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•  Anotação sintática das construções causativas 

•  Pesquisa das construções causativas 

•  Resultados 
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Projeto WOChWEL 

•  Word Order and Word Order Change in Western European Languages 
•  ordem VS 
•  extraposição  
•  colocação dos pronomes clíticos  
•  movimento tópico e foco  
•  negação 
•  …. 

–  Anotação de textos notariais (Martins 1994) e de dois textos 
medievais : 

•  Livro de José de Arimateia (ed. Castro, 1984) 
•  Demanda do Santo Graal (ed. em curso, Toledo Neto) 

•  http://alfclul.clul.ul.pt/wochwel/ 
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Anotação Morfológica 

•  Anotação por palavra (POS – Part of Speech):  
–  Edictor 
•  Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portuguese 

(1) E, quando veio aos nove dias depois que aos Ceos 
sobio, enviou-lhes o seu Santo Esprito. 

(2) E/CONJ ,/, quando/C veio/VB-D aos/P+D-P nove/
NUM dias/N-P depois/ADV que/C aos/P+D-P Ceos/
NPR-P sobio/VB-D ,/, enviou-lhes/VB-D+CL o/D seu/
PRO$ Santo/NPR Esprito/NPR ./.   JAR32,2.31/ID# 

22-25/06/14, Codili3, Zurique Sandra Pereira 4 



Anotação Morfológica 

•  Preparação do texto para o anotador sintático: 

E/CONJ ,/, quando/C veio/VB-D aos/P+D-P nove/NUM dias/N-
P depois/ADV que/C aos/P+D-P Ceos/NPR-P sobio/VB-D ,/, 
enviou-lhes/VB-D+CL o/D seu/PRO$ Santo/NPR Esprito/
NPR ./. JAR32,2.31/ID 
 
E/CONJ ,/, quando/C veio/VB-D a@/P @os/D-P nove/NUM 
dias/N-P depois/ADV que/C a@/P @os/D-P Ceos/NPR-P 
sobio/VB-D ,/, enviou@/VB-D @lhes/CL o/D seu/PRO$ Santo/
NPR Esprito/NPR ./.  
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Anotação Sintática 

•  Anotação por  frase:  
–  Parser 

•  Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portuguese   
•  Penn Corpora of Historical English  

•  Ferramentas para abrir e editar output: 
-  Editor de texto 
-  Annotald 
-  CorpusDraw 
-  ... 
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Anotação Sintática 

•  Editor de texto 
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Anotação Sintática 

•  Annotald (cf. https://pypi.python.org/pypi/annotald/1.2) 
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Anotação Sintática 

•  CorpusDraw 
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Construções causativas 

•  Gonçalves (1999), para o PEC: 

– Construção de Infinitivo Flexionado (IF) 

– Construção de Marcação Excecional de Caso (ECM) 

– Construção de União de Orações ou Fazer-INF (UO) 

•  verbos deixar, fazer, mandar 
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Construções causativas 

•  Construção de Infinitivo Flexionado (IF): 
 

 (3)  a. A mãe fez os filhos comerem a sopa. 
  b. A mãe fez eles comerem a sopa. 

 
 - Infinitivo flexionado (concorda em pessoa e número com o 
causado) 
 - sujeito da oração infinitiva: SN ou pronome nominativo 
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Construções causativas 

•  Construção de Marcação Excecional de Caso (ECM): 

 (4)  a. A mãe fez os filhos comer a sopa. 
  b. A mãe fê-los comer a sopa. 

 
 - Infinitivo não flexionado 
 - sujeito da oração infinitiva: SN ou pronome acusativo 
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Construções causativas 

•  Construção de União de Orações ou Fazer-INF (UO): 
 

 (5)  a. A mãe fez comer a sopa aos filhos. 
  b. A mãe fez-lhes comer a sopa. 

 
 - infinitivo não flexionado 
 - sujeito da oração infinitiva: SP ou pronome dativo 
 - adjacência entre os verbos finito e não finito 
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Anotação Sintática das Construções Causativas 

•  Anotação por constituintes (cf. Manual anotação sintática 
Tycho Brahe; Carrilho & Magro 2010) 
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Etiquetas Oracionais / Frásicas 
IP-MAT IP independente ou coordenado 
IP-INF Oração infinitiva 

Etiquetas Sintagmáticas 
NP-SBJ Sintagma Nominal (sujeito) 
NP-ACC Sintagma Nominal (acusativo) 
NP-DAT Sintagma Nominal (dativo) 
PP-SBJ Sintagma Preposicional (sujeito) 
VB Verbo Infinitivo 
VB-F Verbo Infinitivo Flexionado 



Anotação Sintática das Construções Causativas 
IF 

• Codificação do sujeito: 

–  NP-SBJ da oração infinitiva é: 

•  *pro*, se for sujeito nulo; 

•  SN ou um pronome nominativo 

• Codificação do verbo: 

–  O verbo da oração infinitiva é: 

•  um verbo no infinitivo flexionado (VB-F) 
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Anotação Sintática das Construções Causativas 
ECM / UO 

•  Codificação do sujeito: 
– NP-SBJ da oração infinitiva é *arb*: 

(6) E fez  *arb* dar pregão por toda sua terra, que qualquer que 
pudesse dar saude a seu filho, que lhe daria qualquer dom 
que lhe pedisse. (JAR21,.13) 

– NP-SBJ da oração infinitiva é um SN: 
(7) – Certo, disse o cavaleiro, ainda mais fazia, que fazia 

ressucitar os mortos. (JAR21,.28) 
(8) – Mais Jesu Cristo, que não leixa os seus espereçer, antes 

lhes ajuda cada e quando lhe faz mister, me acorreo e 
trouxe-me ata esta pena. (JAR76,.38) 
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Anotação Sintática das Construções Causativas 
ECM / UO 

•  Codificação do sujeito: 

– NP-SBJ da oração infinitiva é um SP 
(9)   Aquele Esprito Santo fazia aos apostoles e aos profetas 

falar de Deos, e nom sabião o que i dezião, quanto ũus 
sandeos.  (JAR33,.21) 

(10) Mas ele fez jurar a todos seus criados que seu pai o nom 
soubesse, que nom queria que ele o soubesse ata que ele 
lhe nom perguntasse se lhe aprazia.  (JAR27,.9) 
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Anotação Sintática das Construções Causativas 
ECM / UO 

•  Codificação do sujeito: 
–  NP-SBJ da oração infinitiva coindexado com um clítico que 

subiu: 
(11) A segunda era porque Joseph lhe dissera que lhei faria *i 

vencer seus imigos, se o quisesse crer, e que lhe faria 
ganhar alegria sem fim. (JAR37,.7) 

(12) E assi andaram quatro dias, mais agora osi leyxa a estoria 
*i andar na nao por o mar (JAR79,.100)  

–  NP-SBJ da oração infinitiva coindexado com um constituinte 
deslocado à esquerda: 

(13) Todas estas cousasi fazia o Esprito Santo *ICH*i ficar em 
aqueles que fee tinhão em Deos. (JAR33,.22) 

22-25/06/14, Codili3, Zurique Sandra Pereira 18 



Pesquisa das Construções Causativas 

•  CorpusSearch (http://corpussearch.sourceforge.net/ ) 
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(cf. Carrilho & Magro 2010) 



Pesquisa das Construções Causativas 
(IF) 

22-25/06/14, Codili3, Zurique Sandra Pereira 20 

query:  (!PP idoms IP-INF) 
         AND (IP-INF idoms NP-SBJ)  
        AND (IP-INF idoms VB-F) 
         AND (IP-INF HasSister VB-*) 



Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
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Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
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Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 

22-25/06/14, Codili3, Zurique Sandra Pereira 23 



Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
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Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
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Pesquisa das Construções Causativas 
(ECM / UO) 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
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Pesquisa das Construções Causativas 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ Precedes VB) 
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Pesquisa das Construções Causativas 

query:   (!PP idoms IP-INF) 
        AND (IP-INF idoms {1}NP-SBJ|PP-SBJ)  

  AND ({1}NP-SBJ|PP-SBJ idoms !\*pro\*)  
  AND (IP-INF idoms !VB-F) 
  AND (VB Precedes {1}NP-SBJ|PP-SBJ) 
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Resultados 

•  União de Orações: 
(14)  E amanhã os que perguntarem por mim dizey-lhe que 

sam doente e nom leyxedes entrar ninguem na 
camara, ainda que seja muito meu privado. 
(JAR110,.36)  

(15)  E, qoando ela ouvio o que lhe seu senhor mandava 
fazer, o mais azinha que poude tomou ouro e prata e 
foy-se a montanha com ofiçiaes (JAR90,.14) 

(16)  Assi fez a dona entender a Hipocras que por o çesto 
davam de comer ao filho d' el-rei de Babilonia, 
(JAR83,.26)  
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•  ECM: 
(17) …Josefes se foi por todo o reino e mandou todos os 

seus cristãos pregar, afora tres que guardavam a arca 
onde a santa escudela era. (JAR53,.64) 

(18) Mas eles tomarão um grão madeiro, que era dos liames 
de ũa nao que fora na pena despedaçada, e leixaram-o 
ir àqueles que apos eles iam. (JAR61,.34)  

(19) Que ja nom veredes a pecador haver milhor galardão de 
seu pecado que, de qoanto peca toda sua vida, qoando 
cuyda haver fim de seu viço, então o faz o immigo 
morrer em pecado mortal, (JAR96,.33) 
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Resultados 



•  ECM e União de Orações: 
(20) ca meu esprito é de tal força que faz os que bem falão 

mudecer e os que vem cegar, e faz os mudos bem 
falar e aos cegos bem ver. (JAR44,.35)  

(21) Mas ele tem gram poder que a duro o podia crer, se o 
nom vira, que ele faz aos segos ver e aos surdos 
ouvir e os mancos sãos e os coxos andar. 
(JAR83,.95)  
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Resultados 



•  Casos ambíguos: 
(22) – Pois prometo-vos eu, disse Galinfres, como rey, que 

jamays nom me mandaredes fazer cousa que eu nom 
faça. (JAR115,.22)  

(23) Aquele que sempre fogia correrá com aquele que o fazia 
fogir e metê-lo-á em pavor de morte, (JAR44,.29)  

(24) e rogou-lhe que o nom matasse em tal maneira, mas que 
de fame o deixasse morrer na prisam, que o menino nom 
tinha culpa no que seu pai fizera. (JAR67,.71)  

(25) Assi foram ali e por a menham Joseph fez fazer a arca 
como lhe Deos mandara e meteo dentro a sancta 
escudela. (JAR29,.4)   
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Resultados 



•  Verbo achar e a construção ECM (Sousa Fernández 1999): 

(26)  E a rainha vinha então de ũa igreja que fazia fazer em 
honra de Santa Maria e, tanto que por o paço entrou, 
achou os servidores por terra jazer esmorecidos e 
cuidou que dormiam. (JAR59,.20) 

(27)  E foi mais adiante e achou outrossi os cavaleiros 
jazer. (JAR59,.21)  

(28)  E tanto o buscaram que o acharam jazer em@ @o 
campo assi como morto. (JAR67,.57)  

22-25/06/14, Codili3, Zurique Sandra Pereira 33 

Resultados 



Considerações gerais 

•  Anotação sintática (construções causativas) 

– Construção de Infinitivo Flexionado: ý 

– Construção de ECM:  þ 

– Construção de União de Orações:  þ 

– Ordem de palavras mais livre: þ 

– Verbo achar na construção ECM: þ 
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