mais a medida da incompreensão do léxico do poema:
Las vozes de rouzom [mas editando rouçom no texto] que vale forzador; de
emprio [mas imprio no texto] que vale lloró [mas inchió na obra de 1680]; de
fornezinhos que vale engendredados de ilegítima cópula; de atimarom que
vale emprendieron [fenecer na obra de 1680]; de prasmada que vale abominable [mas admirada em 1860], de juso que vale debaxo; de sina que vale
insignia o vandera; de aduxerom que vale truxeron; se ve claramente ser este
escrito de la antigüedad que ya dixe. (Faria e Sousa, 1685, II: 82)
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No final do século XVIII, António das Neves Pereira, na “Continuação
do Ensaio Critico, Sobre qual seja o uso prudente das palavras, de que se
servíraõ os nossos bons Escritores do Seculo XV, e XVI; e deixáraõ esquecer os que depois se seguíraõ até ao presente”, publicada no tomo V das
Memorias de litteratura portuguesa, refere-se no ponto V, Reflexoens sobre
as épocas da Lingoa Portugueza, e dos seus Authores, à “penúria, e pouca
estimaçaõ” dos escritos e da própria lingoagem dos princípios da Monarquia, à semelhança do que sucedia por toda a Europa, esquecida a língua
latina e não havendo outro idioma senão o romance, “Lingoa Romana corrupta” (Pereira, 1793: 177-178). É como bom exemplo dos parcos méritos
desses escritos e do carácter “velho e rançoso” da sua linguagem, já ininteligível pelos falantes e leitores setecentistas, que reproduz Neves Pereira
(1793: 179) precisamente um retalho do Poema sobre a perda de Espanha,
ou seja, a sua primeira estrofe conhecida:
E pelo que respeita á lingoagem naõ poderiamos esperar, que ella fosse hoje
mais bem entendida entre nós, do que seria entre os Romanos na Corte de
Augusto a Lingoa dos Oscos, e dos Sabinos, dos Annaes dos Pontifices, a frase
das Leis das Doze Taboas, ou dos Hymnos dos Salios, que nem os mesmos
Sacerdotes já sabiaõ entender capasmente.
Tal he a idéa, que podemos formar daquella nossa velha, e rançosa Lingoagem
no Poema da Alquimia escrito por ElRei D. Affonso, e no Poema sobre a
perda de Espanha, os primeiros sobre assumpto grave, que se viraõ naquelles
tempos. Sirva de mostra o seguinte retalho do Poema sobre a perda de Espanha...

O autor traslada de seguida a primeira oitava, contudo, sem indicação
da fonte (ao contrário do que lhe é hábito para outros textos citados), e com
variação que é, de novo, bem elucidativa das divergências de decodificação manuscrita e das liberdades de trasladação, tendo em conta que todos
poderão reportar-se ao mesmo antiquíssimo manuscrito, já que coincidem
em conferir-lhe tal antiguidade.
Mas qual teria sido, afinal, a fonte manuscrita das versões conhecidas
do Poema da Perda de Espanha? Teófilo Braga (1885: 139-140) reproduz
a referência de António Ribeiro dos Santos, no final do séc. XVIII, à presença do poema num manuscrito que vira na posse de Gualter Antunes, no
Porto, e de onde o Elpinio Duriense trasladara então esse e os demais textos
literários antigos, tendo depois perdido o rasto ao códice, por morte do seu
proprietário:
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Vimos em tempos passados um Codigo Ms., que parece letra do seculo XV,
em que se tratavam louvores da Lingua portugueza, em que vinha esta Canção
de Hermingues, o Fragmento do Poema da Perda de Hespanha, e as duas
Cartas de Egas Moniz com as Cantigas de Goesto Ansur (...): este Codigo era
da escolhida Livraria do Doutor Gualter Antunes, erudito cidadão da cidade do
Porto, que nol-o mostrou e d’elle copiámos as ditas obras.

Embora tenha voltado a aflorar em 1855 na cidade de Barcelona, onde
D. Mariano Soriano Fuertes o identifica como o Cancioneiro de D. Francisco Coutinho, dele editando a Reina groriosa (“para dar alguma ideia
da poesia portugueza no seculo XII e princípios do seculo XIII”), e ainda
a Canção do Figueiral, depois disso, perdeu-se-lhe o rasto (Braga, 1885:
140). Indica ainda Teófilo Braga (1885: 139) que este cancioneiro fora
mencionado pela primeira vez no final do século XVI por Frei Bernardo de
Brito, na Monarchia Luzitana, como fonte da Canção do Figueiral: “porei
parte d’aquelle cantar velho que vi escripto em um Cancioneiro de mão,
que foi de Dom Francisco Coutinho, Conde de Marialva”. Terá sido, pois,
deste cancioneiro que Miguel Leitão de Andrada trasladou as oitavas da
Perda de Espanha, incluindo-as, sem qualquer indicação a esse respeito,
no meio de uma novela.
Ora, a forma imprecisa e rodeada de “romance” como surgem esses
textos literários, dados como pioneiros relativamente à literatura espanhola
e italiana, aliada a certo hibridismo linguístico e ao estado geral da própria língua, considerada mais recente, levou numerosos filólogos a concluir
que, no geral, terá havido uma tentativa de mistificação, com o aproveitamento de textos poéticos não tão antigos para se fazerem passar por pré-trovadorescos e ainda com o forjar de poesias que se fizeram passar por
antigas (seria este o caso do Poema da Cava, ao menos nas versões que se
conhecem).(3) Fazendo eco das dúvidas de João Pedro Ribeiro, o primeiro
(3) Vitali (2010: 192-193) refere que o primeiro dos dois sonetos atribuídos ao Infante D. Pedro
de Portugal foi transcrito por Faria e Sousa nas Rimas varias (e já antes mencionado em
Fuente de Aganipe..., 1646, Prólogo § 8-9) reproduzindo fielmente o soneto presente na edição dos Poemas Lusitanos de António Ferreira, de 1598, onde figuram os dois, e, como se
refere no manuscrito, foram redigidos em linguagem antiga. O primeiro soneto surge igualmente no Cancioneiro de corte e magnates e no Cancioneiro do Padre Pedro Ribeiro, uma
das fontes onde Faria e Sousa pode ter ido achar a atribuição do texto. Quanto ao segundo,
Faria e Sousa refere ter achado num manuscrito a sua atribuição ao próprio Lobeira (“agora
hallé en un manuscrito, que el Soneto es del mismo Lobeyra”. Contudo, em nenhum desses
códices se lhe atribui o soneto, o que já sucede no ms. Add. 20922 da British Library. Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1897: 165) considera que o motivo das invenções literárias
de Bernardo de Brito, quatro anos mais tarde, hão-de ter sido esses dois sonetos atribuídos a

438

Anabela Leal de Barros

a pronunciar-se sobre a provável apocrifia dos textos, também Carolina
Michaëlis renega veementemente as peças pré-trovadorescas, após uma
radiografia filológica que as faz aparecer como desprezíveis mistificações
compostas de um aglomerado de formas linguísticas cronologicamente
incompatíveis (Vasconcellos, 1897: 162-163; 1904-1990: 267-269). Em
2009, Carlo Pulsoni ainda preencheu quarenta e oito páginas de rigorosa
prosa intercalada de amplas transcrições dos pretensos “mais antigos textos
literários em português”, grandemente devedoras de Faria e Sousa, só para
poder concluir, uma vez mais e melhor, que as famosas poesias pré-trovadorescas em língua portuguesa não passam de peças apócrifas, forjadas
com interesse nacionalista e de exaltação patriótica, meras mistificações
e mitificações relacionadas com os movimentos em louvor da língua vulgar, burlas mal conseguidas que visavam restaurar a imagem pátria após
o domínio espanhol e relegar para segundo plano o pioneirismo italiano
e castelhano no cultivo do verso de arte maior, e em particular da oitava.
Ou seja, pelo menos um trio de portugueses de seiscentos arreigadamente
dedicados às letras e à filologia, e um deles de fôlego e recursos acima de
qualquer dúvida, não teriam, pois, passado de burlões capazes de forjar
concertadamente textos antigos em galego-português por amor ao português e a Portugal: Bernardo de Brito, Leitão de Andrade e Faria e Sousa.
De qualquer modo, a caminho do último quartel do século XIX, Morel-Fatio (1873: 127) já fazia o ponto da situação e dava a questão como
arquivada:
Lobeira e publicados em 1598. Faria e Sousa edita-os em 1624, em Divinas y humanas flores..., Prólogo, e sublinha que os Portugueses foram os primeiros a imitar os provençais. João
Pedro Ribeiro já no início do séc. XIX tinha concluído que não existia prova da antiguidade
dessas 5 obras ou “relíquias da poesia portuguesa”; que não colocava fé nas edições de Brito
e de Andrade e que as palavras de várias idades que encerram traduzem um todo afectado
e que mais parece artifício estudado; a seu ver, a canção de Gonçalo Hermigues e as cartas
de Moniz, em especial, mostram claramente a sua afectação quando comparadas com autênticos documentos antigos (Ribeiro, 1810: I, 181, apud Braga, 1867: 2, 197; Vasconcellos
1990: 161 n. 2). Herculano pronunciaria o julgamento definitivo (apud Vasconcellos, 1990:
162, nota 1). Teófilo Braga (1885: 142) acabou por concordar que as canções atribuídas a
Egas Moniz Coelho não são medievais nem de um cavaleiro da corte de Afonso Henriques,
como evidenciam a forma estrófica/métrica e a linguagem, mas do séc. XV, e aproveitou o
pretexto de as relíquias se acharem no Cancioneiro do Conde de Marialva para as transferir nas suas antologias para o século que se lhe atribui, o XV. Apesar de ter voltado várias
vezes ao assunto dos primeiros textos poéticos, procurando reanalisá-lo, e protestando que
o hibridismo linguístico pode ter a ver com o contributo de vários escribas, todos se foram
concertando em torno da teoria da mistificação seiscentista, como forma de afirmação diante
da Espanha (Braga, 1867: 1, 142; 2, 197-201; 1909: 416-425).
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La valeur de ces compositions (...) a été appréciée par Ribeiro, Bellermann, F.
Wolf et enfin M. Diez dont les arguments philologiques ont confirmé l’opinion
de ses prédécesseurs. Il est desormais acquis que ces divers poèmes, dans leur
forme actuelle du moins, ne remontent pas au-delà du XVIe ou tout au plus de
la fin du XVe siècle; aussi est-il superflu d’examiner les arguments par lesquels
M.B. cherche à refuter Ribeiro.

Formuladas e reformuladas as hipóteses, quanto ao Poema ou Lamentação da Cava, ou da Perda de Espanha, Pedro Ribeiro data-o do séc. XIII
e Teófilo Braga acaba por transferi-lo obliquamente, nas suas antologias
poéticas, do séc. VIII para o XV, juntamente com as demais relíquias, por
se acharem incluídas no Cancioneiro do Conde de Marialva, e, no caso do
Poema..., também porque este tipo de oitava “em que rimam o primeiro,
quarto, quinto e outavo verso, emparelhando o segundo e o terceiro, sexto
e septimo, só apparece pela primeira vez usado em Hespanha por Affonso o
Sabio, e em Portugal no século XV”; por outro lado, concede, “o emprego
de palavras archaicas revela-nos uma intenção artificial”. Em suma, conclui Braga (1885: 141): “O facto de andar no Cancioneiro do Conde de
Marialva um Elogio da Lingua portugueza, bem revela um intuito philologico da parte de quem simulou estas outavas”. Michaëlis (1990 [1ª ed.
de 1904]: 269, nota 1) partilha esse argumento para propor uma datação
ainda mais recente, já que o pretendido códice “era um opúscolo em prosa,
em louvor da língua portuguesa, entremeado de documentos illustrativos,
entre os quaes avultava uma das cinco relíquias prehistóricas! Nada mais
é preciso para o caracterizar como producto do séc. XVII”. A autora já
antes se referira ao poema de modo tão sucinto como esmagador, no artigo
intitulado “Estudos sobre o romanceiro popular”, a propósito da Penitencia
de D. Rodrigo, o último rei godo, e das alusões ao mesmo no romanceiro
peninsular (Vasconcelos, 1890-92: 174):
O apocrypho Poema da Cava, indigesto producto da fabrica Leitão & Brito,
só falsissimamente se póde allegar como «hum romance feito em memorial
daquelle caso» [Leitão de Andrada]. Se houve romances portugueses sobre D.
Rodrigo, resta ainda descobri-los; por ora só pôde provar-se que o assumpto foi
uma vez popular n’esta terra, e que a poesia palaciana se apoderou do argumento.

Quanto aos reflexos das lendas de D. Rodrigo nas composições de poetas
palacianos do Cancioneiro Geral, procura-lhes uma origem em obras distantes desse poema, como a Crónica Sarracina, o Sumario historial, a Crónica
do Mouro Rasis ou as traduções galego-portuguesas da Crónica General:
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Tanto a alusão ao preságio de Dom Rodrigo (III, 381) como a outra à pendença (=poenitentia) de el-rei no moimento sepulcral, com a cobra roedora
(III-196), podiam derivar da Crónica Sarracina. A terceira, porém, relativa
aos amores funestos com a filha de D. Julião (II, 4), reconduz-nos a textos
mais antigos, pois apresenta o nome dela na forma arcaica La-Taba. Mas quais
seriam? As escrituras antigas de um convento de Coimbra, citadas pelo arcipreste Rodríguez de Almela no Sumario historial? A Crónica do Mouro Rasis,
na tradução de Gil Pérez, que ainda foi utilizada no século XVI por André de
Resende e Gaspar Barreiros? Qualquer das traduções galego-portuguesas da
Crónica General (...)? (Vasconcelos, 1980: 37-38)

Em 1904, renova o julgamento sumário das relíquias da literatura portuguesa na Adverténcia Preliminar à edição do Cancioneiro da Ajuda, no
entanto, não inclui na lista das citadas a quinta, a Lamentação ou Poema
da perda de Espanha:
Não conseguiria vulgarizar a noção exacta do que foi na realidade a poesia
dos antepassados. Nem extirpava a falsíssima fé nas pretenciosas e artificiosas
canções apócrifas de Egas Moniz, Gonçalo Ermíguez, e Mem Vásquez de Briteiro a Violante, Ouroana e Ximena. Não chegaria a substituir no ensino das
jerações novas aqueles monstruosos aleijões que dizem Tinherabos — Fincaredes bos embora — Ajuso da querida Mendo jases — e falam de um coraçom
morto ós çocos, pelas trovas sinjelas em português perfeitamente orgánico e
elegante, metrificadas e assonadas por D. Sancho I, cantadas provavelmente
antes do ano 1200... (Vasconcelos, 1990: XII)

Em 1907-1909, tampouco alude à eventual recriação do poema da
Cava por algum poeta ou erudito do período clássico, ou barroco, quando
atribui origem culta, e muito posterior ao século VIII, aos próprios romances velhos relativos ao rei Rodrigo, à Cava (ou La-Taba), e a D. Julião
— no que a estes diz respeito admite, contudo, que a sua forma métrica se
tornou irrecuperável no interior da cadeia de transmissão, com suas numerosas alterações, o que também poderia servir de explicação para o estado
compósito, menos antigo (e revelando variação) do Poema da perda de
Espanha (Vasconcellos, 1980: 33-34):
Conquanto haja não só indícios, mas provas conjecturais claríssimas, da existência de cantares de gesta relativos ao último rei godo1, as lendas que lhe
dizem respeito entraram na tradição por via erudita, ao que parece2. Os romances velhos sobre D. Rodrigo, a Cava e D. Julião3 foram derivados por algum
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poeta letrado, com mais ou menos fantasia e habilidade, da novelesca Crónica
Sarracina de Pedro de Corral (c. 1434)4.
[2. As prosificações dos cantares supostos passaram por tantas e tais alterações, perdendo-se a que foi feita directamente sobre o original, que não é possível reconduzi-las à forma métrica.]

2. Da tradição manuscrita
Tamanha polémica assente apenas em dois testemunhos impressos do século
XVII, extraviada a própria fonte manuscrita quatrocentista de onde teria jorrado tal preciosidade, não terá provavelmente, decorridos quinhentos anos,
mais lenha por onde arder. Seria estéril retomar os mesmos parcos elementos, os dois únicos testemunhos antigos, impressos, sem que antes se procure
interrogar a tradição manuscrita. Não que a palavra do manuscrito não possa
igualmente ser forjada, mas provavelmente porque há demasiadas palavras
em falta para que se possa reconstituir a anunciada tradição.
Continuando a primar pela ausência o arquetípico testemunho manuscrito ensanguentado (previsível topos do discurso dos forjadores, recorda
Pulsoni, 2009: 643), poderá ser de alguma utilidade observar a lição do
poema da Perda de Espanha num códice seiscentista nem apodrecido nem
ensanguentado de sangue godo, apenas algo rasgado, o Addittional 20922
da British Library, do qual pude transcrever, durante a minha pesquisa de
doutoramento, em 2007, um testemunho dessa mesma poesia, composto
apenas pelas primeiras três estrofes, mas, neste caso, oitavas perfeitas.
Tal como nas fontes impressas, também na manuscrita o texto é acompanhado de uma epígrafe genética que dá conta da sua antiguidade e das condições em que se achou o documento original: “Estas trɨs trouas co’ outras
muitas q’ se não podião ler se acharão em hu’ liuro do Codego em lingoagem
pertuguez q’ ha 280 Annos q’ he ɨscritto e trattão da perdição d’ Espanha em
tempo dɨl Rey Dom Rodrigo” (fl. 32). Regressando à antiguidade da língua,
ponto relativamente ao qual todos são unânimes, também o copista do testemunho manuscrito Add 20922 deixa evidências do estranhamento que muito
do léxico utilizado no texto já causava a um falante e letrado do século XVII
ou anterior a ele; o texto trasladado é o único que, nesse códice, surge acompanhado de glosas a vários dos seus vocábulos, colocadas na entrelinha por
cima da palavra respectiva, pela mesma mão e com a mesma tinta:(4)
(4) Para maior clareza e facilidade de apresentação, coloco as glosas em expoente, adiante de
cada forma explicada, e entre parênteses rectos, que não possuem no original, de forma a
prevenir qualquer acidente tipográfico que pudesse redundar na sua inclusão indevida no
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O rouso[a força] da Caba imprio[encheo] de tal sanha
Juliane, e Orpas a ssa[sua] grey[natureza] daninhos
que sembra[iuntam.te] cos Netos de Agar fornesinhos[bastardos]
hua’ atimaram[acabarão] prasmada pacanha[façanha]
Ca Muga e Tarife[capitais do Miramolim] com basta[junta] companha
de jusso[bayxo] da Sina[bandr.ª] do Cinta Almancor[nome del Rey]
o falso infancom[fidalgo], e o preste tredor[o clerigo Bpo’ do’ Orpas]
per Cepta adusserão[trouxerão] o filhar[tomar.] despanha
E porque era forca[fortaleza] adarue[muro] e fossado[caua]
da betica[Andaluzia] almina[hua’ parte de Ceita], e o seu Casteual[Alcayde Mor]
o Conde p’ ença[emenda da perda q’ hu’ home’ perde na guerra], e prol[prou.to] comunal[comu’ e geral]
en terra os increos[infieis] pojarão(5)[sairão] a seu grado[prazer]
E Gibraltar Macar[ainda] que adarvado[murado]
e como[co’ tudo] o compridouro[o q’ compria] para defensão
pello juso[abayxo] ditto se algo[algum] de afam[trabalho]
toste[asinha] foy delles entrado e filhado[tomado]
E os ende[a hi] filhados[tomados] leais ha verdade
os hostes[imigos] sedentos[sequiosos] do sangue dos Gudos(6)
meterom a cutello apres[depois] de rendudos[rendidos]
sem esguarde[terem risguardo] apres[depois] a sexo nem idade
estando atimada[acabada] a tal crueldade
a caza orada[sagrada] de Deos profanarão
voltandoa em Mesquita hu[onde] logo adorarão
sa[sua] besta Mafoma que medes[a mesma] maldade

Este testemunho revela duas pistas equívocas, mas com algum interesse. Por um lado, trata-se, ao que tudo indica, de uma fonte diferente,
de ramo genealógico não aparentado com o de Andrade e Faria e Sousa,
já que, neste caso, o leitor e copista só conseguiu trasladar três das trotexto poético. Edita-se o texto em versão semidiplomática, com separação de palavras (assa,
enterra, entradoe) e sem a distinção gráfica que no manuscrito assinala a elevação da vogal
palatal de preste (a tónica), despanha, delles (ambas), hostes, apres (nas duas atestações),
esguarde (a pré-tónica), mesquita, besta e eventualmente medes (com pequeno borrão de
tinta obscurecendo a vogal tónica, em questão); trata-se de i cortado por traço no lugar do
ponto, prolongando-se até à letra seguinte, que nas epígrafes citadas represento por ɨ.
(5) No lugar do eventual j (ou y), de que pode ver-se apenas o ponto, existe actualmente um
orifício no papel, queimado pela tinta.
(6) Aparentemente, escreveu-se primeiro Godos, depois emendado em Gudos.
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vas, de entre as muitas que, segundo menciona, encerrava o referido livro
de código em língua portuguesa — informação genética dada numa epígrafe por copista distinto do autor e ainda com o adjectivo (lingoagem)
pertuguez como uniforme, como era típico do galego-português, tendo-se
generalizado o acrescento analógico de -a apenas no século XVI (Castro,
2006: 162-167). Na hipótese de o texto ter sido forjado no século XVII,
ou nos séculos anteriores, poucas razões explicariam que não corressem
manuscritas as parcas quatro estrofes, que fazem todo o sentido juntas. Por
outro lado, a datação — 280 anos “precisos” — é bastante específica mas
só funciona relativamente ao ano em que se fez a trasladação (inicial) das
trovas, e que pode nem sequer corresponder ao desta cópia concreta, o da
constituição deste códice português.
O manuscrito, cópia limpa de uma só mão, de letra bonita e cuidada,
inclui documentos vários, todos anteriores ao século XVI, e a maioria deste
mesmo século, e ostenta na lombada o título da primeira e mais longa peça
que integra, em prosa não literária, acompanhado do apelido do autor:
Monterroyo. Memorias de Portugal, Reynado de João 3. De facto, do fl. 1
ao 31 pode ler-se a narrativa de factos da história de Portugal, registados
de modo fluente e agradável, incluindo nomes, datas e outros pormenores
investigáveis. Assim se introduz esta parte: Memorias dos Sucessos de Portugal. Compiladas por Fernão Duarte de Monterroyo. Contém 110 fólios
(109 pela numeração antiga patente no manuscrito), muitos dos quais se
acham rasgados, tendo sido objecto de recuperação pela biblioteca. Nos
fólios 31v-32 surge o Traslado de hu’ contratto Antigo de dote..., sem data,
mas deixando cimentar a ideia de que o compilador destes textos miscelâneos — eventualmente o próprio Fernão Duarte Monterroyo(7) — valorizava as fontes antigas e procurava preservá-las, neste caso provavelmente
coligindo vários tipos de documentos pretéritos. Logo de seguida surge o
poema que aqui nos ocupa. Ora, por um lado, o par de poesias que o acompanha é igualmente bem conhecido no âmbito da polémica relativa aos primeiros textos literários em português, e as personalidades neles referidas,
e nos seus títulos ou notas genéticas, fáceis de situar no tempo. Trata-se
do famoso soneto de incipit “Bom Basco de Lubeyra, e de gram sem”, aí
(7) A ele se refere muito parcamente Diogo Barbosa Machado (1747: 25) na Bibliotheca Lusitana:
Fernando Duarte de Montarroyo natural da Villa de Proença a nova do Bispado da Guarda
filho de Christovaõ Lopes de Montarroyo, e de Maria Lopes Themuda. Foy muito applicado à
liçaõ da Historia profana, e grande investigador dos successos mais memoraveis, que aconteceraõ neste Reyno escrevendo Memorias Historicas do tempo d’ElRey D Joaõ III. atè ElRey
D. Sebastiaõ. fol. M.S.
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atribuído ao Infante D. Pedro, tal como se refere na respectiva epígrafe:
“Soneto Antigo do Inf.te Do’ P.º das sette carreyras a Vasco de Lubeyra portuguez q’ compos Amadis”. Acompanha-o, como era costume, a resposta
do interpelado, o soneto de incipit “Vinha Amor pello campo trebelhando”,
anunciado no códice como “Reposta de Do’ Vasco de Lobeyra” (ambos no
fl. 33v). Por outro lado, a datação calculável pelo decurso de 280 anos pode
socorrer-se da data provável do códice seiscentista, que encerra numerosos documentos anteriores ao final do século XVI; todavia, as epígrafes,
costumando embora variar bastante de manuscrito para manuscrito (o que
parece apontar para a redacção das suas próprias notas genéticas por parte
de cada coleccionador de poesia), também poderiam ser, noutros casos,
trasladadas directamente de uma fonte do texto em questão, o que malograria a tentativa de cálculo de datas a partir da do códice que alberga o
testemunho conhecido.(8)
Sistematizamos em seguida a variação mais relevante entre o testemunho manuscrito (com as três primeiras estrofes) e os testemunhos impressos
de Leitão de Andrada (1629) e de Faria e Sousa (1680; 1685). Acrescenta-se alguma informação etimológica e histórica relativamente a cada uma
das formas mais significativas ou caídas em desuso, começando-se por
apresentar todas as glosas disponíveis em cada um dos testemunhos:

(8) Logo a seguir aos três textos supracitados surgem trasladados documentos em prosa não
literária dando conta de estatísticas relativas à população de Lisboa em meados do séc. XVI,
bem como das medidas da Ribeira, do Rossio, e de outros pontos da cidade, ou ainda do
terreiro de Vila Viçosa, e de Évora. O primeiro, intitulado “Cazas, e vezinhos de Lx.ª anno de
1552”, inclui uma data que se repete no incipit do texto: “Em fimdo o Anno de 1552 em tpo’
del Rey Don João o 3.º forão contadas as cazas E vezinhos de Lx.ª istando S.A. em Almeyrim
e a Corte co’ elle forão achadas 10000 - moradas de cazas E vezinhos 18000”. Seguem-se
elencos de Cheas, uma delas em 1505, no Douro. Apresenta-se mais adiante o “Rol das rendas do Arceb. de Lx.ª em 1465”, entre outros, um deles de 1479. A epígrafe da composição
poética de incipit “Ya se te viene llegando” (fl. 42-42v, cosido na ordem inversa), menciona a
morte de D. João III: “Trouas q’ se acharão em hum cofre de Nunaluz’ Pereyra jrmão do Marquez de Villa Real Dom Perdro [sic] de Menezɨs, o qual falleceo noue ou dez Annos dipois
da Morte dɨl Rey Dom João o 3.º E do Princepe seu filho. A El Rey; Aos priuados; A Raynha;
Ao Princepe; Ao Conde da Castanhr.ª”. Inclui ainda o livro um texto em prosa que apresenta,
logo na primeira linha, a mesma data dos primeiros documentos — “No Anno de 1552. aos
3. dias do mez de Dezembro chegou a Princesa Dona... —, com a seguinte nota introdutória:
“Lembranca das Fɨstas q’ se fizerão em Lx.ª ao recebim.to do Princepe Dom João f.º delRey
Dom João o 3º q’ cazou com a Princeza Dona Joana fª do emperador Carlos quinto” (fl. 43).
Trasladam-se também cartas de D. João 3.º.
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ms.
Leitão d’Andrada (1629)
Faria e Sousa (1680)
Faria e Sousa (1685)

rouço-roussar/rouçar
Glosas: Ms., o rouso [a força]; Andrada (1627): rouço: forçar molher; Faria e Sousa (1680),
rouzam, vale forçador; Faria e Sousa (1685), rouzom [mas rouçom no texto] que vale forzador.
Machado (1995, s.v. roussar; rousso) faz derivar o substantivo rousso (lat. rapsu-) do verbo
rapsāre, sinónimo de raptāre. Tanto do verbo (raussar, rossar, rousar) como do substantivo
(raussum, rauso, rouso), oferece ampla documentação desde o século XI. Na última atestação que conhece, do séc. XV, considera-se o verbo arcaico e carente de glosa, que explicasse
o apodo de “Maria Roussada, molher casada com seu marido, que dormira com ella per força,
a que estonçe chamavom rousar, por a qual cousa el merecia a morte” (Machado, 1995, s.v.
roussar). Alonso (1986) data rosso dos séculos XIII e XIV, no sentido de ‘rapto violento o
robo de mujer (casada, soltera o viuda)’, com base em atestações no Fuero de León. Segundo
Corominas (1980), rozar significou primeiramente ‘roturar, arar un campo por primera vez’,
mas foi agregando outras, como ‘podar’ ou ‘limpar, cortando as ervas’, ‘pastar’, ‘lavar, esfregar’, até ao significado clássico, ainda actual, de ‘pasar una cosa tocando levemente la superficie de otra’), etc. < lat. vg. *rŭptiare, derivado de rumpere ‘romper’, 1ª doc. roçar, 1282
(com ç surdo em cast. antigo); s. roça (< *ruptia) ‘tierra roturada’ já em docs. do séc. X.
Refere roçar em port.; rouçar — minhoto rouça-me (ms. nortenho, 1661, Leite de Vasconcellos, Opúsc. II, 509); rôço “o acto de limpar qualquer árvore, sobretudo pinheiros”, “herva
das vinhas, etc., que cortam para o ganado e para estrume” (ibid., 508), mas sem qualquer
referência à acepção de ‘forçar’, ‘violar’ e ‘violação’. Alonso (1986, s.v. rozar) oferece uma
atestação de roçar, ‘limpar as terras de ervas inúteis’, no século XI.
caba/cava
Glosas: Andrada (1627), caua: manceba; Faria e Sousa (1680), cava, manceba, por la Florinda hija de Iulian.
Teófilo Braga (1909: 421-422) refere a este respeito: “O nome de Cava (do arabe Cabha,
rameira), filha de D. Faldrina, irmã de D. Opas, muda-se no de Florinda na Verdadeira historia de D. Rodrigo, por Miguel de Luna. A forma de expressão “o forçar da manceba, ou
meretriz” revela bem que o poema foi escrito de um prisma hostil, clerical ou bíblico, e que
não era o dos relatos árabes. Apodo atribuído à filha de D. Julião pela primeira vez na Crónica
de 1344, cuja visão geral se revela mais condenadora da jovem do que do rei (Fogelquist,
2007: 14-15). O nome representa Lataba, com variante Lacaba, Alataba, Alacaba. Veja-se
referência de Carolina Michaëlis ao t de haste curta da grafia antiga, muitas vezes confundido
com um c direito, ao tratar das três alusões à lenda de D. Rodrigo no Cancioneiro Geral:
A terceira [alusão], porém, relativa aos amores funestos com a filha de D. Julião (II, 4),
reconduz-nos a textos mais antigos, pois apresenta o nome dela na forma arcaica La-Taba*
(Vasconcelos, 1980: 37-38)
* O erro Letabla no Cancioneiro Geral (f. 64 f.) deve ser emendado para Lataba, conforme
disse Pidal; e não para La Caba, como eu julgara. - Na impressão fragmentária da Crónica de
1457 (pelo Dr. Nunes de Carvalho), a filha de D. Julião chama-se ora Alataba, Allataba, ora
Lataba (pág. 165), ora Allacaba (pág. 160), por confusão entre c e t curto da antiga caligrafia.
Cfr. Leyendas, pág. 122 s. [Nota de rodapé, Vasconcelos, 1980: 37]
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No próprio manuscrito que aqui editamos também parece ler-se acimaram no v. 4 (mas
atimada no v. 21), surgindo sempre t nos demais testemunhos (atimarom); reproduz-se o
mesmo t curto da grafia antiga, ou erra-se na transcrição? Tal seria prova da existência de
fontes antigas.
emprir/imprir
Glosas: Ms., imprio [encheo]; Andrada (1627), imprio: encheo; Faria e Sousa (1680),
imprio, inchió; Faria e Sousa (1685), emprio [mas imprio no texto] que vale lloró [mas
inchió em 1680].
Machado (1995) refere o lema emprir, de implēre, divergente semiculta de encher, com a
única atestação deste poema da Cava (já em Morais). Alonso (1986) documenta implir, nesse
mesmo sentido de ‘llenar’, nos séculos XIII (Aragão) e XIV.
sanha
Corominas (1980), que considera incerta a sua origem, mas provavelmente de insanĭa,
‘loucura furiosa’, refere ser substantivo “muy frecuente en la Edad Media y en los clásicos
(Nebr.: “s.: furor; s. envegecida: iracundia”). “No es menos vivo, arraigado y antiguo en
portugués, donde Cortesão ya señala un ej. de 1202, y Moraes da muchos desde el s. XV”.
Assim, “o forçar da manceba encheu de tal fúria”.
v. 2 Juliane, e Orpas assa grey daninhos 		
A Iuliani et Horpas a saa grej daninhos		
A Iuliam et Horpas a saa grei daminhos 		
A Iulianni e Horpas a sagrei daninhos		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa
Faria e Sousa (1685)

[encher] / [encher] a
Ao contrário da lição manuscrita, nas obras impressas surge o complemento directo precedido de preposição a, estrutura característica do castelhano.
Juliam e Orpas
D. Julião, vassalo de D. Rodrigo, cuja filha (depois chamada a Cava) era dama de companhia
da rainha; o bispo D. Orpas, seu cunhado (irmão de sua mulher), que o aconselha e ajuda a
concretizar a invasão e perda do reino godo.
sa (vd. também vv. 14, 24)
Glosas: Ms., ssa [sua]; Faria e Sousa (1680), Saa, suya.
Forma átona do determinante possessivo, característica dos inícios do galego-português,
alternou com a forma divergente tónica sua, que será a única a prevalecer (Williams, 1994:
159-169). São igualmente proclíticas as 5 formas do mesmo determinante possessivo que
surgem registadas nos sonetos “Bom Basco de Lubeyra, e de gram sen” e “Vinha Amor
pello campo trebelhando”, trasladados sequencialmente a este poema, no fl. 33v do mesmo
manuscrito.
grei
Glosa: Ms., grey [natureza].
Corominas (1980) oferece atestações do substantivo cast. grey (< lat. grex, grĕgis, ‘rebaño’)
a partir de inícios do séc. XIII (1ª doc. Fuero de Guadalajara, 1219; Berceo). “Palabra nada
rara en la Edad Media” (...). Pero la ac. ‘congregación de los fieles cristianos bajo las autoridades eclesiásticas’, que ya se halla en Berceo, tiende pronto a generalizarse, y sólo por
influjo latino se vuelve ocasionalmente a la primitiva”. Na acepção de ‘rebanho’, Lorenzo
(1977) dá atestações de grey/gree em galego-português a partir do mesmo século (gree dou-
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ellas, 1262). No texto, corresponde antes a ‘gente’, ou seja: A D. Julião e D. Orpas, à sua
gente/povo nocivos/traiçoeiros.
daninho
Glosa: Faria e Sousa (1680), daminhos, dañadores.
Corominas (1980) oferece atestação de dañino apenas no séc. XV [em APal., de 1490; cf.
dañoso, 1241], s.v. Daño, < lat. damnum: “como el sufijo -ino es poco frecuente en derivados
de este tipo, quizá se deba al influjo de los antiguos benino y malino ‘benigno, maligno’.
“Dañar [Berceo], como en la ac. ‘causar daño’, es innovación del portugués y del castellano
(...) y parece ser derivado denominativo de daño y no continuación del lat. damnare ‘condenar’, que por lo demás vive como cultismo en el it. dannare, fr. damner, cat. damnar, y en
castellano se halla en esta ac. (y a menudo en la forma culta damnar) en toda la Edad Media
y aun en el S. XVI”. As formas danar, danar-se, danado surgem nas Cantigas de Santa Maria
na acepção de ‘danificar, estragar’ (Mettmann, 1972: s.v. danar).
v. 3 que sembra cos Netos de Agar fornesinhos 		
ms.
q́ em sẽbra co os netos de Agar fornezinhos		
Leitão d’Andrada
Que em sembra cò os netos de Agar fornezinhos
Faria e Sousa
Que em sembra cos netos de Agar fornezinhos
Faria e Sousa (1685)
		
sembra/ensembra
Glosas: Ms., sembra [iuntam.te]; Andrada (1627), sẽbra: juntamente; Faria e Sousa (1680),
sembra, junta.
Alonso (1986) documenta o adv. semble (l. simul), ‘juntamente, en uno’, nos séculos XIII
e XIV, e ainda em Nebrija (1492). Corominas (1980), s.v. Ensamblar, ‘unir, juntar’, especialmente ‘ajustar piezas de madera’, tomado del fr. ant. y med. ensembler ‘ juntar, reunir’,
derivado de ensemble ‘juntamente’ (procedente este del lat. ĭnsĭmul íd.) [mas ensamblar, a
entrada em Corominas, só em 1570]. “Antiguamente se empleó el galicismo ensemble ‘juntamente’ en la Rioja y Aragón (en textos de 1212 [...] 1519 [...]), y ensembla en León (en docs.
de 1233-1270 [...]), extendido por los comerciantes y por la colonia francesa de Sahagún;
ensembra aparece también en Toledo (1212 [...]) en Guadalajara (en su fuero de 1219) y aun
en la Gram. de Nebrija (VRom. X, 304), quizá por otras colonias locales de francos; una
huella aislada del mismo figura en Nebr. (“semble: simul, una, pariter”)
Agar
A serva egípcia que foi concubina do Patriarca Abraão, casado com Sara; esta, vendo-se
estéril por longo tempo, poderá ter concordado com essa estratégia para que o marido tivesse
filhos. Tendo sido mãe de Ismael, Agar e o filho acabam por ser expulsos de casa por Sara
(Bayle, 1740-1995: 87-89). Nome hebraico que significa ‘peregrina, fugitiva’ (à letra ‘voo,
emigração’; cf. ár. Hijrâ, donde Hégira), segundo Machado (1993: s.v. Agar), que refere
atestação na versão grega do Velho Testamento, na forma indeclinável Agar, depois também
em latim. Em português oferece documentação do séc. XV, na Biblia Medieval Portuguesa.
A perífrase “netos de Agar”, de composição paralela à de “filhos de Eva”, significa, pois, o
mesmo que o cultismo Agareno, ‘descendente de Agar, árabe’, documentado nas Partidas e
n’ Os Lusíadas (apud Machado).
fornezinho
Glosas: Ms., fornesinhos [bastardos]; Andrada (1627), fornezinhos: bastardos; Faria e Sousa
(1680), fornecinhos, hijos de muger fornicaria; Faria e Sousa 1685), fornezinhos que vale
engendrados de ilegítima cópula.
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Alonso (1986) oferece atestações do adj. fornecino, -na (l. fornicinus) no séc. XIII, desde
as Sete Partidas de Afonso X. “Decíase del hijo bastardo”. Corominas (1980: s.v. horno)
faz radicar o termo no latim fŏrnix: “fŏrnix. -ĭcis, significaba ‘bóveda (muchas veces subterránea)’, ‘túnel’, ‘roca agujereada’, y parece derivar del mismo radical de fornax (porque
los hornos de cal o de alfarero suelen construirse en forma de bóveda); los dos vocablos se
confunden parcialmente en romance en cuanto a la forma, pero vienen semánticamente de
fornix los siguientes. (...). Hornecino”. Acrescenta, a propósito de horno, < lat. fŭrnus:
“Junto con los derivados de horno o del lat. fŭrnus (A) coloco los de fŏrnax (B) y de fŏrnĭx
(C), palabras latinas probablemente emparentadas entre sí y procedentes de una misma raíz;
ya en latín hubo confusiones entre los dos radicales, pues furnax aparece desde el S. II d.C.,
y fornus se halla en manuscritos clásicos...”. Hornecino ‘bastardo, adulterino’ [“forneçino,
porque fue hecho en forniçio y no de legitimo matrimonio”, vocabulario de med. S. XV,
RFE XXXV, 335; “hornezino, hijo de puta: fornicarius”, Nebr., de ahí el antiguo costilla
fornacina ‘costilla falsa’, y el arag. fornecino ‘vástago sin fruto’; fornecino en el Alex., 1016,
y en los Castigos de D. Sancho, p. 213, significa ‘fornicador’, ‘fornicario’], derivado de
fornix, -ĭcis, en el sentido de ‘lupanar’, que tomó este vocablo por la forma de los lugares donde estaban las prostitutas.*[Éste parece haberse conservado, al menos esporádicamente, en gallego-portugués, pues lo emplean en una tenzón a med. S. XIII dos trovadores
poco conocidos, Pero Martins y Don Vaasco (que parece ser el Vaasco Gil que tenzonó con
Alfonso el Sabio en la ctga. 422, fechable en 1252-55: “dizede-mi quen é comendador / eno
Espital, ora da escassidade, / ou na franqueza, ou quen no fornix / ou quen quanto mal si faz
e diz”, a lo cual replica Martins: “eno fornix éste Don Roi Gil/ e Roí Martiiz ena falsidade”
(CEsc. 423.5, 10)].
v. 4 hua’ acimaram prasmada pacanha
Hua atimarão prasmada facanha		
Hũa atimarom prasmada fazanha,		
Hua atimarom prasmada façanha		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa (1680)
Faria e Sousa (1685)

atimar (v. 4)-atimada (v. 21)
Glosas: Ms., atimaram [acabarão]; Andrada (1627), atimarão: acabarão; Faria e Sousa
(1680), atimar, fenecer; Faria e Sousa (1685), atimarom que vale emprendieron [fenecer
em 1680].
Corominas, s.v. timar, ‘quitar o hurtar con engaño’, voz familiar y casi jergal, de origen
incierto, quizá del antiguo y portugués atemar, atimar, ‘acabar’, ‘cumplir’, que viene del ár.
tamm íd. 1.ª doc.: 1896, Salinas. “Recordaré el judesp. atemar ‘terminar’, cast. ant. atamar o
tamar íd. (documentados en J. Ruiz, Canc. de Baena, Torres Naharro y en las Leyes de Moros
de los SS. XIV-XV); atemar se encuentra ya en las Coplas de Yóçef (1.ª mitad S. XIV),
en otros textos judíos medievales, en la Biblia de Ferrara, y sigue hoy siendo bien vivo en
judeoespañol (...), a veces con el matiz de ‘cumplir, perfeccionar’ (...), y hay también variante
atimar en la Biblia de Constantinopla. El vocablo procede del ár. tamm ‘terminar’, y para
explicar la variante atemar no es menester más que partir de la pronunciación vulgar temm,
regular segun todas las normas, y ya documentada por PAIc. (...) En cuanto a atimar existe
también, con el mismo sentido, ya en port. antiguo, en Gil Vicente, en el poema apócrifo
da La Cava, y en Bluteau, y hoy persiste dialectalmente: en los Azores “atimar: concluir,
encerrar, ultimar” (RL V, 217), y en el Minho ‘hacer algo acertadamente’ (foge daí que não
atimas nada “não tens desembaraço”, Leite, Opúsc. II, 474)
prasmado
Glosas: Andrada (1627), prasmada: admirauel; Faria (1680), prasmada, admirada; Faria
(1685), prasmada que vale abominable.
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Machado (1995: s.v. plasmar, prasmar) remete para o ant. fr. blasmer (hoje blâmer), e este
do lat. pop. blastemāre, alteração de blasphemāre, e oferece atestação de prasmados apenas
no séc. XV. Corominas y Pascual (1980, s.v. aplastar) referem o asturiano plasmar ‘pasmar’
e o cast. plasmar (med. S. XVI, Villalobos), do lat. plasmare, de origem grega.
façanha
Glosa: Ms., pacanha [façanha].
Corominas (1980: s.v. hazaña, “voz hermana del port. façanha íd., de origen incierto”)
coloca dúvidas quanto à sua origem em fazer/hacer < facere; como na Idade Média era
corrente na acepção de ‘exemplo, modelo’, e existe a variante hazana, considera provável
que proceda do ár. ḥásana (vulgar ḥasána), ‘boa obra’, ‘acção meritória’, com influência do
verbo facere. Data do século XII a primeira atestação que oferece: fazaña, h. 1150; Berceo.
Lorenzo (1977: s.v. façaya) dá conta da utilização ampla do termo em galego-português
desde o século XIII. Fazanna é comum também na prosa castelhana de Afonso X , tanto no
sentido de ‘acção ou feito ilustre, assinalado, heróico’, mas também nas de ‘sentença, refrão’
e ‘prodígio, coisa extraordinária’ (Kasten e Nitti, 2002: s.v. hazaña). Corominas (1980) não
refere qualquer variante com p (paçanha...), embora ande em torno da possibilidade de façanha ter sido influenciado por patraña, ainda que considere esta forma de uso posterior.
v. 5 Ca Muga e Tarife com basta companha		
Ca muça et Zariph com basta companha		
Ca Muza, et Zariph com basta campanha		
Ca Muza, e Zariph com basta companha		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa (1680)
Faria e Sousa (1685)

ca
Alonso (1986) oferece abundantes atestações da conjunção causal, do l. quia, depois qua,
‘porque, pois’, nos sécs. XII-XV, sendo habitual na poesia trovadoresca (veja-se Machado,
1995: s.v. ca) e extremamente abundante em La Traducción gallega de la Cronica General
y de la Cronica de Castilla (Lorenzo, 1977). Perdurou até à época clássica em galego-português e castelhano.
Muça/Muza
Glosa: Ms., Muga e Tarife [capitais do Miramolim].
Muça ben Nusayr, capitão, chefe ou general do exército invasor, tal como Tarif ou Tariq ben
Ziyad, cujo soberano era o Miramolim. Muça/mussa/mussá, do ár. mūsā, é antr. correspondente a Moisés, segundo Machado (1995), que refere a sua presença na História dos Godos
(“...Rex Azum frater eius Rex Hecic Aben Muza”), fornecendo outras atestações dos sécs.
XV e XVI.
Tarife
“...nome do capitão berber Tarif que, em Julho de 710, desembarcou na pequena ilha hispânica fronteira da cidade de Júlia Traducta, ilha que pouco depois, e em memória daquele feito
do dito general, passou a denominar-se Tarifa (em ár. jazīra Tarifi, isto é, «ilha de Tarife»)”,
segundo Machado (1993, s.v. Tarifa, ‘ponta e cidade de Espanha’).
basto
Glosas: Ms., basta [junta]; Andrada (1627), basta: muyta.
Alonso (1986) faz derivar o adjectivo de bastir e oferece atestações dos sécs. XIV-XV para
a acepção de ‘abastecido’. Do lat. *bastus, ‘tapado, cheio’, segundo Machado (1995), que
apenas acha documentação do séc. XVI, de Morais. Corominas (1980) radica basto, cujo significado inicial foi ‘provido, abastecido’, em bastar, na acepção de ‘abastecer’, que relaciona
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com bastir, na mesma acepção, distinta de bastir, ‘construir’ (‘do germ. bastjan, ‘tecer’,
pelo provençal). No sentido de ‘abastecer, equipar’, é comum nas Cantigas de Santa Maria
(Mettmann, 1972) e em todo o século XIII (Lorenzo, 1977)
companha
Alonso (1986) regista compaña do séc. XII ao XV no sentido de ‘tropa, mesnada o conjunto
de caballeros que van al servicio de un señor’. Walter Mettmann (1972) refere nas Cantigas de Santa Maria várias atestações de companna, na acepção de ‘companhia, multidão,
séquito’, e ainda de compannia/compania, este mais vezes relativo à acepção de ‘acompanhante, que acompanha ou faz companhia’.
v. 6 de jusso da Sina do Cinta Almancor
Di iusu da sina do Miramolino		
De juso da sina do Miramolino		

ms.
Leitão d’Andrada (1629)
Faria e Sousa (1680; 1685)

(de) juso
Glosas: Ms., de jusso [bayxo]; Andrada (1627), iusu: debaixo; Faria (1680), juso, baxo;
Faria (1685), juso que vale debaxo.
‘Debaixo’. Do adv. juso, do lat. tardio jūsu-, ‘em baixo, por terra’, Machado (1995) oferece
atestações desde o século XIII (e no século IX, em latim tardio, iuso). Fernão de Oliveira
dá-o como antiquado em 1536, tal como o par de sentido oposto suso (apud Machado, 1995).
sina
Glosas: Ms., Sina [bandr.ª]; Andrada (1627), sina: bandeira; Faria (1680), sina, insinias,
estandartes; Faria (1685), sina que vale insignia o vandera.
Forma divergente de senha, do lat. signa, pl. de signu-, surgindo atestada na acepção de
‘bandeira, estandarte’, desde o séc. XIII, nas Cantigas de Santa Maria: “como Aboyuçaf
foi desbaratado en Marrocos pela sina de Santa Maria” (Machado, 1995; Mettmann, 1972).
Freire (1842: 53) define-a como ‘bandeira real’ e refere a sua presença nessa acepção nos
Regimentos del-Rei D. Diniz.
Cinta Almançor
Glosa: Ms., Cinta Almancor [nome del Rey].
Miramolim [na glosa do ms., vd. v. 5]/Miramolino
miramolim, título de ‘Califa, ou chefe dos crentes, entre os muçulmanos’; < ár. amīr
al-mu’minīn, ‘emir dos crentes’, tal como a variante culta miralmuminim. O cultismo pode
ler-se n’ Os Lusíadas (III: 78): “Entraua com toda esta companhia / O Miralmomini em Portugal” (apud Machado, 1995: s.v. Miramolim). Refere Machado (1993: s.v. miramolim):
“Título que tomaram os califas sucessores de Mafoma, os Omíadas e os Abácidas.” O título
de amir ul-muminin, um dos atributos do califado, data dos tempos dos primeiros califas,
tendo começado com Omar I (581?-644, reinou entre 634 e 644). Refere as variantes miramolim, Amyraamolym (na Crónica Geral de Espanha de 1344), Almiramolim, Mirabolim,
Mirabolino, Miralmomino, miralmuminim, miramolino. Ramón Lorenzo (1972: I, 959; 962)
alinha, contudo, um leque mais amplo em La Traducción gallega de la Crónica General
y de la Crónica de Castilla: Miramamolim, Miramalim, Miramolim, Miraamolim, Muramalym, Muramolim..., em numerosas variantes gráficas, para designar o rei de Marrocos. A
forma miramolim, no testemunho manuscrito, é a autóctone, soando miramolino a italiano
(Corominas, 1980). Pode ter acontecido que a mudança do texto (de jusso da Sina do Cinta
Almancor/Di iusu da sina do Miramolino) tenha tido a ver com o facto de a forma popular
portuguesa, Miramolim, não rimar com malino/maligno? Será, pois, um aperfeiçoamento
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posterior, sobretudo tendo em conta que Miramolim continua presente “no texto manuscrito”, a nível paradigmático, já que se inclui no verso anterior, na glosa aclaradora das formas Muga e Tarife? O Miramolim de Marrocos era designação repetida nos relatos históricos
quinhentistas e seiscentistas da conquista do reino visigótico pelos árabes e da Reconquista
Cristã, como a Monarchia Lusitana e as Chronicas dos reis de Portugal (de Duarte Nunes
de Leão, 1774).
v. 7 o falso infancom, e o preste tredor 		
Co falso infançon et praestes malino		
Com falsa infançom, et Prestes maligno 		
Co falso infançom e Prestes malino		

ms.
Leitão d’Andrada (1629)
Faria e Sousa (1680)
Faria e Sousa (1685)

infançon
Glosas: Ms., infancom [fidalgo]; Andrada (1627), infançon: fidalgo.
Alonso (1986) regista infanzón, -na (b. l. infantio, -onis, y éste del l. infans, -antis, infante)
em castelhano desde o séc. XII, e até ao XV, no sentido mais específico de “individuo perteneciente a la segunda clase de la nobleza, colocada bajo la de los ricos omnes y sobre la de
los simples fijosdalgo. Todo caballero era hidalgo, pero no infanzón”.
preste
Glosas: Ms., o preste tredor [o clerigo Bpo’ do’ Orpas]; Andrada (1627), praestes: Bispo;
Faria (1680), Prestes, Prelado.
Conforme documenta Alonso (1986), o s.m. preste (l. presbyter) esteve em uso do séc. XII
ao XV, designando o ‘sacerdote que celebra la misa cantada asistido del diácono y el subdiácono, o el que con capa pluvial preside en función pública de oficios divinos’. Nas Cantigas
de Santa Maria surgem cinco atestações de Preste, ‘sacerdote’ (Mettmann, 1972).
v. 8 per Cepta adusserão o filhar despanha		
ms.
De Cepta add(d)uxerõ ao solar de E[s]panha		
Leitão d’Andrada (1629)
De Cepta aduxerom ao Solar de Espanha.		
Faria e Sousa (1680; 1685,
						solar)
per
Variante da preposição por (lat. pro), com a qual alternava já nos textos em baixo latim, no
séc. X, e que estava praticamente fora de uso no séc. XVI (Machado, 1995). Alonso (1986)
fá-la derivar do l. per, e documenta-a desde o século XIII.
aducer/aduxer
Glosas: Ms., adusserão [trouxerão]; Andrada (1627), add(d)uxerõ: trouxerão; Faria e Sousa
(1680), aduxeron, truxeron; Faria e Sousa (1685), aduxerom que vale truxeron.
Corominas (1980) documenta pela primeira vez aducir, < lat. addūcĕre ‘conducir a (alguna
parte’), derivado de dūcĕre, ‘conducir’, no século XII (Cid). Aduxe ‘yo traje’ 1107 (Col. Dipl.
Oña, 113.35). “En la Edad Media tenía -z- sonora y fué palabra de uso popular, sinónima de
traer o llevar (part. aducho), pero en la primera mitad del S. XV y aun a fines del XIV ya
estaba anticuada”. Alonso (1986) oferece ampla documentação de aduxir e aduzir desde o
século XI; no sentido seguro de ‘inducir, incitar’, refere atestações do séc. XIII e de ‘conduzir’ desde o XIV, contudo, vários dos seus exemplos soltos mais antigos apresentam acepções
similares à deste poema (‘conduzir’ ou ‘incitar’).
filhar-filhado (v. 16)
Glosa: Ms., filhar [tomar].
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Machado (1995) atesta o verbo (também) no sentido de ‘apossar-se de’ no séc. X. Nas Cantigas de Santa Maria, fillar é muito frequente na acepção de ‘tomar, agarrar ou apanhar’
(Mettmann, 1972). Freire (1842: 33) refere que “se acha em escripturas muito antigas” no
sentido de ‘tomar’, como prova Duarte Nunes de Leão.
solar
Glosa: Andrada (1627), solar: terras.
Machado documenta o s. solar, de solo, com o sentido de ‘terra(s)’, desde o início do séc. XII.
v. 9 E porque era forca adarue e fossado		
E porque era força Adarue et foçado		
Et porque era força, adarve, et foçado		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

força
Glosa: Ms., forca [fortaleza].
Alonso (1986) documenta o termo apenas nos sentidos de ‘vigor muscular...’ (sécs. XIII-XV),
‘violencia’ (XI-XV), ‘violencia que se haze a una mujer para gozarla’, stuprum (Nebrija,
XV) e ‘hueste, ejército, cuerpo de ejército’ (XII). Substantivo com origem no lat. tardio
fortĭa, plural neutro do adjectivo fortis (‘forte’), designava originalmente os ‘actos de força
de coragem’, e depois simplesmente ‘força’. Documentado por Machado (1995) desde o
século XIII.
adarve (vd. adarvado v. 13)
Glosas: Ms., adarue [muro]; Andrada (1627), Adarue: fortaleza; Faria e Sousa (1680),
Adarve foçado: fortaleza con foço.
Substantivo do ár. ad-darb, na acepção hispânica de ‘caminho; desfiladeiro; rua, ruela’, surge
atestado desde o séc. XI, na variante addarbis, e mais tarde como adarve, ora tratado como
masculino ora como feminino (Machado, 1995). Alonso regista-o do séc. XI ao XV, no sentido de “espacio en lo alto de un muro, sobre el cual se alzan las almenas; camino detrás
del parapeto de una fortificación”, e ainda do séc. XII ao XV, na acepção de “muros de una
fortaleza”, “obra del adarve”, no séc. XII, e ainda na de ‘bairro’, no XIII.
fossado
Glosas: Ms., fossado [caua]; Andrada (1627), foçado: caua.
Com origem em fosso, surge documentado desde o séc. XI (Machado, 1995).
v. 10 da betica almina, e o seu Casteual 		
ms.
Da Betica Almina et o seu Casteual		
Leitão d’Andrada
Da Betica Almina, et o seu Casteval		
Faria e Sousa
		
Bética
Glosas: Ms., betica [Andaluzia]; Andrada (1627), Betica Almina: alcaidemòr [sic].
Parte da Hispânia romana que corresponde aproximadamente à actual Andaluzia; do lat. Baetĭca, derivado de Baetis, o actual Guadalquivir, de origem pré-romana (Machado, 1995, s.v.
Bética; Bétis).
Almina
Glosa: Ms., almina [hua’ parte de Ceita].
Península marroquina onde se situa a actual Ceuta, muito citada por Zurara (Machado, 1995).
Casteval
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Glosas: Ms., Casteual [Alcayde Mor]; Andrada (1627), Casteual: ira [sic]; Faria e Sousa
(1680), Casteval, Alcayde.
Bluteau (1727) remete para Alcaide e cita precisamente este verso, na lição de Faria e Sousa
(1760). Viterbo (1765) define-o como ‘alcaide, governador do castello’.
v. 11 o Conde p’ ença e prol comunal			
O Conde per encha et pró comunal		
O Conde por Encha, et pro comunal		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

ença/encha
Glosa: Ms., ença [emenda da perda q’ hu’ home’ perde na guerra].
De encher/ cast. henchir, que possuía o segundo sentido de ‘cumular alguém de favores ou
de danos e ofensas’, bem presente na prosa de Afonso X (Kasten & Nitti, 2002). Machado
(1995) refere para encher, < implēre, uma acepção que podia ser a deste derivado regressivo:
‘prover’ / ‘provimento’.
pro/prol
Glosas: Ms., prol [prou.to]; Andrada (1627), pró: proueito.
Alonso (1986) data prol, no sentido de ‘aprovechamiento’, dos sécs. XIII a XV, desde o
Fuero Juzgo (1241), e pro (l. vg. prode, provecho, del l. cl. prodest, es útil; proficit, pro de
facit) do séc. XII ao XV. Em galego-português, Machado (1995) oferece atestações do s.
prol (do lat. prode, através de *prole), e da variante proe, no sentido de ‘proveito, utilidade,
vantagem’, igualmente desde o séc. XIII. Freire (1842: 47) refere: “É termo mui frequente
em Escripturas antigas, e se acha na Ordenação do Reino...”.
comunal
Glosas: Ms., comunal [comu’ e geral]; Andrada (1627), comunal: comum; Faria (1680),
comunal, comun.
Adjectivo do lat. communāle, ‘da comunidade, comum’, documentado na poesia trovadoresca (apud Machado, 1995). Alonso (1986: s.v. comunal e cumunal) fornece ampla atestação de comunal, na acepção de “común (...), que no siendo privativamente de ninguno,
pertenece o se extiende a varios”, ou “lo que es del común del reino, ciudad, etc.”, do século
XIII ao século XV.
v. 12 en terra os increos pojarão a seu grado		
Em terra os encreos poyarão a saa grado		
Em terra os encreos poyarom a Saagrado,		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

increo
Glosas: Ms., increos [infieis]; Faria e Sousa (1680), increos, incredulos.
Forma popular de incrédulo, ‘não crente’. Machado (1995, s.v. incrédulo) oferece documentação apenas do séc. XVI.
poyar
Glosas: Ms., pojarão(9) [sairão]; Andrada (1627), poyarão: desembarcarão.
Alonso (1986), poyar (de poyo [“de podium, lugar elevado, tribuna, y éste del gr. pódion, de
pous, podós, pie”]), ‘pagar la poya’, nos séculos XIV e XV, nos Fueros de Aragón. Machado
(1995) apresenta atestação do verbo pojar (de *podiāre) no século XIV e da variante poiar
(9) No lugar do eventual j (ou y), de que pode ver-se apenas o ponto, existe actualmente um
orifício no papel, queimado pela tinta.
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no XIII. Distingue-o, porém, de poiar, ‘colocar no pódio, reconhecer’, que faz derivar de
poio (< pŏdĭum, divergente de pódio), atestando o substantivo desde o século XII e o verbo
somente na poesia trovadoresca.
grado
Glosas: Ms., grado [prazer]; Andrada (1627), grado: a vontade.
Alonso (1986) apresenta numerosas atestações de grado (l. gratus), na acepção de ‘voluntad,
gusto’, dos séculos XI a XV (mas nenhum com preposição a: de su grado, de grado, en
grado). Machado (1995) documenta-o apenas na poesia galego-portuguesa.
v. 13 E Gibraltar Macar que adarvado		
E Gibraltar maguèr que adaruado		
Et Gibaraltar, maguer que adordado,

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

macar/maguer
Glosas: Ms., Macar [ainda] (que); Andrada (1627), maguèr: inda que.
As formas macar e maguer, do grego makárie, são variantes arcaicas da conjunção com o
valor concessivo de ‘ainda que, apesar’, a primeira popular em galego-português, a segunda
provavelmente proveniente do castelhano, como pretende Corominas (1980: s.v. maguer).
Significou primeiramente ‘ojalá’. Primeira atestação nas Glosas silenses, n.º 281, 2.ª metade
do séc. X (macare ke siegat); maguer, Cid, etc. — “macar en gallego antiguo, en un fragmento de traducción de las Partidas (RL XIV, 71) y R. Lapa, CEsc. 19.3, 23.9, 26.44; mákkar
‘por lo menos’ y ‘aunque’ en mozárabe (PAIc.): ambas se explican teniendo en cuenta la
etimología”. Menciona ainda que o português antigo maguer “ha de ser castellanismo”, “lo
castizo es el gall. ant. macar”. Num longo verbete em que também rebate uma pretensa
origem turca, conclui que “maguer-makkâr existía así en el Norte como en el Sur de España
desde la Alta Edad Media: en Burgos (Glosas de Silos) a mediados del siglo X; en el habla
cordobesa ya a primeros del siglo XII; en gallego macar a med. del S. XIII (Ctgs 9.88, 11.3,
64.68 y otros 10 pasajes) y en doc. de Monforte a. 1255 (Sarm. CaG. 137v)”. O testemunho manuscrito poderá reproduzir uma fonte mais antiga que encerra as formas originais e
autóctones, enquanto os impressos do século XVII se acharão compreensivelmente castelhanizados? Conclui Corominas (1980): “J. Vallejo, Homen. a M. P. II, 68-71 estudió la progresiva decadencia del vocablo, debida al carácter plebeyo que fué tomando a fines de la Edad
Media: el primero en evitarlo fué D. Juan Manuel, que con su fina sensibilidad aristocrática,
introduce el neológico como quiera que; (...) en el S. XVI se había enrarecido hasta el punto
de que Juan de Valdés apenas lo recuerda...”
adarvar-adarvado (vd. adarve, v. 9)
Glosas: Ms., adarvado [murado]; Andrada (1627), adaruado: murado.
Alonso (1986) documenta adarvar (de adarve [e este “do ár. darb, camino de montaña”]),
‘fortificar con adarves’, no séc. XV, mas de adarve (“do ár. darb, camino de montaña”) oferece numerosas atestações do séc. XI ao XV, na acepção de ‘espacio en lo alto de un muro,
sobre el cual se alzan las almenas; camino detrás del parapeto de una fortificación’, e do séc.
XII ao XV, no sentido mais geral de ‘muros de una fortaleza’.
v. 14 e como o compridouro para defensão		
E co compridouro pera saa deffensaõ		
Et co compridouro per saa defensaõ,		
como
Glosa: Ms., como [co’ tudo] o compridouro [o q’ compria].

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

A palavra do manuscrito: de regresso ao mais antigo texto literário em portuguÊs

455

									
									
compridouro
Glosa: Ms., compridouro [o q’ compria].
Aquilo que cumpre, que ‘é preciso, necessário’. Machado (1995: s.v. comprir/cumprir)
documenta compridoiro, de comprir (e este de cumplēre) no séc. XIV. Alonso (1986) regista
a forma cumplidero nos sécs. XIV-XV.
sa (vd. vv. 2, 24)
defensom-defensão
Alonso (1986) dá atestações de defensión (l. defensio, -onis), na acepção de ‘resguardo,
defensa’, do séc. XIII ao XV. A terminação analógica defensão aparenta ser interferência
clássica, e a rima com afam/afão torna-se suspeita. Na eventualidade de ser texto contrafeito,
porquê a escolha de uma rima pobre, e em -ão, sendo relativamente fácil achar qualquer outra
melhor, e em -om?
v. 15 pello juso ditto se algo de afam 		
Pello suso dito sem algo de afaõ		
Pello susodeto sem algo de afaõ		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

juso/suso (vd. v. 6)
Glosa: Ms., juso [abayxo].
Deveria ler-se suso neste passo do ms., pois remete para o v. anterior, “com o que era preciso
para sua defesa”.
algo (de)
Glosa: Ms., algo (de) [algum].
afam-afão
Glosas: Ms., afam [trabalho]; Andrada (1627), afaõ: fadiga.
Alonso (1986) apresenta atestações de afán (de afanar) nos sécs. XII a XV, na acepção de
‘trabajo excesivo, solítico y congojoso, fatiga’. Corominas (1980) discute a origem de afanar
precisamente tendo em conta a grande antiguidade de afán, com variante antiga afaño, e
em port. afão desde o séc. XV, hesitando diante da hipótese de afanar ser provençalismo
recebido por via trovadoresca.
v. 16 toste foy delles entrado e filhado		
Presto foy dlles entrado et filhado		
Presto foy delles entrado et filhado.

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

toste/presto
Glosa: Ms., toste [asinha].
Nas Cantigas de Santa Maria surge frequentemente o advérbio toste ‘cedo, depressa’,
enquanto prestes se usa uma só vez: “Prestes estamos” (Mettmann, 1972). Quanto ao adjectivo presto (do l. praestus, de praestare, ‘estar antes’), Alonso (1986) oferece atestações dos
sécs. XII a XV na acepção de ‘aparejado, preparado o dispuesto para ejecutar una cosa’, e
dos sécs. XIII a XV no sentido de ‘pronto, diligente, ligero en la ejecución de una cosa’).
deles
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Introdução arcaica do complemento agente da passiva pela preposição de, que seria substituída pela actual preposição por sobretudo a partir do séc. XVII.
filhado (vd. filhar no testemunho ms., v. 8)
Glosa: Ms., filhado [tomado].
v. 17 E os ende filhados leais ha verdade		
E os ende filhados leais a verdade		
E os ende filhados leaes a a verdade		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

ende
Glosa: Andrada (1627), ende: ali.
‘Dali’, ‘disso’, ‘por isso’, do lat. ĭnde. Atesta-o Alonso (1986) do séc. XIII ao XV. Foi saindo
de uso no séc. XV em castelhano e em português, juntamente com o adv. i (‘aí’), que, tendo
desaparecido antes, se viu ainda, em alguns casos, substituído por aquele (Corominas, 1980).
v. 18 os hostes sedentos do sangue dos Gudos		
Os hostes sedentos do sangue de oniudos		
Os hostes sedentos do sangue de onjudos		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

(o) hoste (vd. a hoste, v. 27)
Glosas: Ms., os hostes [imigos]; Andrada (1627), hostes: inimigos.
Com um traço morfológico antigo, já que ainda se acha no masculino, como em latim; de
hoste-, ‘estrangeiro; inimigo (de guerra), inimigo público; inimigo em geral’, tomou no latim
vulgar o sentido colectivo de ‘exército inimigo’ e de ‘exército, em geral’, com o qual surge
no séc. XIII na poesia trovadoresca, já como substantivo feminino (Machado, 1995; Corominas, 1980: s.v. hueste). Como refere Corominas (1980), estava generalizado em toda a Idade
Média e era comum a todos os romances, registando-se desde o séc. VI na acepção vulgar de
‘exército’. Acrescenta ainda que, na nova acepção, “el vocablo se hizo femenino casi en todas
partes, aunque en francés antiguo es todavía masculino muchas vezes”.
sedentos
Glosa: Ms., sedentos [sequiosos].
Alonso (1986) documenta o adj. e s. sediento (de sed), ‘que tiene sed’, do séc. XIII ao XV.
Viterbo (1799) refere apenas o arcaismo sederento, ‘sequioso’.
onjudo (ongir)
Glosas: Andrada (1627), oniudos: Christãos; Faria e Sousa (1680), onjudos, ungidos por
bautizados.
A variante ongir surge documentada nas Cantigas de Santa Maria em alternância com ungir,
esta com 3 atestações, aquela com duas: 54.43 Os frades, que cuidavan que mort’ era, / porque un dia sen fala jouvera, / cada un deles de grado quisera / que o ongessen como convĩia;
93.38 do seu santo leite o corpo ll’ongiu (Mettmann, 1972: 214). As formas participiais em
-udo são as esperáveis num texto medieval, tendo já desaparecido quase completamente no
século XVI (Barros, 2000), mas o complemento determinativo “de onjudos” não convence
nos testemunhos impressos, para mais resultando em duas preposições seguidas, oferecendo
a versão manuscrita um verso mais límpido, de melhor ritmo e maior precisão histórica.
Godos
Refere Machado (1995) que entrou cedo na linguagem vulgar, fornecendo atestações desde
o séc. X (de gothu-). Alonso (1986) só documenta o adj. e s. patronímico, relativo ao ‘pue-
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blo establecido en Escandinavia tres siglos antes de Jesucristo (...) y fundador de reinos en
España y Italia”, no séc. XV.
v. 19 meterom a cutello apres de rendudos		
Meterão a cutelo a pres de rendudos		
Metero a cutelo a pres de rendudos		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

aprés de (logo a seguir, no ms., aprés a)
Glosas: Ms., apres [depois]; Andrada (1627), pres: logo; Faria e Sousa (1680), a pres’,
afuero.
Alonso (1986) faz derivar o adv. aprés de “ad pressum, apretadamente, de pressus, p.p. de
premere, oprimir”, e oferece atestações na acepção de ‘próximo’ (cerca), do séc. XII ao XV,
e de ‘depois’, do XII ao XIII. Não apresenta atestações de aprés a, como no v. 20, apenas de
aprés de ou simplesmente aprés.
rendudo (vd. v. 30, sabudo; v. 31, teúdo)
Glosa: Ms., rendudos [rendidos].
Rendido, particípio medieval de render, sendo as formas em -udo já residuais no século XVI.
Vejam-se os documentos notariais editados por Martins (1994; 2001), dos sécs. XIII a XVI,
e cuja evolução das formas participiais foi estudada por Barros (2000).
v. 20 sem esguarde apres a sexo nem idade		
Sem esgoardarem a seixo nem idade		
Sem que esguardassem nem seixo ou idade.		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

esguarde (s.) /esguardar
Glosa: Ms., (sem) esguarde [terem risguardo].
Freire (1842: 32) define esguardar como ‘considerar’ e oferece atestação em Fernão Lopes.
Corominas (1980: s.v. guardar) regista as formas ant. esguarde e esguardar, ‘mirar’, que
faz derivar do catalão esguardar. Alonso (1986) oferece atestações de esguarde e esguart,
‘acción de esguardar, consideración’, apenas no séc. XV, tal como as do verbo esguardar.
“Sem olhar a sexo ou idade”, pois.
apres
Glosa: Ms., apres [depois].
Corominas (1980) recenseia pela primeira vez a forma proclítica aprés (de ad pressum,
‘apertadamente’, de pressum, particípio de premere, ‘apertar’), ‘cerca’, ‘después’, no Cid,
achando-o ainda em uso Juan de Mena e Nebrija. Dá-o como “bien conservado en los romances del Este y Norte (cat. aprés, després, fr. après, près) y perdido en fecha muy temprana
en castellano”. Considera difícil apurar se seria autóctone ou de influência galorromânica,
embora se incline para a primeira hipótese.
v. 21 estando atimada a tal crueldade		
E tendo atimada a tal crueldade		

ms.
Leitão d’Andrada; Faria e Sousa

atimar-atimado (vd. v. 4)
Glosas: Ms., atimada [acabada]; Andrada (1627), atimada: acabada.
É medieval a concordância do particípio passado, acompanhado de ter, com o Complemento
Directo (“a tal crueldade”).
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v. 22 a caza orada de Deos profanarão			
O templo et orada de Deos profanarão		
O Templo Eorada de Deos profanarom		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

orada
Glosa: Ms., orada [sagrada].
Machado (1995) regista orada (< orāta, ‘orações, preces’) como topónimo no séc. XIII.
Alonso (1986) documenta somente oradero (sécs. XIII-XV). Freire (1842: 42) define-a, no
verso, como “logar em que se ora a Deus”.
v. 23 voltandoa em Mesquita hu logo adorarão		
Voltando em mesquita hu logo adorarão		
Voltando em mesquita hu logo adorarom		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

voltar-voltos (vd. v. 26)
Em Machado (1995) com atestação somente no séc. XVI (do lat. *voltāre, calcado em
*voltu-, por volutu-, de volvere). Lorenzo (1977) dá conta, única e abundantemente, de
uoluer, embora registe volta como s.f. e particípio romance de volver.
u
Glosas: Ms., hu [onde]; Andrada (1627), hu: onde; Faria e Sousa (1680), hu, donde.
Forma medieval do advérbio de lugar, ‘onde’, do lat. *ūbi, em vez de ŭbi, documentado em
português desde o século XI (Machado, 1995).
v. 24 sa besta Mafoma que medes maldade 		
Saa besta mafoma a medes maldade		
Sa bèsta Mafoma a medès maldade.		

ms.
Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

sa (vd. vv. 2, 14)
Glosas: Ms., sa [sua]; Andrada (1627), Saa: sua.
Mafoma:
Forma divergente, ao lado de Maomé, para nomear o profeta. Do ár. Muhammad, ‘louvado’, tornado em mahummad na Hispânia e Marrocos, com atestação de Mahomat desde
o séc. X (Machado, 1995). No séc. XVI, refere Fr. Gaspar de S. Bernardino, falando da
Arábia e regiões vizinhas: “Mafoma, a quem os Arabios, por estas partes chamão Mahamet”
(Machado, 1995).
medês (vd. v. 29)
Glosas: Ms., medes [a mesma]; Andrada (1627), medes: mesma; Faria e Sousa (1680),
medès, misma.
Corominas (1980: s.v. mismo) refere, de *medĭpse, o oc. ant. medis e mezis (segundo Millardet). Variante de meesmo, meísmo, mesmo, do lat. vulgar medĭpsĭmus, resultado da combinação do vulgar ĭpsĭmus (forma enfática de ipse, ‘o mesmo, o próprio’) com -met, que se
agregava aos pronomes pessoais para lhes reforçar o sentido. Embora refira formas do occitano antigo como medesme, do fr. antigo como me(d)esme, me(d)isme e do italiano medéṣimo,
recusa a hipótese de Meyer-Lübke de que todas as formas romances sejam empréstimos do
francês antigo. Refere Freire (1842: 41): “Acha-se tambem em muitos papeis do principio
do reino”.

A palavra do manuscrito: de regresso ao mais antigo texto literário em portuguÊs

v. 25 O gazu et assalto que os da aleiuosia		
O gazu, et assalto que os da alevosia		

459

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

gazu
Glosas: Andrada (1627), gazu: matança.
Em Viterbo (1799), “carnagem, matança, segundo alguns. Neste sentido he o effeito da
Gazûa, a qual he: ajuntamento da tropa, ou do exercito. Hoje entre os Arabes corresponde a
Gazûa à nossa Cruzada: he o acto de convocar a gente para a guerra, que se faz em defensa
da religião”.
v. 26 Tramarom. (pos voltos de algo sayoẽs)		
Tramarom, por voltos de algoz sayoẽs		

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

volto (vd. v. 23)
Glosas: Andrada (1627), pos voltos: tornados; Faria e Sousa (1680), por voltos de algo
sayoẽs, despues bueltos sayones de hijos dalgo, de cavalleros.
Corominas (1980) refere o galego-português volto (con), ‘revuelto, mezclado”, nas Cantigas
de Santa Maria, de que deriva o frequentativo voltar. O particípio forte resultante de volŭtum
> volto, de volver, < vŏlvĕre, é o esperável num texto em galego-português, já que a substituição pelas formas fracas (à época quase exclusivamente -udo) se desenvolve progressivamente até ao português clássico.
(de) algo
Glosa: Andrada (1627), algo: fidalgos.
saiões/saiom
Glosa: Andrada (1627), sayoẽs: algozes.
Alonso (1986) documenta sayón do séc. XIII ao XV. Do “gót. sagjis, del germ. sagjan, decir,
notificar. Fué latinizado en sagius y sagio, -onis”. “En la Edad Media, ministro de justicia
que tenía por principal oficio hacer las citaciones y ejecutar los embargos”. Como indica
Machado (1995), tendo-se disseminado pelos romances hispânicos por intermédio do lat.
saĭōne-, ‘carrasco, verdugo’, ‘porteiro, bedel, beleguim’, surge em textos latinos desde o séc.
X como sagion, sagione, e com saioni, no séc. XI, parecendo anunciar a nova forma. Refere
ainda que o vocábulo “entrou em desuso na linguagem vulgar, vencido por carrasco”, mas
falta averiguar quando terá deixado de ser corrente. Kasten e Nitti (2002) oferecem quatro
atestações de sayones na prosa castelhana de Afonso X, no sentido de ‘ministro de justicia’.
v. 27 Co os dous Almirantes da hoste mandoẽs
Cò os dous Almirantes de Hoste mandoẽs

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

hoste (vd. v. 18)
Glosa: Andrada (1627), hoste: exercito.
mandões
Glosa: Faria e Sousa (1680), mandoẽs, mandadores.
Alonso (1986) regista mandón, -na só no séc. XV e como adjectivo (“que ostenta demasiado
su autoridad y manda más de lo que le toca”).
v. 28 Quedarom com farta soberba et folia;

Leitão d’Andrada; Faria e Sousa

460

Anabela Leal de Barros

farto
De fartu-, ‘amplo, cheio, guarnecido’, etc., documentado por Machado (1995) a partir do
séc. XIV; Alonso (1986: s.v. harto), contudo, fornece atestações de farto no séc. XII e harto
no XIII.
folia
Glosas: Andrada (1627), folia: oufania; Faria e Sousa (1680), folia, fiesta.
Do occitano antigo folia, ‘loucura’, derivado de fol, ‘louco, com origem no lat. fŏllis; atestado desde o século XIII nessa acepção antiga (Corominas, 1980). Alonso (1986: s.v. folía e
follía) documenta amplamente folia/follia, ‘loucura, desvario’, do séc. XIII ao XV.
quedar
Como indica Corominas (1980, s.v. quedo), “de uso general desde el S. XIII; mozárabe quedarse en h̬ arğa trasmitida por un poeta del S. XI o XII; do lat. tardio quietare ‘aquietar, hacer
callar’. Alonso (1986) documenta-o do séc. XII ao XV como intransitivo, na acepção de ‘subsistir, permanecer o restar parte de una cosa’ e do XIII ao XV como transitivo ou intransitivo,
no sentido de ‘cesar, terminar, acabar, convenir definitivamente una cosa’.
v. 29 E Algezira que o medes temia		
Et Algezira que o medès temia		

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

Algezira:
Machado (1993: s.v. Aljazira) documenta o nome da actual Algeciras, no estreito de Gibraltar, desde os sécs. XI (Algeiara) e XII (Aljazira); do ár. al-jazirâ, ‘a ilha’, ‘a península’,
‘planície fluvial’.
medês (vd. v. 24):
Glosa: Andrada (1627), medes: mesmo
v. 30 Por ter a maleza cruenta sabudo		
Per ter a maleza cruenta Sabuda		

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

maleza:
Glosas: Andrada (1627), maleza: maldade; Faria e Sousa (1680), maleza, maldad.
Divergente popular do culto malícia, de malitia (de malus, ‘mau’), atestado por Alonso
(1986) desde o séc. XIII, em alternância com maldad (XIII-XV). Freire (1842: 39) refere que
“é termo antiquissimo (...) e tem exemplos nos poetas mais antigos”.
cruento:
Glosa: Andrada (1627), cruenta: cruel.
‘Sanguinário, sangrento’. Corominas (1980) fornece uma primeira atestação do adjectivo,
do lat. cruĕntus, ‘sangrento’ (derivado de cruor, -ōris, ‘sangue’, apenas no séc. XVI, mas
Alonso (1986) regista o verbo cruentar (l. cruentare), ‘ensangrentar’, no séc. XIII. O Dicionário da Real Academia Española refere a acepção de “sanguinario y cruel”, mas, segundo
Corominas, embora ela já se ache em latim, a interpretação do vocábulo culto nesse sentido
resulta da confusão “disparatada” com cruel.
sabudo:
Glosa: Andrada (1627), sabudo: sabida.
Sabido, particípio passado medieval de saber. Vd. v. 19, rendudo; v. 31, teúdo.
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Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

mandadeiro:
Forma divergente popular de que restou em português contemporâneo a culta mandatário;
em castelhano, mandadero, -ra, do l. mandatarius, atestado desde o séc. XII e até ao XV
no sentido de ‘embajador o comisionado para un negocio’ (Alonso, 1986) ou seja, ‘enviado’.
teúdo:
Glosa: Andrada (1627), teuda: obrigada.
Tido, particípio passado medieval de teer > ter. Vd. v. 19, rendudo; v. 30, sabudo.
v. 32 Ao roucom do Rey que em Toledo 		
Ao rouzom do Rey que em Toledo sia.		

Leitão d’Andrada
Faria e Sousa

roussom:
Glosa: Andrada (1627), roucom: forçador.
Corominas (1980) limita-se a registar o derivado rozón, s.v. rozar, sem mais. Machado
(1995) refere e documenta apenas rousador/roussador, de rousar/roussar, e atestado desde
o séc. XI.
sia-seer:
Glosas: Andrada (1627), sia: estaua; Faria e Sousa (1680), sia, estava.
‘Estava’, forma do imperfeito do indicativo de sedere > seer, etimologicamente ‘estar sentado’, comum até à primeira metade do séc. XIV, mas tendo sobrevivido até meados do XV
(Corominas, 1980). Como acontecia derivar o seu sentido no de ‘estar colocado’, e devido à
sua proximidade fonética com essere, acabou por ganhar os sentidos de ‘estar’ e, por fim, de
‘ser’, que surgem também atestados desde o séc. XIII. Verbo documentado do séc. XIII ao
XV (Alonso, 1986), com atestações no sentido de ‘estar’ e de ‘ficar’ no séc. XIII, e de ‘estar
sentado’ nos sécs. XIII-XIV.

Nas meras três estrofes comuns a manuscrito e impressos, a variação
textual já é curiosa: embora mantenha o mesmo esquema rimático abbaccb
dos testemunhos em letra de forma, o testemunho manuscrito apresenta
rima diferente nos versos 6-7, “de jusso da Sina do Cinta Almancor / o
falso infancom, e o preste tredor”, enquanto nos impressos se lê “Di iusu
da sina do Miramolino / Co falso infançon et praestes malino” (citando
Leitão, mas em lição bastante próxima da de Faria e Sousa).
Em termos lexicais, podem ainda identificar-se divergências com interesse, como juso ditto (‘abaixo...’)/suso dito (v. 15) (‘acima...’), de significados opostos(10); toste/presto (v. 16); “do sangue de oniudos a caza orada”
/ o templo e orada (v. 22); “os hostes sedentos do sangue dos Gudos” / “Os
hostes sedentos do sangue de oniudos” (v. 18), mas sem variação quanto ao
(10) De jussu refere Freire (1842: 37): “o mesmo que abaixo. Foi adverbio mui usado até o reinado del-Rei D. Fernando”. E de suso: “adverbio, que significava o mesmo que acima, e era
o contrario de jussu.
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tratamento do substantivo hoste como masculino. Observa-se igualmente
alguma variação morfossintáctica: sem esguarde apres a sexo nem idade
/ Sem esgoardarem a seixo nem idade / Sem que esguardassem nem seixo
ou idade (v. 20).
Desde a publicação do poema (Andrada, 1627) que lexicógrafos e filólogos como Bluteau, Viterbo, Francisco José Freire, Morais, Machado ou
Corominas o têm usado como fonte, mas sem que se pronunciem quanto à
sua autenticidade ou datação, pelo que se limitam a admitir os seus vocábulos, devido à sua evidência histórica nas obras seiscentistas. No século
XVIII, Francisco José Freire menciona repetidamente o poema ao definir
formas “dos nosso livros antigos” (1842: 6) no terceiro volume das Reflexões sobre a Lingua Portugueza (editadas pela Sociedade Propagadora
dos Conhecimentos Uteis sob supervisão de Cunha Rivara, apenas em
1842), Reflexão 1.ª, “Em que se dá a ler um copioso Catalogo de antigas
palavras portuguezas, para instrucção do principiante no estudo da nossa
historia e litteratura dos primeiros seculos da Lingua”. Assim, a respeito
de rouço e rouçom, que faz preceder de rouçar, cita o primeiro e o último
versos — “Rouçar: O mesmo que forçar; e assim diziam mulher rouçada.
Rouço: a acção de forçar uma mulher. Leitão na Miscellan. pag 456. «O
rouço da cava imprio de tal sanha» &c. Rouçom: o forçador da mulher. Leitão na Miscellan. pag. 457. «Ao rouçom do rei, que em Toledo sia» &c.”
(Freire, 1842: 51); o primeiro, porém, já antes o incluíra para exemplificar Cava: “o mesmo que manceba de algum homem. Leitão, Miscellanea,
pag. 456...” (23). Mas ainda antes inclui e define adarvado e adarve por
recurso ao verso 13, aludindo à grande antiguidade do poeta: “Adarvado:
o mesmo que murado; e adarve o mesmo que fortaleza ou castello. Neste
sentido os usou um nosso antiquissimo poeta, dizendo: «E Gibraltar
maguer que adarvado» &c.” (9); a propósito de emprir, alude desta vez
à grande antiguidade do poema: “o mesmo que encher, segundo Faria na
Introducção ás Odes de Camões, pag. 81, interpretando um verso de um
nosso antiquissimo poema” (29); volta a repetir-lhe um verso, e a identificar a sua fonte antiga, nos lemas aduxar, “o mesmo que trazer. Acha-se
nos antigos versos que transcreveu Miguel Leitão na sua Miscellanea: «De
Cepta aduxeron ao solar de Espanha»” (10) e sayão: “o mesmo que algoz,
segundo Leytão na sua Miscellan. pag. 457, onde transcreve uns antigos
versos onde vem esta palavra” (52); refere ainda o verso “Emsembra co os
netos de Agar fornezinhos” como exemplo do lema emsembra (29), entre
outros, nem sempre coincidentes com as glosas conhecidas, como atimar,
casteval/castival, imprir, medes, orada, pres, prestes, etc.
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Em 1765, Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo também considerou
necessário incluir alguns dos termos aqui presentes no seu Elucidário das
palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que
hoje regularmente se ignoram..., por vezes citando o “antigo poema da
perdição de Hespanha”. Assim, por exemplo, no Supplemento, que encerra
o tomo segundo (Viterbo, 1799), incluiu fornizio, “Concubinato, adulterio,
mancebía, vida torpe, e deshonesta”, e fornazinho, “Nascido do concubito
illegal, e torpe, bastardo, illegitimo, e que não he favorecido pelas Leis em
quanto ás honras, e herança, em abominação do peccado de seus Pais. E
se tal Guete nom ouverem, nom casaróm com ellas nenhuums Judeos: e
casando, se ouverem algums filhos, serom fornezinhos. Cod. Alf. L. II. Tit.
72. in princ. V. Guete. Na segunda edição do tomo primeiro emendou, contudo, fornazinho para fornezinho e subdividiu os lemas em fornezinho,
citando o texto que aqui nos ocupa (“Fornezinho. I. O espurio, illegitimo,
gerado de torpe ajuntamento. Vem à fornicibùs, in quibus scortu prostabant. Acha-se no antigo Poema da perdição de Hespanha”) e Fornezinho ou Fornozinho. II, que corresponde ao verbete da primeira edição.
Quanto ao substantivo fornizio, “O mesmo que fornicio”, perde a primazia
na segunda edição, surgindo no verbete principal o lema fornicio, “Concubinato (...)”. Outras referências ao seu vocabulário, por parte de outros
autores, foram supracitadas no aparato crítico. Em suma, existiram vocábulos no português de que pouca ou nenhuma evidência ficou nas obras
lexicográficas, se não contarmos com o contributo deste poema.

3. Conclusão
Tendo em atenção que, desde o início da polémica em torno dos textos
literários “mais antigos”, têm sido editados numerosos manuscritos em
galego-português e em português clássico ainda sem aproveitamento na
lexicografia histórica e etimológica, e que muitos mais se acham inéditos, seria contraproducente pronunciarmo-nos “já” (quatro séculos depois
da eventual “contrafacção” do poema, sete ou mais séculos depois da sua
redacção ou cópia) sobre a sua pretensa hibridez lexical e linguística.
Muito mais impróprio me parece, por isso mesmo, rotular desde já o texto
de apócrifo, como tem andado, e os seus copistas de mistificadores e falsários, quando, afinal, nada há de mais legítimo em qualquer filólogo ou
historiador do que o impulso e paixão de trasladar textos velhos — venham
eles de fonte segura ou de fontanários incógnitos e eventualmente impróprios para consumo. Cabe aos vindouros receber essa herança com humil-
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dade de cientista e investigá-la pacientemente sem ideias ou julgamentos
demasiado definitivos.
Um poema que, apenas desde o eventual século XVII da sua “manufactura”, já se viu privado de uma estrofe, segundo a tradição manuscrita, e
de um verso, segundo a tradição impressa, que apenas em três testemunhos
desse século já tem a oferecer ampla variação sintáctica, morfossintáctica,
lexical, fonética, gráfica e, naturalmente, de conteúdo, como poderia não
mostrar características híbridas? É invariavelmente esse o resultado da
transmissão manuscrita, e mesmo impressa, das obras antigas. Basta, aliás,
observarmos as lições que das mesmas fontes se têm oferecido do poema,
do século XVII ao XX, para se poder concluir que houve elementos perdidos, acrescentados e deturpados em todos os seus testemunhos.
A simples retoma com várias discrepâncias textuais do poema publicado em 1680 por Faria e Sousa, por parte de Bouterwek, Sismondi, Balbi
e Marugán, deixa bem evidente como se há-de haver deturpado e mudado
a sua lição desde logo ao longo da tradição manuscrita – vejam-se, por
exemplo, em Bouterwek, 1823: 8-9, Solar Espanha por Solar de Espanha ou tarra por terra; ou, em Balbi, 1822: Appendix, I-II, e Marugán,
1833: 34-35, impria por imprio, atimaron por atimarom, da Espanha por
de Espanha, perque em vez de porque, per em vez de por, afom por afam,
rimando com defensom (emenda de defensão feita sem aviso pelos editores,
como todas as demais), “leaes à verdade” por “leaes a a verdade”; “Sem
esguardarem a seixo nem idade” por “Sem que esguardassem nem seixo ou
idade”, “de algòs sayoms” por “de algoz sayoẽs” , “da Hoste mandoms”
por “de Hoste mandoẽs” , Algesira por Algezira, Aò por Ao, etc.). Até
mesmo Neves Pereira, na única estrofe que reproduz, se afasta das duas
fontes impressas: “O Roucom da Cava emprio de tal sanha; A Julianni, e
Orpas a saa grey daninhos; Huũa atimaron prasmada façanha”. Apenas
a título de exemplo, o próprio Faria e Sousa é o único a registar adordado
[Gibraltar] no v. 13, e sem sequer ter considerado necessário apresentar
o significado desse inusitado termo, que nos demais testemunhos corresponde a adarvado, ou seja, ‘murado’, achando-se no texto também adarve,
‘fortaleza ou castelo’.
É tudo isto prova irrefutável de contrafacção? Seria arrogância e desocupação responder “já”; deixemos a palavra ao manuscrito e à tradição
manuscrita. A mera revelação futura de tudo o que os arquivos ainda encerram de anterior ao século XVII poderá vir a responder à pergunta sem
tanto afã filológico. Na verdade, ao contrário do que se tem argumentado,
a grafia muito limpa, claramente mais recente do que a dos primeiros tex-
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tos escritos, nada próxima da galego-portuguesa inicial, sem duplas vogais
evidenciando hiatos ou representando a sílaba tónica, por exemplo, ou já
com os dígrafos para representação de sons novos relativamente ao latim,
não casa bem com a teoria da falsificação, pois qualquer bom historiador ou filólogo do séc. XVII tinha ideia da grafia variável e alatinada dos
primeiros textos; pelo contrário, ao apresentarem grafias menos antigas,
terminações em -om e -am já grafadas como -ão, etc., parecem revelar uma
despreocupação que não evidenciariam se o objectivo fosse fazer passar um
texto do séc. XVII por obra dos inícios do galego-português. Isso mesmo
parece evidenciar a necessidade de colocar glosas, e, mais do que isso, o
facto de elas divergirem de testemunho para testemunho ou, mais do que
tudo, a evidência de nem sempre os editores e copistas terem conseguido
acertar nas explicações ou acepções das palavras. Veja-se, por exemplo,
como Faria e Sousa, nas duas edições que publicou da primeira estrofe, faz
tentativas nem sempre bem-sucedidas para definir ou oferecer equivalentes: para imprio (que grafa emprio na glosa), passa de inchió para um equivocado lloró; para atimar-atimarom, começa com fenecer e corrige depois
para emprendieron; para prasmada, propõe admirada e emenda depois em
abominable. Aparentemente, não seguiu Andrada, não aproveitou todas as
suas glosas nem se socorreu daquelas que são comuns (no v. 28, por exemplo, define folia como ‘fiesta’, sentido geral que não se adapta ao contexto,
quando tão bem se lhe adequava oufania, já indicado pelo editor de 1627),
e revela erros lexicais e hermenêuticos que evidenciam alguma honesta
falta de domínio da língua do texto, que não seria esperável num falsário
que escolhe e maneja (bem) palavras que sabe serem antigas.
Na generalidade dos casos, o que observamos no texto é característico do português arcaico e poderia não ocorrer a “mistificadores” que não
tivessem feito um excelente trabalho de casa: logo na epígrafe, ainda se
lê “lingoagem pertuguez” com adjectivo uniforme; os particípios de verbos da segunda conjugação acham-se todos em -udo; surgem as esperáveis formas proclíticas do determinante possessivo; é ainda a preposição
de a introduzir o complemento agente da passiva; a forma hoste continua
a surge como masculina... Enfim, estes e outros traços são coerentes num
texto em galego-português e é duvidoso que alguns historiadores e filólogos tivessem conseguido atentar artificialmente em todos eles. E, tendo-o
conseguido, por que não se teria posto o mesmo cuidado na trasladação,
em códices que invariavelmente revelam interesses em coligir e valorizar
documentação antiga, correndo o poema com menos estrofes, ou porquê
fingir erros nas glosas ou definir por recurso a acepções menos antigas?
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Poderemos admitir que também esse desleixo fizesse parte do plano de
engrandecimento pátrio através da falsificação de poesia muito antiga?
Pode observar-se ainda que alguma variação e algumas glosas dão evidência da sucessão de camadas vocabulares ao longo da história, fenómeno
que novos testemunhos poderão vir a confirmar e amplificar. No v. 16,
“toste foy delles entrado e filhado”, o advérbio toste, que corresponde a
presto nos impressos, foi explicado no testemunho manuscrito como asinha, sendo este igualmente advérbio antigo (Machado, 1995, atesta-o do
séc. XIII ao XV; Freire, 1842: 17, diz ser “mui frequente assim na prosa
como no verso do seculo 16.º”). Este facto, aliado às glosas equivocadas,
leva a crer que o trabalho de trasladação do texto e de acrescentamento
de equivalentes ou explicações (ou de cópia de ambos a partir de fontes
anteriores) resultou de um trabalho filológico honesto. Por outro lado, no
manuscrito da British Library, a existência de glosas apenas nesse texto,
bem como a referência ao mesmo, e aos dois sonetos que o seguem, como
“antigos”, no meio de outros dos séculos XV e XVI sem a mesma classificação, levam a crer que se consideram anteriores a isso, e a sua língua
menos compreensível. Aliás, assim se entende a informação acerca dos 280
transcorridos desde a sua criação ou cópia.
De entre as várias fontes que relatam a perda de Espanha, somente
algumas se detêm no episódio da violação da filha do conde D. Julião pelo
rei D. Rodrigo, e destas, a Crónica de 1344 (ca. 1400) é a primeira conhecida a introduzir o nome de Cava a ela aplicado, com uma carga depreciativa que se justifica no âmbito do relato marcadamente clerical e de recorte
bíblico que atribui à jovem a responsabilidade por haver tentado o rei e por
ter sido gananciosamente complacente com os seus intentos, vindo a ser
a desencadeadora da perda de Espanha, já que seu pai, D. Julião, viria a
tirar desforço de D. Rodrigo entregando o reino nas mãos dos mouros. Isso
mesmo se pode concluir do estudo comparativo feito por James Donald
Fogelquist (2007) da forma como é narrado e interpretado o episódio entre
a filha de D. Julião e o último rei godo nas principais fontes conhecidas.
Alguma das versões ou traduções antigas da Crónica de 1344 poderia, pois,
haver servido de inspiração para quem pretendesse recriar, em período posterior, um poema de maior antiguidade, e no qual a filha de D. Julião é
claramente julgada como ‘mulher de má conduta, meretriz”, e responsabilizada pela perda de Espanha pelos godos, o que não sucede nas fontes
árabes, nas relacionadas com o rei D. Rodrigo ou noutros manuscritos que
tratam o assunto de forma mais amena, ou conferindo-lhe bem menor relevância (Fogelquist, 2007, 14-15; 18-22, passim). Todavia, o facto de, até
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esta data, não se conhecer ainda uma fonte mais antiga na qual já lhe fosse
atribuído este nome de Cava, e que tenha veiculado a mesma visão clerical
do episódio, não significa que ela não tenha existido.
Não existe História da Língua sem Ecdótica ou Edição de texto antigo,
pois é dos factos linguísticos concretos que cada um deles encerra que
aquela ciência se vai compondo e enriquecendo. Enquanto, para cada texto
editado, não for possível determinar uma datação, um autor, uma localização, de pouco servirão os textos para a descrição da história da língua
portuguesa. Na verdade, mais de dez séculos depois da perda de Espanha,
numa altura em que vamos progredindo na edição de manuscritos antigos, que os dicionários etimológicos e os glossários vão disponibilizando,
consequentemente, datações mais precisas e cada vez mais antigas, ainda
é cedo para conclusões. Limitámo-nos, pois, neste trabalho a restaurar a
tradição manuscrita do poema — se esta vier futuramente a completar-se
com outros testemunhos, sobretudo mais antigos, então, estes falarão por
si, pelo que a discussão continuaria, por enquanto, a ser tão estéril como no
passado. Deixemos a palavra, pois, ao manuscrito, e à tradição manuscrita
que venha eventualmente a desenterrar-se, ainda que ensanguentada, apodrecida, diluída pela humidade, rasgada... ou não.
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No presente contributo estuda-se uma série de variáveis scriptolinguísticas que
se registam nos cancioneiros da Ajuda (A 1- A 110) e da Biblioteca Nacional (B
37- B 223): oer/ ouver e nullo/ nulho em B; vus (por vós, sujeito) e (con)vusco /
(con)vosco em A e cuitar-cuita / coitar-coita em A e B. Em todos estes casos, as
variantes anómalas acham-se concentradas no setor inicial de cada um dos cancioneiros. Com base aos resultados obtidos e às observações já apontadas noutros
estudos (Ramos 2008), revê-se a hipótese formulada por Oliveira (1994), segundo
a qual nos inícios do processo de constituição da tradição manuscrita existiu um
Cancioneiro dos cavaleiros. Pola nossa parte, julgamos que os nossos resultados
permitem postular a existência, prévia a este, dum Cancioneiro primitivo que conteria composições de Fernan Rodriguez de Calheiros, Vasco Fernandez de Praga,
Johan Soarez Somesso, Pay Soarez de Taveiros e Martim Soarez.
Palavras-chave: galego-português, lírica trobadoresca, variação scripto-lingüística, tradição manuscrita, cancioneiro dos cavaleiros
In this contribution a number of scriptolinguistic variables registered in the Cancioneiro da Ajuda (A 1 - A 110) and the Cancioneiro da Biblioteca Nacional (B
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37 - B 223) are considered: oer / ouver and nullo / nulho in B; vus (instead of
vós) and (con)vusco / (con)vosco in A; cuitar-cuita / coitar-coita in both, A and B.
In all these cases, the anomalous variants are concentrated in the initial sector of
each of the cancioneiros. Based on the results obtained and observations already
developed in other studies (Ramos 2008), we review the hypothesis formulated by
Oliveira (1994), according to which at the beginning of the process of constitution
of the manuscript tradition there was a Cancioneiro dos cavaleiros. Our results
allow to postulate the existence of a previous Cancioneiro primitivo that contained
compositions of Fernan Rodriguez de Calheiros, Vasco Fernandez de Praga, Johan
Soarez Somesso, Pay Soarez de Taveiros and Martin Soarez.
Keywords: Galician-Portuguese, troubadour lyric, scripto-linguistic variation,
manuscript tradition, cancioneiro dos cavaleiros

0. INTRODUCIÓN: OBXECTO DO PRESENTE CONTRIBUTO
O estudo da variación scriptolingüística no corpus da lírica trobadoresca
galego-portuguesa é merecente dunha exploración sistemática, que pode
fornecer achegas de interese non só para a gramática histórica do galego e
do portugués, senón tamén para un mellor coñecemento do fenómeno trobadoresco. Pola nosa banda, xa realizamos algún tenteo nese senso na procura de apoios para o esclarecemento da cronoloxía, xeografía e relacións
dalgúns trobadores (Monteagudo 2008, 293-311 e 369-92). Daquela comezamos a enxergar as posibilidades que este tipo de investigación ofrecía
para pescudar outro asunto, o proceso de constitución da tradición manuscrita, tema que abordamos dun xeito máis amplo e sistemático nun contributo recente (Monteagudo, no prelo). Como naquel traballo o noso interese
estaba debruzado sobre os trobadores máis antigos (nomeadamente Osoyro
Eanes), centramos a nosa atención na sección inicial do Cancioneiro da
Biblioteca Nacional (B). Destarte, con apoio no traballo previo de Resende
de Oliveira (1994) e con esteo en elementos coñecidos (como a posición
dos autores nos cancioneiros) ou en proceso de exploración (como a cronoloxía e datos biográficos), reforzados cos resultados da análise lingüística que efectuamos, caracterizamos un núcleo de trobadores de ámbito
miñoto estreitamente vencellados entre si –Fernan Rodriguez de Calleyros,
Vasco Fernandez de Praga e Johan Soarez Somesso– e con outros, nomeadamente, Osoyro Eanes, Fernando Paez de Tamallancos e Martin Soarez
(Monteagudo 2008, 369-92; resumo nas páxinas 387-92).
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Xa daquela albiscamos que se algunhas afinidades entre as composicións dos devanditos autores podían ser testemuña de contactos directos
entre eles (persoais ou textuais), outras puideran estar relacionadas máis
ben cos avatares da tradición da súa obra, tal como a súa copresenza nunha
(ou máis de unha) hipotética colectánea cancioneiril previa a A. Naquel
momento tiñamos en mente o fundamental traballo de António Resende de
Oliveira (1994, 156-90), e máis en concreto a súa hipótese de que nun primeiro nivel de formación da tradición manuscrita, testemuñado por A, se
realizaran dúas compilacións previas á confección deste cancioneiro: primeiramente un Cancioneiro dos cabaleiros, posteriormente unha Recolla
de trobadores. Mentres avanzabamos no estudo publicado en 2008 tiñamos
a impresión de que os resultados que obtiveramos da nosa análise estaban
en liña coa devandita hipótese, pero daquela non nos preocupaba especialmente este asunto. Unha pescuda posterior sobre Johan Soayrez Somesso
(Monteagudo 2014) volveu colocar no foco da nosa atención a sección
inicial de B e agora tamén de A, en particular o amentado núcleo miñoto
(Calleyros, Praga e Somesso). Aínda que nesa ocasión non era a nosa pretensión proceder a unha análise lingüística dos seus textos, nunha ollada
atenta saltaban de novo á vista as súas peculiaridades compartilladas, que
agardaban un estudo específico.
Entrementres, tivemos a fortuna de acceder ao minucioso estudo do
Cancioneiro da Ajuda que constitúe a Tese de doutoramento da profesora
e amiga Maria Ana Ramos (Ramos 2008)(1). Esta magnífica investigación
está debruzada nos aspectos codicolóxico, paleográfico e grafemático de
A, de xeito que ofrece unha exhaustiva análise tanto do códice e da disposición material dos textos canto da variación scriptolingüística que se
rexistra no venerable cancioneiro. É así que a análise das variantes grafemáticas permite detectar “vestígios de hábitos gráficos” procedentes dos
antígrafos, trazos diverxentes que escaparon ao proceso de padronización
que os copistas aplicaron ao conxunto do textos que trasladaron ao manuscrito ajudense. Aqueles trazos que foron transferidos a A inadvertidamente,
por “mimetismo gráfico [dos amanuenses] em relação ao modelo” manexado (Ramos 2008, II, 691), permiten albiscar “micro-normas [que] discriminam séries textuais que não ingressam no plano da homografia geral”
que caracteriza globalmente o manuscrito (idem, 690). Deste xeito, o Can(1) Nesta tese recóllense e revísanse os seus contributos previos sobre o Cancioneiro da Ajuda.
Arbor Aldea 2005 ofrece unha panorámica dos estudos sobre este cancioneiro útil ao noso
propósito; tamén é interesante Ron 2005, cunha información actualizada sobre o rexistro
documental e a identidade histórica dos trobadores presentes en A.
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cioneiro da Ajuda “deixa transparecer pequenas normas minoritárias”, que
espreitan por baixo da meso-norma sobreimposta no proceso da súa confección, fenómeno este que “denuncia também pela estratigrafia a presença
de uma súmula de manuscritos” que lle serviron de modelo (ibidem, 689).
Así, no seu estudo, Ana Maria Ramos, despois de identificar as tres
mans que interviñeron na copia do texto do Cancioneiro da Ajuda –ou,
máis precisamente, dos textos que forman o conxunto fragmentario de
composicións que chegou a nós–, sinala que unha parte da variación scriptolingüística que se verifica nese corpus pode atribuírse ao usus scribendi
de cada un dos copistas, pero esta explicación non dá conta dunha parte
substancial do fenómeno. Así, se colocamos o foco de atención sobre a
man 1, responsable da meirande parte do cancioneiro no seu estadio actual
(cadernos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIª, VIII, IX, X, XIª)(2), constatamos
que os cadernos que ofrecen máis particularidades grafemáticas son os
dous primeiros (tabela nº 1). Así, por caso, as grafías cruzadas de <ss> e
<s> (especialmente o uso da primeira pola segunda) aparecen en todos os
cadernos, pero son singularmente abundantes naqueles, de xeito que entre
os dous reúnen por volta dun terzo do total de ocorrencias (Ramos 2008, II,
529-31). Nestes dous cadernos aparecen tamén case dous terzos das ocorrencias de <j> de todo o cancioneiro (Ramos 2008, II, 227-28), oito das
once ocorrencias das variantes <sç> (catro de sete), <ssç> (única) e <sc>
(tres) e mais catro das nove ocorrencias de <z> por <ç>(3) (Rodríguez Guerra / Varela Barreiro 2007, 528-29). Asimesmo, neles (tamén no caderno
III) é especialmente frecuente a grafía <- ̃n> para a nasal palatal (arredor da
cuarta parte das ocorrencias, fronte a outras variantes, como <nn> ou <ñ>),
así coma as grafías <mp> e <mb> (33,3% e 44,4% respectivamente nos
cadernos I e II, fronte a <np> e <nb> ou < ̃p> e < ̃b>); nos cadernos I e II
aparecen dezasete das vinte ocorrencias de todo o cancioneiro de <vus> e
<v9> representando o pronome tónico suxeito da P5 (vós).

(2) As outras dúas mans son as responsables dos demais cadernos: a man 2 copiou o caderno
XII, a man 3 trasladou o resto de cadernos (XIII, XIV e XIVª); dous folios foron escritos por
cadansúa man diferente no recto e no verso: o fol. 40, no inicio do caderno VII, foi labrado
no recto pola man 3, no verso pola man 1; o fol. 74, situado entre o caderno XI e o XII, foi
trasladado no recto pola man 1 e no verso pola man 2.
(3) As formas de A neses dous cadernos son as seguintes (indicamos entre parénteses as variantes
normalizadas que ofrece B): [A 5] scient’ (recient*: non entendida), [A 6] fazo (faço), [A 19]
ouzo (ouco), [A 31] faza, cõnosçer (fac’, conhocer), [A 40] cõnosçiesse (conhocesse), [A
43] esscaessçer (escaecer), [A 51] escaesçer, connosçer (escaeçer, conhocer), [A 53] nasci
(naci), [A 55] connosçer (conhocer).
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Noutros sectores do códice copiados pola mesma man 1, especialmente nos cadernos centrais e finais, tamén se rexistran notables peculiaridades gráficas. Pero existe unha diferenza significativa na distribución
das variantes nos cadernos I e II fronte a aqueloutros: nos primeiros, os
fenómenos de variación están dispersos de xeito indistinto no conxunto
deses cadernos, isto é, non individualizan de xeito definido uns textos ou
uns autores fronte a outros; mentres que no caso dos cadernos centrais e
finais, as variantes gráficas están claramente concentradas en composicións
concretas ou ciclos poéticos individuais, que aparecen así singularizados
(Ramos 2008, II, 677-686). Despois de chamar a atención sobre os distintos tipos de variantes e as distintas pautas distribución e asociación entre
elas que se verifican nos cadernos I e II fronte a outros cadernos copiados
pola man 1, Maria Ana Ramos salienta un grupo de trobadores no sector
inicial de A e sinala: “Os poetas iniciais contíguos [Vasco Fernandez, Johan
Somesso e Pay Soarez] evidenciam usos que os podem inter-relacionar […]
As indicações materiais e históricas, que apontavam para uma estruturação
específica com um primeiro sector composto por autores maioritariamente
galegos, mostram concentração de características contíguas, o que pode
levar à conjectura de antecedentes homográficos” (Ramos 2008, II, 686).
Á vista do traballo da nosa colega, parecía lóxico tentar relacionar os
fenómenos de variación scriptolingüística detectados por ela no sector inicial de A cos que nós rexistraramos no sector inicial de B, dado que un e
outro coinciden en boa medida nunha serie de autores (Vasco Fernandez de
Praga, Johan Soarez Somesso, Martin Soarez e Pay Soarez de Taveyros).
Ademais, tendo en conta a acefalia de A, semellaba interesante ter en conta
os autores que preceden en B a devandita serie (nomeadamente, Fernan
Rodriguez de Calleyros), que probablemente puideran figurar no fragmento
inicial, perdido, de A (isto é, que puideran estar incluídos en A1, o estadio
deste cancioneiro previo á perda do seu caderno ou cadernos iniciais). Xa
que logo, explorar a dita conxectura sobre eventuais “antecedentes homográficos” dos sectores iniciais de A e B será precisamente o obxectivo
central do presente traballo. En definitiva, nas páxinas que seguen imos
pescudar nalgúns aspectos da variación scriptolingüística de A e B e da súa
probable estratigrafía, concentrando a nosa atención en cadanseu sector
inicial, e analizando este fenómeno á luz das hipóteses dos investigadores
citados (Resende de Oliveira e Ramos), para testar se este procedemento
permite identificar un Cancioneiro primitivo, que sería o antecedente do
hipotético Cancioneiro dos cabaleiros que postulou Resende de Oliveira.
Debemos advertir que unha serie de aspectos que aquí non serán discutidos
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ou serán desenvolvidos só de xeito sumario, son obxecto de análise máis
demorada noutro contributo, en que presentamos un estudo máis amplo e
afondado do asunto (Monteagudo no prelo).

1. METODOLOXÍA
Para avanzarmos cara ao noso obxectivo, procederemos cunha metodoloxía semellante á que aplicou Maria Ana Ramos ao estudo da variación de
A, ben que no presente ensaio imos atender tamén a B e imos concentrarnos nun número reducido de variantes scriptolingüísticas, focando a nosa
atención nas seccións iniciais de ambos os relatores e cotexando cando
sexa posible as súas solucións. No noso traballo antes citado (Monteagudo
2008), comprobamos que, malia o Cancioneiro da Ajuda ocupar un lugar
na tradición ben máis alto ca os códices coloccianos (Tavani 1986, 63-82
e 1988, 55-122), determinadas variantes que remanecen esporadicamente
en B/V foron totalmente varridas de A. Como decontado mostraremos, é o
caso de oer – oera – oesse. Pero mesmo no caso de variantes que rexistran
unha maior frecuencia en A ca nos apógrafos quiñentistas, como as do tipo
cuita, que estudamos máis adiante, nalgunhas ocasións son os segundos os
que recollen a variante anómala en contextos en que A ofrece a normalizada. As ocasións son moi contadas, como veremos, pero o fenómeno non
deixa de ser significativo(4).
As variables que teremos en conta serán as seguintes: (1) a serie insólita oer- oera- oesse, rexistrada unicamente en B/V, fronte á serie normalizada ouver- ouvera- ouvese, esmagadoramente maioritaria nos apógrafos
italianos e única que se rexistra en A (Monteagudo 2008, 370-77); (2) a
grafía <ll> en nullo, nulla, anómala en B/V, que alterna coa normal <lh>
neses cancioneiros; (3) as variantes anómalas <vus>, <v9> representando
o pronome tónico vós e (4) vusco- convusco, rexistradas unicamente en A,
alternantes coas normais vosco- convosco, únicas rexistradas (salvo excepción) en B/V(5); e (5) a variante cuita-cuyta presente sobre todo en A (neste

(4) Para o presente estudo, V ofrece soamente un interese secundario, pois os autores e textos que
nos ocupan están ausentes deste, por causa da súa grande lagoa inicial; de todos os xeitos,
terémolo en conta como testemuño complementario.
(5) Representamos con <9> a abreviatura medieval correntemente empregada para representar
a terminación <-us> en latín, posteriormente habilitada para <-os> / -<-us> en galego. As
últimas variantes citadas foron consideradas, nunha perspectiva diferente á aquí adoptada,
por Rosario Álvarez Blanco (2004).
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caso non nos interesa a variación gráfica <i> /<y>, senón a variación fonética na vogal nuclear do ditongo [oj] / [uj], isto é, coita / cuita).
Para a nosa pescuda partimos do espolio directo dos textos, realizado
tanto na edición do Cancioneiro da Ajuda de Carolina Michaëlis de Vasconcellos (Michaëlis de Vasconcellos 1990) coma na compilación Lírica
Profana Galego-Portuguesa (Brea 1996), cotexando en cada caso as lecturas que estes ofrecen coas edicións facsímiles de A, B e V (véxase bibliografía) e no caso de A comparando a información obtida coa fornecida por
Maria Ana Ramos no estudo que acabamos de amentar, que ofrece listaxes
case exhaustivas das ocorrencias das variantes en foco (Ramos 2008, II,
204-206, 321-22, 343-44, 349, 381-87, 395-99). Complementariamente,
servímonos de ferramentas que permiten procuras automáticas: o Tesouro
Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG), o Projeto littera ou
Glossa (á que soamente accedemos co traballo practicamente rematado).
Será escusado relembrar que unha pesquisa como a que abordamos
no presente contributo é posible porque as scriptae medievais carecían da
fixación e uniformidade das escritas modernas estandarizadas, de maneira
que por vía da regra os textos medievais exhiben un rango moito más amplo
e unha frecuencia moito máis elevada de variación ca os textos actuais.
De todos os xeitos, o corpus da lírica galego-portuguesa transmitido polos
cancioneiros trobadorescos caracterízase por unha visible regularidade
formal, como resultado da aplicación notablemente rigorosa de criterios
de homoxeneización tanto das grafías coma da propia substancia da lingua, isto é, da imposición dunha norma scriptolongüística definida sobre
o material que acollen(6). Con certeza, en estadios previos da tradición
manuscrita o material lingüístico que constitúe ese corpus era máis heterográfico do que aparece nos cancioneiros, ben que nun grao difícil de precisar e que en todo caso dependería do tipo de manuscrito: follas voantes,
recollas individuais, compilacións de diverso carácter. Sexa como for, os
textos trobadorescos foron recollidos nos cancioneiros despois de sufriren
sucesivas operacións de revisión / adaptación, operacións que implicaron
peneiras acumulativas de variantes consideradas anómalas, as cales foron
substituídas polas formas adoptadas como ‘normais’ polos respectivos
compiladores.
(6) Falta unha caracterización scriptolingüística minimamente pormenorizada dos apógrafos
italianos, máis alá de xeneralidades do tipo de uso <lh> e <nh> de B/V fronte a de <nn>
e <ll> de A, emprego de <mh> (como dígrafo ou con <h> representando o iode?) e maior
utilización de <j>, <y> e <h> neles, etc.
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Esas revisións homoxeneizadoras deberon ser especialmente intensas
no caso das ‘grandes’ compilacións primitivas (isto é, as que non son total
ou maioritariamente copia doutras precedentes), en que os respectivos compiladores se aplicaron á uniformización ortográfica dun material que era,
dependendo da cantidade, calidade e diversidade de fontes empregadas,
especialmente polimórfico. Pero por outra parte eses criterios raramente
se aplicaron cunha regularidade absoluta, nin nun caso nin no outro, e isto
resulta crucial para nós, pois o resultado conseguido non atinxiu en ningún
dos códices unha uniformización total, senón que acabaron quedando vestixios (variantes residuais anómalas) máis ou menos conspicuos do substrato ou substratos scriptolingüísticos previos aos que Maria Ana Ramos
se refería na cita que reproducimos atrás. Convirá advertir que deica en
diante, denominaremos variante normal á que presenta unha frecuencia
máis elevada e unha distribución regular nun determinado corpus e que
por tanto corresponderá coa norma subxacente a este, e variante anómala
á que presenta unha frecuencia baixa e / ou unha distribución irregular no
mesmo, que adoito corresponderá a aqueles residuos gráficos procedentes
da tradición manuscrita previa á dita norma.
Como é sabido, os criterios scriptolingüísticos aplicados en A dunha
banda e no antecedente común de B/V doutra foron diverxentes en bastantes aspectos. Non obstante, como dixemos, dadas as prácticas escriturais
correntes na idade media, non se adoita dar o unha aplicación absolutamente regular do criterio normalizador, senón que se realiza un tratamento
tendente á uniformización, que case nunca dá como resultado a homoxeneidade completa. Así, en B/V atópanse casos de grafía <ll> en lugar de
<lh>: trátase dunha anomalía que aparece en casos puntuais. Endebén, os
dous apógrafos seiscentistas tenden a coincidir nos casos en que se rexistra
esa anomalía, así que, se existisen dúbidas, esa coincidencia fai evidente
que a variante remonta ao seu antecedente.
Xa que logo, cando analizamos a variación scriptolingüística en textos
medievais, e igualmente, cando comparamos uns testemuños con outros,
temos que traballar segundo un método probabilístico, en base a criterios
de frecuencia relativa e de dispersión, é dicir, de cantidade e porcentaxe
dunhas e outras variantes e de distribución, aleatoria ou nesgada, destas
variantes ao longo do corpus considerado. Partimos dun principio que no
noso traballo adquire valor heurístico, e que teremos ocasión de ilustrar
máis adiante: as variantes anómalas que aparecen en A, B e V proceden
por vía da regra dun substrato anterior, no senso de que non foron sobreimpostas polos copistas deses cancioneiros senón que reflicten un estadio

Variación scriptolingüística e estratigrafía comparada de A e B

479

mediata ou inmediatamente previo da tradición manuscrita. Isto é obvio
no caso dos apógrafos italianos, pois non parece verosímil que escribáns
traballando en Italia a comezos do século XVI fosen intervir para emendar
a grafía ou a lingua nos textos excepto dun xeito superficial e en ocasións
puntuais. A nosa afirmación debe entenderse tamén referida ao antígrafo
destes apógrafos, o cancioneiro α* (probablemente identificable co perdido
Livro das cantigas do conde de Barcelos) e, no caso de existiren códices
interpostos entre este e os apógrafos, tamén se aplicaría a estes(7). Obviamente, poden darse excepcións, que terán carácter aleatorio e por tanto
unha distribución azarosa. O ruído que provocan estas excepcións será
tanto máis perturbador canto menor frecuencia teña a variante e máis reducido sexa o corpus considerado.

2.1. VARIACIÓN EN B: OER / OUVER
A primeira serie de variantes que imos considerar é de tipo morfofonolóxico, pois agrupa as formas oer- oera- oesse do futuro de subxuntivo,
antepretérito de indicativo e pretérito de subxuntivo do verbo aver (Monteagudo 2008, 370-77). Deste tipo de variantes rexístranse só dezanove
ocorrencias en dezaoito cantigas, exclusivamente nos apógrafos italianos,
de maneira que cando existe unha réplica en A da cantiga correspondente
de B, a forma que aparece no Cancioneiro da Ajuda é a normalizada ouverouvera- ouvesse. Pola contra, nos tres casos en que a cantiga correspondente de B posúe réplica en V, este ofrece a mesma variante anómala ca
aquel. Canto á distribución das variantes anómalas en B, case todas as ocorrencias se atopan entre B 38 (Osoyro Eanes) e B 166 (Martin Soarez)
–dezaseis–, ou, máis precisamente, entre B 38 e B 134 (ver Anexo e tabela
nº 2) –quince.
Chama a atención a súa concentración nos trobadores máis antigos,
ausentes de A tal como chegou a nós pero probablemente presentes en A1
antes de que lle afectase a lagoa inicial que lle mutilou os primeiros cadernos: Osoyro Eanes, Roy Gomez o Freyre, Fernan Rodriguez de Calleyros
e Pero Garcia de Ambroa. Se a estes sumamos os nomes dos tres primeiros
autores que encabezan A no seu estadio acéfalo actual (Vasco Fernandez
Praga e Johan Soarez Somesso, aos que engadimos Nuno Eanes Cer(7) Para a discusión sobre o ramo da tradición manuscrita que desemboca nos apógrafos italianos, véxase D’Heur 1974 e 1984, Gonçalves 1976, 1983, 1991 e 1993, Ferrari 1979, Tavani
1988, 53-178 e Oliveira 1988.
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zeo(8)), daremos conta da case totalidade das ocorrencias. Unha ocorrencia máis aparece noutro autor da serie inicial de B e A: Martin Soarez. A
variante rexístrase tamén en tres autores colocados nos cancioneiros lonxe
dos devanditos: Gonçalo Eanes do Viñal, Johan Garcia de Guillade e Bernal de Bonaval. Discutimos a súa situación no noso traballo antecitado
(Monteagudo no prelo).
Como explicar o fenómeno da distribución tan desigual desta variante
en B? A nosa hipótese, sobre a que tornaremos nas conclusións da presente
achega, é que era peculiar dunha tradición manuscrita específica dos autores
con textos recollidos nese sector inicial (ou moito máis frecuentes do que
nos autores presentes no resto do cancioneiro): Osoyro Eanes, Roy Gomez,
Fernan Rodriguez de Calleyros, Pero Garcia de Ambroa, Fernan Paez de
Tamallancos (?), Vasco Fernandez de Praga, Johan Soarez Somesso, Nuno
Eanes Cerzeo e Martin Soarez.

2.2. VARIACIÓN EN B: NULLO, NULLA / NULHO, NULHA
Imos tratar agora unha variable puramente gráfica, que, simplificando,
opón <ll> / <lh>, e que soamente é pertinente pescudar nos apógrafos italianos, visto que no Cancioneiro da Ajuda a grafía normal para a consoante
lateral palatal é <ll> (Rodríguez Guerra / Varela Barreiro 2007, 536-38;
Ramos 2008, II, 561-96). Pola contra, en B/V a grafía habitual para a
mesma consoante é <lh>, a cal, é de supoñer, en moitos casos foi sobreimposta corrixindo grafías anteriores, como resultado da aplicación dun criterio normalizador por parte do compilador do Livro das Cantigas, ou, no seu
caso, dos cancioneiros parciais que foron incorporados a este(9). Endebén,
chama poderosamente a atención o feito de que para o cuantificador nulho,
nulha (segundo a representación normal nos apógrafos italianos) en B/V
tamén se rexistra unha variante gráfica <ll> (nullo, nulla), fenómeno que
loxicamente debemos atribuír a lapsus do copista ou copistas do antígrafo
dos apógrafos italianos. Deste xeito, no proceso de copia deste terían sido
reproducidas inadvertidamente as formas do seu exemplar (ou dos distintos
(8) Coidamos que este trobador debeu estar en A1 cabo dos anteriores; véxase Monteagudo no
prelo e, sobre a súa cronoloxía, Souto 1994.
(9) O testemuño tanto de A canto do Pergamiño Vindel convida a pensar que, ao menos na
segunda metade do século XIII, nos manuscritos trobadorescos a grafía corrente para a consoante en aprezo debeu de ser <ll>, mesmo aceptando que seguramente se deu un maior grao
de heterografía (con variantes como <l>, <li>, <lli> …) cá que exhiben estes dous manuscritos (Monteagudo 2006).
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exemplares) que estaban a trasladar no canto de corrixilas segundo o criterio regularizador que impuña o uso de <lh>. Esas formas –ou boa parte
delas– pasaron despois a B e V. Dito sexa de camiño, este fenómeno adoita
ser ignorado polos editores, ás veces mesmo no aparato crítico.
A reiteración de ocorrencias de nullo, nulla con grafía <ll> nos apógrafos italianos xa nos pareceu rechamante cando realizamos un estudo gramatical deste cuantificador nos cancioneiros (Monteagudo 2008, 293-312),
e foi por iso que nos propuxemos realizar unha pescuda máis minuciosa do
fenómeno. Así, nun espolio directo sobre os textos rexistramos un total de
210 rexistros deste cuantificador (con distintas grafías) nos tres cancioneiros. A maior parte destas corresponden á forma nulha, do feminino singular, xa que o masculino nulho é menos usado e o plural nulhas é moi raro
(nulhos non se rexistra)(10). Pois ben, nos apógrafos quiñentistas rexistramos trinta e oito formas grafadas con <ll> (preto do 20% do total de formas
do indefinido no conxunto dos cancioneiros) que aparecen en trinta e catro
textos de dezanove autores (véxase Anexo e tabela nº 2)(11). Endebén, se
reparamos na distribución das variantes anómalas en B, comprobamos que
boa parte das ocorrencias se concentran no sector inicial deste cancioneiro:
máis precisamente, desde B 55 (Fernan Rodriguez de Calleyros) ata B 180ª
(Nuno Fernandez Torneol) aparecen vintecinco rexistros, o que significa
dous terzos do total de ocorrencias dese cancioneiro.
A frecuencia desta variante é especialmente elevada desde B 55 ata
B 140, intervalo onde se acumulan máis da metade do total de rexistros
(vinteún) en composicións correspondentes a cinco autores: Fernan Rodriguez de Calleyros (tres formas con <ll> / tres con <lh>), Vasco Fernandez
Praga (dez <ll> / tres <lh>), Johan Soarez Somesso (catro <ll> / un <lh>),
Nuno Eanes Cerzeo (tres <ll> / un <lh>) e Pero Vello de Taveyrós (un <ll>
/ ningún <lh>)(12). A listaxe ata B 185ª (última cantiga de Nuno Fernan(10) No cómputo total de 210 formas non se inclúen as formas repetidas cando un texto está copiado en varios cancioneiros, nin as que aparecen reiteradas no refrán dalgunhas cantigas. A
diferenza cos 243 rexistros que ofrece o TMILG (null* + nulh*) ou 246 que ofrece o Projeto
Littera débese basicamente a que non contamos as segundas, isto é, as que se reiteran en
refrán.
(11) Incluímos nesa cifra dous rexistros de nulla con <ll> en V que aparecen con <lh> en B, pero
que con certeza estaban con <ll> no antecedente común de ambos os dous cancioneiros (pois
non é de crer que o copista de V transcribise con <ll> formas que aparecían con <lh> no seu
exemplar). Non incluímos na cifra as formas duplicadas cando un texto está copiado nos dous
cancioneiros.
(12) As cifras refírense unicamente ás cantigas de cada autor copiadas no intervalo do cancioneiro
que estamos a considerar. Conteñen cadansúa variante con <lh> do cuantificador indefinido
as cantigas do sector inicial de B correspondentes a Osoyro Anes, Munio Fernandez de
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dez Torneol) complétase con Martin Soarez (un <ll> / catro <lh>), Ayras
Carpancho (dous <ll> / un <lh>), e Nuno Fernandez Torneol (un <ll> /
un <lh>). En total, desde B 37 a B 185ª rexístranse corenta e tres formas
do indefinido, das cales vinte e cinco están grafadas con <ll> e dezaoito
con <lh>: as variantes anómalas son, pois, amplamente maioritarias neste
sector. De feito, entre B 92 (Vasco Fernandez Praga) e B 140 (Pero Vello
de Taveyros) case todas as formas do indefinido que se rexistran aparecen
grafadas con <ll>: dun total de dezanove, dezasete presentan <ll>, por dúas
con <lh>. Isto singulariza de xeito moi notable os ciclos dos dous trobadores citados, mais Johan Soarez Somesso e Nuno Eanes Cerzeo.
A explicación deste fenómeno confróntanos cunha cuestión moi interesante: será debido a que ese sector de α* foi copiado por unha man distinta
ao resto do cancioneiro, máis laxa na ‘corrección’ das primitivas grafías
con <ll> cás outras mans? Será que para os textos dese sector (ou boa parte
deles) os compiladores de α* empregaron un exemplar específico, que contiña máis grafías <ll> ca o exemplar (ou exemplares) que serviron de fonte
para o resto do cancioneiro? Non dispoñemos de argumentos concluíntes,
pero o conxunto de indicios que analizamos no presente traballo convidan
a dar máis verosemellanza á segunda hipótese.

2.3. VARIACIÓN EN A: VÓS / VUS / V9; VUSCO - CONVUSCO
O pronome persoal de P5 con función de suxeito vós é representado normalmente nos cancioneiros como <uos>, pero en A aparece a variante anómala <uus> e a súa forma abreviada <u9>, formas ambas que neste códice
son normais para representar o pronome átono vos (Michaëlis 1990, I, p.
94 do “Glossário”). Estas dúas variantes anómalas rexístranse nun total de
vinte ocorrencias en dezasete cantigas de oito autores; do total de vinte,
dezasete aparecen entre A 7 (/B 97) e A 59 (/B 170): once en Martin Soarez,
Mirapeyxe, Roy Gomez Freyre e Fernan Paez de Tamallancos, mentres que as de Ayras
Moniz de Asma, Diego Moniz, Fernan Figueyra de Lemos, Gil Sanchez e Pero Garcia de
Ambroa non conteñen ningunha ocorrencia. De calquera maneira, é de notar a grafía <l> no
topónimo que vai unido ao patronímico do trobador Fernan Paez de Tamallancos, seguramente reproducida polos copistas do Livro das Cantigas por descoñecemento da pronuncia
real do vocábulo: Tamalancos (B 74, así tamén en C) ou Talamancos (B 1334). O topónimo
aparece escrito Tamallancos ou Tamallangos en documentos latinos dos séculos IX ao XIII
(un deles precisamente na mención a Fernan Paez). Por tanto, nas variantes Tamalangos /
Talamancos, que tamén se rexistran en documentos latinos dos séculos XII e XIII, o <l>
representa a consoante palatal. En documentos en galego dos séculos XIV e XV aparecen as
dúas variantes gráficas: Tamallancos e Tamalancos. Os datos están tirados do CODOLGA
para os documentos en latín, do TMILG para os documentos en galego.
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dúas en Vasco Fernandez de Praga, unha en Johan Soarez Somesso e tres
en Pay Soarez de Taveyros. Salta a vista a coincidencia entre a área de dispersión de oer-oera-oesse (B) e de vus- u9 (A), como se pode comprobar
na tabela nº 2.
A variante vusco- convusco, relacionada coa anterior, é aínda máis
rara e atópase tamén, salvo unha única excepción, soamente en A (Álvarez Blanco 2004, 48-51). Dos dez rexistros levantados, nove atópanse no
códice ajudense(13), en oito ocasións en cantigas con correspondente en B,
onde aparecen sempre as variantes normais vosco – convosco(14) (véxase
tabela nº 2). As catro primeiras ocorrencias atópanse no treito que vai de
A 3 (Vasco Fernandez Praga) a A 36 (Pay Soarez de Taveyros), pasado
por Johan Soarez Somesso (A 17 e A 22); as outras cinco aparecen espalladas polo resto do códice: A 116 (Fernan Garcia Esgaravuña), A 161 e
A 178 (Johan Soarez Coello), A 222 (Pero Gomez Barroso) e A 258 (Fernan Vello). Como se ve, cinco dos sete trobadores citados rexistran tamén
variantes de tipo vus- u9 (= vós). Neste caso, se admitimos que esas variantes se atopaban no exemplar de A (probablemente cunha frecuencia maior
da que teñen neste cancioneiro), deberon ser filtradas polos copistas do
Livro das Cantigas, que tamén se servirían daquel mesmo exemplar ou
dunha copia deste, e compróbase que non terían deixado escapar ningunha
ocasión de ‘corrixir’ as hipotéticas ocorrencias da variante anómala.
Que conclusións podemos extraer do que levamos exposto sobre as
catro variantes devanditas? Unha obvia, é a tendencia das variantes anómalas a concentrarse no sector inicial de B e A. As dúas hipóteses máis
verosímiles para explicar o fenómeno serían a presenza máis frecuente das
ditas variantes en tradición(s) manuscrita(s) específica(s) correspondente a
ese sector e autores, ou ben un celo normalizador menos atento do copista
ou copistas do dito sector no antecedente de B/V. A segunda hipótese non
pode descartarse para a variante nullo, nulla de B, pero semella inverosímil nos outros casos: a concentración de oer-oera-oesse, vus-v9 (= vós) e
convusco no sector inicial de B (caso da primeira) e de A (caso da segunda
e a terceira) parece apuntar claramente a que ao menos Vasco Fernandez
Praga, Johan Soarez Somesso, Pay Soarez de Taveyros e Martin Soarez
(13) A que figura nos apógrafos italianos rexístrase nunha cantiga de Johan Zorro (B 1157 / V
759).
(14) No estudo citado no texto non se tivo en conta a variante convusc’ de A 161, v. 16. Debemos
advertir que non realizamos unha revisión sistemática dos resultados ofrecidos polos autores
dese estudo, polo que non descartamos que poida haber máis rexistros, tanto en A coma,
especialmente, en B.
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compartillaron unha tradición específica común, da que probablemente
formaron tamén parte Fernan Rodriguez de Calleyros e algúns dos trobadores veciños a este en B.

VARIACIÓN EN A E B: CUITAR- CUITA / COITAR- COITA
Finalmente, analizaremos a distribución en A e B das variantes do ditongo
[oj] – [uj] nas voces coita / cuita e as súas relacionadas, como coitado /
cuitado, coitar / cuitar. Nunha primeira procura no TMILG, para voces coa
raíz coit- (con <i> ou <y>) relacionadas con coita, recuperamos 1.358 ocorrencias (sen contar as formas duplicadas ou triplicadas por apareceren en
cantigas copiadas varios cancioneiros); mentres que coa raíz cuit- obtemos
cincuenta e oito. No Anexo e a tabela nº 2 ofrecemos os resultados da nosa
procura. Resumímolos a seguir:
1– Tal como suxería a primeira consulta do TMILG, nun cómputo global as variantes con [ui] tipo cuita son claramente minoritarias fronte a
coita. Nos tres cancioneiros localizamos un total de oitenta e catro ocorrencias das variantes anómalas, das cales sesenta e dúas en A e vinte en B (15).
Tales variantes corresponden a vintedous autores.
2 – Como as cifras anteriores poñen de vulto, o groso das variantes de
tipo <cuit-> ocorren no Cancioneiro da Ajuda. En concreto, en A contabilizamos cincuenta e catro rexistros de cuit(a), seis de cuitad(o) e dous do
verbo cuitar (cuitar, cuitades); en B recuperamos tres ocorrencias de cuita,
dezaseis de cuitado e unha de cuitando (vinte en total); en V recollemos
trece rexistros, unicamente de cuitad(o), catro dos cales non se atopan en B
(véxase Anexo). Como axiña veremos, no sector en que A e B coinciden, o
primeiro presenta bastantes máis variantes anómalas ca o segundo. Xa que
logo, a diferenza do que puidera hipoteticamente ter ocorrido con nullo,
no caso vertente o presunto copista do sector inicial do antígrafo de B tería
sido máis coidadoso na ‘normalización’ de formas desviantes.
3 – Efectivamente, case todas as composicións de A en que se rexistran
as variantes de tipo cuit- (trinta e tres en total) están recollidas tamén en
B. Soamente tres, con cadansúa forma, carecen do correspondente no apógrafo italiano (véxase Anexo). Pois ben, nas outras trinta cantigas aparecen
cincuenta e nove formas en <ui>, e destas, a inmensa maioría (cincuenta e
sete) son replicadas en B por formas en <oi>. Só en dous casos, as formas
(15) Téñase en conta que dúas destas computan tanto en A coma en B. Por outra banda, V presenta
catro ocorrencias que non aparecen en B.
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correspondentes de B presentan tamén ditongo <ui>: cuita A 66 / B 178
(Ayras Carpancho) e cuitado A 75 / B 188 (Nuno Fernandez Torneol). Pola
contra, noutros dez casos, formas coitado de A son correspondidas, contra
a tendencia xeral, por formas cuitado de B. Interésanos salientar os tres primeiros rexistros: A 20 / B 113 (Johan Soarez Somesso), A 60 / B 171 (Martin Soarez) e A 67 / B 179 (Ayras Carpancho). Por parte, B ofrece cadansúa
ocorrencia de cuita e cuitando en cantigas sen correspondencia nos outros
cancioneiros. Por tanto, o copista de A foi máis tolerante (ou despistado)
coa variante cuita ca o seu colega ou colegas que trasladaron o antígrafo de
B, mentres que estes tenderon a tolerar mellor a variante cuitado.
4 – Pero a distribución das formas en <ui> dentro de A é moi desigual:
cincuenta e tres do total das sesenta e dúas ocorrencias neste cancioneiro
atópanse antes de A 52 (/B 164), e só dúas despois de A 95 (/B 202). Se comparamos a frecuencia relativa de variantes de tipo cuit- coa de variantes de
tipo coit- na sección inicial de A (isto é, ata A 95), atoparemos que entre A 1
e A 11 (Vasco Fernandez Praga) só se rexistra unha ocorrencia de coita (en
A 1), fronte a vinteunha de tipo cuita; mentres que entre A 12 e A 29 (Johan
Soayrez Somesso) aparecen doce casos de cuita fronte a vinteún de coita.
Desde A 29 ata A 60 (Pay Soarez de Taveyros, Pero Vello de Taveyros e
Martin Soarez), a frecuencia de ambas as variantes iguálase: vinte de tipo
cuita fronte a outras tantas de tipo coita. A partir de aí e ata A 95 (Ayras
Carpancho, Nuno Fernandez Torneol e a primeira metade de Pero Garcia Burgales), as primeiras son claramente minoritarias: seis de tipo cuita
fronte a cincuenta e dúas de tipo coita. Catro trobadores contiguos acumulan máis das catro quintas partes (cincuenta e catro) dos rexistros totales
desta variante en A: Vasco Fernandez de Praga (A 1–11: vintedúas ocorrencias), Johan Soarez Somesso (A 18–26: doce), Pay Soarez de Taveyros (A
32 e A 39: tres) e Martin Soarez (A 41–54: dezasete).
É interesante notar que en Somesso e Martin Soarez as composicións
que presentan variantes en <ui> aparecen agrupadas entre si, mentres que
as variantes en foco deixan de aparecer nas últimas composicións de cada
ciclo: no caso do primeiro, todas se atopan entre A 18–26 e non aparece
ningunha entre A 27–29; no caso do segundo, están todas en A 41–46 e A
51–54 e non se rexistra ningunha entre A 47–50 nin A 55–61. Isto pode ser
un indicio de que as cantigas que presentan variantes en <ui> tiveron unha
tradición manuscrita independente.
5 – No atinxente a B, o primeiro que chama a atención é que das vinte
variantes en <ui>, só tres corresponden a cuita, as restantes corresponden
a cuytado (agás un cuytando): está claro que a variante en [uj] lle resul-
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taba máis admisible ao copista ou copistas do antígrafo de B na posición
átona ca non na tónica. As variantes seguen presentando unha frecuencia
máis alta no sector que nos interesa, pero neste caso a diferenza non é tan
avultada coma nas variantes anteriores: así, no intervalo que vai de Vasco
Fernandez Praga a Martin Soarez rexístranse catro ocorrencias da variante,
ata Nuno Fernandez Torneol son sete, se incluímos a Pero Garcia Burgales
chegamos a oito.

3. CONCLUSIÓNS
Tornamos ao noso principio: as variantes en <ui> que aparecen en A e B/V
son, por vía da regra, primitivas, no senso de que non foron sobreimpostas
polos copistas deses manuscritos nin os do antígrafo dos apógrafos quiñentistas. Se presupoñemos, como é xeralmente aceptado, un antecedente
común aos dous ramos da tradición manuscrita –o esquerdo, representado
por A, e o dereito, representado por B /V–, dos datos expostos temos que
deducir que as variantes en <ui>, moito máis frecuentes en A, remontan a
ese antecedente, mentres que as variantes en <oi> que aparecen en lugar
daquelas en B/V son o resultado do labor normalizador dos amanuenses
que copiaron o seu antígrafo común, o Livro das Cantigas. As once ocorrencias de formas en <ui> de B que corresponden a formas en <oi> de A
mostran que tamén os copistas deste tenderon a corrixir formas en <ui> do
exemplar que copiaban, ben que seguramente de xeito menos sistemático
ca os copistas que interviñeron na compilación do Livro das Cantigas. A
impresión resultante é que o celo corrector desta variante foi crecente por
parte dos primeiros, mentres que no caso do antecedente de B/V a dilixencia rectificadora inicial só afrouxou en B 171-191 (cinco ocorrencias da
variante anómala: Martin Soarez, Carpancho, Torneol e Burgales) e B 424448 (catro ocorrencias da variante anómala: Guillade, Talaveira (dúas) e
Bonifaz Calvo), sectores en que, conxecturamos, as fontes debían ser especialmente pródigas en variantes en <ui>.
Se temos en conta a cronoloxía dos testemuños e a súa relativa proximidade (non só temporal) aos respectivos orixinais, e se engadimos a isto
o feito de que nos cancioneiros os autores están ordenados de maior a
menor antigüidade (sendo este criterio seguido con especial coidado en A,
ao menos nos primeiros cadernos que chegaron a nós), imponse a conclusión de que as variantes en <ui> eran máis frecuentes (non necesariamente
exclusivas e talvez nin sequera maioritarias en todos os casos) nos manuscritos que recollían a obra dos trobadores máis antigos. Á luz dos datos de
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frecuencia e distribución destas, diríase que o compilador do antígrafo de
A manexou unha fonte que lles daba clara preferencia, e na que ao menos
figuraban composicións de Vasco Fernandez de Praga (todas ou a maioría),
Johan Soarez Somesso, Pay Soarez de Taveyros e Martin Soarez (bastantes
delas), e probablemente tamén de Fernan Rodriguez de Calleyros e dalgúns
trobadores contiguos a el en B, e mais de Ayras Carpancho, Nuno Fernandez Torneol e Pero Garcia Burgales (no caso do último, só unha parte). Ora,
este grupo de autores constituiría o núcleo do hipotético Cancioneiro dos
cabaleiros postulado por Resende de Oliveira (1994, 179).
Pola nosa banda, observamos que se na serie inicial de A (de Fernan Rodriguez de Calleyros ou Vasco Fernandez Praga a Martin Soarez)
pode individualizarse un estrato lingüístico definido, os autores seguintes
(de Ayras Carpancho a Pero Garcia Burgales) semellan conformar outro
estrato, próximo ao anterior pero lixeiramente diferente, onde as variantes
de tipo <ui> son menos frecuentes. Por parte, non debe ser casualidade
que precisamente aquel grupo inicial de trobadores coincida tamén na
moito máis insólita variante de tipo oer, o que se vén sumar aos datos que
fomos ofrecendo antes sobre a heteronomía dos catro primeiros autores de
A (véxase tabela nº 1). De feito, unha visión de conxunto dos fenómenos
analizados no presente traballo suxiren un proceso de acrecento acumulativo da tradición en forma de ‘efeito bola de neve’(16). Así, a distribución
dunha serie de variantes como as sinaladas na tabela nº 1 máis a variante
oer- oera- oesse suxire con forza a existencia dun Cancioneiro primitivo,
que acollería composicións (maioritariamente do xénero de amor) de
[Osoyro Eanes, Roy Gomez Freyre, Fernan Rodriguez de Calleyros, Fernan Paez de Tamallancos, Pero Garcia de Ambroa](17), Vasco Fernandez
de Praga, Johan Soarez Somesso, [Nuno Eanes Cerzeo] e Martin Soarez.
A presenza esporádica dalgunha destas variantes noutros autores (como
[Gonçalo Eanes do Viñal], Johan Garcia de Guillade ou [Bernal de Bonaval]), pode ser aleatoria, pero tamén pode ser indicativa de relacións destes
autores con aqueles, ou ao menos da súa proximidade cronolóxica.
A partir dese Cancioneiro primitivo, engadindo un acrecento, puido
compilarse un Cancioneiro dos cabaleiros (retomamos a feliz denominación de Resende), que tería como núcleo central (isto é, como trobadores
cun maior número de composicións) [Fernan Rodriguez de Calleyros,]
Vasco Fernandez Praga, Johan Soarez Somesso, Pay Soarez de Taveyros,
(16) A expresión é de Ramos 2008, I, 487, aínda que esta estudosa a aplica á compilación de A.
(17) Colocamos entre corchetes os autores ausentes de A tal como chegou a nós, pero talvez presentes en A1.
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Martin Soarez, probablemente [Nuno Eanes Cerzeo, Lopo Lias,] Ayras
Carpancho e Torneol. Este cancioneiro puido experimentar outro acrecento
posterior e xurdiría así un Cancioneiro cabaleiresco ampliado, que correspondería coa hipótese proposta por Resende de Oliveira.
Finalmente, chama a atención o fenómeno de concentración das variantes vertentes no cancioneiro amoroso de cada trobador. Como interpretar
o feito de que estas variantes aparezan cunha frecuencia moito máis baixa
–ou nula– nas seccións de cantigas de amigo e satíricas dos trobadores?.
Significará isto que o Cancioneiro primitivo que os recolleu só contiña cantigas de amor? Deixamos agora no aire estas preguntas, para as que ofrecemos unha tentativa de resposta noutro traballo (Monteagudo no prelo).
Confiamos en que a nosa exploración da variación scriptolingüística
e a nosa tentativa de interpretación en clave estratigráfica sirva para avanzar na necesaria debulla da (proto-)tradición previa ao Cancioneiro da
Ajuda tanto no nivel meso (compilacións de varios autores) canto no nivel
micro (autores e composicións individuais), tarefa que necesariamente se
debe apoiar na análise pormenorizada deste cancioneiro en comparanza
cos outros dous testemuños principais da lírica trobadoresca galego-portuguesa, principalmente co Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Ábresenos
así unha fiestra sobre o panorama dunha (proto-)tradición máis plural e
variegada, tamén máis confusa e intricada, talvez á derradeira inextricable;
pero tamén máis rica e desafiante, e probablemente tamén máis próxima
á realidade histórica. Agardamos ter contribuído a decruar este terreo que
adiviñamos prometedor, pero tamén aventurado e extremadamente difícil
de explorar. Gustaríanos que outros investigadores se animarán a mapealo;
pola nosa banda, comprometémonos a continuar ofrecendo o noso contributo.
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Tabela 1. Variantes scriptolingüísticas en A
Ajuda

Bib. Nac.

j

sç, c> ç

z<>ç

ss <> s

I / Vasco Fernandez Praga

A 1-13

B 91-103

4

3

1

5

I/ Johan Soayrez Somesso

A 14-30

B 107-23

5

4

3

5

II/ Pay Soarez de Taveyros

A 31-39

B 146-50

3

4

1

II/ Martin Soarez

A 40-61

B 151-171

7

10

19

20

Caderno / AUTORES

Total cadernos I + II

1
12

5

23

III/ Anón. 1 RGdBriteyros?

A 62-63

B 173-174

III/ Ayras Carpancho

A 64-67

B 176-79

III/ Nuno Rz. Candarey

A 68-69

B 181b-82

III- IV/ Nuno Fdez Torneol

A 70-81

B 183-85a

IV / V Pero Garcia Burgales

A 82-110

B 186a-223

9

V/ Johan Nunez Camanes

A 111-113

B 224-226

1

V/ Fernan Garcia Esgaravuña

A 114-128

B 230-243

VI/ Roy Queymado

A 129-143

B 250-264

2

VI/ Vasco Gil

A 144-156

B 267-272

2

1

1

A 157

-

VI-VII/ Johan Soarez Coello

A 158-179

B 316-330

7

3

2

6

VIIa/ Johan Perez de Aboin

A 180-184

-

1

A 185

-

VIII/ Roy Paez de Ribela

A 186-198

B 337-349

IX/ Johan Lopez d’Ulloa

A199-209

B 350-360

IX/ Fernan Gz. de Seavra

A 210-221

B 384-391

IX/ Pero Gomez Barroso

A 222-223

B 392-393

IX/ Afonso Lopez de Bayan

A 224-225

B 395-396

X/ Men Rodriguez Tenoyro

A 226-227

B 397-403

X/ Johan Garcia de Guillade

A228-239

B 418-24

X/ Estevan Fayan

A 240-241

B 428-429

X/ Johan Vz. de Talaveyra

A 242-245

B 430-433

1

X-XI/ Pay Gomez Chariño

A 246-256

B 811…

2

XI/ Fernan Vello

A 257-264

B 434-442

XI/ Bonifaz de Genova

A 265-266

B 449-450

XI-XII/ Anónimo 3

VI/ Johan Perez de Aboin?

VIII/ Anónimo 2

A 267-276

-

XII/ Anónimo 4

A 277

-

XII/ Anónimo 5

A 278-280

-

2

1
1
1

8

1
2

4

1
1

1

2

6

1

3

3

2

3

12

1

1

3
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XIII/ Pedro Eanes Solaz

A 281-284

B 1219-20

XIII/ Fernan Padron

A 285-287

B 976-978

1

XIV/ Pero da Ponte

A 288-292

B 979-983

1

XIV/ Vasco Rz. de Calvelo

A 293-302

B 991-997

Total ocorrencias en A

30

45

9

79

Tabela 1.- Variantes scriptolingüísticas en A: uso de <j>, <sç> e <c> por <ç>, <z> por
<c> e viceversa, <s> por <ss> e viceversa. As cifras indican o número de ocorrencias
en A. Fonte: Elaboración propia a partir de Ramos 2008, II.
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Tabela 2. Distribución das variantes estudadas en A e B (sector inicial)
AUTORES

Biblioteca Nacional

Ajuda

oer
1

nullo

vus

cuita

Osoyro Eanes

B 37-42

-

Monio Fernandez Mirapeyxe

B 44-5

-

Gil Sanchez

B 48

-

Roy Gomez o Freyre

B 49-50

-

2

Fernan Rodriguez Calleyros

B 51-72

-

3

Pero Garcia d’Ambroa

B 73

-

1

Fernan Paez de Tamallancos

B 74-78

-

Vasco Fernandez Praga

B 79-103 [91-103]

A 1-13

4

10

3

22 + 1

Johan Soayrez Somesso

B 104-128 [107-23]

A 14-30

2

4

3

12 + 1

Nuno Eanes Cerzeo

B 129-37

2

3

-

0+1

Pero Vello de Taveyros

B 140-1?

-

1

Pay Soarez de Taveyros

B 145-150 [146-50]

A 31-39

Martin Soarez

B 151-171

A 40-61

Anónimo 1 [RGdBriteyros?]

B 173-174 =>

A 62-63

Ayras Carpancho

B 175-179 [176-79]

A 64-67

Nuno Rodriguez Candarey

B 180-182 [181b-82]

A 68-69

Nuno Fernandez Torneol

B 183-185ª [183-84ª]

Pero Garcia Burgales

B 186a-223

Total (na tabela)
Total (no cancioneiro)

-

1

A 70-81

3

1

4

3+0

11

17 + 1

2

1+2

1

2+1
3+1

A 82-110
16
19

25
38

21
30

60 + 8
62 + 20

Tabela nº 2. Distribución das variantes estudadas en A e B (sector inicial). [I] oer-oeraoesse (en B); [II] nullo, nulla (en B); [III] vus (x vós) + convusco (en A); [IV] cuita,
cuitar, cuitado ( A + B) . Fonte: Elaboración propia.
Autor: en cursiva, os que están en B pero actualmente non en A, aínda que si talvez en A1
A cifra indica a cantidade de ocorrencias da correspondente variante.
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ANEXO: INVENTARIO DE OCORRENCIAS
OER, OERA, OESSE EN B / V
Osoyro Eanes: B 38, v. 27. Roy Gomez Freyre: B 49, v. 13, v. 32.
Fernan Rodriguez de Calleyros: B 55, v. 19; B 64, v. 9; B 71, v. 8. Pero
Garcia de Ambroa: B 73, v. 23. Vasco Fernandez de Praga: B 91 / A 1, v. 4;
B 92 / A 2, v. 22; B 93 / A 3, v. 15; B 95 / A 5, v. 11. Johan Soarez Somesso:
B 108 / A 15, v. 18; B 123 / A 30, v. 8. [Nuno Eanes Cerzeo: B 130, v. 22;
B 134, v. 18.] Martin Soarez: B 166 / A 54, v. 6.
Gonçalo Eanes do Viñal: B 710 / V 311, v. 26. Johan Garcia de Guillade: B 743 / V 354, v. 15. Bernal de Bonaval: B 1062 / V 653, v. 13.
NULLO, NULLA EN B / V (asterisco [*] para as que están en V e
non en B).
Fernan Rodriguez de Calleyros: B 55, v. 22; B 65, v. 2; B 70, v. 5.
Vasco Fernandez de Praga: B 82, v. 18; B 92 / A 2, v. 11, , v. 12, v. 14, v.
20; B 93 / A 3, v. 16; B 98 / A 8, v. 24; B 99 / A 9, v. 3; B 100 / A 10, v. 13;
B 101 / A 11, v. 28. Johan Soarez Somesso: B 119 / A 26, v. 15; B 121 / A
28, v. 3; B 123 / A 30, v. 11; B 124, v. 5. [Nuno Eanes Cerzeo: B 131, v. 6;
B 134, v. 9; B 135, v. 18. Pero Vello de Taveyros?: B 140, v. 8]. Martin
Soarez: B 160 / A 48, v. 16. Ayras Carpancho: B 176 / A 64, v. 9, v. 13.
Nuno Fernandez Torneol: B 180a / A 77, v. 16.
Roy Queymado: B 250 / A 129, v. 18; B 251 / A 130, v. 28. Pero Gomez
Barroso: B 393/ V 3*/ A 223, v. 6; B 405 / V 16*, v. 17. Fernan Vello:
B 437 / V 49 / A 260, v. 2. Johan Soarez Coello: B 686 / V 288, v. 13.
Gonçalo Eanes do Viñal: B 706, v. 17. Pero Garcia Burgales: B 1374 / V
982, v. 9. Johan Garcia de Guillade: B 1497 / V 1107, v. 6. Pero Mafaldo:
B 1514, v. 6. Estevan Fayan: B 1561, v. 12. Pero Garcia de Anbroa: B 1599
/ V 1131, v. 18. Pero da Ponte: B 1631 / V 1165, v. 10.
NULHO, NULHA EN B 43- B 184ª
Osoyro Eanes: B 43, v. 2. Munio Fernandez de Mirapeyxe: B 45, v. 4.
Roy Gomez Freyre: B 50, v. 5. Fernan Rodriguez de Calleyros B 52, v. 2;
B 58, v. 13; B 69, v. 15. Fernan Paez de Tamallancos: B 74, v. 24. Vasco
Fernandez de Praga: B 88, v. 2; B 90, v. 13. Johan Soarez Somesso: B
109, v. 5. Nuno Eanes Cerzeo: B 137, v. 3. Martin Soarez: B 144, v. 24; B
167, v. 10; B 167bis, v. 1. B 172, v. 2. Ayras Carpancho: B 178, v. 5. Nuno
Fernandez Torneol: B 184ª, v. 9.
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VUS E V9 POR VÓS EN A
Vasco Fernandez de Praga: A 7, v. 5; A 10, v. 1. Johan Soarez Somesso:
A 22, v. 20. Pay Soarez de Taveyros: A 32, v. 6; A 36, v. 12; A 38, v. 11.
Martin Soarez: A 46, v. 7, v. 10; A 47, v. 24; A 51, v. 14; A 52, v. 7; A 54, v.
5; A 55, v. 31; A 58, v. 14, v. 15, v. 26; A 59, v. 1. Johan Lopez de Ulloa: A
204, v. 8. Pay Gomez Chariño: A 249, v. 9. Fernan Vello: A 263, v. 9.
A / B : CUITA. Indícanse os casos de cuitar, cuitado; o subliñado para
B, asterisco para B e V cando non está en A, o signo = para cando a variante
aparece en dous testemuños.
Vasco Fernandez Praga: B 87*, v. 7; A 1 / B 91, v. 15, v. 20; A 2 / B 92,
v. 7, v. 21, v. 25; A 4 / B 94, v. 1, v. 3 (cuitados), v. 20, v. 23; A 5 / B 95, v.
7, v. 28; A 6 / 96, v. 17; A 7 / B 97, v. 1 (cuitades), v. 11, v. 25, v. 28; A 8 /
B 98, v. 27; A 9 / B 99 v. 1, v. 24 (cuitar); A 11 / B 101, v. 1 (cuitado), v. 4,
v. 10. Johan Soarez Somesso: A 17 / B 110, v. 16; A 18 / B 111, v. 5, v. 14;
A 20 / B 113, v. 13; A 20 / B 113*, v. 1 (cuitados), v. 16, v. 19, v. 24; A 23
/ B 116, v. 10; A 24 / B 117, v. 11, v. 26; A 25 / B 118, v. 2 A 26 / B 119, v.
14. [Nuno Eanes Cerzeo: B 141, v. 8 (cuitando)]. Pay Soarez de Taveyros:
A 32 / B 147, v. 13, v. 15 (cuitado). Martin Soarez: A 41 / B 153, v. 27;
A 42 / B 154, v. 3, v. 7, v. 14 (cuitado), v. 17, v. 20, v. 22; A 43 / B 155,
v. 6, v. 9 A 44 / B 156, v. 4; A 45 / B 157, v. 4; A 46 / B 158, v. 2, v. 8,
v. 15; A 51 / B 163, v. 9; A 54 / B 166, v. 9; A 60 / B 171*, v. 1 (cuitado).
Ayras Carpancho: A 66 = B 178, v. 4; A 67 / B 179*, v. 1 (cuytado). Nuno
Fernandez Torneol: A 71 / B 184, v. 19; A 75 = B 188, v. 2 (cuytado). Pero
Garcia Burgales: A 87 / B 191*, v. 1 (cuytado); A 88 / B 192, v. 9; A 95 / B
202, v. 6 (cuitado), v. 7.
Fernan Garcia Esgaravuña: A 119 / B 235*, v. 19. Vasco Gil: A 154,
v. 14. Johan Lopez de Ulloa: A 201 / B 352*, v. 1 (cuytado). Johan Garcia
de Guillade: A 234 / B 424* = V 36, v. 16 (cuytado). Johan Vasquez de
Talaveyra: A 243 / B 431* = V 43, v. 10 (cuytado), v. 16 (cuytado). Bonifaz Calvo: A 265 / B 448*, v. 19 (cuytado). Anónimo 5: A 280, v. 14. Vasco
Rodriguez de Calvelo: A 293 / B 994b* = V 582, v. 9 (cuytado).
B / V: CUYTADO (o asterisco con V cando a variante non está en B)
Don Denis: B 521a = V 114, v. 7; B 523b = V 126, v. 1; B 553 / V 156*,
v. 9; B 558 / V 161*, v. 4. Estevan Travanca: B 723 = V 324, v. 3. Afonso
Sanchez: B 784 / V 368*, v. 7. Martin de Caldas: B 1196 / V 801*, v. 2.
Ayras Paez: B 1286-87 = V 892, v. 4. Lopo Lias: B 1354 = V 962, v. 8
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Biblioteca Nacional (Colocci Brancuti). Cod. 10991. Reprodução facsimilada. Lisboa: Biblioteca Nacional / Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
1982.
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A NOVA ORTOGRAFIA TEM 25 ANOS
PORTUGUESE «NEW ORTHOGRAPHY» IS 25 YEARS OLD
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A reforma da ortografia de 1911 é, de longe, a mais apurada que a língua portuguesa teve. Foi originada numa teoria prudente, que concilia conservação
com modernização, foi executada rapidamente e teve a preocupação de facilitar o acesso à língua escrita de crescentes massas escolarizadas. Comparados
com ela, todos os posteriores empreendimentos normativos do domínio do
português são de qualidade e êxito inferiores. A chamada «nova ortografia»,
que ao fim de 25 anos continua a aguardar implementação geral, é das menos
más, mas tem sido prejudicada por uma gestão desastrosa das oportunidades
políticas
Palavras-chave: língua portuguesa, ortografia, grafémica

1911 orthographic reform is by far the most successful the Portuguese language has
had so far. Wisely supported by a theory that tried to conciliate conservatism with
modernization, it was quickly put in operation and aimed at facilitating the access
to reading and writing of new numbers of literate masses. Every later attempt at
normatization, in the Portuguese domain, compares poorly in terms of quality
and success. The «new orthography», so called in spite of its 25 years, is better
than most, but it is still waiting to be generally implemented, due to a hazardous political management.
Keywords: Portuguese language, orthography, graphemics
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Estamos em Maio de 2015. Desde há poucas semanas, acha-se instalado
entre os países que têm o português como língua oficial um desacordo ortográfico perfeito, que não sabemos como irá evoluir. Em Portugal, considera-se que entrou plenamente em vigor o «novo acordo», assim chamado
apesar de ter sido aprovado há um quarto de século, porque muitos ainda
não se conformaram com as suas novidades; mas já voltaremos a isso, para
ver se o advérbio «plenamente» tem alguma consistência. No Brasil, perdurará por mais algum tempo o período de transição que precede a entrada
em vigor da nova ortografia; esta é já bem visível na imprensa e na escrita
oficial, mas a antiga ortografia de 1943 continua a ser usada, quando muito
por inércia, enquanto se ouvem vozes políticas clamando por uma novíssima ortografia a definir, diferente de todas as outras. Em Angola e em
Moçambique, porque não se deram passos definitivos na adopção do novo
acordo, mantém-se na prática a situação ortográfica do período colonial,
com a antiga ortografia portuguesa de 1945. Mesmo sem mencionar os
países pequenos da CPLP, o leque das práticas oficialmente em vigor neste
momento não podia ser mais aberto: Brasil admite tanto a ortografia de
1943 como a de 1990, África mantém a de 1945 e Portugal a de 1990.
Quem visava atingir a meta de uma ortografia unificada em todos os estados da língua portuguesa reconhecerá que ainda resta algum caminho por
andar. Sem roteiro para porto seguro.
Claro que, em Portugal, a nova ortografia não se acha plenamente em
vigor. As linhas que estou escrevendo seguem a ortografia de 1945, porque
foi essa que aprendi e sempre uso. Mas pode bem acontecer que, ao serem
compostas para impressão, passem pelo filtro de um corrector ortográfico
que eliminará, por exemplo, o C mudo que a palavra corrector acaba de
receber. Se assim for, este texto será publicado em ortografia que não uso,
mas que não me incomoda que outros se dêem ao trabalho de importar.
Acaso o texto muda quando se altera o seu grafismo e o alfabeto tipográfico em que está composto se converte de Times New Roman em Palatino Linotype? Apenas se torna mais claro, elegante e passa a ocupar mais
papel. Da mesma forma, não será pela falta do C que o texto se tornará
incompreensível ao leitor, que sem dificuldade reconhecerá no sintagma
corretor ortográfico um conceito que lhe é familiar e cujo conjunto de grafemas identificaria e interpretaria correctamente mesmo que comportasse
uma gralha ou omissão, pois o leitor não lê letra a letra (excepto perante
palavras estranhas), mas por meio do reconhecimento da imagem visual
memorizada de vocábulos inteiros ou sintagmas e a sua perspicácia resiste
a pequenas variações introduzidas nessa imagem. Só teria problema se não
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conhecesse ainda nem o conceito nem a imagem, mas nesse caso provavelmente não estaria a ler textos como este.
A ortografia de 1990 está em vigor na medida em que algumas áreas
centrais de produção de língua escrita a aplicam integralmente em Portugal: nos instrumentos e nos actos de ensino, nos documentos da administração pública e das corporações empresariais (com algumas bizarras
auto-exclusões no sector judicial), na imprensa escrita (embora com direito
a objecção de consciência), na edição (também com margem para discrição
autoral). Mas assim como a ortografia de 1990 admite no seu seio certos casos de dupla grafia, legitimados por variação fonética nacional (ou
regional, que os legisladores talvez não tenham previsto), assim também
admite áreas social ou culturalmente diferenciadas em que a sua aplicação é facultativa ou a que pode não chegar. Quem impedirá um cidadão
de escrever o seu diário íntimo na ortografia de 1945 e de, em seguida, o
exibir no facebook ou em blogs? A escrita privada, comunicada a um destinatário individual da mensagem ou entre círculos que, por serem globais,
não deixam de ser categorizados como confidentes, escapa à aplicação da
ortografia oficial. O mesmo com a escrita de antetextos, de versões preparatórias de texto destinado a publicação, que só na sua face final e pública
receberá o polimento da ortografia oficial, dado por revisor ou programa
automático. Ou não o receberá, se a natureza e os fins do texto impuserem
o uso de grafias especiais, no caso de edições rigorosas de obras antigas;
ou se o criador textual for conservador e tiver força para se impor ao editor;
ou se este também for conservador ou, o que vale o mesmo, irreverente.
Ou seja, a ortografia de 1990, sem ser isenta de falhas de técnica e
de coerência, deixa-se aplicar com uma apreciável latitude de opções por
parte do escrevente, que consegue atender à situação comunicacional e
aos seus gostos pessoais com uma liberdade que a ortodoxos parecerá ser
exagerada num sistema de normas cujo nome, «ortografia», se adorna do
mesmo prefixo. Se se concede ao cidadão o direito de alterar a grafia consoante o seu modo de articular certos sons, como lhe recusar outro direito
análogo, o de usar grafias alternativas, arcaizantes ou inovadoras, quando
escreve para si ou para confidentes, sem exibição nem responsabilidades
públicas? Essa relativa fraqueza normativa, que é um dos aspectos mais
interessantes e despercebidos desta ortografia, e que permite obter resultados práticos, contrasta, na escala do censurável, com a absoluta inabilidade
de que têm dado provas sucessivos governos, de cá e de lá, no estabelecimento do calendário e do processo de entrada em vigor do novo acordo.
Ao fim de anos de gaveta, repescar um acordo mal-amado sem aprovei-
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tar a oportunidade para o rever e, quem sabe, melhorar? Alinhar Portugal
com as pressas brasileiras sem aguardar que os grandes países africanos
se pusessem em movimento? Decidir o Brasil uma moratória própria, sem
consultar ninguém, depois de ter criticado a moratória portuguesa? Continuarem Moçambique e Angola como se não enxergassem as consequências
dissolutórias da sua demora em agir? Que acordo deve entrar em vigor
quando apenas um terço dos signatários se pronunciou? Por aqui se vê que
o principal problema da ortografia portuguesa é andar nas mãos de estrategas destituídos de capacidade de previsão.
No terreno das aplicações concretas, as coisas são muito menos graves,
desde que se aceitem compromissos e evitem posições radicais, como tive
oportunidade, recentemente, de verificar com a experiência de publicar os
poemas de Alberto Caeiro (Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro,
ed. crít. de Ivo Castro, Lisboa, IN-CM, 2015). À partida, os dados que
tínhamos de jogar não eram favoráveis. Por um lado, o modelo da edição
tinha sido definido há muitos anos (a Edição Crítica de Pessoa foi desenhada quando ainda não havia acordo de 1990) e previa a reprodução de
materiais em transcrição diplomática, o que implica a manutenção de todas
as grafias saídas, mesmo que por lapso, das mãos do autor; isto valendo
não só para os textos documentais que fazem parte do aparato, como para a
fixação crítica do texto, que não reflecte outra ortografia que a do autor. Por
outro lado, a casa editora é a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, que também publica o Diário da República, além de grande parcela da produção
textual do Estado, e que tem o dever, que lhe foi explicitado pela tutela, de
aderir à ortografia de 1990 em todas as suas publicações, como fez desde o
início do período de transição agora terminado(1). Dado que a IN-CM, além
de editora oficial do Estado, actua também na esfera da edição literária e
cultural, foi decidido internamente aplicar em toda a sua actividade aquela
ortografia, com algumas discretas reservas. O motivo principal era prático
e compreensível: o corpo de compositores e revisores da casa não poderia
assegurar níveis estáveis de eficiência e atenção no tratamento de material escrito em diferentes regimes ortográficos, como seria possível na fase
de transição, pelo menos. As reservas que atenuaram, desde o princípio, a
orientação da IN-CM decorrem da natureza de boa parte do seu catálogo
(1) A resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 estabelece que a «INCM, enquanto editora
do Diário da República, está obrigada a assegurar o princípio de autenticidade entre os atos
submetidos e os atos publicados, não podendo alterar os textos, nem quanto ao fundo nem
quanto à forma. De acordo com a Norma Aplicável, os atos publicados no Diário da República a partir de 2 de janeiro de 2012, deverão respeitar o Acordo Ortográfico.»
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de publicações, em que avultam textos de linguagem historicamente diferenciada, com valor documental ou autográfico que seria neutralizado por
uma barrela de actualização ortográfica. É esse precisamente o caso da
edição de Pessoa e aí se achou a chave da solução: a ortografia original
foi mantida no texto crítico e em todas as citações das notas de aparato,
enquanto a minha prosa da introdução e dos comentários às notas seguiu
a ortografia «da casa», que é a de 1990. Os custos em repetidas revisões
não foram ligeiros, pois o meu original tinha sido escrito na ortografia de
1945 e precisou de ser reconvertido, o que requereu atenta intervenção
humana. O resultado, que poderia ser etiquetado de híbrido, implicou um
nível aceitável de compromisso, que terá de ser mantido depois do período
de transição ortográfica, pois se mantém a justificativa e não colide com a
flexibilidade inata do sistema de 1990. Este é, assim, um exemplo de como
podem co-ocorrer, dentro de um mesmo livro, as duas ortografias.
Este exemplo chama também a atenção para o papel activo que a
IN-CM tem tido na definição de modelos ortográficos. Não é um papel
recente e merece a pena recordar intervenções passadas, designadamente
as que precederam a elaboração da reforma ortográfica que, em 1911,
seguiu de perto a implantação da República.
O primeiro facto a assinalar é que essa reforma não provocou, entre
uma população largamente arredada da língua escrita, reacções emotivas
do tipo que modernamente se associa a mudanças de hábitos ortográficos.
O interesse que a reforma de 1911 hoje desperta explica-se tanto pela sua
intrínseca qualidade científica, muito superior à das ortografias subsequentes (cujo apuro técnico deixa a desejar, sobretudo nas mais recentes), como
por ser olhada com olhos informados por tudo o que depois aconteceu,
ao longo de um século fértil em agitação ortográfica. No seu momento,
o mais notável talvez tenha sido a celeridade dos procedimentos, sinal de
ambiente bem preparado e de proponentes com influência no novo regime
republicano. Embora o tema da reforma ortográfica estivesse presente nos
meios letrados portugueses há bastante tempo, a iniciativa concreta partiu de um sector inesperado: em 10 de Dezembro de 1910, pouco mais
de dois meses entrados na República, o chefe dos revisores da Imprensa
Nacional, José António Dias Coelho, escreveu à hierarquia denunciando
a «anarquia ortográfica» das publicações que saíam da editora do Estado,
nelas se incluindo «o próprio Diário do Govêrno, que deveria ter ortografia
uniforme, [mas] emprega diversas, conforme o capricho de quem envia os
originais, geralmente pessoas indoutas», o mesmo sucedendo nas demais
publicações oficiais dele subsidiárias. Saboreie-se o atestado de incultura
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passado aos legisladores (que revisores de imprensa costumam tornar
extensivo a todo o ser humano que escreve), mas note-se que com ele vem
uma dúvida que suponho não ter sido ainda explorada: seria a proposta de
uma ortografia reformada vista como reacção normativa e politicamente
conservadora a uma liberdade social anarquizante? Como geralmente se
considera que a reforma de 1911 foi uma novidade modernizadora trazida
pelas mudanças políticas, o esclarecimento desta dúvida, que aqui não cabe
fazer, não seria desprovido de interesse.
As vantagens da «adopção de um único sistema ortográfico» eram
duas, para Dias Coelho: economia na composição e revisão dos documentos oficiais (precisamente o mesmo argumento que hoje sustenta a
IN-CM) e «maior facilidade no ensino da leitura da nossa bela língua». A
14 de Janeiro de 1911, o administrador da Imprensa Nacional Luís Derouet
encaminhava a proposta de Coelho ao governo, que imediatamente, a 15
de Fevereiro, pela mão do ministro do Interior António José de Almeida,
constituía uma comissão de linguistas encarregada de «fixar as bases da
ortografia que deve ser adoptada nas escolas e nos documentos e publicações oficiais, e bem assim organizar uma lista ou vocabulário das palavras
que possam oferecer qualquer dificuldade quanto à maneira como devem
ser escritas». Em pouco mais de dois meses, o governo dava satisfação
aos objectivos identificados por Dias Coelho e ainda lhes acrescentava um
novo: a elaboração do vocabulário ortográfico. Repare-se em como desde
então se acham definidas, e circunscritas, as áreas-alvo de intervenção da
reforma ortográfica: a língua do ensino, a língua do governo e administração e o prontuário de dúvidas. A imprensa escrita não tinha menção,
porque poucos portugueses sabiam ler e a circulação de jornais não era
significativa.
A comissão formada pelo governo tinha inicialmente cinco membros:
Carolina Michaëlis de Vasconcelos presidia e Gonçalves Viana, autoridade
incontestada no domínio, foi o relator e, na prática, o autor da reforma. Os
outros três membros tinham problemas de relacionamento: Leite de Vasconcelos e Cândido de Figueiredo tratavam-se com uma acrimónia invulgar
mesmo entre homens de letras, e Adolfo Coelho tardava em reconciliar-se
com Leite de uma briga que vinha do século transacto. Talvez por isso, o
governo cedo adicionou à comissão outros nomes de destaque: Gonçalves
Guimarães, Ribeiro de Vasconcelos, Júlio Moreira, José Joaquim Nunes e
Borges Grainha, além de outros que se escusaram. Os rápidos trabalhos da
comissão foram facilitados pela concordância quanto ao sentido das reformas, estabelecida há muito entre Carolina Michaëlis e Gonçalves Viana.
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De facto, muitas das medidas aprovadas pela comissão foram transpostas
do tratado de Viana, publicado em 1904, Ortografia Nacional. Simplificação e uniformização sistemática das ortografias portuguesas. Viana finalizou a 23 de Agosto o seu relatório, que o governo aprovou uma semana
depois, determinando que a nova ortografia fosse adoptada nas escolas,
documentos e publicações oficiais, que se publicasse um vocabulário ortográfico e uma cartilha e que os livros escolares tivessem uma tolerância de
três anos para se adaptarem. (2)
A reforma, como disse, vinha sendo há muito preparada. É enganador pensar que harmonia e regularidade tivessem dominado o chamado
período da ortografia etimologizante. No séc. XVI, os gramáticos começaram a defender que a língua portuguesa devia assumir uma fisionomia
escrita modelada na latina, mas, na verdade, nem as normas defendidas
pelos diferentes tratadistas coincidiam entre si, nem o afã com que as tentavam incutir indicia que fossem escutados e obedecidos. Para sabermos
como se escrevia na época clássica e no romantismo, não importa ler as
suas receitas normativas mas antes os manuscritos de pessoas reais. Quem
folhear um autógrafo de Camilo facilmente concluirá que o homem que
mais palavras conhecia do dicionário não revelava igual perícia enquanto
ortografista. Da sua pena tanto saíam Relação como Rellação e Relaçam;
preso ou prezo; casa ou caza; ceu ou ceo; cadeia, cadea ou cadêa; cincoenta ou sincoenta; cair ou cahir; e muitas outras grafias de incerta idade
e razão linguística. Não admira, pois, que os compositores e os revisores
tipográficos, briosos oficiais da ordem, reprovassem este estado de coisas
e o classificassem de anárquico. Um outro moderno, Almeida Garrett, já
em 1825, no prefácio de Camões, reconhecera que em matéria de ortografia «é fôrça cada um fazer a sua entre nós, porque a não temos». Mas
defendia que o respeito pela etimologia fosse temperado pela observação
da pronúncia. Precisamente nesse sentido de uma ortografia simplificadora
e colada à realidade fonética se iriam pronunciar, ao longo do século XIX,
autores como António José Vaz Velho, Opúsculo sobre Ortografia dividida
em Serões de Inverno, Lisboa, Imprensa Nacional, 1856 («Que implicância terá o sistema liberal com o sistema ortográfico, que vai caminhando
na razão inversa do progresso?»); ou José Tavares de Macedo, Elementos
de Orthographia Portugueza, Lisboa, 1861 («se o auctor quizesse expor
(2) Todas estas informações constam das Bases para a Unificação da Ortografia que deve ser
adoptada nas escolas e publicações oficiais. Relatório da Comissão nomeada pela portaria de 15 de Fevereiro de 1911, novamente revisto pelo relator, Lisboa, Imprensa Nacional,
1911.

504

Ivo Castro

o que lhe parece melhor nesta materia, sem a menor hesitação preferiria a
orthographia chamada de pronuncia»). Em 1875, José Barboza Leão apresenta no Porto uma proposta de reforma de «sentido sónico», que envia
à Academia das Ciências, defendendo «que para cada som aja um único
sinal, e cada sinal tenha por função escluziva o transcrever um som e nada
mais». A Academia rejeita em 1878 essa proposta, que é retomada e aperfeiçoada em 1885 por Aniceto dos Reis Gonçalves Viana e Guilherme de
Vasconcelos Abreu nas Bases da Ortografia Portugueza, a não confundir
com as de 1911, e cuja justificação é feita nestes termos: «Todos nós [...]
sabemos quão diverjentes são as ortografias das várias Redacções e estabelecimentos tipográficos. Teem escritores suas ortografias próprias, como as
teem as imprensas particulares e as do Estado. E nas do Estado são diferentes as ortografias da Imprensa Nacional e as da Imprensa da Universidade.»
As principais medidas preconizadas neste trabalho, e logo na Ortografia
Portuguesa de 1904, viriam a reaparecer na reforma de 1911, apenas com
algumas renúncias: o H inicial não foi suprimido, o X manteve o valor de
cs e de gz, e o GE, GI continuaram ao lado de JE, JI, de idêntico valor. A
reforma ficou, assim, um pouco aquém do programa simplificador de Gonçalves Viana, conservando a contragosto certas grafias «habituais», embora
«menos consequentes», leia-se pseudo-etimológicas, e evitando «preceitos
prematuros», de forma a que «a estranheza, que poderiam ocasionar no
público certas innovações ou renovações gráficas, não viesse prejudicar a
aceitação dos demais preceitos». Mas, na generalidade dos casos, o programa de Gonçalves Viana foi consagrado como norma ortográfica oficial.(3)
Assim, e a título de exemplo (sempre citando o texto das Bases), foram
eliminadas grafias cultas como PH, TH, RH, CH (com valor de K), Y; foram
abolidas as consoantes duplas mediais, salvo nos casos de RR, SS, MM,
NN (como em carro, cassa, emmalar, ennovelar); foram desfeitos falsos
grupos consonânticos quando o elemento inicial não era articulado, como
G em palavras como assignar, augmentar, Magdalena (mas mantendo-se
em designar, fragmento), M em palavras como damno, solemne, C em palavras como producto, funcção, e P em palavras como escripto, assumpção.
Neste capítulo, a reforma de 1911 admitiu uma ressalva, para conservar
consoantes mudas que são precedidas das vogais a, e ou o, quando átonas mas abertas; deste procedimento se afasta famosamente a ortografia de
1990, quando admite a supressão da consoante muda em direcção, directo,
(3) Ivo Castro, Inês Duarte, Isabel Leiria, A Demanda da Ortografia Portuguesa. Comentário do
Acordo ortográfico de 1986 e subsídios para a compreensão da Questão que se lhe seguiu,
Lisboa, Eds. João Sá da Costa, 1987.
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acção, activo, acto, excepção, exceptuar, adopção, adoptar. Não escapou à
comissão de 1911, a este respeito, o pormenor de muitas destas ocorrências
disporem de dupla pronúncia («é certo que em muitas destas palavras as
letras c e p por muitas pessoas são ainda proferidas, tais como facção,
recepção, espectador, a par de espe(c)táculo, etc.»), mas não extraiu dessa
variação a licença para duplas grafias, como fizeram os normatizadores
de 1990. A regularização da acentuação gráfica foi outra das medidas inovadoras da reforma, destinando-se a introduzir, por meio do acento, uma
distinção visual entre palavras que, sem isso, seriam homógrafas, embora
não homófonas, pois a qualidade das vogais tónicas é distinta: entêrro /
enterro, almôço / almoço, pára / para, dêmos / demos, louvámos / louvamos. Também ao acento grave foram dadas novas funções (mais recentemente abandonadas ou diminuídas): distinguir homógrafos como aquela /
àquela, pregar / prègar; marcar vogais abertas em sílaba tónica secundária,
como em avòzinha, màzona; impedir que duas vogais em hiato sejam lidas
como ditongo, para isso assinalando com acento agudo a tónica de saúde e
com grave a átona de saùdar; deste mesmo modo forçar a leitura do U nos
dígrafos QU, GU (freqùente comparado com quente, argùir com seguir),
função que no Brasil foi confiada ao trema.
Como se verifica, estas medidas nem sempre se mostravam inspiradas
pela mesma intenção: quando simplificaram os processos de escrita, o seu
intuito era facilitar a tarefa de quem escreve; mas, quando introduziam
acentos e diacríticos, de facto complicando a escrita, o destinatário era o
leitor, quando lia pela primeira vez palavras que não conhecia, porque as
não aprendeu de ouvido e para as quais não dispunha de modelo oral. São,
de certa maneira, medidas destinadas a orientar a decifração da palavra
escrita por parte de um público cuja competência linguística, adquirida por
experiência auditiva, era rica em léxico do mundo real quotidiano mas deficiente em léxico de transmissão predominantemente escrita, o que pode
dificultar o reconhecimento de palavras escritas e a sua correcta produção
oral. A alfabetização de massas, o incremento cultural do povo através da
leitura e o enriquecimento do seu léxico com novos termos cultos, técnicos
e científicos, configuram-se como grandes metas sociais, e revolucionárias,
a que a reforma ortográfica visava dar uma resposta adequada.
Também ao leitor se destinavam outras medidas da reforma, desta vez,
porém, visando o leitor experimentado e dotado de memória visual. São
medidas como a conservação da distinção gráfica entre Ç e S, entre Z e S
mediais, apesar de nenhuma diferença fazer entre estas letras «a pronúncia
do Mondego para sul» e mesmo «nos centros urbanos das províncias do
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norte», apenas por razões etimológicas perpetuadas na ortografia tradicional, que neste particular a reforma não ousou reformar (nem a de 1990).
Na mesma categoria entra a manutenção dos homófonos X e CH, porque
a língua antiga e alguns dialectos do norte os distinguiam. Mais radicais
eram as propostas anteriores de Gonçalves Viana, que nestes pontos avançavam para a absoluta igualdade gráfica sempre que havia igualdade de
pronúncia. A manutenção destas distinções denota, portanto, a necessidade
que a comissão sentiu de estabelecer compromissos entre certos hábitos da
véspera e as aspirações futuras que visava satisfazer.
Aspirações que, mudando um pouco o que tem de ser mudado, o futuro
continuará a alimentar. Mais tarde ou mais cedo, a ortografia do português deverá ser revista, porque isso decorre da necessidade natural de a
grafia acompanhar o passo das pronúncias, quando invoca para si alguma
legitimidade fónica. Apenas as ortografias muito conservadoras se acham
dispensadas de acompanhar a evolução do sistema fonético e fonológico,
pois conferem ao desenho das palavras o valor de quase ideogramas cujo
significado e respectivo significante fónico são memorizados sem depreensão analítica de componentes menores e podem perdurar no tempo. Foi o
que aconteceu à ortografia do latim, que continuou a funcionar na România
alto-medieval para as línguas vulgares emergentes como se nada estivesse
a acontecer e todos falassem latine, e ainda não romanice. Não é esse o
caso da portuguesa, embora a equivalência de grafias duplas (ou múltiplas)
permitida por 1990 abra um convite nessa direcção. Esperemos, portanto,
uma revisão daqui a duas ou três gerações, ou depois de amanhã, pela mão
de políticos apressados.
Terá essa revisão a forma de um acordo internacional negociado entre
estados e visará apenas remendar aspectos diplomáticos e legais menos
felizes do presente? Ou irá à substância das coisas? Se o fizer, terá de começar por definir um ponto simples: pretende-se um novo acordo ortográfico
para a língua, a convencionar entre estados cada vez mais separados pela
mesma língua, ou em vez disso uma reforma de sentido conservador, que
regresse a grafias saudosas, ou de sentido modernizador, que encoste mais
a letra ao som? Neste quadro, um eventual regresso a 1945 equivaleria a
uma reforma, porque teria de ser unilateral, inaceitável por brasileiros e,
muito provavelmente, também por africanos, porque teria sido decidida
apenas por portugueses. Uma reforma ortográfica de Portugal desencadearia reacções de afirmação nacional nos outros estados, como sucedeu após
1911, mas em grande. E a busca de um destino internacional para o português entraria definitivamente no domínio do imaginário.
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Edição e comentário grafemático e linguístico de quatro documentos do mosteiro
de Montederramo (Ourense, Galiza), um deles dos últimos anos do século XIII e
tres da primeira metade do século XIV.
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0. Para esta publicación en lembranza do profesor José Azevedo Ferreira
decidín escoller catro documentos do mosteiro de Montederramo e publicalos acompañados dun comentario lingũístico. Do mosteiro cisterciense
de Montederramo, situado na freguesía de Santa María de Montederramo,
provincia e diocese de Ourense, consérvase unha ampla documentación
medieval, da que cónpre salientar a existencia de numerosos documentos
escritos en galego. O máis xeral é que os documentos conteñan foros feitos
polo mosteiro ou doazóns recibidas de toda clase de persoas. Tamén hai
cartas reais, testamentos, preitos do mosteiro con outros mosteiros ou con
nobres, subforos feitos entre particulares, etc. Xunto a todo isto atopamos
algúns documentos que nos interesan especialmente, porque se separan da
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monotonía habitual e presentan un contido máis impactante. Destes escollín os catro que publico, todos moi diferentes entre si.
1. O primeiro documento foi escrito o 14 de marzo de 1296 en Monterrei
(Ourense) e preséntanos un feito que tamén se podería dar nos momentos
actuais: un preso que desaparece da prisión, porque o deixaron fuxir ou
porque el mesmo foi quen de eludir a vixilancia do que o gardaba. O pergamiño consérvase no Arquivo Histórico Nacional de Madrid (na Sección
de Clero, carpeta 1488, documento nº 8). É o seguinte.
Era de mill et CCC et XXXIIIJ anos et XIIIJ dias de março. Saban quantos esta
carta uiren como en presença de mjn, /2 Martín André, scriuán jurado de mao
de Migel Eanes, público notario jurado del rrey en Monte Rrey et en seu alffoz
et en Val /3 de Laça, et das testimoyas que aquí sun scritas, Martín Paez, juyz,
disso ffrontando que eeste dia pela manaa que se ffuy a Queru/4gaes podar sas
uinas con seus amigos, et leyxou André preso na prigón do conçello en poder
de Pero Eanes, andador, /5 que o auia de gardar. Et eeste dia messmo chegou
este Martín Paez ao serao, ya noyte, et non achou este André na prigón /6 et
diz que non sabe quen xo posso ffora da prigón, et assý diz que a culpa non
est sua. Et entón ffuy aa prigón do conçello et non/7no achou y et Hermigo
Stéueez, juyç, disso que aquel André non o deu nen o mandou soltar, mais diz
que o /8 andador a que o deron a gardar que dé del rrecado. Et desto en como
pasou, scriuán sobredito, perante mjn pidiu /9 Martín Paez esta ffronta, et eu
deyla de meu offiçio. Testimoyas: Migel Martiiz, Ffernán Garganta, Garçia
Pérez, Migel Meéndez; Martín, andador; /10 Pero de Paaços; Pero Paez, home
de Migel Martiiz. Et eu, Martín André, escriuán ssobredito, en mia presença
esta carta /11 ffiz escriuir et eela ffiz meu ssigno, que tal éste /SIGNO/.

1.1. Na liña 5 messmo está corrixido e escrito sobre outra palabra.
Véxase para Paez 3, 5, 9, 10 o § 5.2 e para mill 1 o § 5.3.
2. O segundo documento leva a data do 11 de abril de 1315 e inclúe
dous documentos feitos un ano antes, un deles o 16 de maio de 1314 e
outro o 5 de abril. Escollino porque, igual que o anterior, ten un contido
que podería ocorrer nos nosos días: unha persoa que pide diñeiro prestado
e despois non o pode devolver, polo que perde tódolos bens que posúe. A
única diferenza é que nos momentos actuais sería unha entidade bancaria
a que cometería a falcatruada e nos inicios do século XIV foi un prestamista xudeu que vivía en Monterrei (Ourense). O pergamiño, como o

Edición e comentario de catro documentos do Mosteiro de Montederramo (Ourense)

509

anterior, consérvase no Arquivo Histórico Nacional de Madrid (na Sección
de Clero, carpeta 1491, documento nº 4) e di así:
Era de mill et CCC et çinquaenta et tres anos, onze dias d’abril. Conusçuda?
coussa sseya como /2 perante mjn, Martín Ffernández, juyz del rrey en Limja
et juyz en Monte Rrey entre os crischãos et os /3 judeus, don Jacob, judeu,
morador en Monte Rrey, genrro de don Elias, mostrou dous prazos. Et era /4
vn deles ffeyto en tal tenor:
“Era de mill et CCC et çinquaenta et dous anos, vinte et sseys dias de /5 mayo.
Conusçuda coussa sseya como eu, Maçia Martiis de Tamágõos, yrmão de
ffrey Domjngo, outorgo et coños/6co que deuo a uós, don Jacob, genrro de
don Elias, de Monte Rrey, ou a quen este prazo por uós mostrar, vinte /7 et
çinco morauidís de dineiros nouos portugeeses, de que contan dez et sseys par
tres morauidís, que de uós rreçebj en dineiros ffeitos, /8 ssen vssura njnhũa.
Et outorgo per todos meus bẽes de uos pagar estes vinte et çinco morauidís
ssobreditos et hun /9 quarteiro de çenteo ata dia de Ssanta Maria d’agosto primeiro que ven, so pẽa de tres ssoldos cada dia, quantos dias passa/10ren delo
prazo en deante. Et sse uos a este prazo non pagar, douuos poder delo prazo en
deante que tomedes tantas /11 de mjas peñoras mortas et viuas, huquer que as
achedes, et as vendades ssen cõomja njnhũa ata que sseyades /12 entregue tanbén da pẽa como do cabo et dízima, sse a y ouuer. Et pera esto rrenu[n]ço carta
de rrey et de /13 rreýna et de jnffante et o Quaderno et tódolos outros dereitos
que por mjn ey ou podria auer, tanbén en juyzo /14 como ffora del, que njnhũa
coussa me non valla ssenón pagaruos. Testemuyas: Martín do Viño de Monte
Rrey, Ffernán /15 Mouro et Migell Domíngez de Nuzedo, Padrón Eanes; Ffernán Domíngez, escriuán, et outros. Et eu, Durán Ffernandes, notario, puge
a/16quí meu ssigno, que tal éste, per hũa nota que jaz no meu rregistro”.
Jtem mostrou outro prazo ffeito en tal tenor: /
“Era de mill et CCC et çinquaenta et dous anos, çinco dias d’abril. Como eu,
Maçia Martiis de Tamágõos, yrmão /18 de ffrey Domjngo Fferro, outorgo et
coñosco que deuo a uós, don Jacob, genrro de don Elias, ou a quen este prazo
por uós /19 mostrar, quarenta et çinco morauidís de dineiros nouos portugeeses,
d’oyto en ssoldo o morauidí, que de uós rreçebj en dineiros ffeytos, /20 ssen
vssura njnhũa. Et outorgo per todos meus bẽes de uos pagar estes quarenta et
çinco morauidís ssobreditos ata /21 caendas ssetenbras primeiras que vẽeen,
sso pẽa de quatro ssoldos cada dia, quantos dias passaren delo prazo en deante.
Et /22 douuos poder delo prazo en deante que tomedes tantas de mjas peñoras
mortas et viuas, huquer que as /23 achedes, et as vendades ssen cõomja njnhũa
ata que sseyades entrego tanbén da pẽa como do cabo et dízima, /24 sse a y
ouuer. Et pera esto rrenunço carta de rrey et de rreýña et de jnffante et o Qua17
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derno et tódolos outros /25 dereitos que por mjn ey, tanbén en juyzo como ffora
del, que njnhua coussa me non valla ssenón pagaruos. /26 Testemuyas: Johán
Martiis, Johán Cariyo, Pero Montourís, omes de Martín Ffernandes; Johán
Peres, fferreiro; Lourenzo Fforneiro, Lourenço Dominges et outros. /27 Et eu,
Pero Padrón, que esta carta escriuj en lugar de Martín André, notario, et a todo
ffoý pressente. Signo de /28 Martín André, notario”.
Os quaes ssetenta morauidís montan, a quatro por tres, nouenta et tres morauidís et terça et vn quarteiro /29 de çenteo, et posséronno todo en çent morauidís
conlos dineiros et dez morauidís de dízima. Et este don Jacob, /30 judeu, pedio
a este Martín Ffernandes, juys, que lle ffezesse auer o sseu. Et o dito juys disso
que enviara enprazar /31 ao dito Maçia Martiis et non quisso vijr, et mandoulle vender o que auja per Rrodrigo, pregoeiro do conçello de /32 Monte Rrey,
et que os trouxesse ao leylán, como manda fforo et dereito. Et o pregoeiro,
estando pressente, disso /33 que non achara quen desse por estes bẽes de Maçia
Martiis mays de ssetenta et çinco morauidís de portugeeses, da /34 oyto en
ssoldo, pero que os trouxera ao leylán, et ora que vẽo ffrey Domjngo et deu
por estes bẽes çent /35 et çinco morauidís de portugeeses, d’oyto en ssoldo, ao
dito judeu. Et eu, juyz ssobredito, veendo os ditos prazos et a /36 conffessón do
dito pregoeiro, et veendo como este ffrey Domjngo era yrmão do dito Maçia
Martiis et auja /37 d’auer o sseu por dereito preço ante ca outren, mandey per
sse[n]tença de juyzo que o dito ffrey Domjngo /38 aya os ditos bẽes et herdamentos que o dito Maçia Martiis auja en Tamágõos et en sseu térmjño, que
non /39 achou o pregoeiro quen tanto desse nen mays. Testemuyas: Martín do
Viño, Affonso de Gaança, Martín Carro, Pero Espiga, Johán /40 Aluelo, carniçeiro; Johán Rruujo, andador; Saluador Martiis de Tamágõos et outros. Et eu,
Martín André, notario del rrey /41 en Monte Rrey por Affonso Eanes et en Val
de Laça, que esta carta en mia presenca ffiz escriuir et /42 eela ffiz meu signo,
que tal éste /SIGNO/.

2.1. Lense mal as palabras juyzo 13, sseu 38 e conusçuda 1, que debe
ser a forma correcta, pois está así na liña 5. Véxase para rrenu[n]co 12 e
sse[n]tença 37 o § 5.1, para Ffernández 2, Ffernandes 15, 26, 30, Ffernán
15, Eanes 15 e caendas 21 o § 5.2 e para como 1, 5, 14, 17, 23, 25, 32, 36,
mill 1, 4, 17, CCC 1, 4, achedes 11, achou 39, tenor 16, ssigno 16, signo
27 e çent 29, 34 o § 5.3.
3. O terceiro documento é do 28 de xaneiro de 1333 e inclúe o traslado
doutro documento feito o 17 de setembro de 1332. Este texto móstranos
como un xastre, estando preso e condenado a morte en Monterrei, déixalle
todo o que posúe ao mosteiro de Montederramo. O pergamiño, como os
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anteriores, consérvase no Arquivo Histórico Nacional de Madrid (na Sección de Clero, carpeta 1493, documento nº 6) e di así:
“Era de mill et trezentos et sseteenta anos, quintaffeyra, dez et ssete dias de
ssetenbro. /2 En presença de mjn, Durán Ffernandes, notario público del rrey
en Monte Rrey, Johán /3 de Naue, alffayate desta meesma villa, estando en
geonlos, preso con hũa /4 cadẽa na garganta et huus fferros nos pees, ante
Johán Beya, alcayde /5 de Monte Rrey por Rroý Paez de Bema, que o queria yr
justiçar et /6 matar, a esta ora o dito Johán de Naue disso que ffazia ssua manda
/7 et que leyxaua o que avia todo ao moesteyro de Santa Maria de Monte de /8
Rramo et que mandaua ssupultar sseu corpo no dito moesteyro, et man/9dou
que o leuassen aló a ssupultar. Testimoyas: Johán Beya, alcayde; Ffernán /10
Rrodrígez; Domjngo Peres, notario; Domjngo Ffernandes, clérigo; Affonso
Áluares; /11 Migeel Martiis, clérigo, moradores en Monte Rrey; Durán de Gondulffes. /12 Esto ffoy na villa de Monte Rrey, a par da torre que está hu este/13uo
a alcaçaua. Eu, Durán Ffernandes, notario ssobredito, que esta carta /14 escriuý
a pidimento de don ffrey Gonçaluo, abbade de Monte de Rramo, /15 et per
mandado do dito Johán de Naue, et en ella ffiz meu ssino, que tal he”. /
Testimoyas que fforon pressentes et viron o dito testamento: Estéuõo Peres,
morador ena Rrua /17 (Rrua) Noua; Johán da Costa, moradores (sic) eno Burgo;
Lopo Peres Parella; Domjngo Peres de Vi/18llariño, tauerneyro de Junqueyra
d’Espadañedo. Ffeyto ffoy este tralado /19 XXVIIJ dias de janeyro, era de mill
et CCC et ssetenta et hun ano. /20 Et eu, Johán Peres, notario de Caldellas en
lugar de Diego Gomes, /21 notario público del rrey en Caldellas, que vi et ly
o dito testamento et aquí o ffijs /22 traladar et este ssigno ssemelláuile do dito
notario y ffijs, que tal [é] /SIGNO/.
16

3.1. Este documento publicouno Maia (1986: 155), con bastantes erros.
Así, le falsamente “queriã” en lugar de “queria” 5, “Villarjño” en lugar de
“Villariño” 17-18, “d’Espadanedo” en lugar de “d’Espadañedo” 18, “traSlado”
en lugar de “tralado” 18, “notariu” en lugar de “notario” 20, “asy fijσ
traSladu” en lugar de “aqui o ffijs traladar” 21-22, “é” en lugar de “[é]” 22,
“Martinσ”, coma se fose portugués moderno, en lugar de “Martiis” 11 (ou
con nasal “Martĩis”), e le á latina “testes” o que debe lerse “testimoyas” 16
ou outra variante semellante. Ademais, interpreta como z o que para min
é un s en “Aluarez” por “Áluares” 10, “Gondulfez” por “Gondulffes” 11,
“Fernandez” por “Ffernandes” 13 e “Perez” por “Peres” 16 e considera
que só hai un f cando temos claramente ff nas palabras “quinta feyra” 1,
“Fernandeσ” 2, 10, “alfayate” 3, “ferros” 4, “fazia” 6, “Fernã” 9, “Afonso”
10, “Gondulfez” 11, “foy” 12, 18, “Fernandez” 13, “frey” 14, “fiz” 15,

512

Ramón Lorenzo

“forõ” 16, “feyto” 18 e “fijσ” 21, 22. En contra disto considera sempre que
hai ss, salvo en “signo semellauel” 22, onde tamén temos dous.
3.2. Véxase para [é] 22 o § 5.1, para Ffernandes 2, 10, 13 o § 5.2 e para
mill 1, 19, anos 1, Burgo 17, ano 19, público 21 e ffijs 22 o § 5.3.
4. O cuarto documento foi feito o 27 de xullo de 1318 na catedral de
San Martiño de Ourense e contén unha sentenza sobre o preito que había
entre o mosteiro de Montederramo e o de Torbeo polo cumprimento do
testamento de dona Inés, muller de Pedro Vázquez de Caldelas. É un documento xurídico de máis entidade ca os precedentes e mostra a cobiza dos
mosteiros por facerse con bens alleos, así como a barbaridade de que o xuíz
ditamine que desenterren o cadáver sepultado nun mosteiro para levalo a
enterrar ao outro. O pergamiño tamén se conserva no Arquivo Histórico
Nacional de Madrid (na Sección de Clero, carpeta 1492, documento nº 1)
e presenta o seguinte contido:
Sábeam quantos esta carta virem como ante Affonso Uiuiãez, dobreyro et
vigario geeral do onrrado padre et sseñor dom Gonçaluo, pela graça de Deus
bispo /2 d’Ourense, aa sazom parecerom en juyso ffrey Ffernando, monge et
procurador de dom ffrey Johán, abbade, et do conuento do moesteyro de
Monte de Rramo, da hũa parte, et /3 Pero Gonçáluez, abbade do moesteyro de
Torueo, da outra. Et o dito frey Ffernando, en nome dos ssobreditos abbade et
conuento do moesteyro de Monte de Rramo, disso et /4 proposo contra o dito
Pedro Gonçalues, abbade de Torueo, que, como dona Jnés, moller que ffoy de
Pero Uaasques de Caldelas, jasendo doente daquela door que se finou, ffesera
/5 sseu testamento per Johán de Rrauãal, notario de Caldelas, no qual mandara
ssuterrar seu corpo no moesteyro de Monte de Rramo, no qual moesteyro
jasiam ssu/6terrados dom Lopo Affonso et dona Tereyia Áluarez, padre et
madre, et dona Tereyia Uaasques, auoa da dita dona Eynés, et mandara y consigo herdamentos /7 et panos et dineyros et hũa mua; et o testamento feyto, que
a dita dona Jnés contra sua uoentade et contra dereito fora endusuda pelo dito
Pedro Gonçalues, abbade de Tor/8ueo, ou per outre de sseu consello, en guysa
que rreuogara o dito testamento et mandárase ssuterrar no dito moesteyro de
Torueo, et mandara y conssigo aquelas /9 cousas que auya mandadas ao dito
moesteyro de Monte de Rramo; o qual enduzemento et rreuogamento dizia
que o dito Pedro Gonçalues, abbade de Tor/10ueo, outorgara et ouuera por
firme sigundo pareçia, porque depoys, quando ela dissera et rrogara ao dito
Pedro Uaasques, seu marido, en presença do dito Pedro Gonçalues, /11 abbade,
et doutras tistimoyas, por Deus que a leyxasse suterrar en Monte de Rramo, et
o dito abbade de Torueo disera logo essa ora aa dita dona Eynés /12 que auya
mayor dereito de sse suterrar no moesteyro de Torueo, porque tijna én casares
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que lle el dera; et sse se y non mandasse, que lle /13 non dariam outros et
depoys que ffaria gram torto a Torueo se se y non ssuterrase; et depoys que a
dita dona Eynés rreuogara o dito testamento, sigundo /14 dito é, que sse ar
mandara aa pustremeyra uoentade a ssupultura no dito moesteyro de Monte de
Rramo, u se mandara da primeyra. Et essa dona /15 Eynés finada, que dom
abbade de Monte de Rramo enuyou sseus monges et depoys foy el por ela, que
a adusesse a Monte de Rramo; et o dito /16 Pedro Gonçalues, abbade de Torueo,
non lla quiso dar nen leyxar aduzer para (o) Monte de Rramo, ssigundo ela
mandara et fora ssua voentade; et que o /17 dito abbade de Monte de Rramo
fora a Torueo et disera et deffendera ao dito Pedro Gonçalues, abade, que non
rreçebese a dita dona Eynés en essa /18 jgleia nenna ssuterrase no dito seu
moesteyro de Torueo, poys se ela mandara a Monte de Ramo; et que o sobredito abbade de Torueo, auendo firm(i)e /19 o enduzemento que ffora feyto aa
dita dona Jnés contra dereito et contra deffendemento do abbade de Monte de
Rramo et contra voentade da dita do/20na Eynés, rreçebeo esa dona Eynés na
jgleia do moesteyro de Torueo; et que ese abbade de Torueo et seus clérigos,
jndo con ela aa /21 jgleia depoys suterrárona, et jazia ssuterrada enno dito
moesteyro de Torueo. Et pidio ao vigario que mandase per sentença ao dito /22
abbade de Torueo que entregase o corpo da dita dona Ynés, con tódalas cousas
que rreçebeo por rrazom de sa sopultura, ao abbade et ao con/23uento de Monte
de Rramo, sigundo o dereito manda; et de parte do dito abbade de Torueo foy
negada a pitiçom do abbade et conuento de /24 Monte de Ramo. Et rrecebudo
juramento d’ánbalas partes, juramento de calupnya et de dizer uerdade como
o dereito manda, o dito frey Ffernando deu suas /25 pitições et o sobredito
abbade de Torueo rrespondeo a elas. Et o dito frey Ffernando obrigo[u]sse a
prouar quanto abastasse a entençom do abbade et conuento /26 de Monte de
Rramo. Et o dito vigario asignoulles aquelas produções que deuya a auer de
dereito, nas quaes de parte do abbade et conuen/27to de Monte de Rramo forom
dadas aquelas tistimoyas per que entenderom a prouar sua entençom. Et as
tistimoyas rreçebudas et pobricadas et exçepções /28 et rrazões postas contra
elas, depoys desto pareçerom as partes en juyso ante dom Pedro Uaasques,
arçidiago de Búual et vigario /29 geeral aa ssazom na jgleia d’Ourense, vagando
a ssee. Et depoys de moytas rrasões que forom ant’el ditas et alegadas da hũa
/30 parte et da outra, estando asý o preito, ánbalas partes pareçerom en juyso
ante dom Pedro de Barreyros, chantre et vigario geeral do /31 onrrado padre et
sseñor dom Gonçaluo, pela graça de Deus bispo d’Ourense. Et o dito frey
Ffernando rrazoou que, pelos ditos das /32 suas tistimoyas et pelas co[n]ffesões
que o dito Pedro Gonçalues, abbade de Torueo, ffesera aas suas posições, era
bem prouada a entençom do abbade /33 et do conuento do moesteyro de Monte
de Rramo, et pidio ao vigario que lle julgase as cousas que pidia en sua pitiçom
/34 et lle condanase a outra parte nas custas dereitas. Et de parte do dito Pedro
Gonçalues, abbade de Torueo, foy dito et rrasõado que os ditos /35 abbade et
conuento de Monte de Rramo non prouaram sua entençom et pidio ao vigario
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que llo julgasse asý per sentença et llos /36 condanase nas custas dereitas. Et
depoys de moytas rrasões que forom ditas et alegadas da hũa parte et da outra,
ánbalas partes /37 concluyrom ffinalmente et pidirom sentença. Et porque o
chantre, vigario sobredito, era enbargado doutros ffeytos et negoços grandes,
en /38 guysa que non podia agora liurar este ffeyto tam grande, de praser das
partes cometeo este preito con todas suas perteenças et eçesorios a mjn, /39
Garçia Martiis, cóengo d’Ourense, que visse et exsaminase o proçeso do
preito et o liurasse per sentença como achasse por dereito. Et mandou /40 aas
partes que pareçesem ante mjn, o dito Garçia Martiis, oýr sentença en este
preito a termjo çerto que lles foy assignado; no qual Rroý /41 Peres, çapateyro,
procurador dos ditos abbade et conuento de Monte de Rramo, et Lourenço
Dominges, procurador do dito Pedro Gonçalues, abbade de /42 Torueo, pareçerom ante mjn en juyzo et pidíronme que rreçebese en mjn este preito, sigundo
que mo o chantre, vigario sobredito, cometera, /57 que visse et exsaminase o
proçeso et desse aquela sentença que en/58tendese de dereito. Et eu rreçebj en
mjn este preito, ssigundo que mo o dito chantres cometera, /42 et /43 asigney
termjo aas partes en que vẽessem ante mjn oýr sentença; no (o)qual termjo
Rrodrigo Peres et Lourenço Dominges, procuradores sobreditos, pareçerom
ante /44 mjn en juyzo et pidirom sentença. Et eu, o sobredito Garçia Martiis,
cóengo d’Ourense, juys delegado en este preito dado per dom Pedro de /45
Barreyros, chantre et vigario sobredito, visa et exsamjnada a pitiçom do
abbade et do conuento de Monte de Rramo et a rrespos/46ta do dito abbade de
Torueo, o preito co[n]testado et dado juramento de calupnia “seu de ueritate
dicenda” de cada hũa das partes, et dadas /47 posições et a elas feytas rresponsões, et as tistimoyas dadas et os ditos delas pobricados en presença d’ánbalas partes et rrasõado contra /48 elas, depoys de moytas rrazões que forom
ditas et alegadas, o preito concluso per ánbalas partes, viso o processo et
exsamjnado, auudo con/49ssello con ómẽes bõos et leterados, dia assignado
para oýr sentença, seendo en lugar de julgar, chamado o nome de Jesu Cristo,
as /50 partes presentes et ssentença demandantes, julgando pronunçio este
escripto et mando per sentença a Pedro Gonçalues, abbade de Torueo, seu a
Lourenço Dominges, /51 seu procurador, en nome del, que entregue o corpo da
dita dona Eynés, con tódalas cousas que reçebeo por rrasom da supultura do
dito /52 corpo, ao abbade et ao conuento de Monte de Rramo, ssigundo que o
dereito manda. Et a pi[ti]çom da parte condano nas custas dereitas o /53 dito
abbade de Torueo, seu o dito Lourenço Dominges, seu procurador, en nome
del, et reseruo a tayxaçom delas en mjn para despoys. Dada foy /54 esta sentença en Ourense, na jgleia de Ssam Martino, XXVIJe dias de jullo, era de
mill et CCC LVJ anos. Tistimoyas que a /55 esto, chamadas et rrogadas, presentes forom: Martín Dominges, Gonçaluo Peres, dito Tostado, clérigos do coro
da jgleia d’Ourense; Martín Dominges, yrmão d’A/56ffonso Viuiaez, cóengo
dese lugar; Pedro Eanes, dito das Pias, mercador; Pedro Eanes, alfayate da
Corredoyra, moradores en Ourense; Domingo /57 Paes, natural de Lugo, ome
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de dom Gonçaluo Núnez, esleyto de Lugo. /58 Et eu, Affonso Eanes, notario
jurado en Ourense pola /59 ygleia desse lugar, que a esta sentença foý chamado
et presente et en mjna presença a ffige toda escriuir de verbo a uerbo et meu
sinal y puge en tistimoyo de /60 uerdade, que atal éste. /61 Et por que esta ssentença seia mays [firme], eu, Garçia Martiis, juys sobredito, puge aquí meu
seelo en tistimuyo de uerdade /SIGNO e SELO/.

4.1. No dorso está escrito: “Sentença que foy dada en como dona
Eynés, moller de Pero Vaasques de Caldelas, mandou supultar seu corpo
enno moesteyro de Monte de Rramo et enno qual moesteyro jazian soterrados / don Lopo Afonso et dona Tereyia Áluares, padre et madre de dona
Tereyia Vaasques, auóaa da dita dona Eynés”.
4.2. Despois da liña 42 pasa a numeración a 57, 58 e logo outra vez
á 42 para seguir coa numeración correcta. Débese isto a que o escribán
esqueceu o texto que vai desde “que visse” ata “cometera”, puxo unha chamada e engadiu o texto esquecido nunha parte desas liñas 57 e 58. Ademais,
en outorgara 10 or está escrito sobre a liña. Véxase para obrigo[u]sse 25,
co[n]ffesões 32, co[n]testado 46, pi[ti]çom 52 e [firme] 61 o § 5.1, para
Uaasques 4, 6, 10, 28, Paes 57 e Jesu Cristo 49 o § 5.2 e para como 1, 4,
24, 39 (e no dorso), nome 3, dona 4, 6(2), 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 51
(e no dorso), panos 7, mua 7, na 20, negoços 37, seendo 49, este 50, mill
54, anos 54 e Caldelas (no dorso) o § 5.3.

5. Comentario referente á transcrición dos documentos.
5.1. Como norma xeral para todos os documentos, debo indicar que desenvolvo sempre as abreviaturas e poño o engadido en itálico. Así, temos
no 1º documento “notario jurado” 2, “testimoyas” 3, 9, “con” 4, “Ffernán” 9, “Garçia” 9, “Martiiz” 9, 10, etc. No 2º “morauidís” 7, 19, 20, 28,
29, 33, 35, “portugeeses” 7, 19, 33, 35, “ssoldo” 19, 34, 35, “Lourenzo”
26, “Dominges” 26, “Saluador” 40, etc. No 3º “notario” 2, 10, 13, 21,
22, “testimoyas” 9, 16, “Peres” 16, 17, etc. e no 4º “Ffernando” 2, 3, 24,
25, 31, “dineyros” 7, “contra” 19, “Lourenço” 41, 43, 50, 53, etc. No 4º
tamén leo “Viuiaez” 56, porque considero que se trata dunha abreviatura o
que está escrito viuiāz (na liña 1 está Uiuiãez. Cf. Lorenzo, 2004: 455), e
desenvolvo a abreviatura como “Uaasques” 4, 6, 10, 28, porque no dorso
aparece dúas veces Vaasques. Só cando está escrito o signo tironiano para
a preposición e, leo “et” sen poñelo en itálico. Tampouco indico os casos
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que levan un sinal sobre o y (ý, etc.) ou sobre dúas vogais en hiato (manaa
3 no 1º, non *manáá, etc.), que ás veces se converte nun trazo ondulado
que cobre as vogais. Ademais, cando falta algunha letra, sílaba ou palabra
engádoas entre corchetes: rrenu[n]co 12 (cf. rrenunço 24), sse[n]tença 37
(no 2º), [é] 22 (no 3º), obrigo[u]sse 25, co[n]ffesões 32, co[n]testado 46,
pi[ti]çom 52 e [firme] 61 (no 4º).
5.2. Nos textos medievais é moi frecuente a presenza de abreviaturas
desaxustadas, case sempre por tendencia latinizante, especialmente nos
nomes. Cando isto ocorre desenvólvoas pola forma galega correspondente,
tal como aparece cando está escrita a palabra completa (cf. Lorenzo, 2004:
456-458). Así, no 1º transcribo como “Paez” 3, 5, 9, 10 a abreviatura plz,
que tamén se podería transcribir como “Paaez”, a forma máis primitiva,
mais neste notario é xa frecuente a forma reducida. No 2º leo “Ffernández”
2 (escrito ffrrz), “Ffernandes” 15 (escrito fferrns), “Ffernandes” 26, 30
(escrito ffrrs), “Ffernán” 15 (escrito ffrr cun sinal de abreviatura), “Eanes”
15 (escrito johns) e “caendas” 21 (escrito kks). No 3º aparece “Ffernandes”
2, 10, 13 (escrito ffrrns cun sinal de abreviatura) e no 4º “Uaasques” 4, 6,
10, 28 (escrito ulls), “Jesu Cristo” 49 (escrito jhu xpo) e “Paes” 57 (escrito
plls).
5.3. Por tendencia latinizante hai palabras que levan un trazo sobreposto sen ningún valor fonético (cf. Lorenzo, 2004: 455). Son mill 1 (no
1º); como 1, 5, 14, 17, 23, 25, 32, 36, mill 1, 4, 17, ssigno 16, tenor 16,
signo 27, çent 29, 34 e tamén CCC 1, 4, achedes 11 e achou 39 (no 2º); mill
1, 19, anos 1, ano 19 e tamén Burgo 17, público 21 e ffijs 22 (no 3º), como
1, 4, 24, 39 e dorso, nome 3, dona 4, 6 (2), 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 51 e
dorso, panos 7, mill 54, anos 54 e tamén mua 7, na 20, negoços 37, seendo
49, este 50 e Caldelas dorso (no 4º).

6. Grafemas.
6.1. Como ocorre en todos os textos galegos medievais para representar
// aparecen os grafemas <n> ou <ñ> e para representar /λ/ o dígrafo <ll>.
Así, para // temos uinas 4 (no 1º texto), conusçuda 1, 5, dineiros 7, 19,
29, rreýna 13 e coñosco 5-6, 18, peñoras 11, 22, Viño 14, 39, rreýña 24 e
térmjño 38 (no 2º), Villariño 17-18 (no 3º) e dineyros 7, tijna 12, Martino
54, mjna 59 e sseñor 1, 31 (no 4º). Para /λ/ conçello 4, 6 (no 1º), valla 14,
lle 30, mandoulle 31 e conçello 31 (no 2º), Parella 17, ssemelláuile 22 (no
3º ) e moller 4 e dorso, consello 8, lle 12 (2), 33, 34, lla 16, asignoulles 26,
llo 35, llos 35, lles 40, conssello 48-49 e jullo 54 (no 4º), aínda que no 1º
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texto tamén aparece o grafema <l> en deyla 9 e no 3º en geonlos 3. Este
grafema <l> é o propio para /l/, como en del 2, pela 3, eela 11, etc. (no 1º),
d’abril 1, 17, Elias 3, 6, 18, deles 4, etc. (no 2º), daquela 4, el 15, geeral
1, seelo 61, etc. (no 4º). Con todo, non é raro que poida aparecer o dígrafo
<ll> en lugar de <l>, como en mill (cf. § 5.3), no 2º en Migell 15 e no 3º en
villa 3, 12, ella 15, Villariño 17-18 e Caldellas 20, 21.
6.2. O primitivo /ts/ está representado por <ç> ante calquera vogal e
por <z> en posición final e o primitivo /dz/ por <z> (cf. § 7.8). Aquí só
interesa indicar que aparece unha vez <c> ante <a> (presenca 41 no 2º),
tres veces ante <e> (parecerom 2, rrecebudo 24 e processo 48 no 4º) e unha
vez <ç> en lugar de <z> (juyç 7 no 1º).
6.3. Para a representación do // aparece o grafema normal <j> ante
<a, o, u> en jurado 2, juyz 3, juyç 7 (no 1º), juyz 2, 35, Jacob 3, 6, 18, 29,
judeu 3, 30, 35, judeus 3, juyzo 13, 25, 37, jaz 16, Johán 26, 39, 40, juys 30
(no 2º), Johán 2, 5, 9, 17, 20, justiçar 5, Junqueyra 18, janeyro 19 (no 3º),
Johán 2, 5, juyso 2, 28, 30, jasendo 4, jasiam 5, jazia 21, juramento 24, 46,
julgase 33, julgasse 35, juyzo 42, 44 juys 44, 61, julgar 49, julgando 50,
jullo 54, jurado 58 e jazian dorso (no 4º). Ante <e> aparece <g> en genrro
3, 6, 18, puge 15 (no 2º), geonlos 3 (no 3º) e geeral 1, 29, 30, monge 2,
monges 15, ffige 59 e puge 59, 61 (no 4º). No 4º atopamos ocasionalmente
<j> ante <e> (Jesu Cristo 49) e <i> ante <a> (seia 61 e Tereyia 6). Fronte
a esta norma, pode aparecer <g> ante <o> (prigón 4, 5, 6 e Hermigo 7 no
1º) e <y> ante <a> (ya 5 no 1º). Nos casos de sseya 1, 5, sseyades 11, 23 e
aya 38 (no 2º) podemos interpretar que temos un grafema de /Z/, aínda que
é máis probable que se trate dun grafema correspondente ao mesmo sonido
semiconsonántico /j/ que está en mayo 5, Cariyo 26 (no 2º), alffayate 3,
Beya 4, 9 (no 3º), mayor 12, alfayate 56, tistimoyo 59 e tistimuyo 61 (no
4º).
6.4. Para /g/ ante <e> temos o dígrafo <gu> en entregue 12 (no 2º), 51
(no 4º) e <g> en Migeel 11 (no 3º) e Dominges 41 (no 4º). Por iso, cando
está abreviado, decídome por poñer <ge>, como en “Migel” 2, 9, 10 (no
1º), “Migell Domíngez” 15 (no 2º), etc.
6.5. Para a vogal /i/ temos os grafemas <i>, <j> ou <y>. O normal é
<i>, como en uiren 1, disso 7, mais 7, etc. (no 1º), dias 1, vinte 4, etc. (no
2º), dias 1, público 2, etc. (no 3º ) e vigario 1, virem 1, etc. (no 4º). De <j>
hai bastantes casos en distintas posicións: Limja 2, Domjngo 5, 18, 34, 36,
37, njnhũa 8, 11, 14, 20, 23, cõomja 11, 23, mjas 11, 22, jnffante 13, 24,
njnhua 25, escriuj 27, auja 31, 36, 38, vijr 31, térmjño 38 e Rruujo 40 (no
2º); Domjngo 10, 17 e ffijs 21, 22 (no 3º ) e Jnés 4, 7, 19, tijna 12, jgleia
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18, 20, 21, 29, 54, 55, jndo 20, termjo 40, 43, exsamjnada 45, exsamjnado
48, ygleia 59 e mjna 59 (no 4º). Cf. mjn no § 7.1, rreçebj no § 8. Da 3ª
posibilidade hai moitos casos, especialmente como segundo elemento dun
ditongo ou hiato: rrey 2, Monte Rrey 2, leyxou 4, noyte 5, deyla 9 (no 1º
texto), rrey 2, 12, 24, 40, Monte Rrey 2, 3, 6, 14, 32, 41, ffeyto 4, sseys 4,
7, ffrey 5, 18, 34, 36, 37, ey 13, 25, rreýna 13, oyto 19, 34, 35, ffeytos 19,
rreýña 24, leylán 32, 34, mays 33, 39, mandey 37 (no 2º), quintaffeyra 1,
rrey 2, 21, Monte Rrey 2, 5, 11, 12, alcayde 4, 9, Rroý 5, leyxaua 7, ffrey
14, Junqueyra 18, ffeyto 18 (no 3º ), dobreyro 1, ffrey 2, frey 3, 24, 25, 31,
moesteyro 3, 5, 14, 21, feyto 7, 19, leyxasse 11, leyxar 16, poys 18, moytas
29, 36, 48, Barreyros 30, 45, concluyrom 37, ffeytos 37, ffeyto 38, Rroý 40,
oýr 40, 43, 49, asigney 43, feytas 47, tayxaçom 53, Corredoyra 56, esleyto
57 e mays 61 (no 4º). Cf. Eynés, ffoý, foý, ffoy, foy, ffuy no § 7.5, juyz,
juyç, juys, juyso, juyzo no § 6.3, depoys, despoys no § 19. Ocasionalmente
aparece <y> noutras posicións: assý 6, y 7 (no 1º), yrmão 5, 17, 36, y 12,
24 (no 2º), yr 5, escriuý 14, tauerneyro 18, ly 21, y 22 (no 3º) e y 6, 8, 12,
13, 59, guysa 8, 38, auya 9, 12, enuyou 15, Ynés 22, calupnya 24, deuya
26, asý 30, 35, yrmão 55 e ygleia 59 (no 4º). No 2º texto aparece con relativa frencuencia a grafía <ei> (ffeito 16, fferreiro 26, dereito 32, 37, etc.)
e por esta razón, cando está abreviado, desenvolvo sempre a abreviatura
con <ei> (“dineiros” 7, 19, 29, “primeiro” 9, “primeiras” 21, “Fforneiro
26” e “carniçeiro” 40). En cambio, no 4º, aínda que hai casos que teñen
<i> no ditongo en palabras abreviadas, como en “dereito” 7, 12, 19, 23,
24, 26, 39, 52, “preito” 30, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 e “dereitas” 34, 36,
52, por ser máis frecuente o uso de <eyr> desenvolvo as abreviaturas con
<y>: “moesteyro” 2, 3, 5, 8, 9, 12, 18, 20, 33, “dineyros” 7, “primeyra” 14,
“pustremeyra” 14, “çapateyro” 41 e “moesteyro” no dorso.
6.6. Para a representación da consoante bilabial /β/ hai diferencias
entre os textos. No 1º só hai un caso do grafema v (Val 2), pois o normal
é o uso de <u> (uiren 1, scriuán 2, 8, uinas 4, auia 5, Stéueez 7, escriuán
10, escriuir 11), igual que para a vogal (sun 3, culpa 6, etc.). No 2º alternan os grafemas <v> (vinte 4, 6, 8, ven 9, viuas 11, 22, vendades 11, 23,
valla 14, 25, Viño 14, 39, vẽeen 21, enviara 30, vijr 31, vender 31, vẽo 34,
veendo 35, 36, Val 41) e <u>, menos frecuente en posición inicial (uós 6,
7, 18, 19, uos 8, 10, 20; tamén douuos 10, 22, pagaruos 14, 25) e máis en
posición intervocálica (deuo 6, 18, ouuer 12, 24, auer 13, 37, auja 31, 36,
etc.). Para a vogal aparece <u> en posición interna e só <v> en posición
inicial (vn 4, 28, vssura 8, 20). No 3º aparece o grafema <u> en posición
intervocálica (Naue 3, 6, 15, leyxaua 7, mandaua 8, leuassen 9, Áluares 10,
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esteuo 12-13, alcaçaua 13, escriuý 14, Gonçaluo 14, Estéuõo 16, Noua 17,
tauerneyro 18, ssemelláuile 22) e o grafema <v> en posición inicial (villa
3, 12, viron 16, Villariño 17-18, vi 21), cun só caso en posición intervocálica (avia 7). No 4º domina <v> en posición inicial (virem 1, vigario 1, 21,
26, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 45, voentade 16, 19, vagando 29, visse 39, 57,
vẽessem 43, visa 45, viso 48, Viuiaez 56, verbo 59, Vaasques dorso) fronte
a <u> (Uiuiãez 1, Uaasques 4, 6, 10, 28, uoentade 7, 14, uerdade 24, 60,
61, uerbo 59) e só aparece <u> nas outras posicións (Gonçaluo 1, conuento
2, Torueo 3, Rrauãal 5, rreuogamento 9, etc.).
6.7. Nos textos é frecuente a aparición de consoantes duplicadas innecesariamente. Trátase dunha característica medieval que respectamos.
Temos no 1º texto alffoz 2, ffrontando 3, ffuy 3, 6, ffora 6, ffronta 9, offiçio
9, ffiz 11, messmo 5, ssobredito 10 e ssigno 11. No 2º Ffernández 2, ffeyto
4, ffeitos 7, jnffante 13, 24, Ffernán 14, 15, Ffernandes 15, fforo 32, conffessón 36, Affonso 39, 41, etc.; sseya 1, 5, sseys 4, ssen 8, 11, 20, 23, ssigno
16, sso 21, ssetenta 28, 33, ssobredito 35, etc., agás en so 9, signo 27, 42 e
Saluador 40. No 3º quintaffeyra 1, Ffernandes 2, 10, 13, alffayate 3, fferros
4, ffazia 6, Ffernán 9, Affonso 10, Gondulffes 11, ffoy 12, 18, ffrey 14, ffiz
15, fforon 16, ffeyto 18, ffijs 21, 22, ssete 1, sseteenta 1, ssetenbro 1, ssua 6,
ssupultar 8, 9, sseu 8, ssobredito 13, ssino 15, ssetenta 19, ssigno 22, ssemelláuile 22, coa única excepción de Santa 7. No 4º, xunto a casos dunha
soa consoante, temos dúas en Affonso 1, 6, 55-56, 58, ffrey 2, Ffernando 2,
3, 24, 25, 31, ffesera 4, 32, ffoy 4, ffaria 13, deffendera 17, deffendemento
19, ffora 19, co[n]ffesões 32, ffinalmente 37, ffeytos 37, ffeyto 38, ffige 59,
sseñor 1, 31, ssobreditos 3, sseu 5, 8, ssuterrar 5, 8, ssuterrados 5-6, conssigo 8, sse 12, 14, sse se 12 (e se se 13), ssuterrase 13, 18, ssupultura 14,
sseus 15, ssua 16, ssigundo 16, 52, 58, ssuterrada 21, ssee 29, ssazom 29,
conssello 48-49, ssentença 50, 61, Ssam 54. En abbade 14 (no 3º), 2, 3, 4,
7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 41, 45, 46, 50, 52,
53 (no 4º), xunto a abade 17 (no 4º), é grafía latinizante.
6.7.1. Hai moitos casos do dígrafo <rr> en posición inicial ou tras consoante: rrey 2, 40, genrro 3, 6, 18, rreçebj 7, 19, rrenu[n]ço 12, Monte Rrey
14, 41, rregistro 16, rrenunço 24, Rrodrigo 31, Rruujo 40 (no 2º), Monte
Rrey 2, Rrodrígez 10, Rramo 14, Rrua 16 (no 3º) e onrrado 1, 31, Rramo 2,
3, 5, 9, 14, rrogara 10, rreuogara 13, rreçebeo 20, rrecebudo 24, rreçebudas 27, rrazões 28, rrasões 29, rrasõado 34, 47, rresposta 45-46, rrasom
51, rrogadas 55 (no 4º). Por esta razón, cando no manuscrito aparece a
palabra con <R> maiúsculo, transcríboo por <rr>: rrey 2, Monte Rrey 2,
rrecado 8 (no 1º), Monte Rrey 2, 3, 6, 32, rrey 12, 24, rreýna 13, rreýña
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24 (no 2º), rrey 2, 21, Monte Rrey 5, 11, 12, Rroý 5, Rramo 8, Rrua 17 (no
3º) e Rrauãal 5, rreuogara 8, rreuogamento 9, Rramo 11, 15, 16, 17, 19,
23, 26, 27, 33, 35, 41, 45, 52, rreçebese 17, 42, rrazom 22, rreçebeo 22,
rrespondeo 25, rrazoou 31, Rroý 40, Rrodrigo 43, rresponsões 47, rrazões
48 (no 4º). No 4º teñen un só <r> as palabras Ramo 18, 24, reçebeo 51 e
reseruo 53.
6.8. Moi importante é a representación da consoante /n/ en posición
final de sílaba ou de palabra, que nos textos medievais pode aparecer como
<n>, <m> ou cun trazo sobre a vogal. Nos tres primeiros textos está representada por <n> ou un trazo sobre a vogal. Temos <n> en en 1, 2, sun 3,
andador 4, nen 7, etc. (no 1º), çinquaenta 1, 4, 17, onze 1, ssen 8, 20, ven
9, passaren 9-10, 21, vendades 11, 23, tanbén 23, leylán 32, 34, non 33,
conffessón 36, nen 39, en 41, etc., tamén ante b en ssetenbras 21 (no 2º),
quintaffeyra, sseteenta e trezentos 1, en 2, 3, 15, 20, presença 2, Johán 2, 4,
6, 9, 15, 17, 20, geonlos 3, ante 4, Monte 7, 14, leuassen 9, Affonso 10, don
14, Junqueyra 18 (no 3º). Cando aparece un trazo sobre a vogal, poño sempre un n en itálico nos tres primeiros textos: “saban” 1, “uiren” 1, “mjn” 1,
8, “scriuán” 2, 8, “ffrontando” 3, “prigón” 4, 5, 6, “conçello” 4, 6, “non”
5, 6, “entón” 6, “nonno” 6-7, “mandou” 7, “deron 8”, “ffronta” 9, “Garganta 9”, “escriuán” 10 (no 1º), “mjn” 2, 13, 25, “contan” 7, “hun” 8, “tanbén” 12, 13, “Ffernán” 14, “njnhũa” 14, “non” 14, 25, 31, 38, “ssenón” 14,
25, “Durán” 15, “Padrón” 15, 27, “escriuán” 15, “rrenunço” 24, “njnhua”
25, “montan” 28, “herdamentos” 38, “Gaança” 39 (no 2º), “ssetenbro” 1,
“mjn” 2, “Durán” 2, 11, 13, “estando” 3, “con” 3, “garganta” 4, “manda” 6,
“mandaua” 8, “mandou” 8-9, “Ffernán” 9, “Domjngo” 10, 17, “pidimento”
14, “mandado” 15, “fforon” 16, “testamento” 16, 21, “viron” 16, “hun” 19,
“ssetenta” 19 (no 3º). O único caso no que poño m é na forma latina Jtem
16 (no 2º). No 4º a situación é distinta, pois o <n> pode estar representando
por <n>, <m> ou un trazo sobre a vogal. Temos <n> en quantos 1, onrrado
1, Gonçaluo 1, jasendo doente 4, mandara 5, 6, uoentade 7, etc., ante <b>
en d’ánbalas 24, 47, ánbalas 30, 36, 48 e enbargado 37 e ao final da palabra en en 2, 3, etc. e Johán 2, 5. Temos <m> en sábeam 1, virem 1, dom 1,
2, 6, 15, 28, 30, 31, 44, 57, gram 13, entençom 27, bem 32, pareçesem 40,
vẽessem 43 e Ssam 54. Tendo en conta isto, desenvolvo a abreviatura como
<m> en “sazom” 2, “parecerom” 2, “jasiam” 5, “dariam” 13, “rrazom” 22,
“pitiçom” 23, 33, 45, “entençom” 25, 32, 35, “entenderom” 27, “forom” 27,
29, 36, 48, 55, “pareçerom” 28, 30, 42, 43, “ssazom” 29, “prouaram” 35,
“concluyrom” 37, “pidirom” 37, 44, “tam” 38, “rrasom” 51, “pi[ti]çom” 52
e “tayxaçom” 53 e desenvólvoa como <n> en “monge” 2, “conuento” 2, 3,
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“consello” 8, “sigundo” 10, 13, “monges” 15, “julgando” 50, “sentença”
50, etc. e en final de palabra en “non” 12, 13 (2), 16, 17, 35, 38, “nen”
16, “con” 20, 22, 38, 49, 51, “mjn” 38, 40, 42, 43, 44, 53, 58 e tamén en
“pidíronme” 42, “Martín” 55 e “jazian” (no dorso). Aínda que se escriba
<m> por tendencia latinizante, a pronuncia real era /n/, como se ve cando
hai asimilación nl > nn (“nenna” 18, “enno” 21) ou xa redución nn > n
(suterrárona 21). Refírome a isto con insistencia, porque moitos filólogos
teñen a absurda manía de deixar nestes casos o trazo sobre a vogal (*sabã)
considerando erroneamente que se trata dunha vogal nasal e non dunha
consoante (cf. Lorenzo, 1988: 289-326).
6.9. O <h> latino normalmente desaparece na época medieval e por
iso temos carta 1, 10 (no 1º), carta 12, 24, 27, 41, omes 26 (no 2º), ora 6,
carta 13 (no 3º), carta 1, onrrado 1, 31, ora 11, agora 38, ómẽes 49, ome
57 (no 4º) e nas formas de auer (véxase o § 8.3), aínda que quedan algúns
casos de conservación, que son Hermigo 7, home 10 (no 1º), herdamentos
38 (no 2º) e 6 (no 4º). Non é raro, en troques, que apareza en palabras que
non o levaban en latín, como en hun 8, njnhũa 8, 11, 14, 20, 23, huquer
11, 22, hũa 16 e njnhua 25 (no 2º), hũa 3, huus 4, hu 12, he 15 e hun 19
(no 3º), hũa 2, 7, 29, 36, 46 (no 4º). Tampouco aparece en Eanes 2, 4 (no
1º), 41 (no 2º), 56, 58 (no 4º) e na transcrición como “Eanes” 15 (no 2º)
da grafía desaxustada johns. En contra disto, transcribo no 2º texto como
“Johán” 26, 39, 40 a abreviatura jo (co o escrito sobre o j), pois Johán é a
forma que aparece cando non está abreviado: “Johán” 2, 4, 6, 9, 15, 17, 20
(no 3º) e 2, 5 (no 4º).
6.10. O normal é uso de <e> inicial ante <s>, mais no 1º texto, xunto
a escriuán 10 ou escriuir 11, aparecen sen e as formas scriuán 2, 8, scritas
3 e Stéueez 7.

7. Particularidades fonéticas.
7.1. O -n- intervocálico latino desapareceu deixando nasalizada a vogal
precedente e durante a Idade Media déronse unha serie de cambios ata
chegarmos ao sistema moderno. Nos nosos textos destaca que no 1º non
se indica nunca a nasalidade das vogais, cando a finais do século XIII o
normal era a conservación das vogais nasais. Ocorre isto en mao 2, manaa
3, Querugaes 3-4, serao 5 e Stéueez 7. Tendo en conta esta última forma,
transcribo as abreviaturas como “Martiiz” 9, 10 e “Meéndez” 9. No 2º
contrariamente mantéñense en xeral as vogais nasais (crischãos 2, yrmão
5, 17, 36, Tamágõos 5, 17, 38, 40, bẽes 8, 20, 33, 34, 38, njnhũa 8, 11, 14,
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20, 23, pẽa 9, 12, 21, cõomja 11, 23, hũa 16, vẽeen 21 e vẽo 34) e só hai
uns poucos casos nos que non se indica a nasalidade (çenteo 9, 29, njnhua
25, vijr 31 e pregoeiro 31, 32, 36, 39). En “Martiis” 5, 17, 26, 31, 33, 36,
38, 40 decidinme por transcribilo sen vogal nasal e en tenor 4, 16 aparece
unha forma culta en lugar de tẽor ou teor. No 3º alternan as formas, pois
temos con nasal hũa 3, cadẽa 4 e Estéuõo 16 e sen nasal huus 4 e moesteyro
7, 8, que é como desenvolvo o apelido “Martiis” 11. No 4º tamén alternan
as dúas posibilidades, con máis casos con vogal nasal: Uiuiãez 1, hũa 2,
7, 29, 36, 46, Rrauãal 5, pitições 25, produções 26, exçepções 27, rrazões
28, 48, rrasões 29, 36, co[n]ffesões 32, posições 32, 47, rrasõado 34, 47,
vẽessem 43, rresponsões 47, ómẽes bõos 49 e yrmão 55, fronte a geeral 1,
moesteyro 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 33, rrazoou 31, termjo 40, 43,
tistimoyo 59 e tistimuyo 61. Sen indicar nasalidade desenvolvo os apelidos
“Martiis” 39, 40, 44, 61 e “Viuiaez” 56 e os substantivos “moesteyro” (no
dorso), “tistimoyas” 11 e “tistimoyas” 27, 32, 47, 54.
7.1.1. A palabra cóengo 39, 44, 56 (no 4º), adoptada arbitrariamente
como normativa no galego moderno, pois o resultado final tiña que ser
*congo, presenta unha das varias evolucións do latín canonicum, con nasalización primitiva das vogais, asimilación e despois consonantización desprazada da nasalidade (cãõigo > cõõigo > cõego > coengo). Igual ocorre
na forma geonlos 3 (no 3º), que tiña primitivamente vogal nasal (gẽollo) e
despois sufriu o mesmo proceso de consonantización desprazada da nasalidade, con conservación do hiato, enxordecemento da consoante inicial
e sen a metátese producida no portugués joelho, pois modernamente dise
xeonllo, aínda que hai zonas que pronuncian xionllo e outras variantes.
Nos substantivos rreýna 13, rreýña 24 e térmjño 38 (no 2º), no topónimo
Villariño 17-18 (no 3º) e na advocación “Ssam Martino” 54 (no 4º) xa se
produciu o cambio da vogal nasal en vogal oral + consoante palatal (-ina
/ -inu > -ĩa / -ĩo > -iña / -iño). A mesma evolución está en *teneat > teĩa >
tiĩa > tijna 12 (no 4º) e en denarios (con cambio a dinarios no latín) > dĩeiros > dineiros 7, 19, 29 (no 2º), dineyros 7 (no 4º). Tamén ten a mesma evolución o latín mea, que aparece sen nasalización en mia 10 (no 1º), 41 (no
2º) e mjas 11, 22 (no 2º) e xa palatalizado en mjna 59 (no 4º), onde se deu o
proceso mea > mia > mĩa > miña). Tamén temos nasalización e conversión
en consoante (mihi > mi > min) na forma mjn 1, 8 (no 1º), 2, 13, 25 (no 2º),
2 (no 3º), 38, 40, 42 (2), 43, 44, 53, 58 (no 4º) e en nec una > njnhũa 8, 11,
14, 20, 23, njnhua 25 (no 2º). Interesante é o encontro da preposición en co
pronome ou demostrativo, pois o n é tratado coma se estivese en posición
intervocálica e temos como resultado as formas xa desnasalizadas eeste 3,
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5 ‘neste’, eela 11 ‘nela’ (no 1º), eela 42 (no 2º). En contra disto están en
ella 15 (no 3º) e en essa 17, en este 40, 44 (no 4º).
7.2. Nos textos tamén se dá o encontro entre unha palabra que remata
en <n> e o artigo ou pronome lo / la. Cando se produce entre a preposición
en e o artigo lo, la atopamos as tres fases polas que pasou a combinación
(enlo > enno > eno > no), pois aparecen as formas totalmente desenvolvidas no 1º texto (na 4, 5) e no 2º (no 16), alternan no 3º as formas finais
(na 4, 12, no 8 e nos 4) coas formas intermedias (ena 16 e eno 17) e no 4º
temos, por un lado, na 20, 29, 54, nas 26, 34, 36, 52 e no 5 (3), 8, 12, 14, 18,
40, 43 e, por outro, enno 21 e dorso (2 veces). En contra disto, non se deu
a asimilación da preposición con co artigo los (conlos > connos > conos)
na forma conlos 29 (no 2º). No encontro dunha forma verbal rematada en
-n co pronome, temos asimilación e aínda non redución de nn > n en “posséronno” 29 ‘puxérono’ (no 2º) e xa redución en suterrárona 21 (no 4º) e
no caso dos adverbios non, nen alterna a asimilación coa redución nl > nn
> n, pois aparecen “nonno” 6-7 e “non o” 7, “nen o” 7 (no 1º) e “nenna”
18 (no 4º). Se o encontro se dá entre unha palabra rematada en -s e o artigo
lo, la, tamén se produciu a asimilación e a redución (sl > ll > l) en delo 10
(2), 21, 22, tódolos 13, 24 (no 2º), ánbalas 24, 30, 36, 47, 48 e tódalas 22,
51 (no 4º), que son as formas usuais hoxe na maior parte de Galicia. No 3º
texto dáse este mesmo proceso en tralado 18 e traladar 22, formas nas que
desde o latín transl- se deu primitivamente a asimilación do <n> ao <s>
e despois a evolución indicada ata tralado, variante que alterna en textos
galegos medievais con trelado, traslado e treslado.
7.2.1. Na época medieval alternan as preposicións por e per (cf. §
20.1), que podían ir seguidas da forma lo, la do artigo, co que se produce
a asimilación do <r> ao <l> e a simplificación da xeminada (rl > ll> l). No
4º texto aparecen xa as formas totalmente desenvolvidas pela 1, 31, pelas
32, pelo 7, pelos 31 e pola 58. Fronte ao portugués pelo, pela, no galego
impuxéronse as formas polo, pola.
7.3. No raro encontro do pronome se co pronome o poduciuse a palatalización (seo > sjo > xo) en xo 6 (no 1º texto). Para os posesivos sa e sas
véxase § 13.
7.4. Cando aparecen dúas vogais en hiato hai casos nos que aínda permanece o hiato e outros nos que xa se produciu a crase vocálica. Temos
conservación en aa 6, Paaços 10 (no 1º), Gaança 39, vẽeen 21 (con tres
vogais en lugar de vẽen), veendo 35, 36, vijr 31 (no 2º), meesma 3, pees 4,
huus 4 (no 3º), aa 2, 11, 14, 19, 20, 29, aas 32, 40, 43, Rrauãal 5, geeral
1, 29, 30, ssee 29, perteenças 38, vẽessem 43, ómẽes bõos 49, seendo 49,
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seelo 61, tijna 12, door 4 (no 4º) e crase vocálica en messmo 5 (no 1º), vinte
4, 6, 8 e omes 26 (no 2º), vi 21, ly 21 (no 3º). Como no dorso do 4º texto
aparece Vaasques, desenvolvo a abreviatura como “Uaasques” 4, 6, 10,
28 e tamén me decido por “Martiis” (véxase § 7.1). É diferente o hiato na
forma verbal rrazoou 31 (no 4º) e temos dobre vogal innecesaria en auóaa
no dorso, xunto a auoa 6 (no 4º), moderno aboa.
7.4.1. No caso do hiato primitivo aé no 2º texto hai conservación en
çinquaenta 1, 4, 17 e xa a evolución ae > ee > e en quarenta 19, 20, nouenta
28 e ssetenta 28, 33 e no 3º asimilación ae > ee en sseteenta 1 e Migeel 11
e crase vocálica en ssetenta 19. No 2º en “portugeeses” 7, 19, 33, 35 decidinme por poñer ee, pois esa é a forma máis frecuente noutros documentos.
Fronte a isto, se o hiato era áe, mantense nos textos: Querugaes 3-4, que
debería estar escrito Queyrugaes ou Queyrugães, actualmente Queirugás
en Verín (no 1º), quaes 28 (no 2º), Paez 5 (no 3º ), quaes 26 e Uiuiãez 1 (no
4º). Por iso leo “Paez” 3, 5, 9, 10 (no 1º ), “Paes” 57 e “Viuiaez” 56 (no 4º).
7.4.2. Se se trata do hiato ao, mantense na unión da preposición a co
artigo en ao 5 (no 1º), 31, 32, 34, 35 (no 2º), 9, 10, 17, 21, 22, 33, 35, 52
(no 4º) e houbo asimilación ao > oo en Tamágõos 5, 17, 38, 40 (no 2º),
actualmente Tamagos, e en Estéuõo 16 (no 3º). Mantense o hiato primitivo
oe en moesteyro 7, 8 (no 3º), 3, 5, 14, 21 (no 4º) e hai unha duplicación
innecesaria da vogal en ffijs 21, 22, xunto a ffiz 15 (no 3º). Tamén destaca a
forma co hitato primitivo eí en rreýna 13, rreýña 24 (no 2º), forma propia
dos textos galegos medievais.
7.5. En posición átona é moi frecuente a alternancia vocálica. Dáse entre
<e> / <i> en pidiu 8 (1º texto), ssemelláuile 22 e pidimento 14 (no 3º), sigundo
10, 13, 23, 42, ssigundo 16, 52, 58, pidio 21, 33, 35, pitiçom 23, 33, 45, pitições 25, arçidiago 28, pidia 33, pidirom 37, pidíronme 42, pi[ti]çom 52 (no
4º) e pedio 30 (no 2º), enduzemento 9, 19, entençom 25, 27, 32, 35 (no 4º).
Entre <o> / <u> aparece en conusçuda 1, 5, Nuzedo 15, hoxe Nocedo (no
2º), ssuterrar 5, 8, ssuterrados 5-6, suterrar 11, 12, ssuterrase 13, 18, pustremeyra 14, ssuterrada 21, suterrárona 21 (no 4º) e moller 4, pobricadas
27, pobricados 47, soterrados dorso (no 4º) e na tendencia a rematar a 3º
persoa do verbo en -eo (cf. § 8). Tamén aparece <u> por <e> en ssupultar
8, 9 (no 3º texto), <o> ou <u> por <e> en sopultura 22, ssupultura 14 e
supultura 51 (no 4º) e inclusive a alternancia entre <e> / <i> e <o> / <u>
en tistimoyo 59 e tistimuyo 61 (no 4º), o que me levou a ler “testimoyas”
3, 9 (no 1º), 9, 16 (no 3º), “testemuyas” 14, 26, 39 (no 2º) e “tistimoyas”
11, “tistimoyas” 27, 32, 47, 54 (no 4º). Outra evolución característica dos
textos galegos é o paso de o a e en uoentade 7, 14 e voentade 16, 19 (no 4º).
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7.5.1. Hai máis palabras que deben mencionarse. Así, en ssetenbro 1
(no 3º texto) vese a preferencia por o final e non por e, nos substantivos
correspondentes á 2ª conxugación o normal nos textos galegos é que teñamos <e> (enduzemento 9, 19 e deffendemento 19 no 4º), na posible alternancia entre <a> / <e> temos dúas veces con <e> o nome Tereyia 6 (no 4º),
o que me levou a ler no dorso deste documento “Tereyia”, e tamén aparece
a (átono ou tónico) en condanase 34, 36 e condano 52 (no 4º), formas
aínda hoxe populares. Cómpre destacar a alternancia entre Eynés 6, 11, 13,
15, 17, 20, 51 e no dorso e Jnés 4, 7, 19, Ynés 22 (no 4º) (< Agnes) e moi
interesante e estraño é o intercambio de resultado en formas dos verbos ser
ou ir, pois para a 1ª persoa aparece ffoý 27 (no 2º) e foý 59 (no 4º), en lugar
de fui (moderno fun), e para a 3ª ffuy 3, 6 (no 1º), xunto á forma propia foy
23, 34, 40 (no 4º), ffoy 12, 18 (no 3º). O ditongo oi está en moytas 29, 36,
48 (no 4º). Tamén temos Rroý 5 (no 3º), 40 (no 4º), como forma reducida de
Rodrigo ante un apelido. En Rruujo 40 (no 2º) documéntase a forma propia
do galego, sen metátese da vogal átona, e no derivado de sapiant aparecen
as variantes saban 1 (1º texto) e sábeam 1 (no 4º), formas correntes nos
textos medievais nas que non se deu a metátese do iode, que pasou a e e
despois puido seguir evolucionando (sábean > sábaan > saban). Por latinismo tamén temos <u> por <o> na forma tónica sun 3 (no 1º) ‘(eles) son’.
7.6. Como é normal, hai elisión da vogal <e> da preposición de seguida
dun artigo, pronome persoal, demostrativo ou identificador en da 6, das 3,
do 4, 6, del 2, 8 (no 1º), da 12, 23, do 12, 14, etc., del 2, 14, 25, 40, deles 4
(no 2º), da 12, 17, do 15, 22, del 2, 21, desta 3 (no 3º), da 2, 3, etc., das 31,
38, 46, 56, do 1, 2, etc., dos 3, 41, del 51, 53, delas 47, 53, daquela 4, dese
56, desse 59, desto 28, doutras 11, doutros 37 (no 4º), mais tamén ocorre
ante outras palabras, como en d’abril 1, 17, d’agosto 9, d’auer 37 e d’oyto
en ssoldo 19, 35, fórmula que alterna con da oyto en ssoldo 33-34 (no 2º),
d’Espadañedo 18 (no 3º), d’Ourense 2, 29, 31, 39, 44, 55, d’ánbalas 24,
47 e d’Affonso 55-56 (no 4º). No 4º texto tamén se elide o e en ant’el 29
e na unión dos pronomes lle e me con a, o (lla 16, llo 35, llos 35, mo 42,
58) e no 2º na forma verbal podria 13. En con hũa 3 (no 3º) permanece a
combinación sen reducirse (hoxe cunha).
7.7. Nun principio existía na lingua unha oposición entre unha sibilante
apicoalveolar sonora /z/ e outra xorda /s/. Esta oposición dábase en posición intervocálica e graficamente distinguíanse porque a xorda se representaba por <ss> e a sonora por <s>. Esta distinción desapareceu no galego
debido á desonorización da sonora e é posible que esta desonorización xa
estea presente nos nosos textos, que non distinguen ben os grafemas cor-
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respondentes aos dous fonemas primitivos. De feito, no 1º texto, xunto ao
grafema correcto en presença 1, 10 e preso 4 (para a sonora), disso 3, 7 e
assý 6 (para a xorda), temos <ss> en posso 6 e un só <s> en pasou 8. No
2º aparecen as formas correctas en presenca 41 (para a sonora), passaren
9-10, 21, disso 30, 32, ffezesse 30, trouxesse 32, desse 33, 39 e conffessón 36 (para a xorda), mais con moita presenza de <ss> para a primitiva
sonora, como vemos en coussa 1, 5, 14, 25, vssura 8, 20, pressente 27, 32,
posséronno 29 e quisso 31. No 3º temos o grafema propio para a sonora
en presença 2 e preso 3 e a propia para a xorda en disso 6 e leuassen 9,
mais xa con <ss> para a primitiva sonora en pressentes 16, e no 4º está o
grafema correcto para a sonora en proposo 4, guysa 8, 38, cousas 9, 22, 33,
51, presença 10, 47, 59, casares 12, quiso 16, posições 32, 47, visa 45, viso
48, concluso 48, presentes 50, 55, reseruo 53 e presente 59 e a propia para
a xorda en disso 3, leyxasse 11, mandasse 12, adusesse 15, abastasse 25,
achasse 39, liurasse 39, visse 39, 57, vẽessem 43 e tamén en obrigo[u]sse
25. O que pasa é que neste 4º texto hai numerosos exemplos de intercambio dos grafemas, con tendencia a escribir un só <s>. Así, alternan para a
primitiva xorda assignado 40, 49 e asignoulles 26, asigney 43, desse 57,
59 e dese 56, dissera 10 e disera 11, 17, essa 11, 14, 17 e esa 20 ou ese 20,
julgasse 35 e julgase 33, processo 48 e proçeso 39, 57 e temos só un <s>
en ssuterrase 13, 18, rreçebese 17, 42, mandase 21, entregase 22, asý 30,
35, co[n]ffesões 32, condanase 34, 36, eçesorios 38, exsaminase 39, 57,
pareçesem 40, entendese 57-58 e tamén en mandárase 8.
7.8. Algo semellante ocorre coas primitivas africadas /ts/ e /dz/ (cf.
6.2). No 1º texto temos para a xorda março 1, presença 1, 10, Laça 3,
conçello 4, 6, offiçio 9, Paaços 10 e alffoz 2, Paez 3, 9, 10, diz 6, 7, Stéueez
7, Martiiz 9, 10, Meéndez 9, Pérez 9 e ffiz 11. A única anomalía é que para
a xorda, ao lado de juyz 3, aparece a forma juyç 7, co grafema <ç> en posición final. No 2º a sonora está correctamente en onze 1, prazos 3, 35, prazo
6, 10, 16, 18, 21, 22, dízima 12, 23, 29, juyzo 13, 37, Nuzedo 15, enprazar
30 e ffezesse 30 e a xorda en çinquaenta 1, 4, 17, conusçuda 1, 5, Maçia 5,
17, 31, 33, 36, 38, çinco 7, 8, 17, 19, 20, 33, 35, çenteo 9, 29, rrenu[n]ço
12, rrenunço 24, terça 28, çent 29, 34, preço 37, sse[n]tença 37, Gaança
39, Laça 41, así como en presenca 41. Xunto a estes casos temos outras
palabras que ofrecen dobre solución. Así, por unha banda atopamos Lourenço 26 e a forma abreviada “Lourenzo” 26, o que parece indicar que
non se diferenciaban a xorda e a sonora. Por outro, xunto ás formas con z
final, que son Ffernández 2, juyz 2, 35, dez 7, 29, Domíngez 15 (2), jaz 16,
ffiz 41, 42, hai outras que aparecen con <s> final: Ffernandes 15, 26, 30,
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Dominges 26, “Peres” 26 e juys 30 (2). No 3º a sonora está correctamente
en trezentos 1 e ffazia 6 e a xorda en presença 2, justiçar 5, alcaçaua 13 e
Gonçaluo 14. En posición final é onde se volve documentar o cambio do
sistema, pois temos, por un lado, dez 1, Paez 5, Rrodrígez 10 e ffiz 15 e, por
outro, Ffernandes 2, 10, 13, Áluares 10, Peres 10, 16, 17 (2), 20, Martiis
11, Gondulffes 11, Gomes 20 e ffijs 21, 22. No 4º a casuística é maior. Para
a primitiva xorda temos correctamente Gonçaluo 1, parecerom 2, presença
10, 47, 59, pareçía 10, sentença 21, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 54, 57,
59, pitiçom 23, 33, 45, entençom 25, 27, 32, 35, pitições 25, produções 26,
exçepções 27, arçidiago 28, pareçerom 28, 30, 42, 43, posições 32, 47,
negoços 37, eçesorios 38, perteenças 38, proçeso 39, 57, çerto 40, Garçia
40, pareçesem 40, çapateyro 41, processo 48, pronunçio 50, ssentença 50,
61, pi[ti]çom 52 e tayxaçom 53 e en posición final Uiuiãez 1, Gonçaluez
3, Áluarez 6, Viuiaez 56 e Núnez 57. Mais en posición final aparecen xa
Gonçalues 4, 7, 9, 10, 16, 17, 32, 34, 41, 50, Uaasques 4, 6, 10, 28, Martiis
39, 44, 61, Peres 41, 43, 55, Dominges 41, 43, 50, 53, 55, juys 44, 61, Paes
57, Áluares e Vaasques no dorso co grafema correspondente á fricativa.
Para rreçebj, etc. (no 2º e 4º) véxase § 8. O mesmo pasa coa primitiva
africada sonora, para a que temos a forma correcta en sazom 2, dizia 9,
enduzemento 9, 19, aduzer 16, jazia 21, rrazom 22, dizer 24, rrazões 28,
48, ssazom 29, rrazoou 31, juyzo 42, 44 e jazian no dorso e xa o cambio
para a fricativa en juyso 2, 28, 30, ffesera 4, 32, jasendo 4, jasiam 5, endusuda 7, adusesse 15, rrasões 29, 36, rrasõado 34, 47, praser 38 e rrasom
51. É dicir, o primitivo sistema de dúas africadas diferenciadas pola marca
de sonoridade parece que se estaba descompoñendo e que había enxordecemento e ao mesmo tempo paso de africada a dorsodental fricativa. De aí
o grafema con <s>.
7.8.1. Como particularidade podemos indicar que, xunto ás formas
offiçio 9 (no 1º) e pronunçio 50 (no 4º), con conservación do iode, aparecen
as formas medievais negoços 37 (no 4º) e rrenu[n]ço 12, rrenunço 24 (no
2º), coa evolución esperada -tjo > -ço. Ademais, o grupo latino -sk- seguido
de <o> permanece e seguido de <e> dá como resultado primitivamente a
consoante africada /ts/. Por iso é correcta a forma coñosco 5-6, 18 (no 2º)
e irregular a forma conusçuda 1, 5 (no 2º), que mestura as dúas solucións,
pois debería ser coñoscuda.
7.9. Dependendo das palabras, o grupo latino qua- deu en romance
cua ou ca. Nos textos medievais é moi frecuente que se conserve a grafía
latinizante, aínda que posiblemente en moitos casos se pronunciase ca, tal
como ocorre hoxe na maior parte de Galicia. Nos nosos textos sempre apa-
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rece qua: quantos 1 (no 1º), çinquaenta 1, 4, 17, quarteiro 9, 28, quantos
9, 21, Quaderno 13, 24, quarenta 19, 20, quatro 21, 28 e quaes 28 (no
2º), quantos 1, qual 5, 9, 40, 43, quando 10, quanto 25 e quaes 26 (no 4º).
Ao contrario do que ocorre con qua-, para gua- temos a forma propia do
galego en gardar 5, 8 (no 1º).
7.10. O grupo latino -bl- consérvase no cultismo público 2 (no 1º), 2,
21 (no 3º) e presenta rotacismo en dobreyro 1, obrigo[u]sse 25, pobricadas
27 e pobricados 47 (no 4º).
7.11. O grupo cl- inicial evoluciona como forma popular en chamado
49, 59 e chamadas 55 (no 4º) e mantense nos cultismos clérigo 10, 11 (no
3º), clérigos 20, 55 (no 4º), así como en posición interna tras consoante
en concluyrom 37 e concluso 48 (no 4º). No caso de -ccl- (> -cl-) houbo
sonorización, mais non rotacismo en jgleia 18, 20, 21, 29, 54, 55 e ygleia
59 (no 4º).
7.12. O grupo pl- inicial evoluciona como forma popular en chegou 5
(no 1º) e presenta rotacismo nos semicultismos prazos 3, 35, prazo 6, 10
(3), 16, 18, 21, 22 e enprazar 30 (no 2º), preito 30, 38, 39, 40, 42, 44, 46,
48 e praser 38 (no 4º).
7.13. O grupo -gn- intervocálico evoluciona como era de esperar a //
en conusçuda 1, 5, coñosco 5-6, 18 e peñoras 11, 22 (no 2º), mais compórtase como cultismo en signo 27, 42 (no 2º), ssigno 11 (no 1º), 16 (no 2º), 22
(no 3º), asignoulles 26, assignado 40, 49 e asigney 43 (no 4º) e como semicultismo en ssino 15 (no 3º), sinal 59 (no 4º) e Eynés 6, 11, 13, 15, 17, 20,
51 e dorso, Jnés 4, 7, 19, Ynés 22 (no 4º). Tamén cando había en latín -njse chega a //, como en uinas 4 (no 1º), Viño 14, 39 (no 2º) e sseñor 1, 31
(no 4º). Para o latín testimonium hai moitas variantes na época medieval,
unha delas testemuño, que foi a forma que se impuxo, mais é moi frecuente
nos textos galegos que, en lugar da evolución -nj- > //, desapareza o -ndeixando nasalizada a vogal anterior. De aí as formas xa desnasalizadas
tistimoyo 59 e tistimuyo 61 (no 4º).
7.14. Noutros grupos interésannos algunhas evolucións. Así, para -ptalterna o cultismo escripto 50 (no 4º) coa forma evolucionada scritas 3
(1º). Para -ks- temos a evolución a /iS/ en tayxaçom 53 (no 4º) e en ex- (é
dicir, eks-) aparece a conservación no cultismo exçepções 27 (no 4º), que
tamén conserva o p no grupo -ptj-, e nas formas medievais exsaminase 39,
57, exsamjnada 45 e exsamjnado 48 (no 4º), cunha grafía que quere reflectir a pronuncia [eks]. Para -stj- temos palatalización na forma medieval
crischãos 2 (no 2º), no grupo -cc- hai simplificación en eçesorios 38 (no
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4º) e en -ffl- a evolución esperada en achou 5, 7 (no 1º), achedes 11, 23,
achara 33, achou 39 (no 2º) e achasse 39 (no 4º).
7.15. Hai palabras que teñen unha evolución moi complexa e entraron
na lingua con dobre sentido. Así, o latín calumnia, que de ser unha forma
popular terminaría dando o resultado *caoña, ou caoña > cooña > *coña,
está representado por cõomja 11, 23 (no 2º texto), co valor de ‘imposto’, e
polo cultismo calupnya 24, calupnia 46 (no 4º), na expresión “juramento
de - ”, co valor que xa tiña en latín de xustificar con xuramento a boa disposición a actuar nun preito, e que presenta por falso latinismo un p, igual
que pasa noutros textos en palabras como dapno.
8. Entre as formas verbais temos as que rematan en -des, terminación
que permaneceu maioritariamente ata hoxe en Galicia: tomedes 10, 22,
sseyades 11, 23, achedes 11, 23, vendades 23 (no 2º). No presente aparecen
as formas primitivas coñosco 5-6, 18 (no 2º) e diz 6, 7 ‘di’ (no 1º) e, ao lado
da forma é 14 (no 4º), he 15 (no 3º), están as formas latinizantes est 6 (no
1º) e éste 11 (no 1º), 16, 42 (no 2º), 60 (no 4º), como ocorre noutros textos
medievais. No pasado son moi significativas as formas da 3ª persoa disso
3, 7 e posso 6 (no 1º), disso 30, 32 e quisso 31 (no 2º), disso 6 e esteuo
12-13 (no 3º), disso 3, proposo 4 e quiso 16 (no 4º), típicas dos documentos
galegos e antecesoras dos actuais dixo, puxo, quixo, estivo e propuxo. En
cambio, para a 1ª persoa son máis comúns as formas idénticas ás do portugués, como vi 21 ‘vin’ e ly 21 ‘lin’ (no 3º), ffiz 11 (no 1º), 41, 42 (no 2º),
15 (no 3º), coa variante ffijs 21, 22 (no 3º), fronte ás formas palatalizadas
puge 15 (no 2º), ffige 59 e puge 59, 61 (no 4º), que son as máis próximas
ás formas do galego moderno (dixen, fixen e puxen). Noutros verbos hai
unha diverxencia, pois aparecen rreçebj 7, 19 (no 2º), 58 (no 4º) ‘recibín’,
reçebeo 51, rreçebeo 20, 22, rreçebese 17, 42, rrecebudo 24, rreçebudas
27 (no 4º), fronte a escriuj 27 (no 2º), escriuý 14 (no 3º) ‘escribín’, idéntica
a do infinitivo escriuir 11 (no 1º), 41 (no 2º), 59 (no 4º), no galego moderno
escribir. Xunto a pidiu 8 (no 1º) ‘pediu’ e deu 7 (no 1º), 34 (no 2º), 24 (no
4º), aparece a tendencia a rematar as formas de 3ª persoa en -o, que aínda
hoxe ten vixencia nalgunhas zonas de Galicia. Vémolo en pedio 30, vẽo 34
‘veu’ (no 2º), rreçebeo 20, 22, pidio 21, 33, 35, rrespondeo 25, cometeo 38
e reçebeo 51 (no 4º). Son normais as formas deron 8 (no 1º), posséronno
29 (no 2º), viron 16 (no 3º), pareçerom (véxase § 8.4), suterrárona 21,
entenderom 27, concluyrom 37, pidirom 37, 44 e pidíronme 42 (no 4º), pois
hoxe no galego a 3ª persoa do plural segue rematando en -ron. Tamén é a
forma esperada deyla 9. Véxase para ffuy, foy ‘foi’ e ffoý, foý ‘fui’ o § 7.5.1.
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8.1. No subxuntivo temos dé 8 (no 1º), que alterna nos textos medievais galegos con dea e dia. Véxase § 7.5.1 para saban 1 (no 1º) e sábeam
1 (no 4º). O futuro de subxuntivo é moi frecuente: uiren 1 (no 1º), mostrar
6, 19, passaren 9-10, 21, pagar 10, ouuer 12, 24 (no 2º) e virem 1 (no 4º).
8.2. Nos participios destacan as formas concluso 48 e visa 45, viso 48
(no 4º), procedentes de conclusum ‘concluído’ e visum ‘visto’, que eran os
participios propios dos verbos concludere e videre, así como entregue 12,
entrego 23 (no 2º), onde vemos unha alternancia na vogal final do participio irregular. Tamén interesa resaltar a presenza das formas procedentes
do participio en -utu, que se mantiveron nos primeiros tempos do idioma:
conusçuda 1, 5 (no 2º), endusuda 7, rrecebudo 24, rreçebudas 27, auudo
48 (no 4º). Nos tempos compostos o participio concorda co substantivo en
“cousas que auya mandadas” 9 (no 4º), o participio de presente aparece en
“as partes presentes et ssentença demandantes” 50 (no 4º) e o xerundio en
“vagando a ssee” 29 (no 4º).
8.3. Con referencia aos verbos haber e ser, hai que indicar que o primeiro ten o valor actual de ‘haber’ en ouuer 12, 24 (no 2º) e de ‘ter’ en auia
5 (no 1º), ey 13, 25, auer 13, 30, 37, auja 31, 36, 38, aya 38 (no 2º), avia
7 (no 3º), auya 9, 12, ouuera 10, auendo 18, auer 26, auudo 48 (no 4º), en
alternancia con tijna 12 (no 4º). O segundo ten o valor actual de ‘ser’ en
est 6, éste 11 (no 1º), sseya 1, 5, éste 16, 42 (no 2º), ffoy 12, he 15 (no 3º) e
ffoy 4, fora 16, éste 60, seia 61 (no 4º) e o valor medieval de ‘estar’ en “ffoý
pressente” 27 (no 2º), “fforon pressentes” 16 (no 3º), “presentes forom”
55, “era bem prouada” 32, “era enbargado doutros ffeytos” 37, seendo 49
(no 4º). Finalmente, destaca o uso de ‘ser + participio’ en lugar da forma
activa en sun scritas 3 (no 1º), era (...) ffeyto 3-4, sseyades entregue 11-12,
sseyades entrego 23 (no 2º), ffeyto ffoy 18 (no 3º), fora endusuda 7, dito é
14, ffora feyto 19), foy negada 23, forom dadas 27, forom (...) ditas 29, foy
dito 34, forom ditas 36, 48, foy assignado 40, dada foy 53, foý chamado
59, foy dada dorso (no 4º). Tamén aparecen “estando pressente” 32 (no 2º),
estando 3, está 12, esteuo 12-13 (no 3º), estando 30 (no 4º).
8.4. Outros verbos dignos de citar son oýr 40, 43, 49, que segue sendo
a forma usual no galego; cometeo 38 e cometera 42, 58 (no 4º), co valor de
‘encargar’; deffendera 17 (no 4º) co valor de ‘prohibir’; as formas antigas
parecerom 2, pareçerom 28, 30, 42, 43 ‘apareceron’, pareçesem 40 ‘aparecesen’ (no 4º); leyxou 4 (no 1º), leyxaua 7 (no 3º) e leyxar 16, leyxasse 11
(no 4º), moderno ‘deixar’; adusesse 15 e aduzer 16 (no 4º), moderno ‘aducir’; liurar 38 e liurasse 39, co valor de ‘resolver’; as formas medievais e
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hoxe populares condanase 34, 36 e condano 52 (no 4º) e tamén abastasse
25 (no 4º), justiçar 5 (no 3º) e rreuogara 8, 13 (no 4º).
8.5. Con referencia ao verbo hai que indicar a presenza de formas pronominais, como “mandárase ssuterrar” 8, “de sse suterrar (...) “sse se y
non mandasse” 12, “se se y non ssuterrase” 13, “que sse ar mandara (...) a
ssupultura no dito moesteyro” 14, “u se mandara da primeyra” 14, “poys
se ela mandara a Monte de Ramo” 18, “obrigo[u]sse a prouar” 25 (no 4º).
Resulta máis estraña a presenza de se en “jasendo doente daquela door que
se finou” 4 (no 4º) e en “eeste dia pela manaa que se ffuy a Querugaes” 3,
fronte “entón ffuy aa prigón do conçello” 6 (no 1º). Para a colocación do
verbo véxase o § 17.3.
9. Dos substantivos, alén dos xa citados nos parágrafos anteriores, debo
facer referencia ao cultismo notario 2 (no 1º), 15, 27, 28, 40 (no 2º), 2, 10,
13, 20, 21, 22 (no 3º), 5, 58 (no 4º), sempre usual nos documentos galegos,
que se decidiron por esta palabra e non por tabeliom. Tamén foron sempre formas usuais nos textos galegos e seguen hoxe vixentes scriuán 2, 8,
escriuán 10 (no 1º), escriuán 15 (no 2º) ‘escribán’, rregistro 16 e conffessón 36 (no 2º), hoxe popularmente confesón. Para o derivado de vicariu o
4º texto decidiuse por vigario 1, 21, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 45. A forma
dízima 12, 23, 29 (no 2º) alterna con outras na época medieval e despois
caeu en desuso. Outros substantivos hoxe en desuso son ffronta 9 ‘requirimento, denuncia’, xunto á forma verbal ffrontando 3 ‘requirindo, pedindo
con instancia, denunciando’ (no 1º), mua 7, enduzemento 9, 19, torto 13
‘dano, agravio’, rresponsões 47 ‘respostas’, esleyto 57 ‘electo’, verbo ou
uerbo 59 ‘palabra’ (no 4º) e alffayate 3 (no 3º), alfayate 56 (no 4º), máis
tarde substituído na lingua por xastre. Citemos tamén no 3º texto quintaffeyra 1, geonlos 3, tauerneyro 18, os arabismos alcaçaua 13 e alcayde 4,
9, o uso de don unido a frei en “don ffrey Gonçaluo” 14 e a barbaridade
que significa poñerlle ao condenado a morte unha “cadẽa na garganta” 4
e “huns fferros nos pees” 4. No 4º texto temos cousas 9, 22, 33, 51, forma
actual galega, o galicismo chantre 30, 37, 42, 45, 57, coa variante para o
singular chantres 58, deffendemento 19, co valor de ‘prohibición’, rreuogamento 9, produções 26 e ssee 29 ‘sé’.
10. Entre os adxectivos destaca a forma antiga ssetenbras 21 (no 2º),
asociada a caendas, o cultismo público 2 (no 1º), 2, 21 (no 3º) e o medieval leterados 49 ‘letrados’ (no 4º). Un caso dubidoso ofrécenolo a forma
ssemelláuile 22 (no 3º), pois en lugar de uil con trazo, que é como inter-
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pretei a abreviatura, podería pensarse que está escrito ul cun trazo e ler
“ssemellauel”. As dúas posibilidades alternan con outras moitas nos textos
galegos medievais, pois hai formas rematadas en -vil, -vile, -vili, -vel, -vele,
-bel, -bele, -ble e -bre. Como comparacións destacan “tanbén ... como” 12,
13-14, 23, 25 e “ante ca outren” 37 (no 2º).
11. Uso do artigo. Nos textos medievais non está regularizado o uso
do artigo e por iso nestes textos temos casos non que se usa fronte a outros
nos que está ausente. Por exemplo, no 1º texto hai casos con artigo, como
en “das testimoyas” 3, “pela manaa” 3, “na prigón do conçello” 4, “ffuy
aa prigón do conçello” 6, etc., e outros moitos nos que falta, como en “en
presença de mjn” 1, “en mia presença” 10, “de mao de” 2, “en seu alffoz”
2, “podar sas uinas con seus amigos” 4, “en poder de” 4, “andador a que
o deron a gardar” 8, “de meu offiçio” 9, “meu ssigno” 11. Igual pasa no
2º texto, no que temos con artigo “tódolos outros dereitos” 13, 24-25, “no
meu rregistro” 16, “o dito juys” 30, “ao dito Maçia Martiis” 31, “os ditos
prazos” 35, etc. e sen artigo “per todos meus bẽes” 8, 20, “ata dia de” 9,
“tantas de mjas peñoras” 10-11, 22, “meu ssigno” 16 e “meu signo” 42,
“como manda fforo et dereito” 32, “en sseu térmjño” 38, “en mia presenca” 41. No 3º temos artigo en “del rrey” 2, 21, “a par da torre” 12, etc.
e falta en “en presença de mjn” 2, “ffazia ssua manda” 6, “ssupultar sseu
corpo” 8, “ffiz meu ssino” 15, “en lugar de” 20 e compárese a diferenza
entre “Johán da Costa” 17 e “Johán de Naue” 2-3, 6, 15. No 4º hai numerosos casos, pois temos artigo en “da hũa parte” 2, 29-30, 36, “da outra”
3, 30, 36, “o dito testamento” 8, “u se mandara da primeyra” 14, “no dito
seu moesteyro” 18, “feyto aa dita dona Jnés” 19, “pelos ditos das suas
tistimoyas” 31-32, “ffesera aas suas posições” 32, etc. En cambio, falta
frecuentemente co posesivo, como pode verse en “ffesera sseu testamento”
4-5, “ssuterrar seu corpo” 5, “contra sua uoentade” 7, “de sseu consello” 8,
“enuyou sseus monges” 15, “fora ssua voentade” 16, “et seus clérigos” 20,
“de sa sopultura” 22, “deu suas pitições” 24-25, “prouar sua entençom” 27,
“pidia en sua pitiçom” 33, “non prouaram sua entençom” 35, “con todas
suas perteenças” 38, “en mjna presença” 59, “et meu sinal y puge” 59,
“puge aquí meu seelo” 61, “mandou supultar seu corpo” (no dorso), mais
tamén en “en nome dos ssobreditos” 3, “en juyso” 2, “en presença do...”
10, “contra deffendemento do abbade” 19, “de parte do...” 23, 26, 34, “oýr
sentença” 40, “contra voentade da dita dona” 19, etc. Falta coa preposición
per en “aquelas tistimoyas per que entenderom a prouar sua entençom” 27.
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11.1. As formas do artigo indeterminado que aparecen son huns 4 (no
1º) e hũa 16 (no 2º), 4 (no 3º).
12. Nos demostrativos é importante a forma esto 12, 24 (no 2º), 12 (no
3º), 55 (no 4º), desto 8 (no 1º), 28 (no 4º), maioritaria nos textos galegos.
13. Os posesivos presentan maioritariamente as formas plenas, tanto se
van seguidos do substantivo coma se son autónomos. Aparecen meu 9, 11
(no 1º), 16, 42 (no 2º), 15 (no 3º), 59, 61 (no 4º), meus 8, 20 (no 2º), mia
10 (no 1º), 41 (no 2º), mjna 59 (no 4º), mjas 11, 22 (no 2º), seu 2 (no 1º), 5,
10, 18, 51, 53 (no 4º), sseu 30, 37, 38 (no 2º), 8 (no 3º), 5, 8 (no 4º), seus
4 (no 1º), 20 (no 4º), sseus 15 (no 4º), sua 6 (no 1º), 7, 27, 33, 35 (no 4º),
ssua 6 (no 3º), 16 (no 4º) e suas 24, 32, 38 (no 4º). Xunto a elas aparecen
as formas reducidas sa 22 (no 4º) e sas 4 (no 1º) seguidas de substantivos.
O posesivo no propio latín comezou a distinguir entre formas plenas (sua)
e formas átonas (sa) e, aínda que en romance triunfaron as formas plenas,
na época medieval e posteriormente documéntanse bastantes casos das formas reducidas, especialmente de sa. Para o uso co artigo véxase § 11.
14. Entre os cuantificadores algúns van seguidos do artigo e do substantivo, como “ánbalas partes” 30, 36, 48 (no 4º), “d’ánbalas partes” 24,
47 (no 4º), “tódalas cousas” 22, 51 (no 4º); outros do posesivo e do substantivo, como “todos meus bẽes” 8, 20 (no 2º), “todas suas perteenças” 38
(no 2º), ou dun artigo, un indentificador e o substantivo, como “tódolos
outros dereitos” 13, 24-25 (no 2º). A forma todo pode ir sen substantivo:
“a todo ffoý pressente” 17, “posséronno todo” 29 (no 2º), “leyxaua o que
avia todo” 7 (no 3º), “a ffige toda escriuir” 59 (no 4º). O negativo ningunha
vai posposto ao substantivo en “ssen vssura njnhũa” 8, 20, “ssen cõomja
njnhũa” 11, 23 (no 2º); ademais na expresión njnhũa coussa 14, njnhua
coussa 25 (no 2º) ten o valor de ‘nada’. Outros cuantificadores son cada
(no 2º “cada dia” 9, 21, no 4º “cada hũa das partes” 46), moytas (no 4º
“moytas rrasões” 29, 36, “moytas rrazões” 48), mays 33, 39 (no 2º), 61 (no
4º), hũa e outra (no 4º “da hũa parte” 2, 29-39, “da outra” 3, 30). Por outra
parte, destacan tanto e tantas nas expresións “quen tanto desse nen mays”
39 e “tomedes tantas de mjas peñoras” 10-11, 22 (no 2º).
15. Como identificadores merecen especial atención atal 60 e outre 8
(no 4º), outren 37 (no 2º), que alternan respectivamente con tal 11 (no 1º),
4, 16, 42 (no 2º), 15, 22 (no 3º) e outros 15, 26, 40 (no 2º), 13 (no 4º). O
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identificador outro pode ir seguido do substantivo: outro 16 (no 2º), outros
13, 24 (no 2º) e doutros 37 (no 4º). Citemos tamén çerto (no 4º “a termjo
çerto” 40) e mesmo (no 1º “eeste dia messmo” 5).
16. Nos numerais, alén dos citados no § 7.4.1, interesan as formas çent
29 e çent et çinco 34-35 (no 2º), que levan un trazo sobre a palabra, e a
diferencia na concordancia entre “mill et trezentos et sseteenta anos” 1 e
“mill et CCC et ssetenta et hun ano” 19 (no 3º), pois no segundo exemplo
ano está en singular debido a que concorda con hun e non co número completo. As formas un, unha están tamén en hun 8 (no 2º), vn 4, 28 (no 2º) e
hũa 7 (no 4º).
17. No pronome persoal cómpre sinalar as formas el 12, 15 (no 4º), ela
10, 15, 16, 18, 20 (no 4º), elas 25, 28, 47, 48 (no 4º), del 8 (no 1º), 14, 25
(no 2º), 51, 53 (no 4º), deles 4 (no 2º), delas 47, 53 (no 4º), lle 12, 33, 34
e lles 40 (no 4º), que se combina no singular coas formas átonas a e o en
lla 16, llo 35, llos 35 (no 4º) e que destaca no uso como dativo de interese
en “pidio ao vigario que lle julgase as cousas que pidia (...) et lle condanase a outra parte nas custas dereitas” 33-34 e “pidio ao vigario que llo
julgasse asý per sentença et llos condanase nas custas dereitas” 35-36 (no
4º) e tamén na combinación de se con o (> xo) en “non sabe quen xo posso
ffora da prigón” 6 (no 1º). Como reflexivo aparece consigo en “mandara y
consigo herdamentos” 6, “mandara y conssigo aquelas cousas” 8-9 (no 4º).
17.1. Nos textos medievais é frecuente o uso da forma tónica con preposición en lugar da átona correspondente, como se ve en “que deuo a uós”
6, 18 (no 2º), xunto a casos de alternancia, como en “en presença de mjn” 1
(no 1º), 2 (no 3º) e “en mia presença” 10 (no 1º), “en mia presenca” 41 (no
2º). Outras veces está o pronome persoal en casos nos que podería aparecer o posesivo: “as tistimoyas dadas et os ditos delas pobricados” 47, “en
nome del” 51, 53, “reseruo a tayxaçom delas en mjn” 53 (no 4º). A forma
min úsase frecuentemente precedida de preposición, como en “cometeo
este preito (...) a mjn” 38, “rreçebese en mjn este preito” 42, “asigney termjo aas partes en que vẽessem ante mjn” 43, “reseruo a tayxaçom delas en
mjn para despoys” 53, “rreçebj en mjn este preito” 58 (no 4º).
17.2. Como fórmula de tratamento para a 2ª persoa aparece sempre
uós 6, 7, 18, 19, uos 8, 10, 20, douuos 10, 22, pagaruos 14, 25 (no 2º) e
o tratamento de don acompaña a determinados nomes. Aplícase a persoas
que teñen un cargo importante, como “dom Gonçaluo” (bispo) 1, 31, “dom
Gonçaluo Núnez” (bispo electo) 57, “dom Pedro de Barreyros” (chantre)
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30, 44-45, “dom Pedro Uaasques” (arcediago) 28, ou mesmo “dom ffrey
Johán” 2 (abade), “dom abbade de Monte de Rramo” 15 (todos no 4º) e
“don ffrey Gonçaluo, abbade” 14 (no 3º), mais négaselle a “Pero Gonçáluez” 3 (abade de Torbeo) (no 4º). Os monxes, polo regular, non levan
ningún tratamento, como en “ffrey Domjngo” 5, “ffrey Domjngo Fferro”
18 (no 2º), “o dito frey Ffernando” 3, 24, etc. (no 4º). Tampouco se lle
aplica ao xuíz “Martín Ffernandes” 30 (no 2º), mais si aos xudeus “don
Jacob” 3, 6, 18, 29 e “don Elias” 3, 6, 18 (no 2º). Tamén o levan as persoas
de clase social alta como “dona Jnés” 4, “dona Ynés” 29, “dona Eynés” 6,
11, 13, 14-15, 17, 19-20, 20, 51 e no dorso (no 4º). Estraña que non leve
don o seu marido “Pero Uaasques” 4, “Pero Vaasques” no dorso e que o
leven seus pais “dom Lopo Affonso et dona Tereyia Áluarez” 6, “don Lopo
Afonso et dona Tereyia Áluares” no dorso e súa avoa “dona Tereyia Uaasques” 6, “dona Tereyia Vaasques” no dorso (todos no 4º).
17.3. Na época medieval hai a tendencia a colocar o pronome átono
antes do verbo, sempre que preceda unha palabra na que se poida apoiar.
Son casos como “de uos pagar” 8, 20, “sse uos a este prazo non pagar”
10, “sse a y ouuer” 12, 24, “que njnhũa cousa me non valla” 14 e 25 (no
2º), “que lle el dera” 12, “sse se y non mandasse” 12, “que lle non dariam
outros” 12-13, “se se y non ssuterrase” 13, “non lla quiso dar” 16, “poys se
ela mandara a Monte de Rramo” 18, “que llo julgasse asý per sentença et
llos condanase” 35-36, “que (...) o liurasse per sentença” 39, “sigundo que
mo o chantre (...) cometera” 42, “sigundo que mo o dito chantres cometera”
58 (no 4º). Nalgúns destes exemplos podemos ver intercalación de palabras, co que o verbo tende a desprazarse á posición final, cousa que se produce noutros moitos casos, como en “a quen este prazo por uós mostrar”
6, 18-19, “que de uós rreçebj” 7, 19, “que por mjn ey” 13, 25, “esta carta
en mia presenca ffiz escriuir” 41 (no 2º), “sigundo o dereito manda” 23,
“como o dereito manda” 24, “que forom ant’el ditas” 29, “ssigundo que o
dereito manda” 52, “tistimoyas que a esto, chamadas et rrogadas, presentes
forom” 54-55, “que a esta sentença foý chamado” 59 (no 4º).
18. Como relativo é interesante o medieval u (tamén escrito hu), máis
tarde desprazado polo moderno onde, que aparece en “que está hu esteuo
a alcaçaua” 12-13 (no 3º) e “Monte de Rramo, u se mandara da primeya”
14 (no 4º). O moderno o cal aparece coa forma o qual 9 (no 4º), que se
combina coa preposición en nas formas no qual 5 (2), 40, no (o) qual 43
(co o repetido por erro), enno qual no dorso (no 4º). No plural temos os
quaes 28 (no 2º) e coa preposición nas quaes 26 (no 4º). Para canto temos
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a forma quanto nas expresións “saban quantos” 1 (no 1º), “sábeam quantos”
1 (no 4º), “cada dia, quantos dias passaren” 9-10, 21 (no 2º), “obrigo[u]sse a
prouar quanto abastasse a entençom” 25 (no 4º). Outros relativos son quen
6 (no 1º), 33, 39 (no 2º), que vai precedido da preposición a en a quen 6,
18 (no 2º), e o moi usado que: 3, 5, 11 (no 1º), 7, 9, 13, 16, 19, 21, 25, 27,
38, 41, 42 (no 2º), 5, 12, 13, 15, 16, 21, 22 (no 3º), 4, 9, 12, 13, 19, 22,
26, 29, 32, 33, 36, 40, 48, 51, 54, 57, 59, 60 (no 4º). Que vai precedido do
artigo en o que 31 (no 2º) e 7 (no 3º), da preposición a en “andador a que
o deron a gardar” 8 (no 1º), da preposición per en “aquelas tistimoyas per
que entenderom a prouar sua entençom” 27 (no 4º) e da preposición de en
“vinte et çinco morauidís de dineiros nouos portugeeses, de que contan
dez et sseys par tres morauidís” 6-7 (no 2º).
19. Adverbios. Como adverbio de tempo o máis usado é depoys 10,
13, 15, 21, 28, 29, 36, 48 (no 4º), que alterna con despoys 53 (no 4º) e ten
o valor de ‘ademais’ en “et depoys que ffaria gram torto a Torueo se se y
non ssuterrase” 13 (no 4º). Outros adverbios son entón 6 (no 1º), ora 34
‘agora’ (no 2º) e agora 38 (no 4º), xunto ás locucións a esta ora 6 (no 3º)
e logo essa ora 11, aa sazom 2 ou aa ssazom 29 (no 4º) ‘entón, daquela,
nese momento’, e a expresión comparativa “ante ca outren” 37 (no 2º).
Como adverbios de lugar temos aló 9 (no 3º) e co valor de ‘alí’ a forma
pronominal reducida en (variante de ende) na expresión “porque tijna én
casares que lle el dera” 12 (no 4º), así como y 7 (no 1º), 6, 8, 12, 13 (no 4º),
forma que equivale a ‘aí’ en “sse a y ouuer” 12, 24 (no 2º) e a ‘aquí’ ou ‘nel/
nela’ en “este ssigno ssemelláuile do dito notario y ffijs” 22 (no 3º) e “et
meu sinal y puge” 59 (no 4º). Hai que citar tamén a expresión “delo prazo
en deante” 10 (2), 21, 22 (no 2º) e a locución conxuntiva huquer que 11,
22 (no 2º). Ademais, como reforzo pleonástico, que podemos interpertar co
valor de ‘de novo’, aparece ar en “et depoys que a dita dona Eynés rreuogara o dito testamento (...) que sse ar mandara aa pustremeyra uoentade a
ssupultura no dito moesteyro” 14 (no 4º).
20. A preposición a aparece con certa regularidade, como en “rrogara
ao dito Pedro Uaasques” 10, “disera (...) aa dita dona Eynés” 11 (no 4º),
mais hai algún caso no que non está presente. Compárese “pedio a este
Martín Ffernandes” 30 (2º texto) con “leyxou André” 4 e “non achou este
André” 5 (no 1º) ou “que non rreçebese a dita don Eynés en essa jgleia” 17
(no 4º) con “rreçebeo esa dona Eynés na jgleia” 20 (no 4º). En “que deuya a
auer de dereito” 26 (no 4º) aparece a nun uso que alterna nos textos medie-
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vais con de. Esta preposición pode seguir a verbos, como en “obrigo[u]sse
a prouar quanto abastasse a entençom” 25 (no 4º), mesmo en casos nos que
hoxe teriamos outra construción, como en “per que entenderom a prouar
sua entençom” 27 (no 4º) ‘entederon que probarían’.
20.1. Entre outras preposicións podemos citar ata 9, 20 (no 2º) e a
interpretación da abreviatura correspondente como pera 12, 24 (no 2º) ou
para 16, 49, 53 (no 4º), coa dúbida na acentuación, pois podemos ler ata,
pera, para ou atá, perá, pará. Como derivados do latín per e pro temos en
romance respectivamente per e por: per 8, 16, 20, 31, 37 (no 2º), 15 (no
3º), 5, 8, 21, 27, 35, 39, 44, 50 (no 4º) e por 6, 13, 18, 25, 28, 33, 34, 37,
41 (no 2º), 5 (no 3º) 10, 11, 15, 22, 39, 51 (no 4º). As dúas preposicións
alternan nos textos medievais e van seguidas do artigo nas formas pela 1,
31, pelas 32, pelo 7, pelos 31 e pola 58 (no 4º). Entre outros exemplos do
seu uso podemos citar “outorgo per todos meus bẽes de uos pagar” 8, 20,
“mandoulle vender o que auja per Rrodrigo” 31 (no 2º) e “ffesera sseu
testamento per Johán de Rrauãal” 4-5, “ou per outre” 8, “mandase per
sentença” 21, “por rrazom de” 22, “juys (...) dado per dom Pedro” 45,
“o preito concluso per ánbalas partes” 48 (no 4º). Ademais, destaca o uso
de en nas frases “desto en como pasou” 8 (no 1º), “ffeyto en tal tenor” 4,
16, “d’oyto en ssoldo o morauidí” 19, “d’oyto en ssoldo” 35, “da oyto en
ssoldo” 33-34 (no 2º), “estando en geonlos” 3 (no 3º), “asigney termjo aas
partes en que vẽessem ante mjn” 43, “sentença que foy dada en como dona
Eynés (...) mandou supultar seu corpo” (no 4º). Tamén debemos citar o uso
da preposición de en lugar de por en “era enbargado doutros ffeytos” 37
(no 4º) ) e na expresión aver de co valor de ‘ter que’ en “que o auia de gardar” 5 (no 1º) e “auja d’auer o sseu” 36-37 (no 2º), así como a alternancia
de perante 8 (no 1º), 2 (no 2º) e ante 4 (no 3º), 1, 28, 30, 40, 42, 43 (2) (no
4º) e a locución prepositiva a par da 12 ‘onda a’ (no 3º).
21. Como conxuncións ou locucións conxuntivas pódesen citar as temporais ata que 11, 23 (no 2º), quando 10 e depoys que 13 (no 4º), a modal
en guysa que 8, 37-38 ‘de maneira que’ (no 4º), a final por que 61 ‘para
que’ (no 4º), diferente á causal porque 10, 12, 37 (no 4º), a concesiva pero
que 34 ‘aínda que’ (no 2º), a proporcional sigundo que 42, ssigundo que
52, 58 (no 4º) e o uso de poys como causal en “nenna ssuterrase no dito seu
moesteyro de Torueo, poys se ela mandara a Monte de Ramo” 18 (no 4º).
A máis usada como subordinante é que 6, 7 (no 1º), 6, 10, etc. (no 2º), en
dúas ocasións repetida (no 1º texto na liña 3 e nas liñas 8, 9). Ten valor final
en “depoys foy el por ela, que a adusesse a Monte de Rramo” 15 (no 4º) e
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podémola interpretar con este mesmo valor en “que visse et exsaminase o
proçeso” 39, 57 (no 4º). Tamén aparece con frecuencia como, que pode ser
relativo ou conxunción modal. Aparece, por exemplo, en “que os trouxesse
ao leylán, como manda fforo et dereito” 32 (no 2º), “o liurasse per sentença
como achasse por dereito” 39 (no 4º), etc. Vai coa preposición en en “desto
en como pasou” 8 (no 1º) e “Sentença que foy dada en como dona Eynés
(...) mandou supultar seu corpo” no dorso (no 4º) e podería substituírse
por que en “Saban quantos esta carta uiren como” 1 (no 1º), “Conusçuda
coussa sseya como” 1, 5 e tamén 17 (no 2º) e “sábeam quantos esta carta
virem como” 1 (no 4º).
22. Nomes e apelidos. Entre os nomes destacan no 2º texto Elias 3, 6,
18 e Jacob 3, 6, 18, 29, nomes bíblicos que teñen os dous xudeus, así como
Maçia 5, 17, 31, 33, 36, 38, Durán 15 e Padrón, que aparece na liña 15
como nome e na 27 como apelido. Como nome tamén está Durán 2, 11,
13 no 3º texto. No 4º podemos citar o nome Tereyia 6 (2), unha das varias
formas que adopta nos documentos medievais. Dos apelidos os máis interesantes son Garganta 9 (no 1º), que de alcume pasou a apelido, do Viño
14, 39, Mouro 15, Fferro 18, Cariyo 26, Fforneiro 26, Montourís 26, André
27, 28, 40, Espiga 39, (Affonso) de Gaança 39 (fórmula que designa nun
principio a un fillo de solteira), Aluelo 40 e Rruujo 40 (no 2º), de Naue 3, 6,
15, Beya 4, 9, Paez de Bema 5 e Gondulffes 11 (no 3º), Uiuiãez 1, Viuiaez
56 e de Barreyros 30 (no 4º). Un alcume está en Lopo Peres Parella 17 (no
3º) e hai dúas testemuñas que son coñecidas por un sobrenome: G. P., dito
Tostado 55 e P. E., dito das Pias 56 (no 4º).
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O livro contém artigos publicados
de 2004 a 2012. Os artigos, revistos para a publicação, dizem respeito a projetos financiados. Para
o discurso monomodal, os estudos
acederam ao corpus CANCODE,
financiado pela Universidade de
Cambridge. Para os demais projetos, que incluem subvenção para
corpora multimodal sob o Conselho de pesquisa económica e social,
relatórios foram atualizados.
O livro assim editado descreve
corpora cujo esforço de constituição foi integrado. Com o benefício
do tempo e das investigações que
se lhe juntaram, informa acerca de
corpora e pesquisa linguística, sob
anotação. Outro tanto o faz para
prosódia e gesto. Com respeito a
estes, a partir de gravações de aulas
universitárias e sessões tutoriais,
infirma regularidades antes notadas
na bibliografia específica acerca de
gesto e condicionantes pragmáticas
da interação, como a manutenção
do turno, ou vez.

O capítulo final, “Future directions”, plausivelmente redigido
em atenção à edição, de 2013, faz
o ponto da situação de estudos de
corpora multimodais. Estes intersecionam a área da interação humana
com os computadores e os estudos
de pragmática linguística, tal como
foi possibilitada por grandes bases
de dados, congregadas no caso do
inglês quer no British National
Corpus (BNC) quer nas universidades de Cambridge e Nottingham.
A vantagem deste último está em
que as fontes são interações, ditas
“discurso”, tal como fica no acrónimo “Cambridge and Nottingham
Corpus of Discourse in English”,
no que permite estudos de pragmática variacionista, pela integração
de dados de variedades do inglês,
como a britânica e irlandesa.
Donde, é-nos dada a panorâmica
atual dos estudos de linguagem e
comunicação, unidade interacional
de uso linguístico, como a Pragmática o vem descrevendo nos últimos
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50 anos. O que há de novo deriva
de a descrição ser feita a partir de
fontes potentes, como os grandes bancos de dados linguísticos e
comunicacionais. Assim baseado
no limiar de corpora escritos de mil
milhões de palavras, o livro atende
ao alcance menor da linguística de
corpora orais, no que fundamentalmente abre para: a) a descrição
da fala pelas suas especificidades
de comunicação, em que há contribuições relevantes da prosódia;
b) a descrição da fala em presença
dos interlocutores, no que aparentes disfluências verbais devem ser
supridas por descrição multimodal
gestual; c) a integração adicional
de dados da descrição linguística,
baseados em corpora escritos, em
novas descrições, já não puramente
monomodais por terem em conta a
evidência do som e da imagem do
corpo (no que o gesto, “handtalk”,
é complementado descritivamente
por acenos, “headtalk”), mas multimodais, designadamente por a revisão de estudos identificar unidades
neurolinguísticas na fluência verbal, permitido por subcorpus CANCODE de aprendentes de inglês
como L2, em entrevistas longitudinais.
O volume é dedicado aos avanços notacionais em corpora orais.
Em “Building and analyzing a spoken corpus”, ressalvam-se questões
de obtenção de dados por gravação
para ulterior publicitação, no que
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tem especial interesse questões de
consentimento e (eventual) anonimização. Com vista à obtenção
de descrições multimodais, total
conhecimento é necessário, dado
não ser possível proceder analogamente à distorção de vozes, como
em estritos corpora áudio, por toda
a informação visível ser pertinente,
sem pixelização ou demais procedimentos de anonimização. De facto,
a natureza descritiva determina as
escolhas. Assim, quando aquela
deixa de visar meros elementos gramaticais, que de outro modo poderiam ser obtidos quer em corpora
escritos quer sem cuidados de desenho de projeto relativo à fala, escolhas são feitas com vista à validação
na obtenção de dados de âmbitos
descritivos comprometidos com o
que lhe é próprio, por espontâneo,
ou naturalístico. Donde, particularmente para fonética e prosódia
bem assim como expressão facial e
gestos, há que obter consentimento
dos participantes gravados: “Alteration of vocal output for the purpose
of anonymization can make for na
inauthentic record and render the
data unsuitable for naturalistic phonetic and prosodic analysis. A similar problem arises with the use of
video data” (p.10/11).
É a questão da anotação o que
valida academicamente um corpus,
conferindo-lhe “reusability” por
via de como o corpus é codificado:
“This is the stage where qualitative
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records of events start to become
quantifiable, as specific items that
are relevant to the variables under
consideration are marked up for
future analysis. (…) The coding
stage thus operates at a higher level
of abstraction compared to the transcription stage, and may include,
among other factors, annotation of
grammatical, semantic, pragmatic
or discoursal features.” (p.15)
Se um corpus oral permite
descrição da fala, há que atender a
pronomes da interlocução e marcadores discursivos e de circularidade
empática porque são “key differences in mode” (p.16). Logo, está em
causa uma necessária explicação de
um item discursivo pelo que carateriza de modo privativo a interação
comunicacional: sujeitos vão verbalizando em infração da máxima
da quantidade e modo, não vão
sendo substantivamente suficientes
na informação que vão dando nem
vão sendo claros por estarem antes
a observarem o princípio de cortesia: “When we interact with others,
there are times when it is necessary
to give accurate and precise information; in many informal contexts,
however, speakers prefer to convey information vaguely which is,
although such vagueness is often
wrongly taken as a sign of careless
thinking or sloppy expression, softened in some way or which is purposefully imprecise”(p.20).
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O capítulo introdutório ao
volume, cuja importância maior é
metodológica, distingue, em corpora do inglês, o London-Lund.
O capítulo seguinte define a unidade multipalavra no inglês falado.
Corpora de fala são menores que
escritos de forma que os padrões
aí encontrados são diferentes. Esta
constatação de base está em sintonia
com a preocupação disciplinar antes
enunciada pela qual a constituição
de bancos da fala visa uma descrição de gramática oral e léxico. Na
linguística feita a partir de corpora,
tais unidades, como padrões colocacionais (“Collocations are the
probabilistic outcomes of [these]
repeated combinations”), destacam-se: “Corpora reveal the regular, patterned preferences for modes
of expression of language users in
given contexts, and show how large
numbers of users separated in time
and space repeatedly orient towards
the same language patterns when
involved in comparable social activities. However, corpora also reveal
that much of our lexical output consists of multi-word units; language
occurs in formulaic patterns much
more commonly than a description
of language that looks at vocabulary
and grammar as separate entities
can account for” (p.23).
Dados de corpora orais estabeleceram para o inglês norte-americano que a frequência de
certas unidades multipalavra é mais

544

elevada que vocábulos simples
comuns. A despeito de algumas
sequências serem fragmentos sintáticos, a alta frequência tem justificações pragmáticas: “it is in the
domain of pragmatics rather than
in those of syntax or semantics that
we are likely to find the reasons
why many of these units are so frequent. Pragmatic categories refer to
the creation of speaker meanings
in context (…); these include such
functions as discourse marking and
the expression of politeness, hedging and purposive vagueness, which
creates a world of speakers and listeners interacting in real time rather
than a purely propositional world,
where the main emphasis is on the
content of what is said.” (p.26). O
presente capítulo informa ainda
quanto a escolhas metodológicas
de acesso aos dados contidos no
corpus com vista à descrição específica de padrões de encadeamento
cuja definição é pragmática, como
a expressão do marcador discursivo
“as far as I know”. Sob o intertítulo
“Data and method for the present
case study”, é explicado como a
análise computacional extrai quer
unidades com integridade sintática
e/ou semântica frequentes, sem,
contudo, necessariamente assim
ficarem obtidas unidades de sentido com estatuto psicolinguístico,
i.e., tendo correspondido a apenas
uma escolha do locutor de uma unidade compósita (cf. Sinclair, 1987 e
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Stubbs, 2009, citados), ao que estudos computacionais anteriores já
obviaram, por incluírem “fragmentary strings”.
Se o capítulo dizia respeito a
unidades multipalavra encontradas
por métodos de linguística computacional, “From concordance
to discourse”, o capítulo seguinte,
centra-se nas alternâncias de vez,
descritas pela pragmática, ou sociolinguística interacional, designadamente em como se responde,
ou permite continuar no discurso,
“listerner language”, no que assim
se categoriza de modo diferente
relativamente ao hiperónimo “back
channell”. O contributo metodológico é, portanto, de ressaltar na
questão “How to best represent a
spoken language” cujo ascendente
do caso inglês se respondeu por
inclusão dos géneros discursivos
informais sob os eixos relacional e
de finalidade. O primeiro previu o
grau de familiaridade em relações
“intimate, sociocultural, professional, transactional and pedagogic”.
As cinco categorias cruzaram-se
com objetivos interacionais de tipo
de “information provision”, de tipo
unidirecional; “collaborative idea”,
bidirecional; “collaborative tasks”.
O que o som previsivelmente
traria para a unidade fraseológica,
explorado em “Sound evidence”,
era evidência de que esta vem limitada à esquerda e direita, sendo uma
única unidade prosódica, estando,
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pois, em limite intonacional.
Donde, o seu caráter psicolinguístico de coerência fonológica (p.115)
e a presumível busca única de toda
a unidade compósita.
Na medida em que as unidades
de análise se repetem no volume,
há que ver o que aí está contido
em estudos editados mais tarde e
que dão destaque à descrição multimodal a partir de corpora orais.
Quanto a uma explicação comunicacional holística, releva-se que
pausas preenchidas, cujo input
seria sonoro, estão frequentemente
associadas a gestos, cujo deslinde
apenas pode ser visual, v. p.152 e
bibliografia citada. Síncronos, som
e gesto estão pela informação, que
os interlocutores a todo o momento
integram, mas que o pesquisador
deve localizar e segmentar na análise possibilitada por alinhamento
dos vários modos, de manutenção
de vez.
O referido alinhamento é possibilitado pela técnica, reciprocamente, desenvolvimentos desta,
como o comando remoto de fotografias temporizadas por um gesto
diretivo percebido pela câmara
frontal de telemóvel, por exemplo,
veio a beneficiar de classificações
advindas de estudos de comunicação humana. As tipologias de

545

gesto contidas a partir de “Moving beyond the text” denotam que
“There is thus a need to marry
visual coding schemes to verbal
coding schemes, which may then
be exploited by machine learning
techniques to codify recognizable
multimodal patterns”, p.155.
Muito cedo o volume equaciona, sob revisão bibliográfica,
como a linguística de corpora tem
que optar entre “breath” e “depth”
(p.8). Tais fôlego e profundidade
são permitidos por uma judiciosa
escolha de como constituir bancos
de dados linguísticos, como obtê-los, para que descrição de itens
linguísticos e/ou princípios comunicacionais usá-los.
Lido por um linguista, a conceção de corpora e estudos de linguagem aqui contida vale sobretudo
por informação do que está produzido para o inglês, também pelo
advento da gramática do discurso, a
cujo repto Paul J. Hopper, designadamente, chama: “When grammar
is viewed from the perspective of its
emergence in conversational texts
transcribed from real time spoken
interactions, significant differences
from sentence-level grammar are
apparent” (Gee & Handford, 2012:
304).
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Daniel Reimann, especialista em
Didática de Língua Estrangeira
com enfoque na didática do multilinguismo, editou Kontrastive Linguistik und Fremdsprachendidaktik
Iberoromanisch – Deutsch [Linguística contrastiva e didática das
línguas ibéricas: espanhol/português/catalão-alemão]. O volume é
composto por um capítulo de introdução e cinco partes que correspondem à distribuição dos treze estudos
contrastivos por temas diversos. O
texto introdutório bem como cinco
dos estudos estão redigidos em alemão (al.) e os restantes em espanhol
(esp.).
A introdução, muito útil para
contextualizar os restantes textos, é
assinada pelo editor e retoma o conceito de Linguística Contrastiva,
analisando o seu contributo para a
Linguística e Didática de Língua
Estrangeira (doravante LE). Fica
claro como se alterou a perceção
do contraste entre línguas e da sua
importância para o ensino de LE

– do histórico-comparativismo do
séc. XIX cujo contributo não é considerado relevante para o ensino de
LE, passando pelos primórdios da
linguística contrastiva, inspirada no
estruturalismo europeu de raiz saussuriana e apostada na profilaxia do
erro, evitando interferências e valorizando o transfer positivo de L1
para L2, até às modernas didáticas
do multilinguismo, que reabilitam a
necessidade e a utilidade da comparação entre diversas línguas, desta
feita deslocando o foco para as relações entre L2 e L3, tendo em mente
os dados provenientes da investigação em aquisição de LE. Reimann
sublinha, aliás, o alargamento da
noção de contrastividade através do
conceito de interlíngua (p. 26).
Na primeira secção, incluem-se dois estudos de morfossintaxe
– Prieto (39-52), sobre os tempos
verbais do Indicativo em Mirandês, Luxemburguês e Macedónio, e
Vicente (53-67), sobre construções
com verbo-suporte (CVSup) em al.
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e esp. Prieto reflete sobre três línguas minoritárias que se afirmaram,
por razões políticas, em situações
de contacto e através de planeamento linguístico (Ausbausprachen), evidenciando divergência da
norma em relação à qual pretendem
afirmar-se e eventual aproximação
de variedades vizinhas na definição
do seu próprio standard. De acordo
com o autor, em cada caso foi adotada uma solução distinta (cf. p.
50) para atingir o mesmo objetivo
– a afirmação de um novo standard
perante variedades/línguas vizinhas. Vicente examina o grau de
fixidez de CVSup em al. e esp. e as
tabelas-síntese dos dados observados (pp. 63-65) – listas de CVSup
com menção de (in)aceitabilidade
de modificação do núcleo nominal
e possibilidades de colocação do
Adj qualificativo – são úteis para
aplicar na produção oral/escrita em
LE, embora a autora reconheça a
necessidade de ampliar o corpus
estudado para validar conclusões
utilizáveis em didática de LE e na
lexicografia bilingue.
Na secção de pragmática contrastiva, figuram Plötner (71-81),
um esboço de classificação semântica dos usos dos numerais em
fraseologias e provérbios esp. e
al. (uso real, exageros e subestimações, usos metafóricos) e Sieberg (83-109) sobre a comunicação
verbal de proximidade em pt. e al.,
com ênfase nos operadores que per-
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mitem juntar informação ao segmento discursivo anterior, evitando
a integração/subordinação, com
poupança de esforço de codificação
por parte do falante e facilitando a
descodificação pelo ouvinte (p. 86).
Sieberg exorta os romanistas a usarem o mesmo modelo de análise e
espera que os estudiosos da oralidade passem a encarar o pt. falado
como dotado de uma gramática
que merece ser estudada autonomamente e não vista como desvio
em relação à gramática da escrita.
Termina com a apresentação esquemática do “modelo da fala de proximidade e à distância” em pt. e
al. que inclui a lista exaustiva dos
itens observáveis em comunicação de proximidade, considerando
os cinco parâmetros de descrição;
trata-se de um instrumento útil para
investigadores que queiram estudar
as particularidades deste fenómeno.
A secção de Lexicografia e
didática de LE no ensino superior comporta três estudos que
visam a melhoria da competência comunicativa dos aprendentes – Meliss (113-137) analisa as
falhas de alguns dicionários de al.
e esp., refere as exigências que se
colocam à nova lexicografia destinada à produção de texto em LE e
defende a criação de instrumentos
mais completos como os dicionários concebidos em dupla perspetiva (consulente = falante nativo
ou não nativo), permitindo acesso
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semasiológico e onomasiológico.
Estes devem inserir-se em portais
bilingues, que permitam ligar virtualmente toda a informação disponível, inclusive as abonações
e possibilidades de coocorrência,
de modo a que consulentes com
necessidades distintas possam aceder, a partir de um mesmo ponto,
à informação necessária para a
produção de texto oral ou escrito.
Sabater (139-157) e Casteele (159179), ambos sobre marcadores
discursivos (MD), adotam perspetivas distintas – no primeiro estudo
propõe-se e exemplifica-se a elaboração de instrumentos de consulta
completos (entradas de dicionário)
para estimular um uso informado e
consciente dos MD, no segundo descreve-se uma experiência de ensino
de linguística espanhola que visa a
consciencialização da polivalência
dos MD, através da observação e
análise de dados, individualmente
e em grupo, e da reflexão conjunta
sobre esses dados (um corpus de
tradução, entradas de dicionário
e um corpus on-line), etapas precedidas de enquadramento teórico. O trabalho faseado sobre os
dados favorece a interiorização de
conhecimento que desejavelmente
se tornará ativo, configurando um
melhor desempenho. Os resultados
obtidos poderiam, a meu ver, conduzir à elaboração de entradas de
dicionário com as características
que Sabater preconiza.

A secção sobre linguagem dos
média e comparação entre línguas
apresenta dados interessantes,
mas de difícil aplicação na aula de
LE – a comunicação não verbal
pode e deve ser objeto de reflexão
no ensino de LE, mas as práticas
observadas em programas televisivos alemães, espanhóis e portugueses (Gebhardt 183-198) talvez
não sejam generalizáveis à comunicação do quotidiano, noutras
situações. Será necessário alargar
o âmbito de observação para retirar conclusões válidas e interculturalmente pertinentes, aplicáveis
na aula de LE. O mesmo se passa
com as reflexões de Frutos (199219) sobre a dobragem alemã de
um filme bilingue (esp. e catalão);
trata-se, no entanto, de observações
muito pertinentes do ponto de vista
da teoria da tradução – a dobragem
transmite ideias erradas no que toca
à realidade histórico-cultural retratada no filme.
Os estudos incluídos na última
secção – observação contrastiva de
línguas e ensino de LE – contemplam (i) uma análise da apresentação dos tempos verbais do passado
nos apêndices de gramática de
alguns manuais alemães usados no
ensino de francês, espanhol e italiano (Michler 223-240), (ii) uma
reflexão sobre a utilidade dos conceitos de transfer e contraste na
didática de LE exemplificada com
a oposição entre al. sein e esp. ou
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pt. ser/estar(1) (Berschin 241-257),
(iii) uma análise de padrões estilísticos em textos utilitários do alemão e do espanhol, com recurso a
software elaborado para o efeito
(Sánchez 259-273), e (iv) o relato
de uma experiência de formação
de professores em que a tradução
é visada quer como destreza quer
como instrumento para desenvolver
a competência intercultural (Davies
275-291). O fio condutor destes textos é a reflexão sobre a LE a partir de conhecimento prévio (língua
materna ou outras LE). Do contraste
interlinguístico em diversos formatos surgem sugestões de aperfeiçoa(1) A alternância entre estar e ficar com
Adj predicativo (estar cansado vs ficar
cansado), referida na p. 253 – tabela 2,
implica uma diferença aspectual que o
autor não refere (ficar assinala mudança
de estado e, nessa medida, não é sinónimo
de estar nesta construção). O mesmo se
aplica à alternância entre estar e ficar
nas construções resultativas referidas na
tabela 1a (p. 252) – “A janela está aberta”
vs “(…) a cabana ficou destruída.” Já no
que toca à alternância entre estar e ficar
na construção com VInf ligado pela preposição a, na tabela 1b (p. 253), não se
trata, mais uma vez, de uma verdadeira
alternância – estar a ler descreve um
estado de coisas associado ao sujeito do
enunciado e ficar a ler reporta-se a um
contraste de atividades desenvolvidas por
dois ou mais indivíduos (Eu fico a ler e tu
vais ao cinema), mesmo que a atividade
contrastante não esteja expressa. Alguém
ficar a Vnf implica sempre que outrem faz
algo distinto, num espaço diferente e num
tempo pelo menos parcialmente coincidente.
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mento de materiais e estratégias de
ensino-aprendizagem.
Concluindo, esta coletânea tem
início com uma resenha histórica
sobre a presença da comparação/
contrastação nos estudos linguísticos e na didática de LE e os diversos
capítulos demonstram que subsistem, até aos nossos dias, formas
diversas de encarar teoricamente e
na prática este conceito. Pela diversidade de temas abordados, pela
quantidade de desafios que lança
à investigação no domínio genérico da comparação entre línguas,
partindo do alargamento da investigação aqui desenvolvida a outras
línguas ou replicando o estudo dos
mesmos temas noutros pares ou
conjuntos de línguas, recomendo
vivamente a leitura deste volume
a todos os que desenvolvem a sua
atividade “entre línguas”, mormente aos especialistas de linguística contrastiva e aos professores
e especialistas em didática de LE,
incluindo os autores de manuais.
Esta obra pode, igualmente, ser útil
aos lexicógrafos que têm nos aprendentes de LE o seu público-alvo,
pois encontram nesta compilação
muito boa matéria prima para enriquecerem os novos dicionários ou
para aplicar no âmbito de projetos
de maior dimensão como os portais
eletrónicos de acesso a um conjunto
vasto de informação sobre um par
de línguas referidos num dos estudos acima apresentados.

Sérgio Luís de Carvalho (2014). Dicionário de insultos.
Lisboa: Planet. (215 pp.)
Jacek Pleciński
ESCOLA SUPERIOR DE LÍNGUAS,WROCŁAW, POLÓNIA

j.plecinski@wsf.edu.pl

Lusitanus ridet lexica conscribens,
eis a frase que me veio à mente
durante a leitura do Dicionário de
insultos (DI). O Autor, segundo diz
a Editora na capa do livro, formou-se em História, é mestre em História Medieval, e tem até hoje mais
de trinta livros publicados, entre os
quais há não só estudos históricos,
mas também livros infanto-juvenis
e romances.
DI leva um subtítulo: A estranha origem e a bizarra história
dos insultos portugueses, e mais
um subtítulo suplementar: Apodos,
epítetos, apóstrofes, desconsiderações, achincalhamentos, verrinas,
ofensas e outros modos de apoucar
quem nos azucrina. Sendo polaco,
não conhecia até agora esses termos todos, nem imagino se eles
são evidentes para cada português letrado, mas procurei-os em
vários dicionários de português
e encontrei quase todos. Aprendi
então que achincalhar quer dizer
o mesmo que ‘ridiculizar, chaco-

tear’, aprendi igualmente, graças
ao Dicionário de expressões populares portuguesas de Guilherme
Augusto Simões, que azucrim é
um “indivíduo inoportuno que nos
molesta, apoquenta”. Achincalhamento e azucrinar seriam derivados
inventados pelo Autor?
Na minha qualidade de autor
de textos sobre o lúdico nas línguas,
especialmente românicas, fui capaz
de constatar que Sérgio Luís de Carvalho divertiu-se muito na pesquisa
e soube divertir o leitor da sua obra.
Já houve em Portugal lexicógrafos
que se divertiam: Orlando Neves,
Eduardo Nobre, o acima mencionado
Simões, talvez António Nogueira
Santos, e mais alguns com certeza;
mas talvez o Sérgio Luís de Carvalho seja primeiro a pôr o lado lúdico
em primeiro lugar. Esse valor reside,
obviamente e antes de mais, no tratamento das origens dos verbetes. O
Autor deixa-se simplesmente encantar pela extravagância e pela esquisitice da história dos insultos. O aspeto
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lúdico manifeta-se igualmente na
análise da polisemia de muitas palavras e, em terceiro lugar, nas observações acerca de falsos amigos ibéricos
(em português e em castelhano, por
exemplo trampa e presunto), verdadeiras armadilhas que ameaçam tradutores e intérpretes.
O DI lê-se como um romance.
Quase todas as curiosidades etimológicas são intensamente divertidas
e ao mesmo tempo instrutivas. Vejamos então, para confirmar, algumas
delas na ordem alfabética.
As chamadas mesclas lexicais são sempre dotadas de aspeto
cómico, e tal é o caso de analfabeta
e analfabruto.
Uma expressão idiomática (EI)
usada por todos pode ser enigmática
e incompreensível até ao momento
em que se nos explica a origem dela.
Tal é o caso de andar com o rei na
barriga ‘ser soberbo, orgulhoso’.
Por ser incompreensível, uma EI
não tem nenhum valor cómico; esse
torna-se óbvio com a explicação
histórica. Tal como a que o Autor
nos oferece.
A bambochata vinda da Itália
(bambocciata ‘brincadeira infantil’)
ganha tanto mais efeito quanto se
nos traz à memória a recente palavra italiana bamboccione ‘homem
não assim tão novo que ainda está
na casa dos pais’.
A mudança total de sentido chamada enantiosemia que ocorre na
evolução semântica é um fenómeno
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linguístico bastante frequente. Tal
coisa aconteceu com a beata: Sérgio Luís de Carvalho cita José Jorge
Letria que tem explicado o significado antigo do termo: “mulher do
povo pouco versada em religião”,
sendo uma beata, hoje em dia,
“muito ligada às coisas da igreja e da
religião”. A palavra beata fica ainda
mais curiosa se a compararmos com
o adjetivo latim beatus (fem. beata)
e com a sua forma em francês: hoje
béat quer dizer ‘ingénuo, parvo’.
Cábula, diz Dr. Carvalho, vem
do hebraico Qabbalah (Cabala);
cretino e cristão encontram-se
aparentados na história das línguas
românicas (acrescentemos: cretin e
creştin, em romeno); a EI fazer as
coisas em cima do joelho tira sua
origem da Roma antiga; outra EI,
emprenhar pelos ouvidos, refere-se a uma história esquisita ligada
à Nossa Senhora – que etimologias
tão curiosas! No DI há mais dezenas
de casos assim.
Depois da origem em si, outra
fonte de enlevo e êxtase do leitor é a
polisemia de palavras e de EI, relacionada – na esmagadora maioria
dos casos – com a evolução semântica delas durante séculos a fio. Borracho ‘bêbado’ e ‘menina bonita’
(lembremo-nos de: “No bêbado e
no borracho / Põe Deus a mão em
baixo”), chulo, já citada beata são
alguns exemplos entre muitos mais.
Quanto aos falsos amigos do
tradutor na área do português e cas-
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telhano, não há muitos do DI, mas
são saborosos. Já mencionei trampa
e presunto, agora apetece-me acrescentar perdulário, mais uma vez
porque sou um linguista polaco.
Houve tempos em que se atribuía
ao verbo polaco obsceno pierdolić
‘lat. futuere → port. foder’ uma
origem ibérica que teria surgido na
época napoleónica, quando soldados polacos participavam na guerra
peninsular do lado francês. Mas
essa crença foi sol de pouca dura, já
é sábido desde antes de 1939 que se
trata duma etimologia falsa.
Já que estamos com a mão na
língua polaca, eis outra referência no
DI à família eslava. O Autor soube
relatar corretamente a origem checa
de robot, termo inventado pelo escritor checo Karel Čapek em 1921,
apesar da convicção geral nos países
românicos, enfim, na Europa ocidental, que robot vem do russo (robota
em russo: ‘trabalho’, em checo:
‘servidão, trabalho extenuante’; em
polaco: ‘trabalho manual’).
Como mesmo numa obra genial
se encontram elementos mais fracos, vamos agora buscar cinco pés
ao gato, chercher la petite bête,
ou em polaco, na tradução literal
para a língua de Camões, “buscar
um pouco de alcatrão num barril
de mel”. “Bonum ex integra causa,
malum ex quocumque defectu”,
diziam sábios romanos, observadores do ser humano. Os verbetes que
se prestam a alguma dúvida ou cen-
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sura são: boche, caralho, charada,
chulo, ladrão, totó.
O insulto anti-alemão boche tem
pouca chance de vir do francês caboche. Ele vem antes da abreviação de
alboche ‘alemão’, Allemand com
substituição de uma parte da palavra pelo chamado sufixo parasita. É
sim verdade que a história do termo
remonta ao século XIX (a 1887,
segundo o dicionário Lexis). Mais
tarde, surgiram em França outros
insultos para ofender alemães: fridolin, fritz, chleuh, em 1914 e em 1940,
e não foi por mero acaso...
Frase feita: Vai para o caralho!
– Aqui não tenciono propôr nem
emenda nem censura, mas apenas
uma explicação que até parece confirmar uma intuição tímida do Autor
que diz: “Penso que o insulto que
consiste em mandar alguém para
o caralho é um exclusivo ibérico.
Não me lembro de nenhum outro
idioma para lá dos Pirenéus que
mande alguém... Mas admito que
possa estar enganado.” Admite
bem, porque está! A etnia polaca
costuma mandar quem nos molesta
àquela parte do corpo; e os russos
fazem o mesmo, ainda que mandem
com mais frequência para a cona. È
vero, non è mica trovato...
No verbete pessoa esfíngica
fala-se em Esfinge, ser mitológico
“com corpo felino e rosto humano,
que interpelava os viandantes com
uma charada”. Logo o Autor cita
uma pressuposta charada: “Qual
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o animal que caminha com quatro
patas de manhã, com duas patas ao
meio-dia e com três patas de noite?”
Ora não é charada, é uma simples
adivinha! A charada é uma adivinha
muito especial, um enigma onde é
preciso descobrir uma palavra dividida em sílabas, por exemplo: “A
primeira [sílaba] está na música, a
segunda aqui, e o todo na mesa”;
solução: fá + cá + faca (este exemplo vem do dicionário Lello).
Se falarmos de chulo, surge
uma dúvida séria quanto à origem
do termo, como já aconteceu no
caso de boche. Há vários sinais no
céu estrelado que chulo não vem de
fanciullo (‘rapazola’ em italiano),
mas sim de jules (Jules), ‘Júlio’ em
francês, onde o sentido de ‘proxeneta’ se alargou e, atualmente, jules
quer dizer também ‘amante’ e até
‘marido’, na generalidade ‘homem
na relação com uma mulher’.
Ladrão. “Em latim o latro era
o guarda. (...) Com o passar do
tempo, o termo foi-se deteriorando,
passando a designar soldados mercenários.” (pág. 123). Dicionários
de latim, explicativos e bilingues,
evidenciam três sentidos de latro:
1) ‘mercenário’, 2) ‘bandido, cangaceiro’, 3) ‘caçador clandestino’,
sem mencionar ‘guarda’. (Em
polaco, latro → łotr ‘gatuno, canalha’.)
Totó ‘ingénuo e papalvo’. Sérgio Luís Carvalho relata duas hipóteses, uma italiana e outra francesa,
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que tocam a origem da palavra. Não
tenciono optar por nenhuma delas.
O que parece pouco credível é o
verdadeiro nome citado do famoso
ator italiano Totò (1898-1967), que
representou em filmes de qualidade
como I soliti ignoti e Uccellacci
e uccellini. Onde o Autor foi buscar a informação (p. 194) que Totò
chamava-se Antonio Stefano Clemente? Na minha mocidade era eu
“militante” num cineclube académico e já sabia vagamente que Totò
fora aparentado à família imperial
bizantina. Eis duas confirmações
ulteriores desta versão. O Dictionnaire du cinéma Larousse: “Totò –
Antonio Furst de Curtis Gagliardi
Ducas Comneno di Bisanzio ».
O Filmweb, informação atual em
2014 : « Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de
Curtis di Biszanzio ( !)”. Isso faz-me pensar em alguns boletins de
identidade que vi em Portugal...
Mesmo se essas dúvidas e propostas de emenda fossem legítimas
(e o são na minha opinião), são
detalhes sem maior influência no
valor geral do Dicionário de insultos. O DI não deixa de ser uma obra
extremamente interessante e engraçada, um livro que, apesar de ser um
dicionário – coisa para consultar se
for preciso – pode ser lido de uma
assentada. Com proveito científico
e erudita, e para nos divertirmos. É
um entretenimento espirituoso fora
de comum.
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Antes de mais, impõe-se este esclarecimento: estamos na presença da
1.ª reimpressão da 3.ª edição (a 1.ª
é de 2004) do livro em epígrafe, e a
razão de só agora o estar a recensear
(sabia contudo da sua existência há
já alguns anos) tem simplesmente a
ver com o facto de não há muito me
ter chegado às mãos e, sobretudo,
de só muito recentemente ter tido
a oportunidade de o ler como deve
ser, isto é, reflexivamente.
Trata-se de um pequeno grande
texto de uma especialista na matéria (Margarida Basílio, professora
titular da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro), que
conheço há longos anos de outros,
de que destacaria Teoria lexical
(São Paulo: Ática, 1987) e Estruturas lexicais do português: uma
abordagem gerativa (Petrópolis:
Vozes, 1980). Pequeno, é claro, só
no número de páginas: nem sequer
chega às cem (noventa e cinco,
contabilizadas já as duas com as
referências bibliográficas). Grande,

deveras, no que diz respeito à temática e de modo particular ao seu tratamento: uma descrição de pendor
didático dos padrões gerais e dos
principais processos de formação
de palavras na variedade brasileira
do português.
Para além da Introdução (pág.
7), onde afirma ser sua intenção
“oferecer ao público leitor, estudiosos da língua e, sobretudo, aos
professores de português uma visão
articulada dos principais processos de formação de palavras, tendo
como ponto central a questão da
mudança de classe e suas funções na
constituição do léxico”, desenvolve
a matéria em questão ao longo de
dez pequenos capítulos, que infelizmente não numerou (uma falha
geradora de um certo ruído porque,
no decurso da obra, remete para o
capítulo n.º …, e o leitor leva o seu
tempo até o encontrar), terminando
todos com um conjunto de exercícios (entre 10 e 18), para que os
aprendentes possam praticar e/ou
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testar os conteúdos expostos/ adquiridos. Aqui, parece-me, não quadraria mal o que costuma aparecer em
obras do mesmo tipo: sugestões de
resolução para as atividades propostas. Não é obrigatório, evidentemente. É uma mera sugestão.
Vejamos agora do que trata
cada um dos dez capítulos. Em
“Para que serve o léxico?” (págs.
9-12), reflete-se sobre léxico e língua, constituição e expansão do
léxico, léxico externo e léxico mental, processos de formação de palavras, o léxico é “ecologicamente
correto”, léxico virtual e léxico real.
Em “Dissecando a palavra” (págs.
13-19), sobre a palavra gráfica, palavra e dicionário, palavra estrutural,
a palavra e suas flexões; palavra,
vocábulo e lexema; palavra, homonímia e polissemia; palavra fonológica, clíticos, locuções, a palavra
como forma livre mínima, formas
dependentes, problemas remanescentes. Em “Classes de palavras e
categorias lexicais” (págs. 21-25):
noções gerais, critérios de classificação, um critério ou um conjunto
de critérios?, principais categorias
lexicais: breve definição, formação
e classes de palavras. Em “Derivação e mudança de classe: padrões
gerais e motivações” (págs. 27-32):
padrões lexicais regulares, derivação e mudança de classe, por que
mudança de classe?, motivações
não são exclusivas, quadros mais
complexos, motivação expressiva
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na mudança de classe, motivação textual e motivação sintática,
motivações múltiplas. Em “Principais processos de mudança de
classe: formação de verbos” (págs.
33-38): formação de verbos a partir de substantivos, processos de
formação de verbos a partir de
adjetivos, mudança de estado em
verbos formados a partir de substantivos, principais processos de
formação, formações parassintéticas. Em “Principais processos de
mudança de classe: formação de
substantivos” (págs. 39-51): formação de substantivos a partir de
verbos, função denotativa, motivação gramatical, motivação textual,
desverbalização, principais processos de formação; derivação regressiva, formação de nomes de agente
e instrumento, aspetos gramaticais,
principais processos de formação;
formação de substantivos a partir de
adjetivos, função denotativa, outras
motivações, principais processos
de formação. Em “Principais processos de mudança de classe: formação de adjetivos” (págs. 53-60):
formação de adjetivos a partir de
substantivos, principais processos
de formação; formação de adjetivos a partir de verbos, motivação
gramatical, principais processos de
formação; vestígios categoriais em
adjetivos formados de verbos. Em
“Principais processos de mudança
de classe: formação de advérbios”
(págs. 61-65): formação de advér-
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bios por derivação, problemas de
análise morfológica na derivação de
advérbios, as diferentes funções das
formações em -mente, a formação
de advérbios por conversão.
Por fim, nos dois últimos capítulos, reflete sobre processos de
formação de palavras que não estão
ligados à mudança de classe. Em
“Sufixação sem mudança de classe”
(págs. 67-77), trata da expressão do
grau (aumentativo e principais processos de formação; o diminutivo e
seus valores e principais processos
de formação; aspetos morfológicos; prefixos diminutivos; superlativo) e nomes de agente denominais
(formações em -ista, formações
em -eiro, outras formações). Em
“Adjetivo ou substantivo?” (págs.
79-93), sobre conversão e derivação
imprópria, adjetivo e substantivo:
as dificuldades de classificação;
nomes pátrios e nomes de cores;
os três critérios de classificação e
sua relação com a flutuação substantivo/adjetivo; adjetivos substantivados; substantivos com função
adjetiva: nomes de agente, casos
típicos e casos marginais, substantivos podem qualificar substantivos?,
substantivos como qualificadores,
substantivos como complementos
de substantivos, substantivos como
especificadores.
Com este trabalho, a autora
quer mostrar que a morfologia derivacional não existe por acaso. Pelo
contrário: “as estruturas morfológi-
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cas constituem um instrumento fundamental na aquisição e expansão
do léxico individual ou coletivo,
assim como de seu uso na produção
e compreensão de diferentes tipos
de texto em nossa língua”, escreve
na Introdução (pág. 7).
Correções e/ou sugestões de
correção: (i) pág. 28, linha 7, onde
está “… a uma base ou radical…”,
deveria estar “… a uma base, que
pode ser um radical, um tema ou
uma palavra flexionada…”; (ii)
pág. 35, depois do exemplo (8),
vem “Nas frases acima, …”, mas
deveria fazer parte do texto, não
do exemplo; (iii) pág. 42, linha 3,
depois de “Principais processos de
formação”, onde está “formação de
verbos”, deveria estar “formação
de substantivos (ou nomes)”; (iv)
pág. 43, linhas 2-3 do parágrafo a
seguir ao exemplo (12), onde está
“… expressão dar uma [V-da] …”,
deveria estar “… expressão ‘dar
uma [V-da]’ …”; (v) pág. 49, exemplo (32): por que razão passa de a.
a f.?; (vi) pág. 75, nos itens lexicais
de a. aparece duas vezes facada;
(vii) pág. 79, linha 6, 2.º parágrafo,
onde está “a rigor”, deveria estar
“em rigor”; o mesmo se passa na
pág. 86, no início da linha 1 do 3.º
parágrafo; (viii) pág. 83, penúltimo
parágrafo, deveria ser em versalete
(trata-se de um título de uma secção).
Para terminar, e considerando o
texto no seu todo, há dois aspetos
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que merecem ainda a nossa atenção.
Um negativo, a saber: a ausência
transversal de itálicos ou de qualquer outro tipo de destaques. Na
minha opinião, todos os itens lexicais tratados deveriam estar destacados do corpo do texto: bastaria o
itálico (ocorre uma única vez, pág.
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61: lentamente). Outro positivo, que
é: uma síntese descritiva (dos conteúdos em causa) espetacular. Bem
organizado e bem escrito. De grande
utilidade, quer para interessados em
geral e também investigadores quer,
sobretudo, para estudantes (graduação e pós-graduação).
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