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8  As construções pseudoclivadas e clivadas

Ilza Ribeiro

Moacir Côrtes Junior

Os termos tópico e foco são usados por diferentes teóricos com diferentes
significações. No sentido informal mais usual, tópico é o elemento acerca do qual
a propriedade do predicado é afirmada, negada ou interrogada. O capítulo 9 deste
livro apresenta uma análise detalhada das construções de tópico nas comunidades
em estudo. Este capítulo, por outro lado, se detém na análise das estratégias de
marcação de foco. Define-se foco em termos da noção discursiva pressuposição, ou
seja, o foco é a parte não pressuposta da sentença (ZUBIZARRETA, 1998, 1999).1 As
partes pressupostas das sentenças são as assunções partilhadas pelos falantes e
ouvintes quando as sentenças são pronunciadas em um dado discurso; a parte não
pressuposta, ou seja, o foco, é a informação nova na sentença.

Os pares de pergunta e resposta apresentados a seguir ilustram bem essa
questão:2

(1) O que aconteceu?

[F O gato comeu um rato ].

(2) O que o gato fez?

O gato [F comeu um rato].

(3) O que o gato comeu?

O gato comeu [F um rato]

O conteúdo da pergunta realizada em cada exemplo faz parte da pressuposição; o
foco é identificado como a parte da asserção que estabelece o valor do pronome
interrogativo presente na pergunta. Assim, a sentença declarativa O gato comeu um rato,
com a ordem SVO, pode funcionar como resposta às três questões acima, mas o âmbito
do foco (marcado por [F...]) em cada caso é diferente: toda a sentença em (1), o sintagma
verbal em (2) e só o objeto em (3). Outra forma de identificar o foco, em corpora em que
não há pares de perguntas e respostas, é através da análise do contexto pragmático-
discursivo que permite reconhecer os constituintes focalizados (cf. seções 8.2 e 8.5).

1 Como também o definem Chomsky (1971, 1976) e Jackendoff (1972).
2 Traduzidos de Zubizarreta (1999, p.4224-4225).
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Este capítulo se detém no estudo da sintaxe das estratégias de focalização
identificadas como clivagem,3 nos dados de fala de afrodescendentes das comunidades
do corpus básico4 do Projeto Vertentes.5 Parte de uma descrição dos tipos de clivagem
atestados no português brasileiro (PB) em geral (seção 8.1) e da caracterização
discursiva do constituinte clivado como foco informacional ou identificacional,
neste último caso, contrastivo ou não contrastivo (seção 8.2). Ainda na seção 8.1,
formulamos algumas perguntas sobre variação e mudança na tipologia dessas
construções, respondendo-as na seção 8.7. As seções 8.3 e 8.4 apresentam,
respectivamente, a tipologia das pseudoclivadas (PC) e das clivadas (CLIV) atestadas
no corpus, bem como as análises dos dados; sempre que pertinente, comparações
com outras variedades dialetais do PB e do português europeu (PE) são centralizadas
na discussão. As relações entre as escolhas das estratégias de clivagem segundo o
estatuto informacional x identificacional do constituinte focalizado é o objeto de
discussão da seção 8.5. Na seção 8.6, são apresentadas algumas conclusões sobre
a sintaxe da clivagem nessas comunidades, apontando para semelhanças e diferenças
em relação a outras variedades do PB. Finalmente, na seção 8.7, refletimos sobre
alguns fatos diacrônicos que permitem entender a generalização da clivagem no
PE e no PB, bem como a origem da clivada sem cópula no PB, inexistente no PE. A
partir das comparações, conclui-se que a clivagem sem cópula resulta de uma reanálise
da construção de recomplementação do PE, o que oferece indícios para a discussão
dos efeitos de contato linguístico e de transmissão linguística irregular, foco central
dos capítulos que compõem este livro.

8.1  Tipos de clivagem

A partir de uma distinção entre sentenças básicas –– também denominadas
sentenças neutras ou sentenças não marcadas –– e sentenças marcadas, incluem-se
as construções de clivagem no segundo grupo, por geralmente serem vistas como
um tipo relacionado com focalização, em que um constituinte X é o foco
identificacional, contrastivo ou não contrastivo, em estruturas do tipo é/foi X que/
quem...6

3 O termo clivagem será usado neste texto englobando sempre duas estratégias de focalização:
pseudoclivada e clivada.

4 Os dados coletados e as quantificações apresentadas seguem, basicamente, o estudo de Côrtes
Júnior (2006).

5 As amostras de fala analisadas no Projeto Vertentes são apresentadas no capítulo 5 deste livro.
6 A tipologia de foco aqui assumida segue Kiss (1998).
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Os tipos mais básicos de realização focal no PB estão exemplificados em (4b-e):
(4) a. Maria encontrou João Sentença neutra

b. Foi João que Maria encontrou Clivada básica

c. João é que encontrou Maria Clivada invertida

d. Quem Maria encontrou foi João Pseudoclivada básica

e. João foi quem Maria encontrou Pseudoclivada invertida

O constituinte em itálico no exemplo em (4a) marca o foco informacional
(ou foco largo), sobre o qual recai o acento nuclear da sentença; nesse caso,
portanto, não há nenhuma marcação prosódica ou sintática especial sobre o foco
informacional, daí o nome sentença neutra. Nos demais exemplos em (4), os
constituintes destacados indicam a posição do acento sobre o foco identificacional,
ou quantificacional, ou foco estreito.7 É o foco quantificacional que se relaciona
com as leituras semânticas do foco estreito, com leitura constante de exaustividade,
mas leitura variável de contrastividade (KISS, 1995, 1998). Desse modo, os
constituintes focalizados em (4b-e) identificam o valor (ou o referente) de uma
variável x, a partir de um subconjunto exaustivo de elementos, contextualmente
definidos. Em todos os quatro casos, há uma marcação prosódica especial, por
isso são identificadas como sentenças marcadas.

Além dos tipos básicos de clivagem apresentados em (4b-e), outras
possibilidades são atestadas no PB (como também em outras línguas), como as
apresentadas nos estudos de Modesto (2001), e Kato et al. (1996):
(5) Pseudoclivada extraposta

a.  É a Suzanita quem quer casar (MODESTO, 2001)

Pseudoclivada reduzida

b.  Quero é que você vá pra casa (KATO et al., 1996)

Clivada sem cópula

c.  Maria que chegou (KATO et al., 1996)

Lambrecht (2001, p.481) comenta mais um tipo de construção de focalização
no PB:8

(6) a. Eu visitei foi ATIBAIA

b. Eu visitei Atibaia foi COM ROBERTA ontem

c. Eu visitei Atibaia com Roberta foi ONTEM

7 Outros acentos secundários podem ocorrer, a depender do contexto. Observa-se que, em contexto
apropriado, (4a) também pode ter uma leitura de foco estreito.

8 Os dados em (6) são citados em Ross (1991) e retomados por Lambrecht (2001). São citados
aqui a partir de Lambrecht (2001).
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Esta estratégia é identificada sobretudo pela inserção da cópula antes do
foco. Os exemplos evidenciam a gramaticalização da cópula como um marcador de
foco, chegando a preceder qualquer argumento ou adjunto verbal para marcar a
incidência do foco; mostram também que a ordem SVO é preservada nessa estrutura
de focalização. Os dados em (6) se assemelham às pseudoclivadas reduzidas, motivo
pelo qual foram quantificados juntos na análise do corpus (cf. seção 8.3).

Embora as clivadas sejam construções que ocorrem em muitas línguas, a
distribuição dos seus tipos não é uniforme entre as línguas. Segundo Moreno
Cabrera (1999, p.4281), não há construções clivadas no espanhol peninsular
moderno; entretanto, todos os dialetos da América desenvolveram estratégias de
clivagem. Em suas palavras: “En los dialectos de América está muy extendido un
tipo de perífrasis en la que en vez de la relativa libre aparece una oración o sintagma
verbal encabezado por la conjunción que”.9 São exemplos (itálico acrescentado):
(7) a. Fue en el siglo XV que se descubrió América.

b. En una escalera fue que reñimos.

c. Fue aquí que le dio el ataque.

d. Es el barbero que lo rasura.

Salienta o autor que há exemplos desse tipo de clivada (perífrase conjuntiva)
na tradição literária espanhola, em Lope de Vega (1562-1635) e Quevedo (1580-
1645):
(8) a. Es por celos de su amor que injustamente le afrenta (F. Lope de Vega, D.

Juan de Castro, 2ª. Parte, acto I, esc. VI)

b. Por vos es que yo he sufrido el oprobio, y que la confusión há cubierto mi
rostro.

O estudo de Moreno Cabrera (1999) aponta para dois fatos diacrônicos
importantes: (i) o espanhol que chega na América realiza construções clivadas, ao
menos de constituintes não argumentais; (ii) o espanhol da América amplia o uso
dessas construções, enquanto se tornam obsoletas no espanhol peninsular; (iii)
as pseudoclivadas são possíveis nas duas variantes dialetais. Construções como as
em (8) só podem ser realizadas como pseudoclivadas no espanhol peninsular
moderno, mas podem ser clivadas no espanhol americano.

As diversas possibilidades de clivagem nos dados sincrônicos do PB e as
divergências de possibilidades entre pseudoclivada e clivada no espanhol, peninsular
e americano, levanta três perguntas cruciais: (i) o que distingue as variedades

9 Moreno Cabrera (1999) utiliza uma terminologia diferente da dos estudos da gramática gerativa:
perífrase de relativo para as pseudoclivadas; e perífrase conjuntiva, para as clivadas. Mantemos, na
apresentação, a terminologia da gramática gerativa.
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portuguesa e espanhola americanas da variedade espanhola peninsular? (ii) as duas
variedades do português (PE e PB) também apresentam uma distribuição diferenciada
entre as duas possibilidades de clivagem? (iii) quais evidências os dados das comunidades
de afrodescendentes fornecem para responder às questões em (i) e (ii)? Retomamos
este tópico na seção 8.7, quando argumentamos que as diferenças essenciais entre
dialetos que permitem as construções clivadas e dialetos que as recusam se
fundamentam na gramaticalização do verbo copulativo ser e o complementador que em
uma forma gramatical especializada para marcar foco: é ... que.

8.2  Pseudoclivadas e clivadas:
estrutura e estatuto informacional

Como já comentado acima, as pseudoclivadas (PC) e as clivadas (CLIV) são
construções que permitem realçar uma informação nova, ou foco da sentença, ou
seja, as construções de clivagem são usadas para codificar sintaticamente o fenômeno
de nível discursivo conhecido como foco. Vimos que os contextos de perguntas e
respostas são os mais evidentes para se observar a clivagem, o que ilustramos
agora com dados do corpus em estudo:
(9) a. DOC - A senhora nunca foi a São Paulo?

INF - Quem sempre vai a São Paulo é MEU MARIDO. (RC-13)

b. DOC: A senhora foi no cozinhado?

INF: Ieu num fui não... quem foi foi INÊS. (CZ-10)

(10) a. DOC: Quem deu chapéu? Comprô pra isso ou...

INF: O chapéu que eu usei mesmo foi Ana que me deu  (CZ-01)

b. DOC: E quem fundô isso aqui?

INF: Ah, (foi) esses mais véio (foi) que fundô isso aqui. (CZ-11)

Os exemplos em (9) são de PCs; em (9a), o constituinte MEU MARIDO é
um foco contrastivo,10 pois, na resposta da informante, há um contraste entre ela
e o seu marido, no que diz respeito à ida a São Paulo. Em (9b) o foco INÊS também
é contrastivo, fazendo oposição entre Inês e a própria informante.

A PC é uma construção copulativa em que o verbo copulativo SER seleciona
uma minioração cujo sujeito é uma relativa livre (cf. capítulo 7) e o predicado, o
constituinte focalizado:

10 Os constituintes focalizados estão sempre em itálico; quando se quiser realçar o valor contrativo
do foco, este será representado em caixa alta.
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(11) SERcop   [SC   Relativa livre    foco   ] 11

Há mais de uma possibilidade de ordenação superficial dos dois constituintes
da minioração, o que está na origem dos diferentes tipos de PC, tema que tratamos
nas subseções de 8.3, a seguir.

O contexto em (10a) exemplifica o uso da CLIV, em resposta a um pedido de
informação. Nesse caso, o foco é identificacional, e não contrastivo, embora uma
clivada também possa ser usada para codificar foco contrastivo. As duas
possibilidades de realização da cópula em (10b), sinalizadas entre parênteses,
apontam para dois fatos: (i) o constituinte focalizado pode estar em posição pré-
ou pós-cópula; (ii) a cópula pode estar ausente. Na seção 8.4, detalhamos as
propriedades das clivadas no corpus.

A estrutura da clivada é também a de uma copulativa, do seguinte tipo:
(12) SERcop   [CP  que  [TP     ...... Foco  ..... ]

Na representação em (12), o verbo ser seleciona um complemento CP, e não
uma minioração, como na PC. Na realização superficial da CLIV, o constituinte
focalizado –– sujeito, objeto ou adjunto –– se desloca de TP para a posição
apropriada de foco identificacional, contrastivo ou não. Como há mais de uma
posição disponível para o pouso do foco, também há mais uma ordenação superficial
de constituintes, o que resultará em diferentes estratégias de clivagem, discutidas
nas subseções de 8.4.

8.3  Tipos de pseudoclivadas
nas comunidades em estudo

Nesta seção apresentamos os diferentes tipos de PC atestados nas
comunidades em estudo, com as suas principais características sintático-
discursivas. Foram computados 376 dados de clivagem, sendo 30,5% de PCs.

8.3.1  Pseudoclivada básica

Denomina-se pseudoclivada básica a PC que se realiza superficialmente com
o foco realizado pós-cópula, ocorrendo em 25% dos dados.
(13) [TP  RLivre   cópula    [VP  tcop   [SC   tRLivre       foco   ]

11 Todas as representações estruturais serão apresentadas de forma simplificada, pois não é objetivo
central deste texto desenvolver uma análise formal da clivagem. Ao leitor interessado neste ponto,
indicamos a leitura de: Kato e Ribeiro (2007), Modesto (2001), dentre outros citados nas Referências.
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Nos exemplos em (14), o foco é identificacional não contrastivo:
(14) a. que, quem ensina no Giló é uma muié de fora lá de Rio de Conta, né.

(RC-26)

b. É. O qu’eu tenho é isso! (HV-20)

c. onde nós fomo foi pra Boa Lembrança. (HV-20)

A PC básica também realiza o foco contrastivo, em aproximadamente 10%
dos dados coletados, como em:
(15 ) a. poque quem profura os poço estesiamo é a CERPE... (CZ-06)

b. Quem custura ali era EU. (CZ-08)

c. quem fica é ELE. (CZ-11)

d. quem faz nós é NÓS MESMO. (CZ-6)

e. quem foi foi CLÁUDIA. (CZ-11)

Os dados mostram que o foco realizado em posição pós-cópula pode ser
identificacional [+/– contrastivo].

8.3.2  Pseudoclivada invertida

Como o nome já sugere, o foco na PC invertida se realiza em posição invertida
à de realização do foco na PC básica, ou seja, o foco se posiciona antes da cópula,
como no seguinte esquema:
(16) [TP  Foco   cópula    [VP  tcop   [SC   Relativa livre       tfoco   ]

A PC invertida é de uso pouco frequente nas comunidades em estudo (1%),
só tendo sido atestados dados com relativas introduzidas por onde, sendo o foco
um pronome dêitico:
(17) a. Aqui é onde que... eu convivo dia-a-dia  (CZ-06)

b. lá é aonde eu tabalho. (SP-12)

c. aí é n’onde a gente deve tê cuidado (CZ-06)

8.3.3  Pseudoclivada reduzida

A característica da PC reduzida (6% dos dados) é justamente a omissão do
pronome relativo, como nos seguintes exemplos:
(18) a. eu não tenho queda é pa gado! (HV-20)

b. condo a gente tá lá vê é os tiro ali naquela... num tem uma vendinha aí?
(SP-09)
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c. a ladêra só faz deslizá [...] quano tá choveno muito, faz é afundá, terra de
arêa. (CZ-06)

d. Agora, aqui faz é da cana mesmo. (RC-26)

e. eu compro a carne de boi é ali embáxo mermo, é ali. (SP-09)

f. mas eu compro mais é da ôta, de parafina. (SP-09)

h. ieu gosto é de roça, num gosto de comércio não. (HV-13)

Todos os exemplos em (18) poderiam ter um pronome relativo.12 Por exemplo,
(18)a. poderia ser realizada como:
(19) Para o que não tenho queda é pa gado

Também foram encontrados casos de PC-red focalizando sujeito, estratégia
que, segundo Brito e Duarte (2003), não é permitida no PE culto:
(20) *Leu o livro foi João PE (BRITO; DUARTE, 2003, p.693)

(21) a. compô o lugá foi Ségio. (CZ-10)

b. tá vindo é o padre Juselito. (CZ-09)

Segundo Franco (2007, p.61),13 as PC-red acontecem no PE rural com
clivagem de todas as funções, exceto a de sujeito:
(22) a. Mas ele queria era AS TERRAS. (COV20-N)

b. tudo gosta é de carne fresca.(PST09-N)

d. Agora peguei foi por curiosidade. (MIG49-N)

e. Porque eu se tivesse lugar, eu botava era aqui. (MIG56-N)

8.3.4  Outros casos de focalização do tipo pseudoclivada

Há também algumas construções de focalização que incluímos como PC
básica, embora se realizem em relativas com cabeça:
(23) a. Bom, o único que a gente pode perdê é a mandioca, (CZ-06)

b. o mais, mais faço que tinha era... era fazê um saco de farinha e vendê por
dez real (CZ-06)

c. a segunda pessoa do governo aqui é ele mesmo (CZ-06)

d. a primêra associação que tá entrano no projeto aqui no semiárido da
caatinga é do Cinzento, (CZ-06)

12 Isso pode levar a admitir que a PC-red tem a mesma estrutura da PC básica, diferindo na estrutura
interna da sentença relativa.

13 Os dados de Franco (2007) foram coletados do Corpus Dialectal com Anotação Sintática
(CORDIAL-SIN) coordenado por Ana Maria Martins, Universidade Clássica de Lisboa.
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e. uma das coisa mais necessára que nós precisa é a casa de farinha (CZ-06)

f. o mês que deságua mesmo é novembo, dezembo, janêro, feverêro e maço e
abril (CZ-06)

São todas construções de focalização, que podem também ser incluídas na
classificação de copulativa especificacional, ou PC especificacional.14 Contudo,
optamos por analisar como PC básica, pois os únicos elementos que aparecem
como cabeça são expressões de lista: o único que, a primeira que, uma das que...15

Casos como esses são atestados no inglês e analisados como PC especifi-
cacional. Segundo den Dikken (2001), não há uma distribuição equilibrada dos
pronomes relativos em PC; a forma mais frequente no inglês é com what; para os
demais tipos, uma relativa com cabeça é mais usual do que uma relativa livre
(exemplos de den Dikken, 2001, p.9):
(24) a. the things John does not eat are food for the dog (what)

b. the place where John finally ended up was in Berkeley (where)

c. the time at which John arrived was at five o’clock (which)

d. the reason why John went to the bookstore was to buy a book about
pseudoclefts (why)

e. the way John did it was by using a decoder (how)

f. the {person} who John visited was Bill (who)

Comportamento semelhante se observa nessas comunidades, em que os únicos
pronomes atestados em relativas livres são: quem, onde, o que e quando (cf. capítulo 7).

Só há um caso codificado como de PC extraposta, com uma relativa com
cabeça:
(25) a. É essa aqui a cana que eu falei, que eu ia mode brigá mais os home, (CZ-08)

Essa PC se caracteriza por apresentar uma ordem em que a relativa parece
ter sido extraposta para o final da sentença, à direita, a partir de uma PC básica:
(26) [TP   tRLivre2  cópula    [VP  tcop   [SC   tRLivre1       foco   ] RLivre

Essa estrutura de focalização é atestada na diacronia do PE, sempre com
uma relativa com cabeça no português arcaico (27a-c); com um pronome relativo,
a partir do século XVIII (27d-e):16

14 Do tipo: A causa da briga foi você, em que se tem uma sentença copulativa com o foco realizado
como predicativo.

15 Além disso, como apontado no capítulo 7, há uma tendência nesta comunidade a realizar relativas
com cabeça.

16 Dados de ALORNA, Marquesa de. Inéditos - Cartas e outros escritos. (1750-1839) Selecção, prefácio
e notas de Hernâni Cidade. Lisboa: Sá da Costa, 1941. <www.ime.usp.br/~tycho/corpus>.
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(27) a. Nõ he amigo aquelle que em todallas cousas nõ ama prol do seu amigo.
(Crónica Geral de Espanha de 1344)17

b. ca nom é este o primeiro torto que el fez (A Demanda do Santo Graal)18

c. Non é esta a primeira vilania que el de mim disse (A Demanda do Santo Graal)

d.  foi Vossa Eminência quem me conduziu à presença de Sua Alteza Real

e. Não é Espanha quem deve estabelecer as regras da nossa conduta, mas é o
Nosso Príncipe quem deve ditar à Espanha o que convém;

Em outras variedades dialetais do PB, qualquer tipo de pronome relativo
pode ocorrer em relativas ‘extrapostas’, como nos seguintes exemplos:
(28) a. É nesta sala onde / o lugar onde eu estudo

b. É Maria quem / a pessoa que faz bolos

c. É este livro o que / a coisa que eu estou procurando.

d. É hoje quando19 / o dia que eu devo concluir meu trabalho.

e. É assim como / o modo como eu faço este trabalho.

8.4  Tipos de clivadas nos dados
das comunidades em estudo

Foram identificados três tipos de clivadas, no corpus: (i) clivada básica (CLIV);
(ii) clivada invertida (CLIV-inv); (iii) clivada sem cópula (CLIV-sem-cop). A
estrutura básica da clivada foi apresentada em (12) acima, quando comentamos
haver mais de uma possibilidade de pouso para o constituinte focalizado; são
essas diferentes possibilidades que estão subjacentes aos três tipos identificados,
conforme análise a seguir.

8.4.1  Clivadas básicas

Na clivada básica, o constituinte focalizado ocupa uma posição de foco interna
à sentença, como representado simplificadamente em (29):
(29) [TP   cópula  [VP  tcop   [FocoP  [ FOCO ]  [que  [TP     tFOCO      ]]]]]

17 Edição de L. F. L. Cintra. 4v. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1951.
18 Edição de J-M. Piel, concluída por Irene Freire Nunes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

1988.
19 O uso do relativo quando é aceito pelos gramáticos normativos, mas muito pouco atestado na fala

brasileira.
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A representação realça dois movimentos sintáticos, o do verbo copulativo
para o núcleo T, onde realizará os traços morfológicos de tempo e estabelecerá
concordância com o foco; o do constituinte que recebe o acento focal (seja sujeito,
complemento ou adjunto) para o especificador de FP, na periferia esquerda interna
da sentença.20

Os exemplos seguintes são de clivadas básicas:
(30) a. a energia é a Coelba que pega a verba (CZ-06)

b. É... lá que... vai no banco recebê dinhêro... (HV-13)

c. É, é minha fia que mora ali. (SP-09)

d. Não, é... ela que toma conta, de a roça a ela, (CZ-08)

e. É Jeane que é noiva de um rapaz de Salvador (SP-09)

f. foi um bando de filho que ele teve. (SP-12)

g. é dessas que gente bebe aí. (RC-26)

h. é Salviano que conversa. (CZ-09)

Os dados em (30) mostram a focalização de diferentes tipos de constituintes
do sintagma verbal: o sujeito (a, c, d, e, h), o objeto direto (f), o objeto direto
partitivo (g); o adjunto adverbial (b). Contudo, a função discursiva de foco recai
mais frequentemente no constituinte que exerce a função sintática de objeto (peso
relativo .63), seguida de adjunto (.51); por último, o sujeito (.46).

8.4.2  Clivadas invertidas

As clivadas invertidas apresentam uma ordem em que o foco antecede a
cópula; a cópula e o complementador que ocorrem superficialmente adjacentes,
como nos seguintes exemplos:
(31) a. Isso é que eu falo. (HV-19)

b. Isso é que é ruim. (HV-20)

c. A muié é que sabe. (CZ-06)

d. e ela é que comanda o escritório da associação, (CZ-06)

e. Agora, esses d’agora é que tem uma sorte... (HV-13)

f. então só nos pé da serra é que tem água corrente, água sargada. (CZ-06)

g. Eu é que sô o valuadô de... (HV-20)

h. Por isso é que ocês morre ligêro (RC-08)

20 Sobre FocoP interno, cf. Belletti (2004, 2005).
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Constituintes com diferentes funções sintáticas podem ser focalizados por
esta estratégia: sujeito (exemplos em (b, c, d, e, g) com peso relativo de .47 de
probabilidade de uso); complementos verbais (exemplo em (a) com peso relativo
de .30); adjuntos adverbais (exemplos em (f, h) com peso relativo de .62).

A diferença estrutural entre a clivada básica e a clivada invertida pode ser
simplificadamente esquematizada como em:
(32) [FocoP  [FOCO]   [F’   cópula   [TP   tcop  [VP tcop  [CP  que  [TP     tFOCO   ]]]]]

Nessa estrutura, o foco ocupa a posição de especificador de FocoP na periferia
esquerda externa da sentença (não na periferia interna da sentença, como na clivada
básica); em geral, são focos contrastivos que são atraídos para essa posição, mas
foco não contrastivo também pode ocupar essa posição, como nos exemplos em
(31 b, d) acima.

8.4.3  Clivadas sem cópula

O apagamento da cópula na construção de clivagem é bastante comum nessas
comunidades (22%). Exemplos de clivadas sem cópula estão em (33) abaixo:
(33) a. Eu que le… eu que levei fama aquele dia. (HV-20)

b. Ela que sabe. (SP-09)

c. ano passado que ele levô nóis. (CZ-08)

d. a mãe que criô (CZ-06)

e. Finada minha mãe que criô. (HV-13)

f. só na rua que eu bebo. (RC-08)

g. Marta que chegô aqui me preguntano o que é que... (CZ-08)

h. Muita água que tem aqui, mesmo! (RC-08)

i. Eu mermo que torrava farinha... (SP-12)

Para os exemplos em (33), podemos pensar que a posição da cópula pode
estar antes do constituinte focalizado, no início da sentença, o que a identificaria
como uma clivada básica, ou após o constituinte focalizado, constituindo-se numa
clivada invertida.

A estratégia de clivada sem cópula está ausente do PE culto (BRITO; DUARTE,
2003) e do PE rural (FRANCO, 2007); contudo, é uma estratégia comum no PB
em geral (BRAGA, 1991; KATO et al., 1996).

Franco (2007, p.57-58) observou um grupo de construções do PE rural que
poderia estar na origem das clivadas sem cópula. Contudo, são construções de
recomplementação, em que um constituinte, geralmente mas não exclusivamente
exercendo a função de sujeito, aparece ensanduichado entre dois complementadores:
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(34) a. Parece que eu que ouvia falar nessa coisa. (AAL18-N)

b. Metia-se-me cá na ideia que elas que não eram capazes de aprender.
(MST12-N)

c. Eu sei que ele que anda nas Rasas. (MST02-N)

d. Parece que na Suiça que dão muita importância a essas coisas. (AAL04-N)

e. agora ouviamos falar que em Lisboa que as varinas apregoavam lá carapau
e aqui era charro. (PAL09-N)

Este tipo de recomplementação é atestado na história do PE desde sua fase
arcaica (RIBEIRO, 1995):
(35) a. e o abade San Beento dizendo o contrairo que Deus que o fezera por el

(DSG, 2.7.921 - século XIV)

b. mandou-lhi dizer que el que o ia ver (DSG, 2.14.4 - século XIV)

Nos documentos mais formais dos séculos XVI e XVII, analisados por Ribeiro
(2007), não foi observada nenhuma ocorrência dessa construção. Contudo, em
textos escritos por mãos inábeis, editados por Marquilhas (1997), seu uso é bastante
recorrente. Alguns exemplos são como:
(36) a. he homem q. migou na natureza da sua mula dizendo q. a mula q. estaua

com dezeios de fazer tal couza (MARQUILHAS, 1997; Anexos III,
Documento IV – 1617-1620) (leitura: É homem que mijou na natureza da
sua mula, dizendo que a mula que estava com desejos de fazer tal cousa)

b. porq. diz q. os trusquos q. dizem q. a snar. q. não pari sem uarão
(MARQUILHAS, 1997; Anexos III, Documento IV – 1617-1620) (leitura:
porque diz que os turcos que dizem que a Senhora que não pariu sem varão)

Por outro lado, para Côrtes Junior (2006), a clivada sem cópula é uma
estratégia inovadora, no que diz respeito ao PB, resultado do processo de transmissão
linguística irregular (LUCCHESI, 2003). Voltamos a falar dessas duas hipóteses
na conclusão, quando vamos argumentar a favor da hipótese de Franco (2007).

8.4.4  Clivadas com dupla cópula

Há alguns casos de clivadas em que há duplo marcador de foco, quer dizer,
dupla realização da cópula:
(37) a. é por isso é que eu tem... (CZ-06)

b. aí é aonde é que eu tô lhe dizeno,  (CZ-06)

21 MATTOS e SILVA, R. V. A mais antiga versão portuguesa dos “Quatro livros dos Diálogos de São
Gregório”. Edição crítica. 1971. 4v. Tese  (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Em estudo sobre o funcionamento das sentenças clivadas no discurso
semicoloquial oral falado do Rio de Janeiro, Braga (1991) também atesta clivadas
com dupla cópula, identificando-as como de “duplo foco”:
(38) F: [...] O rombo tá muito grande (X)... O rombo é muito grande. Então pa

eles tentar fechar, quem sofre é a gente, rapaz! É a gente é que sofre.

Franco (2007, p.56) também cita exemplos de clivada com dupla cópula,
nos dados do PE rural:22

(39) a. Era broa é que a gente fazia! (MIN19-N)

b. É só o mestre é que manda. (VPA03-N)

c. É só a irmã é que está aí. (COV09-N)

d. Foi quando ele apareceu é que aconteceu isso. (COV25-N)

e. É com aquele material de vido é que ele faz o ninho. (CTL21-N)

Essas construções indicam claramente a gramaticalização de é que, como
um único constituinte gramatical. Voltamos a essa questão na conclusão.

8.4.5  Outros casos de clivagem

Existem outras estratégias de clivagem, com estruturas diferentes das já
tradicionalmente conhecidas por usar uma cópula e o complementador que ou a
forma gramaticalizada é que.23 Por exemplo, foram encontradas possibilidades de
focalização com a forma verbal ter, em estratégias semelhantes às de relativas
existenciais (cf. capítulo 7):24

(40) a. DOC : E vende?

INF: Vende.Tem gente aí que vende. (SP-04)

DOC: Ah, essa é nova, então!

INF: É... tem uns seis ano que fez. (SP-01)

Um outro tipo de clivagem discutido no estudo de Lambrecht (2001) é o
denominado all-cleft. Os dois exemplos em (41a-b) exemplificam essas construções
em inglês e no português de afrodescendentes, respectivamente:
(41) a. All this machine does is SWIM AND EAT.

(Tudo que essa máquina faz é nadar e comer)

22 Nenhuma informação sobre esta estratégia no PE culto é apresentada no estudo de Brito e Duarte
(2003).

23 Cf. Lambrecht (2001) para uma apresentação sobre outras possibilidades, em diferentes línguas.
24 Talvez semelhantes ao tipo com have no inglês, segundo apresentado por Lambrecht (2001).
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b. Tudo que a gente fala é graças a Deus. (RC-13)

A diferença do tipo em (41) em relação à PC é exatamente o que lhe atribui
o nome, ter o pronome indefinido all/tudo introduzindo a relativa.

8.5  Resultados do estatuto discursivo do foco
nas comunidades em estudo

Como apontado na seção 8.2, o constituinte focalizado pode realizar um
foco identificacional, contrastivo ou não. A análise dos dois tipos considerou não
só os contextos de perguntas e respostas (exemplificados em (9) e (10) acima),
como também a situação discursiva em que a clivagem acontecia. Por exemplo, no
contexto em (42),
(42) INF.: Batida de limão, batida de gingibe.

DOC.: E a senhora sabe fazê?

INF.: Eu num sei não... eu num se... eu nunca fiz.

DOC.: Nenhum tipo de bebida?

INF.: Agora, quem faz é ali, ó, ININT pere qui tudo... pere qui todo desse
municipi só num fai eu, qu’eu num... eu num tinha paciênça... eu...
eu num tinha paciênça de fazê. (SP-09)

observa-se que o dêitico ali25 contrasta com as informações anteriores e posteriores:
Eu num sei não... eu num se... eu nunca fiz.[...]. pere qui todo desse municipi só num fai eu.

Por outro lado, o contexto de ocorrência do exemplo em (43) aponta para
um foco identificacional não contrastivo:
(43) DOC: E o senhô deve ficá satisfeito, que tem até um professô dend’e casa, né?

INF: Um...pois é. Antigamente não tinha não. [...] Tem uma no Bananá
tamém até prima nossa tamém, até prima minha tamém no Bananá
aqui embaxo e nada disso tinha.

DOC: É o progresso, né?

INF: Pois é. E por aqui tudo já tem. No Mato Grosso... Mato Gosso...
Giló... é qu’eu num sei se o Giló tem. Que, quem ensina no Giló é
uma muié de fora lá de Rio de Conta, né. (RC-26)

O tema da conversa é a existência de professor nas comunidades; o
informante, concluindo a relação das comunidades, identifica a professora de Giló:
quem ensina no Giló é uma muié de fora lá de Rio de Conta.

25 Provavelmente a informante aponta para algum participante da entrevista.
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Às vezes, a interpretação entre foco identificacional contrastivo e foco
identificacional não contrastivo não é muito evidente, como no seguinte contexto
do exemplo em (44):
(44) DOC: Só veio um engenhêro?

INF: Aqui vêi dois, vêi um aí essa vez e vêi ôtro lá, né?

DOC: Não vieram junto...

INF: Não, vêi da CERPE, poque quem profura os poço estesiamo é a
CERPE... a gente faz o... o projeto, o pedido e aí quando o pedido
vem, aí cê vai tê que assiná o projeto e... o presidento do conselho,
que é o prefeito torna a levá o governo a carta. (CZ-06)

Os falantes estão conversando sobre furar poços artesianos, vinda de
engenheiros, etc.; em nenhum momento anterior a CERPE foi citada. As falas do
documentador parecem indicar que ele pensa que são os habitantes do povoado
que chamam os engenheiros para furar os poços. O informante CZ-06 procura
negar a pressuposição, dizendo que quem profura os poço estesiamo é a CERPE, que
os engenheiros são mandados pela CERPE, que eles só fazem o projeto solicitando
a perfuração do poço. Se a leitura está correta, a PC desse exemplo introduz um
foco contrastivo, negando um pressuposto do ouvinte.

Cruzando estes dois tipos de contexto, o das perguntas / respostas e o das
situações discursivas, para os tipos de clivagem mais atestados, Côrtes Junior
(2006) chegou aos resultados percentuais de usos do foco identificacional contrastivo
vs. não contrastivo que constam da Tabela 1.

Tabela 1 - Tipo de estatuto da informação do constituinte focalizado nas sentenças clivadas

TIPO DE CLIVADA IDENTIFICACIONAL IDENTIFICACIONAL

NÃO CONTRASTIVO CONTRASTIVO

Nº ocorr. % P.r. Nº ocorr. % P.r.

CLIV 89/123 37/33 .55 36/123 26/33 .41

CLIV-sem-cóp 60/81 26/22 .57 21/81 15/22 .38

CLIV-inv 14/57 6/15 .33 43/57 30/15 .77

PC 57/93 24/25 .51 36/93 26/25 .48

PC-red 17/2 27/6 .57  5/22 4/6 .38

Total 235/37 6100 - - 141/376 100 - -

Fonte: Côrtes Junior, 2006, p.87, com adaptações.

As percentagens e pesos relativos apresentados na Tabela 1 permitem as
seguintes conclusões:
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(i) a clivada básica e a clivada sem cópula são favorecidas quando o foco é não
contrastivo, apresentando sempre peso relativo superior (.55 e .57, respecti-
vamente) quando comparado ao das construções com foco contrastivo;

(ii) a clivada invertida revela um comportamento diferente dos dois outros tipos,
como atesta o peso relativo .77 a favor do foco contrastivo;

(iii) a pseudoclivada mostrou-se indiferente ao tipo de estatuto discursivo do
foco, com o peso relativo de .51 a favor do não contrastivo e .48 a favor do
contrastivo;

(iv) a pseudoclivada reduzida realiza-se mais com o foco não contrastivo, com
peso relativo de .57.

8.6  Conclusões parciais

A quantificação das estratégias de clivagem mais usadas nas comunidades
estudadas está representada na Figura 1.
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Figura 1 - Ocorrências dos tipos de clivagem nas comunidades estudadas

Fonte: Côrtes Junior, 2006, p.80.

A Figura 1 mostra uma linha decrescente contínua nas realizações das
estratégias, da mais frequente (clivada básica, 33%) à menos usual (pseudoclivada
reduzida, 6%). Todos os tipos permitem a focalização de constituintes de funções
sintáticas diversas, como representado na Tabela 2.
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Tabela 2 - Cruzamento do estatuto focal com o tipo de estatuto sintático do constituinte
focalizado em cada tipo de sentença clivada

TIPO DE                      SUJEITO                      OBJETO DIRETO                   ADJUNTO ADVERBIAL
CLIVADA ~Cont. Cont ~Cont. Cont. ~Cont. Cont.

Nº oc./% Nº. oc/ % Nº oc./ % Nº. oc/ % Nº oc./ % Nº. oc/ %

CLIV 37 / 35 19 / 21 17 /47 5 / 38 33 /35 12 / 32

CLIV-s-cóp 28 / 26 14 / 16 3 / 8 2 / 15 29 / 31 5 / 13

CLIV-inv 6 / 6 24 / 27 2 / 6 1 / 8 6 / 6 18 / 47

PC 33 / 31 32 / 36 6 / 17 3 / 23 18 / 1 91 / 3

PC-red 2 / 2 1 / 1 8 / 2 22 / 5 7 / 8 2 / 5

Total 106 / 100 90 / 100 36 / 100 13 / 100 93 / 100 38 / 100

Fonte: Côrtes Junior, 2006, p.92.

Observando-se os resultados da Tabela 2, constata-se que a focalização de
sujeito com estatuto não contrastivo favorece a CLIV com a frequência de 35%; a
focalização de sujeito com sentido contrastivo favorece a PC, com 36%; na função
de objeto, a CLIV apresenta as maiores frequências, 38% com sentido contrastivo
e 47% com sentido não contrastivo, resultado que reafirma a preferência, nas
CLIVs, pelo estatuto não contrastivo e pela focalização de objeto; quanto ao adjunto
adverbial, o foco não contrastivo favorece mais uma vez a CLIV, e o foco contrastivo,
a CLIV-inv.

Segundo o comportamento das sentenças clivadas aqui apresentado, quando
o falante focaliza um objeto prefere as CLIVs. Pode-se supor que seja pelo fato de
essa estratégia possibilitar que o falante mantenha o uso do complementador que,
em lugar de um pronome relativo, com qualquer que seja o tipo de constituinte
clivado. Nos exemplos em (45):
(45) a. é minha fia que mora ali. (SP-9)

b. É o começo do samba que eu falo po senhô. (HV-12)

c. Foi na casa de dona Francilina que eu tava trabaia... (RC-4)

observamos que se mantém a mesma estrutura da CLIV (ser + que), mesmo tendo a
focalização de pessoa (45a), de coisa (45b) e de lugar (45c), em que o falante poderia
usar os pronomes relativos quem, o que, onde, atestados nas comunidades estudadas.

Se o falante optasse por usar uma PC, em lugar de uma CLIV, necessariamente
teria que usar um pronome relativo concordando com o tipo de constituinte
focalizado. Isto é, se o constituinte fosse um objeto ou coisa, usaria o pronome
o que; se pessoa, o pronome quem; no caso de adjunto adverbial, um pronome que
concordasse com o tipo de adjunto: de modo, como; de lugar, onde; de tempo,
quando, etc. Isso pode explicar a diminuição das ocorrências de PC focalizando
adjunto, ou seja, a esquiva em usar o pronome relativo para funções adverbiais (cf.
capítulo 7 sobre as restrições quanto ao uso de pronomes relativos).
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Contudo, no que diz respeito às funções adverbiais, a expectativa era de um
uso maior da PC-red, pois, embora seja considerada um subtipo da PC, sua estrutura
permite a omissão do pronome relativo. No entanto, no geral há poucas ocorrências
de PC-reduzida (6%).

O estudo de Braga (1991), sobre a clivagem no português semicoloquial do
Rio de Janeiro, revela que as CLIVs focalizam tanto sujeito e objeto quanto adjunto
adverbial; as PCs focalizam apenas sujeito; e as CLIV-invs focalizam sujeito.26

Podemos apontar como semelhanças entre nosso estudo e o de Braga os
seguintes fatos: as CLIVs focalizam as três funções apontadas, embora nossos
resultados revelem uma preferência pela focalização de objeto; as PCs, em nossa
pesquisa, também focalizam preferencialmente sujeito, mas não exclusivamente.

No estudo de Kato et al. (1996, p.335), com dados do PB culto (Projeto
NURC), os resultados revelam que as PCs focalizam predominantemente o objeto
direto (63%), e as CLIVs focalizam tanto sujeito (36%) quanto objeto direto (36%);
e as CLIV-invs focalizam mais sujeito (50%) e adjunto (41%).27 As autoras
argumentam que as PCs têm características discursivas e sintáticas ideais para
focalização de objeto direto: discursivas, por focalizarem apenas elemento novo no
discurso, função discursiva prototípica do complemento verbal; e sintáticas, por
obedecerem à ordem canônica do PB atual SVO, mantendo o objeto direto após o
verbo. Esclarecem que muitos casos encontrados de PCs que são classificados
como focalização de sujeito, na verdade, ocorrem com verbos ergativos,
demonstrando que o foco é argumento interno do verbo. Explicam que essa
característica das PCs de focalizarem predominantemente objeto direto possibilita
o apagamento e a não identificação do pronome relativo, estratégia que faz surgir
a denominada PC-red.

Ao contrário dos resultados encontrados no estudo de Kato et al. (1996)
sobre o PB culto, nos dados de nossa pesquisa a focalização de sujeito favorece o
uso de PC, tal qual o resultado encontrado em Braga (1991, p.114). Observamos
também que todos os exemplos de PC citados por Braga (em que as PCs só focalizam
sujeito) não ocorrem com verbos ergativos, como mostram os exemplos em (46),
assim como a maioria dos exemplos de PC documentados em nosso estudo,
exemplos em (47):
(46) a.  Quem fica pedindo pão é mendigo lá na porta. (BRAGA,1991, p.120)

b.  Quem que me ensinou foi o cara lá da minha avó. (BRAGA,1991, p.117)

c.  Quem segura é o Sandro. (BRAGA,1991,p.111)

26 A autora acrescenta a focalização de tópico frasal pelas CLIVs; contudo, por não considerarmos
esta opção nesta pesquisa, não a comentamos.

27 As autoras só apresentaram os números e os percentuais desses três tipos de sentenças clivadas:
CLIV, PC e CLIV-inv, embora tenham mostrado as ocorrências de outros tipos.
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(47) a.  Quem compô a fazenda aí foi o finado Ségio. (CZ-10)

b.  Quem fez tudo foi ele. (CZ-12)

c.  Quem sabe são eles. (SP-06)

Diante desses resultados, atribuímos as diferenças e semelhanças entre os
resultados aqui apresentados e os de Kato et al. (1996) e de Braga (1991) a contextos
discursivos que possam ter favorecido ou não uma preferência de focalização de
uma determinada função sintática nas PCs, uma vez que essa estratégia se mostrou
capaz de focalizar tanto sujeito quanto objeto.

Um fator extralinguístico que se mostrou bastante interessante em nossa
análise dos dados foi a variável faixa etária, em relação à CLIV-sem-cóp. Os resul-
tados estão na Figura 2.
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Figura 2 - Atuação da variável faixa etária na estratégia de CLIV-sem-cóp

Fonte: Côrtes Junior, 2006, p.110.

Vemos que a frequência da CLIV-sem-cóp apresenta um percentual de 18%
na faixa 4, uma redução de 5 pontos percentuais na faixa 3, e implementa um
crescimento de 8 pontos percentuais a mais na faixa 2, chegando a uma frequência
de 36% na faixa 1. A ordem crescente de uso da CLIV-sem-cóp, partindo da faixa
mais velha, mostra que é uma estratégia antiga na comunidade e que amplia sua
realização nas faixas mais novas.

8.7  Para finalizar, um pouco de estrutura e de história

Falta-nos fornecer respostas para as perguntas colocadas na seção 8.1, sobre
as diferenças entre as variedades portuguesa e espanhola americanas, de um lado,
e a variedade espanhola peninsular, do outro, bem como procurar uma explicação
para as diferenças entre PE e PB. A questão é saber quais evidências os dados das
comunidades de afrodescendentes fornecem para entender a variação observada
nas seções acima.
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Do ponto de vista diacrônico, as duas variedades peninsulares realizavam
construções clivadas no século XVI, quando então começaram a serem implantadas
na América românica:
(48) a. En una escalera fue que reñimos (MORENO CABRERA, 1999, p.4281)

b. O voto é que se jogue com tôda a baralha (LOBO-157928)

Desse modo, espera-se que os dois dialetos possam ter influenciado no
desenvolvimento de construções clivadas nos dialetos americanos, pois fazia parte
do input oferecido pelos colonizadores. Consideramos, assim, que as questões sobre
contato só seriam apropriadas caso os dialetos americanos não tivessem desenvolvido
construções de clivagem. É relevante acentuar, portanto, que conhecer fatos da
história dos dialetos transplantados para a América do Sul é crucial para entender as
influências do multilinguismo generalizado na formação histórica do PB.

As diferenças entre PE e espanhol peninsular moderno resultam de
desenvolvimentos gramaticais independentes, que levaram à obsolescência desse
tipo de construção no espanhol peninsular. Na história das duas línguas, as
construções de focalização do tipo que figura em (48) estavam em variação com
uma outra estratégia de focalização, a focalização V2, como ilustrado nos exemplos
a seguir:
(49) a. MANZANAS compró Pedro (y no peras)  (ZUBIZARRETA, 1999, p.4239)

b. SÓ ESSES CDs me recomendou Maria  (KATO; RAPOSO, 1996, p.269)

A ordem em que os constituintes ocorrem mostra que o foco (constituinte
com a função de objeto) antecede o verbo, e o sujeito o segue; chama-se focalização
V2 por o verbo ocupar linearmente a segunda posição (entre outras questões
estruturais). As diferenças entre o PE e o espanhol encontram então uma explicação
quando se observa que o espanhol peninsular continua a realizar a focalização V2,
enquanto o PE moderno só apresenta uso residual dessa construção. Isso significa
dizer que as focalizações com é que são desenvolvimentos históricos das focalizações
V2. Desde o português arcaico que se observa a variação entre as duas formas de
focalizar, tendo vencido a disputa a forma inovadora com é que, embora a variação
tenha durado muitos séculos.

De modo semelhante, oscilações em construções interrogativas, também
uma construção de focalização, entre uma interrogativa V2 e uma interrogativa
com é que é observada na documentação do PE clássico:29

28 Data do nascimento do autor. Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. IEL, Unicamp. Projeto
coordenado por Charlotte Galves.

29 Dados recolhidos na gramática do padre Dom Jeronymo Contador de Argote, nascido em 1676.
Corpus Histórico do Português Tycho Brahe. IEL, Unicamp.
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(50) a. E quantas castas de palavras tem a língua Portuguesa, e as suas Orações?

b. E quando é que são relativos?

Também nessa variação, venceu a forma gramaticalizada é que, em que a
cópula não tem valor verbal e que não é um introdutor de sentença subordinada.
As interrogativas V2 são, no PE moderno, formas de escrita culta, mesmo assim
de uso restrito (KATO; MIOTO, 2005). Os dados de clivadas com dupla cópula (cf.
exemplos em (37)-(39)) favorecem esta análise, a de gramaticalização de é que.

Assim, a resposta à pergunta (i) considera que as duas formas de construir
focalizações já estavam em variação nos dialetos peninsulares que abordaram às
terras hoje brasileiras. Nos dialetos românicos americanos e no PE, prevaleceu a
forma inovadora, com é que; o espanhol peninsular continuou com a focalização
V2, para declarativas e interrogativas, tornando as clivadas obsoletas.

A clivada sem cópula é a construção inovadora no PB (cf. dados em (33)),
presente em qualquer variedade dialetal do PB, mas ausente do PE culto e rural.
Consideramos que este tipo de clivada resulta de uma reanálise da construção de
recomplementação ilustrada em (34)-(36).30 Mascarenhas (2007) argumenta que,
no PE, o constituinte ensanduichado entre os dois que tem uma leitura discursiva
única, a de tópico. No PB, ao contrário, a leitura discursiva é ambígua, recuperando
mais facilmente o constituinte ensanduichado como foco do que como tópico. Os
julgamentos que definimos para os exemplos a seguir:
(51) a. João disse que Ana que foi ao cinema (e não Maria / *e não ao teatro)

b. João disse que Ana que ela foi ao cinema (e não ao teatro / *e não Maria)

indicam que a leitura de tópico do constituinte ensanduichado só é possível se
houver um pronome retomando o constituinte (cf. exemplo 51b); se não houver
retomada pronominal, a única leitura possível é a de foco (cf. exemplo 51a). Assim,
na aquisição do português, aconteceu a reanálise do segundo que como um marcador
de foco, opção não disponível ao PE. A partir do momento da reanálise, a variação
entre clivada com e sem cópula passa a fazer parte do dialeto brasileiro. A Figura 2
indica que a reanálise é antiga, pois ocorre na fala dos mais velhos em 18% dos
dados.

Além disso, essa é uma reanálise que se difunde pelo PB em geral. Embora não
seja específica das comunidades de afrodescendentes, pode ter delas se originado.

30 As construções de recomplementação deixam de ser atestadas na escrita portuguesa a partir do
século XVI; contudo, continuam a ser usadas em escrita informal (cf. exemplos em 36) e na fala
rural (cf. exemplos em 34) e mesmo na fala de informantes cultos (MASCARENHAS, 2007).
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