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Quanto mais me aproprio dos saberes científicos, mais percebo verdade 

nos ditados populares: 

         Cada macaco no seu galho. 

    Devagar se vai ao longe. 

     Em terra de cego quem tem olho é rei. 

      Quem sabe sabe. Quem não sabe aprende. 

Mas, enfim, 

A união faz a força. 

 



RESUMO 
 
 
Esta tese trata da não realização do objeto direto correferencial, um fenômeno 
denominado objeto nulo (ON), no português rural baiano (PBR), a partir do quadro 
teórico da gramática gerativa. Secundariamente, analisa-se o uso do pronome ELE, 
levando em conta a alternância desse pronome com o ON. São investigados os 
contextos em que uma e outra estratégia são requeridas e os fatores que as condicionam. 
Tem-se considerado o traço de animacidade do DP antecedente o fator mais relevante 
na escolha dessas estratégias: quando o traço do antecedente é [-animado], o ON é 
licenciado; quando o traço é [+animado], o objeto direto é realizado (cf.Bianchi e 
Figueiredo Silva, 1994; Cyrino, 1997; Kato, 1993; entre outros). Contudo, neste 
trabalho, procura-se desmistificar a relevância desse traço, visto que não tem 
representação na estrutura da sentença do português brasileiro (PB). Os resultados da 
análise quantitativa dos dados apontaram que o ON não é licenciado quando o DP 
antecedente se encontra na posição de sujeito básico, de objeto indireto, de 
complemento nominal, de adjunto adnominal e adverbial; mas apenas nas posições 
internas ao verbo e com papéis temáticos semelhantes, tema/paciente: objeto direto, 
complemento oblíquo e sujeito derivado; bem como de tópico, tema do discurso.  Esses 
resultados revelam que DP antecedente e ON devem manter uma relação de identidade: 
serem gerados na posição interna ao verbo e compartilharem o mesmo papel temático, o 
que é compatível com os requerimentos das operações de elipse. Assim, assume-se, 
neste trabalho, que o ON é uma elipse de DP (cf. Cyrino, 1997), cuja recuperação se dá 
através de identidade estrutural e temática, descartando a possibilidade de ser 
interpretada como pro ou variável. A retomada de um DP nas posições em que o ON é 
bloqueado ocorre através do pronome ELE ou da repetição do DP. Contudo, o ELE está 
disponível também nos demais contextos em que o ON é licenciado, inclusive para 
retomar DPs com traço [-animado].  Foram investigados, também, dados do português 
rural europeu (PER) e comparados com os do PBR e o resultado dessa comparação 
revelou comportamento semelhante entre essas duas variedades linguísticas, embora a 
ocorrência de ON em ilhas seja restrita às adverbiais no PER. O estatuto de elipse, 
assumido nesta tese, dá conta dos dados do PBR e do PER. 
 
Palavras-chave: Objeto nulo. Elipse de DP. Identidade. Papel temático. Gramática 
Gerativa. Sociolingüística. Português Rural do Estado da Bahia. 
 
 



ABSTRACT 

 

This thesis is about the non-realization of the direct object co-referential, a phenomenon 
called null object (NO), in the Bahia Rural Portuguese (PBR), following the theoretical 
approach of the generative grammar. In the second plan, we analyze the use of the 
pronoun ELE (he), taking into account the exchange between this pronoun and the NO. 
It was investigated the contexts in which one and other strategies are required and the 
factors that condition them. It has been considered the trace of animacity of the 
antecedent DP as the most relevant factor in the choice of these strategies: when the 
trace of the antecedent is [- animate], the NO is licensed; when the trace is [+ animate], 
the direct object is realized (cf. cf.Bianchi and Figueiredo Silva, 1994; Cyrino, 1997; 
Kato, 1993; among others). However, in this work, we try to disclaim the relevance of 
this trace because it doesn’t have any representation in the structure of the sentence in 
the Brazilian Portuguese (BP). The results of the quantitative analysis of the data show 
that the NO is not licensed when the antecedent DP is in the following syntactic 
positions: basic subject, indirect object, noun complement, noun adjunct and adverbial 
adjunct; but it is only licensed in the internal positions of the verb, with the similar 
thematic roles, theme/patient: direct object, oblique complement and derivative subject 
as well the topic, theme of the discourse. These results reveal that the antecedent DP 
and the NO might keep one relation of identity: to be generated in the internal position 
of the verb and to share the same thematic role, what is compatible to the requirements 
of the operations of ellipsis. So, we assume, in this work, that the NO is one ellipsis of 
the DP (cf. Cyrino, 1997), whose retrieval happens through the structural and thematic 
identity, discarding the possibility of being interpreted as pro or variable. The 
recovering of one DP in the positions in which the NO is blocked takes place through 
either the pronoun ELE (he) or the repetition of the DP. However, the pronoun ELE (he) 
is also available in the other contexts in which the NO is licensed, even to recover DPs 
with the trace [- animate]. It was also investigated data from the European Rural 
Portuguese (PER) and compared to the data of the PBR. The result of this comparison 
showed similar behavior between these two linguistic varieties, although the occurrence 
of the NO in islands is restricted to adverbial clauses in PER. The status of ellipsis, 
assumed in this thesis, is able to explain the data of both: PBR and PER. 
 
Keywords: Null object ellipsis of the DP. Identity. Thematic role. Generative grammar. 
Sociolinguistics. Bahia Rural Portugueses. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A gramática do português falado no Brasil (PB) apresenta peculiaridades que a 

distanciam do português falado em Portugal (PE), como têm atestado inúmeros 

trabalhos motivados, principalmente, pelos estudos realizados por Tarallo na década de 

80. A constatação dessas diferenças traz à baila uma discussão iniciada no final do 

século XIX por Adolfo Coelho (1880), retomada e ampliada por Lucchesi (2000, 2001, 

2002, 2004): as características do PB seriam conseqüência do contato do português com 

as diversas línguas faladas durante o processo de colonização do Brasil, principalmente 

as africanas. Não se pode ignorar que o multilinguismo ocorrido naquele período tenha 

sido a causa da diferenciação do PB, até mesmo pelas correntes que acreditam que o 

distanciamento entre o PB e o PE se deva à deriva natural da língua (cf. Naro e Scherre, 

1994, 2001). 

No âmbito dessa discussão teórica, esta pesquisa busca fornecer dados novos 

acerca do fenômeno investigado que reforcem a importância do contato entre línguas na 

formação do PB, o que justifica a constituição de um corpus rural e a seleção de 

informantes considerando o grau de contato com a norma culta. 

Esta tese trata da não realização do objeto direto (OD) que recupera um DP na 

sentença ou no contexto discursivo, um fenômeno chamado objeto nulo (ON), no 

português rural do estado da Bahia (PBR), e tem como objetivo principal fixar o 

estatuto desse fenômeno, bem como apontar os aspectos estruturais que o licenciam.   

Considerando que o ON não é a única maneira que o falante dispõe para retomar 

um DP na posição de OD, esta pesquisa, de maneira secundária, também trata do uso do 

pronome ELE na posição de objeto direto. Os exemplos em (1) ilustram os fenômenos 

investigados.  

 

1. ON:  Luiz viu [o ladrão que roubou a loja]i, mas disse que não 

poderia reconhecer ___i. 

 ELE: Luiz viu [o ladrão que roubou a loja]i, mas disse que não 

poderia reconhecer elei. 

 

Em (1), o ON e o pronome alternam-se sem haver prejuízo informacional. Essa 

dupla possibilidade me conduziu a realizar uma investigação de cunho variacionista a 
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fim de verificar os contextos que licenciam uma e outra estratégia e encontrar pistas 

para responder, dentre outras, as seguintes perguntas: (i) a variação ON/ELE ocorre em 

todos os contextos sintáticos?; (ii) seriam essas duas estratégias o resultado de 

operações sintáticas semelhantes ou de operações distintas? A hipótese que norteia esse 

trabalho é a de que ON seja o resultado de uma elipse estrutural (cf. Cyrino, 1997) e sua 

recuperação se dá através de reconstrução do DP elidido em forma lógica (FL); 

diferentemente do ELE, que se constitui na substituição do DP por um item lexical 

retirado da numeração e cuja interpretação se dá através do princípio B da teoria de 

ligação.  

O objeto nulo no PB tem sido alvo de inúmeros trabalhos tanto na perspectiva 

variacionista (Omena, 1978; Duarte, 1986; Figueiredo, 2004, entre outros); quanto na 

perspectiva gerativista (Farrel, 1987, 1990; Galves, 1989; Kato 1993), Cyrino, 1997;  

Ferreira, 2000, entre outros) e tem-se considerado o traço de [-animado] do antecedente 

como o principal fator na escolha dessa estratégia, como demonstra o contraste nos 

exemplos em (2) de Bianchi e Figueiredo Silva (1994). 

 

2. a. Esse pratoi exige que o cozinheiro acabe de preparar ___i na 

mesa”  

b. *O Joséi sabe que a Maria gostaria de conhecer ___i”. 

 

Em (2), segundo as autoras, a gramaticalidade das sequências depende do traço 

de animacidade do antecedente: quando o ON é correferente a um DP com traço 

[+animado], uma sentença é derivada, como em (2a), porém, quando o antecedente 

possui o traço [-animado], a sequência é agramatical e uma sentença não pode ser 

derivada. O contraste apresentado tem servido como argumento para reforçar a idéia de 

que seja o traço de animacidade seja o fator mais relevante no licenciamento do ON.  

Tem-se apontado, inclusive, que uma lacuna na posição de OD pode ter estatutos 

diferentes a depender do traço de animacidade do DP que o ON retoma. Seria esse traço 

realmente o responsável pelo contraste apresentado em (2) ou a opção por uma dessas 

estratégias teria outro requerimento que reflete essa distribuição?  

Uma evidência contra o papel do traço de animacidade no licenciamento do ON 

pode percebida a partir do seguinte contraste: em sequências agramaticais com em (2b), 

ON e antecedente não compartilham o mesmo papel temático: ON recebe papel de tema 
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e o referente de agente, (cf. Galves, 1989 [2001]); e, em sequências gramaticais, como 

em (2a), ON e antecedente possuem o mesmo papel temático, tema. Seria essa uma 

restrição à gramaticalidade de sequências como em (2b)?   

Uma ou mais respostas para estas questões estão esboçadas nesta tese que está 

assim organizada: no Capítulo 1, defino o objeto de estudo, o ON, uma lacuna na 

posição de objeto direto distinta de fenômenos que na forma fonética parecem 

semelhantes, tais como elipse de VP, elipse proposicional e anáfora de complemento 

nulo (NCA).  Em seguida, discuto as propostas de análise para o estatuto dessa lacuna - 

variável, pro ou elipse - e, assumo que o ON é resultado de elipse (cf. Cyrino, 1997). 

Por fim, apresento as análises desse fenômeno em diversas línguas, realizadas por 

diferentes autores, uma revisão que objetiva justificar os fatores relevantes a serem 

investigados na pesquisa sociolingüística que realizo. 

No capítulo 2, apresento os resultados da investigação sociolinguística dos dados 

do português rural baiano (PBR) e estabeleço uma comparação com resultados dos 

dados do português rural europeu (PER); além de apresentar a metodologia utilizada 

nesta etapa da pesquisa. Apresento ainda a constituição do corpus do PBR, que é 

formado por três comunidades de fala localizadas no Recôncavo Baiano: Sapé, a sede e 

a zona rural do município de Santo Antônio de Jesus. Os inquéritos do PER foram 

selecionados do Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe (CORDIAL-SIN), 

disponibilizado na internet.  

No capítulo 3, apresento uma revisão das análises realizadas para o PB, a fim de 

construir um cenário para a proposta que assumo e discuto a relevância do traço de traço 

de animacidade no licenciamento do ON, procurando desmistificá-lo. Em seguida, 

argumento em favor de que o ON no PBR é uma elipse licenciada pela identidade da 

posição em que são gerados ON e DP antecedente; bem como a identidade do papel 

temático. Por fim, apresento uma proposta de análise para os exemplos, tais como 

aqueles em (2), demonstrando que o contraste observado é devido ao resultado de 

operações sintáticas diferentes das que ocorrem com o ON, bem como a aspectos 

pragmáticos.  
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1 PROPOSTAS PARA A INTERPRETAÇÃO DA LACUNA NA POSIÇÃO DE 

OBJETO DIRETO 

 

 

Neste capítulo defino o objeto de estudo desta pesquisa, o objeto nulo (ON) e, 

em seguida, apresento as possibilidades de interpretação dessa lacuna: uma categoria 

vazia nos moldes da teoria dos Princípios e Parâmetros (P&P) ou uma elipse? Na última 

seção deste capítulo, apresento análises de diversos autores para o ON em algumas 

línguas. Conhecer os fatores lingüísticos envolvidos no licenciamento do ON nas 

diversas línguas permitiu-me fixar os fatores investigados na pesquisa sociolinguística 

que realizo.  

 

 

1.1 DEFININDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

  

A lacuna na posição de objeto direto (OD) pode ser o resultado visível da não-

realização fonológica de categorias distintas da sentença. Nas sentenças em (1), pode se 

observar que há uma lacuna na posição de OD, marcada por ___, mas em qual delas há 

uma ocorrência de ON? 

 

1. a.  Luís prometeu levar sua namorada ao cinema, mas não levou ___. 

b. João trouxe os presentes de seus filhos, mas não distribuiu ___.  

c. Luís prometeu levar sua namorada ao cinema, mas levou ___ ao 

teatro.  

d. P: Você vendeu seu carro? 

 R: Vendi ___. 

e. Aquela atriz recusou um papel na novela das 8, ela mesma me disse 

___. 

f. Se você não comprar ___, eu comprarei aquele vestido para mim.  

g. Fiz uma boneca especial para dar ___ a minha filha.  

 

As sentenças em (1a-c) são bastante semelhantes: (i) há uma lacuna na posição 

de OD; (ii) as lacunas se encontram numa estrutura de paralelismo e são correferentes 
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ao OD presente na sentença anterior. Porém, alguns aspectos devem ser observados: em 

(1a), o verbo cujo argumento interno não é realizado possui a mesma raiz daquele que 

contém o antecedente (levar) e não é apenas o DP sua namorada a única categoria não-

realizada, o PP ao cinema também não está realizado. Sabendo-se que o verbo sobe para 

um categoria mais alta para se conectar à flexão, parece então que, em (1a), é o VP que 

está vazio e não o DP somente. Em (1b), os verbos das sentenças são distintos (trazer e 

distribuir) e a lacuna na posição de OD é correferente ao DP os presentes de seus filhos; 

em (1c), os verbos são idênticos, porém há um dos argumentos internos realizados (ao 

teatro).  

Em (1d), embora haja sentenças descontínuas, o verbo da pergunta e da resposta 

são idênticos e a lacuna é correferente ao DP seu carro presente no turno anterior. Em 

(1e), o verbo que seleciona o argumento não-realizado é diferente do verbo da sentença 

anterior, e a lacuna não corresponde, como nos demais exemplos, a um DP, mas ao CP 

que ela havia recusado um papel na novela das 8. Finalmente, nas sentenças em (1f) e 

em (1g), a lacuna se encontra numa sentença adjunta, em (1f) o verbo que contém a 

lacuna é semelhante ao que contém o DP realizado (comprar), enquanto em (1g), os 

verbos são diferentes. Seriam essas sentenças resultado da mesma operação 

sintática, ou seriam resultado de operações diversas?  

Segundo Cyrino (1997, 1999, 2007), Matos e Cyrino (2001), (Matos 2003), 

entre outros, a lacuna das sentenças em (1) deriva da mesma operação sintática, elipse, 

embora de partes diferentes da sentença: em (1a,d,f) é o VP elidido; em (1e), o CP 

(elipse proposicional); e em (1b,c,g), o DP. É este último tipo de elipse que considero 

nesta pesquisa uma verdadeira ocorrência de ON1. 

Em suma, numa verdadeira ocorrência de ON, apenas o DP está elidido e o 

verbo que seleciona a lacuna é distinto do verbo que seleciona o antecedente. 

Na seção seguinte, apresento a definição de elipse de maneira mais detalhada. 

Por enquanto, creio que baste a definição básica de elipse: elipse é a omissão de um 

termo com a finalidade de evitar redundância e a recuperação do termo elidido se 

dá através do contexto lingüístico ou situacional (cf. Fiengo&May, 1994; Lobeck 

1995, 1999; Matos,2003).  

 

 

                                                
1
 Assumo que o ON é elipse, embora reconheça que esta seja uma posição ainda muito discutida na 

literatura que trata do tema. Discuto na seção 3.1 as propostas de interpretação do ON para o PB.   
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1.1.1 Anáfora de complemento nulo (NCA de Null ComplementAnaphora): Matos 

(2003) e Cyrino (2007)  

 
 

A anáfora de complemento nulo, segundo Matos (2003), é uma estrutura que 

resulta da elipse de um constituinte oracional que corresponde a um pronome 

demonstrativo invariável, isso ou o (neutro); seu antecedente é sempre uma situação. 

Esse tipo de construção apresenta na superfície uma estrutura semelhante à de lacuna na 

posição de complemento verbal, não necessariamente de objeto direto, conforme os 

exemplos a seguir de Matos (2003). 

 

2. Ainda que queiras ___ não podes resolver esse problema com facilidade. 

___ = resolver esse problema com facilidade / o / isso 

 

3. Nós pedimos à Teresa que voltasse para casa depressa, mas ela recusou-se 

___. 

___ = a voltar para casa / a isso 

(Matos, 2003: 884) 

 

Segundo Matos (2003), a NCA, no PE, é licenciada lexicalmente por semi-

auxiliares modais e certos verbos de complemento, e corresponde às seguintes 

categorias: 

 

4. Ela quis fazer um curso de pós-graduação e os pais aprovam ____. 

 ___ = CP [que ela faça um curso de pós-graduação]  

 

5. Ela quis fazer um curso de pós-graduação e os pais aprovam ____. 

 ___ = DP [isso/(n)o] 

 

6. Os alunos não vão freqüentemente à biblioteca, mas deviam ___. 

___ = InfP [ir freqüentemente à biblioteca] 

(Matos, 2003: 885) 
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Cyrino (2006a) propõe que, no PB, a NCA não tem o mesmo licenciamento que 

em PE.  Para ela, esse fenômeno no PE é uma anáfora profunda, pois tem seu referente 

recuperado no contexto, com ou sem antecedência lingüística. No PB, a NCA é uma 

anáfora de superfície, pois a interpretação da lacuna requer antecedência lingüística, 

além de permitir que nela esteja contido o antecedente de um pronome, contrariando a 

proposta de Depiante2, visto que o autor considera NCA uma anáfora profunda, 

conforme o exemplo a seguir proposto por Cyrino (2006a). 

 

7. João não pôde [assassinar Pedro com uma faca]i, mas Mário conseguiu 

[__j]i e elaj estava enferrujada. 

(Cyrino, 2008a: 50) 

 

  Em (7), o antecedente do pronome ela encontra-se na estrutura elidida, cuja 

representação está em (8). 

 

8. Mas Mário pôde [assassinar Pedro com [uma faca]i] e elai estava 

enferrujada3. 

(Cyrino, 2008a: 50) 

 

Além dessas características, Cyrino (2006a) propõe que a NCA do PB possui 

uma estrutura sintática interna da qual é possível extrair parte do constituinte nulo, 

como ilustra a sentença em (9). 

 

9. O João sabe [que livro a Maria quer ler] e o Pedro sabe que revista a Ana 

pode___. 

(Cyrino, 2006a: 51) 

 

A NCA é determinada lexicalmente4 e, no PB, segundo Cyrino (2006a) ocorre 

somente em sentenças com os verbos modais poder e dever e com o verbo merecer5, 

                                                
2 Segundo Depiante (2000, apud Cyrino 2006), NCA possui três características: não pode conter o 
antecedente de um pronome; permite antecedente no contexto (pragmático); não exige paralelismo 
sintático.  
3 Vale ressaltar que essa é uma sentença que apresenta problemas, pois, estruturalmente é boa, mas, 
pragmaticamente, não. 
4 Matos (2003: 886) afirma que ocorre NCA com verbos semiauxiliares modais aspectuais e certos verbos 
de complementação. 
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como nos exemplos em (10-12). O complemento pode ser um verbo no infinitivo ou no 

subjuntivo flexionado; diferentemente do PE, não permite alternância com o clítico o, 

visto que esse clítico neutro, diacronicamente, deixou de ser realizado no PB.  

 

10. “A Câmara dos srs. Deputados já o ouviu, e forçoso é confessar, que se 

[não o aplaudiu] como mereceu ___”... (carta de leitor, Rio de janeiro, 

fase 3) 

(Cyrino, 2006a:63) 

 

11. “Os colegas fizeram uma aliança entre si para [me vencerem], venceram 

não digo bem, porque elles sabem que não podem ___,” (carta de leitor, 

Rio de janeiro, fase 3) 

 

12. “Confesso, Senhor, Redactor, que faltou-me a necessária presença 

d’espírito, e coragem, dote que a natureza não deo a todos, para 

[responder-lhe] como ___devia.” (carta de leitor, Pernambuco, fase 1) 

  (Cyrino, 2006a: 64) 

 

Para finalizar, a NCA se distribui diferentemente entre as línguas no que se 

refere6: 

I. à possibilidade de ser substituída pelo pronome neutro o; 

ESP √ ING √  (it/so)  PE  √  PB ø 

II. ao licenciamento lexical:  

PE = semiauxiliares modais e certos verbos de complementos que permitem 

a substituição pelo pronome neutro ‘o’ ou pelo demonstrativo ‘isso’; 

PB = verbos que permitem complemento infinitivo ou subjuntivo; 

ESP/ ING/ITAL7 = verbos que permitem uma oração infinitiva. 

III. à possibilidade de conter um antecedente para um pronome, como em (7) no 

PB; disso decorre o fato de essa lacuna poder ser considerada como anáfora 

profunda ou superficial. 

ESP  ?? ING *  PE *  PB √   

                                                                                                                                          
5 Cyrino (2006a) considera o verbo merecer como verbo de NCA em contexto específico, sentença 
encaixada introduzida por quando, se, como, onde, porque de acordo com Brucart (1999:2839).  
6 Cf. Cyrino (2006a). 
7 Cf. Zubizarreta, 1982; Radford, 1977; Bosque, 1984; apud Cyrino 2003a. 
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1.1.2 Elipse proposicional  

 

 

Segundo Cyrino (2006a), este tipo de elipse corresponde a um complemento 

oracional, e difere-se da NCA por corresponder apenas a um CP com verbo no 

indicativo. Nessas construções, pode ocorrer o clítico “o”, principalmente no PE, além 

de a elipse poder ser substituída pelo demonstrativo “isso”.  

 

13.  “E isto será verdade, senhor Redator? Não sei ___, mas o povo nomêa 

esses atravessadores, ....’         (Cyrino, 2006: 58) 

 

 

1.1.3 Elipse de VP : Matos (2003)  

 

 

Este tipo de elipse ocorre em construções com duas ou mais sentenças que 

apresentam predicados semelhantes, paralelismo, como em (14). 

 

14. Luís não trouxe o dever de casa, mas nós trouxemos o dever de casa.   

 

A fim de evitar a redundância, o complemento da segunda oração pode não ser 

repetido deixando, aparentemente, uma lacuna na posição objeto direto, como pode ser 

visto em (15). 

 

15. Luís não comprou o livro de matemática, mas nós compramos___.   

 

Neste tipo de operação, o termo elidido pode corresponder a uma entidade, como 

em (15), ou a uma situação, como em (16). 

 

16. Os teus filhos só irão passar o fim do ano na Madeirai se tu também 

fores__i.
8 

(Matos, 2003: 890) 

                                                
8 Neste caso, a lacuna não correspondente apenas ao objeto direto.  
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Como se percebe em (15) e em (16), o que parece estar elíptico é o complemento 

do verbo, porém, estruturalmente, ocorre a elipse da categoria que o seleciona, ou seja, 

o VP, embora, na forma fonética, o verbo seja pronunciado. Então por que considerar 

elipse de VP?  Na estrutura, a lacuna corresponde ao verbo e seus complementos. O 

verbo, primeiramente, sobe para o núcleo de v (vezinho) a fim checar os traços 

temáticos do argumento externo e, em seguida, sobe para o núcleo de I (inflection) a fim 

de checar traços de flexão - tempo, número e pessoa - conforme a representação em 

(17b) e, depois de movido, todo o VP pode ser elidido, daí considerar esta operação 

como elipse de VP. 

 

17.  a.  Luís não [comprou o livro de matemática]i, mas nós compramos [SV]i. 

                   b.  [IPnós compramos [SV__]i]   

          IP 

 

     Spec   I’ 

 

      Nós  I  vP 

 

  compramos    spec                      vP 

          nós          

                   v+V                 VP 

   

                                            V        DP 

                              comprar   o livro de matemática 

 

Para que haja elipse de VP, duas condições devem ser satisfeitas, (i) a raiz do 

núcleo do VP elidido deve ser idêntica a do verbo da sentença anterior, como se vê em 

(17), (ii) todos os argumentos do verbo, bem como seus adjuntos, devem estar elípticos, 

como em (17) e (18a); o que não acontece em construções com ON, como em (18b). 

 

18. a.  O Luís [comprou pastéis de nata em Belém hoje]i, e a Maria tem uma 

amiga que também comprou ___i. 
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b.  O Luís comprou [pastéis de nata]i em Belém hoje, e a Maria tem uma 

amiga que também comprou ____i  em Coimbra ontem.  

(Cyrino, 1997: 84) 

 

A lacuna em (18b), diferentemente, da lacuna em (18a) corresponde à elipse do 

DP, visto que a presença do PP adjunto ao verbo não permite que o VP seja elidido. A 

este tipo de elipse, Cyrino (1997) e Matos (2003) chamam de ON. Retomo este tipo de 

elipse na seção seguinte.    

A elipse do VP pode ocorrer em contextos de subordinação, coordenação e em 

diálogos, não sofre restrições de ilhas e não exige concordância dos traços Ø (phi – 

número, gênero e pessoa). 

 Como esta elipse é bastante semelhante à estrutura de ON, é importante saber 

distingui-la durante a seleção dos dados a serem analisados.  

 

 

1.1.4 Objeto nulo ou elipse de DP: Cyrino (1997)   

 

 

À elipse de DP na posição de complemento verbal que denota uma entidade com 

traços [-animado, + específico], Cyrino (1997) denominou objeto nulo. Para a autora, 

essa lacuna também é resultado de uma elipse e sua interpretação se dá através de 

reconstrução, por permitir leitura estrita ou imprecisa, como no caso das elipses de VP, 

conforme os exemplos a seguir da própria autora. 

 

19.  João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar___ antes. 

___ = o carro de João / o carro de Pedro                        (Cyrino, 1997: 65) 

 

Para a lacuna em (19), há duas possibilidades de leitura, uma estrita cujo 

referente é o mesmo da sentença anterior, o carro de João; e uma imprecisa em que 

ocorre uma mudança de referente, o carro de Pedro. 

Segundo Cyrino (1997), o preenchimento da lacuna por um clítico ou mesmo 

por um pronome lexical restringe a interpretação da lacuna a apenas uma possibilidade, 

a estrita.  
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20. João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar ele antes. 

ele = o carro de João        

(Cyrino, 1997:  216) 

 

A autora afirma que o licenciamento da elipse de DP é semelhante ao da elipse 

do VP, por ser uma anáfora de superfície. Contudo, essa lacuna diferencia-se da NCA e 

da elipse proposicional por ter antecedente que denota entidade, conforme apresentado 

nos exemplos (21) e (22).  

 

21. João me pediu para ir à festa, e eu aceitei ___.   

  ___ =  ir à festa (denota um evento)   =   Elipse proposicional 

 

22. João me deu um convite, e eu aceitei ___.    

 ___ = o convite (denota uma entidade)  =  ON     

(Cyrino, 2006: 69) 

 

O comportamento das elipses apresentadas nesta seção pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características das elipses no PB   

Tipos de 
elipse 

Licenciamento 
lexical 

Categoria 
elidida 

Substi-
tuições 

Parale-
lismo 

O que 
denota 

 
NCA Semiauxiliares 

modal 
Verbo principal que 
permite 
complemento 
oracional com verbo 
no infinitivo ou no 
subjuntivo 

 
InfP 

 
CP 

(subjuntivo) 

 
 
 

Não há 

 
 
 

Não há 
 

 
 
 

Evento 

Proposic
ional 

Verbo principal que 
permite 
complemento 
oracional com verbo 
no indicativo 

 
CP 

(indicativo) 

Clítico 
neutro “o” 

Demonstra-
tivo “isso” 

 
 

Não há 
 

 
 

Evento 

Elipse de 
VP 

Verbo copulativo 
Verbo auxiliar 
Verbo principal 

VP (estrutura) 
complementos e 
adjuntos em FF 

 
Não há 

Condição 
básica: 

Identida-
de entre 

os verbos 

 
Evento 

 e 
Entidade 

Elipse de 
DP (ON) 

 Verbos de 
complemento 

 
DP 

Clítico “o” 
Pronome 
“ele” e 

variações 

 
 

Não há 
 

 
 

Entidade 
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Após a definição dos tipos de elipse, é possível caracterizar mais detalhadamente 

a lacuna das sentenças em (1) e verificar os aspectos que definem uma construção de 

ON e, portanto, definir o objeto de estudo desta pesquisa. 

I. É elipse proposicional apenas o exemplo em (1e), pois o termo elidido é 

um CP cujo verbo está no modo indicativo e corresponde ao pronome isso.  

II. Correspondem à elipse de VP as sentenças que apresentam verbos 

semelhantes, uma condição, mas não suficiente, para que haja elipse de VP. 

Além do paralelismo verbal é necessário que nenhum dos argumentos ou 

dos adjuntos verbais esteja presente. Dessa forma, há elipse de VP em (1a), 

em (1d) e em (1f). Há elipse de DP, nas construções em que a lacuna 

corresponde apenas ao complemento direto e que o verbo das sentenças 

envolvidas seja diferente, como ocorre em (1b), em (1c) e em (1g). 

 

Nesta pesquisa, ao estudar a lacuna na posição de objeto direto adoto a hipótese 

de que o ON é elipse de DP, conforme Cyrino (1997). 

 

 

1.2 O QUE PODE SER ESSA LACUNA?  

 

 

As lacunas, de maneira geral, podem ser caracterizadas como uma categoria vazia 

de acordo com o modelo de Princípios e Parâmetros (P&P), ou como o resultado de 

uma elipse. Nesse modelo, as duas possibilidades de análise correspondem a operações 

distintas. Dentro do inventário das CVs, a lacuna na posição de OD tem sido analisada 

ora como variável (Huang 1984, Raposo, 1986, Kato, 2003), ora como um pro (Farrel, 

1990, Rizzi, 1986, Galves, 1989 [2001], Kato, 1993, Ferreira, 2000, entre outros). Tem 

sido também interpretada como elipse (Cyrino, 1997, 1998 2001; McShane, 1997; 

Giannakidou e Merchant, 1997). Nesta seção, busco definir essas três possibilidades de 

análise9 para o ON e deixo para apresentar no capítulo 3, seção 3.1, as diversas 

interpretações dessa lacuna para o PB10.  

                                                
9 Sobre a impossibilidade de as demais categorias vazias (anáfora, PRO) serem interpretadas como a 
lacuna na posição de OD, ver Huang (1984), Rizzi (1986), Farrel, (1990), entre outros.  
10 Embora o Capítulo 3 seja destinado à análise dos dados dos corpora desta pesquisa, deixei para discutir, 
nesse capítulo, as análises de interpretação da lacuna na posição de OD no PB a fim de construir o cenário 
em que surge minha hipótese.  
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Variável e pro são considerados, no modelo de P&P, como categorias vazias11 e 

estão submetidas aos Princípios das Categorias Vazias (ECP, cf. Chomsky, 1981)12. 

Nesse modelo, variável é a CV que resulta do movimento de um termo para uma 

posição não argumental, deixando um vestígio (t) na posição original durante o curso da 

derivação, e está submetida ao Princípio C13; já pro é uma CV retirada do léxico, que, 

segundo Rizzi (1986), precisa ser licenciada através de regência e interpretada através 

da identificação de traços Phi. Os exemplos a seguir ilustram essas CVs. 

 

23.   variável 

Quemi João viu ti ? 

 

 

24.   pro  

a. pro comemos muito bem ontem. 

b. João disse que pro está com dor de cabeça.  

 

Com o advento do Minimalismo (Chomsky, 1995), o inventário das CVs sofre 

algumas alterações. A CV considerada variável deixa de ser interpretada como um 

traço, visto que não se podem inserir elementos adicionais no curso da derivação, que 

não estejam presentes na numeração formada a partir do léxico, de acordo com o 

Princípio de inclusividade14 (Chomsky, 2001). Dessa forma, assumindo-se a teoria de 

movimento por cópia em vez de traço, o que há na posição do DP movido é uma cópia 

apagada15 desse DP, como em (25).  

                                                
11 Além dessas duas categorias vazias, Chomsky (1981) propõe também PRO e t (traço - um vestígio 
deixado pelo movimento de um DP para uma posição no mesmo domínio que contém t). A categoria 
vazia PRO não está submetida a condições de ligação, mas de controle. 
12 Segundo o modelo de Princípios e Parâmetros, a interpretação dessas CVs obedece a três princípios de 
ligação, que, a depender dos tipos de ligação, as identifica.  
Princípios das categorias vazias  

Princípio A:  uma CV é uma anáfora, se ela estiver ligada a um sintagma que a c-comande 
dentro de seu domínio; 

Princípio B:  uma CV é um pronome, desde que seja correferencial, mas não ligada, a um 
sintagma que a c-comande fora do domínio que a contém; 

Princípio C:  uma CV é uma variável se não estiver ligada a qualquer sintagma que a c-comande.  
13 Cf. nota 12. 
14 Inclusiveness Condition: No new objects are added in the course of the computation apart from 
rearrangements of lexical properties (in particular, no indices, bar levels in the sense of X-bar 
theory,etc). (cf. Chomsky, 1995, p.228) 
15 No modelo Minimalista, as operações durante o curso da derivação das sentenças são reduzidas a duas: 
conectar (merge) e copiar. A operação de movimento é substituída pela operação de cópia. Na derivação, 
um termo pode ser copiado tantas vezes quanto forem necessárias e permitidas, porém apenas uma é 
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25.   a. Quemi João viu quem  ? 

 

  b. [CP Quem] [IPJoão viu quemi] 

 

Comparando os exemplos em (23) com os em (25), observa-se que a posição na 

qual, na FF, ocorre uma lacuna está preenchida, descaracterizando a idéia inicial de CV. 

Embora a representação dessa CV tenha sido modificada nesse novo modelo, as 

condições estabelecidas para o movimento são mantidas. Sendo assim, uma variável, 

agora considerada uma cópia apagada, continua sensível a ilhas, visto que esses 

contextos se constituem barreira para movimento/cópia. Essa restrição impossibilita 

analisar a lacuna na posição de OD como variável em algumas línguas, como o PB, por 

exemplo, visto ocorrer ON em sentenças consideradas ilhas. Sobre o estatuto da lacuna 

na posição de OD, apresento algumas análises na seção seguinte.  

No modelo P&P, pro é uma CV que está sujeita ao princípio B das categorias 

vazias16, é licenciada por I17 e identificada pelos traços de concordância que mantêm 

com o verbo no núcleo de IP. Essas condições de identificação permitiram, 

inicialmente, interpretar como pro a CV na posição de sujeito, devido à relação de 

concordância que se observa entre spec de I (posição de sujeito) e I. A possibilidade de 

interpretar a lacuna na posição de OD como pro surgiu posteriormente, quando essa 

lacuna passa a ser investigada, sobretudo após o trabalho de Huang (1984). Para o autor, 

as condições de identificação de pro restringem a sua interpretação na posição de OD, 

devido à ausência de concordância entre o objeto e o verbo que o seleciona. Para ele, 

somente línguas que apresentam tal concordância, como o quíchua, podem ter um pro 

nesta posição. 

Chomsky (2001) propõe que os traços Phi, necessários à identificação de pro, 

não são interpretáveis em I, o que leva à postulação de novos requerimentos para o seu 

licenciamento18. Porém, nem mesmo as novas propostas dão conta inteiramente de se 

analisar a CV na posição de OD como pro.  

                                                                                                                                          
realizada e as demais são apagadas em FF. Neste trabalho, manterei o termo CV considerando apenas a 
não-realização fonológica de uma cópia.  
16 Cf. nota 12. 
17 Uso I com o mesmo valor de T, ou seja, T=I.  
18 Para dar conta do sujeito nulo, no quadro do Minimalismo, duas propostas têm sido consideradas: pro 
não existe e a satisfação de EPP se dá através da morfologia verbal que é entendida como um afixo, com 
traço [+D] (Alexiadou & Anagnostopolou, 1998: 521), e pro na posição de sujeito é, na verdade, é um 
pronome que é nulo foneticamente, e que está disponível para checar EPP (Holmberg, 2005).  



 29 

Na seção 3.1.1 apresento as propostas que assumem que, no PB, a lacuna na 

posição de OD é um pro.  

Ao lado das CVs, variável, pro, anáfora e PRO,  há um outro tipo de lacuna que 

corresponde a categorias diversas, CP, IP, InfP, VP, DP, NP, e a qual se nomeia 

elipse19. De forma diferente das CVs, uma elipse é motivada por fatores discursivos a 

fim de evitar redundâncias e sua interpretação se dá no contexto discursivo ou no 

contexto situacional (cf. Matos, 2003; Lobeck, 1995, 1999; Fiengo e May, 1994; Cyrino 

1997; entre outros). Os exemplos em (26) ilustram esse tipo de lacuna, bem como os 

apresentados em (1). 

 

26. a.  Durante a inundação, muitas pessoas salvaram seus pertences, mas 

outras pessoas não salvaram ____. 

b. Durante a inundação, muitas pessoas salvaram seus pertences, mas 

outras pessoas não salvaram ____ porque tudo foi destruído 

rapidamente.  

c. Durante a inundação, muitas pessoas salvaram seus pertences, mas 

outras pessoas não  conseguiram____. 

d.  Durante a inundação, muitas pessoas salvaram seus pertences, mas 

outras ____ não ____.  

 

Em (26), são distintas as porções elididas da sentença: em (26a), o que está 

elidido é VP que corresponde a salvar os seus pertences, embora o que esteja 

aparentemente elíptico na forma realizada seja apenas o complemento verbal20; mas em 

(26b), o DP seus pertences está elidido21; em (26c), está elidido o InfP salvar seus 

pertences; e em (26d), há duas categorias elididas, o NP pessoas e o IP conseguiram 

salvar seus pertences.  A ocorrência de elipse nas línguas depende do domínio em que 

são licenciadas (Fiengo e May (1994), Lobeck, (1995), Cyrino (1997)).  

                                                
19 Elipse proposicional, NCA, elipse de VP, despojamento (stripping), elipse lacunar (gapping), 
truncamento (sluicing), conforme Matos (2003). 
20 Apesar de a forma verbal estar realizada, ela não está em VP, mas em IP para onde o verbo foi copiado 
a fim de checar concordância. Na seção 1.1.3, apresento a representação deste tipo de elipse.  
21 De acordo com o Quadro 1, a elipse de DP difere-se da elipse de VP pelo fato de a primeira apresentar 
categorias adjuntas ao verbo, o que ocorre em (26b), mas não em (26a).  
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Segundo Matos e Cyrino (2001), as elipses são licenciadas por núcleos 

funcionais. A elipse de VP no inglês é licenciada pelo IP22 onde se encontram os verbos 

auxiliares, como em (27a) e pelo indicador de morfologia verbal to como em (27b). 

 

27. a.  John loves Mary, and Peter does ___, too. 

‘John ama May, e Peter ama ____, também.’ 

b. Betsy wanted to go home, but Peter didn’t want to ___. 

‘Betsy queria ir para casa, mas Peter não queria ____.’ 

(Matos e Cyrino, 2001: 1 [Sag, 1980]) 

 

 A elipse de VP no português23, segundo as autoras, é licenciada pelo núcleo de 

IP da mesma forma que no inglês, com verbos auxiliares. Porém, devido à subida do 

verbo principal para essa posição, no português, ocorre elipse determinada lexicalmente 

por verbos auxiliares e também por verbos principais (cf. Quadro 1). Segundo Cyrino 

(1999), a elipse DP na posição de OD é licenciada pelo mesmo núcleo funcional que a 

elipse de VP e se dá somente por verbos principais não idênticos ao que contém a 

matriz fonética. 

 As lacunas consideradas como CVs e regidas pelos princípios das categorias 

vazias (ECP), pro, anáfora, variável e PRO, se constituem um assunto bastante 

assentado na teoria gerativa. Porém, quando o assunto são as elipses, surgem 

divergências quanto a sua representação estrutural. Chomsky (1995) propõe que as 

elipses possuem representação estrutural e que são o resultado de apagamento em FF de 

uma parte da sentença, idêntica à outra já realizada foneticamente. Dessa forma, o termo 

não pronunciado em FF está presente em todos os passos da derivação, inclusive em FL, 

o que dispensa qualquer operação adicional à interpretação da lacuna.  

                                                
22 Para cada tipo de elipse, há um núcleo funcional licenciador. Nesta seção, apresento apenas um tipo 
com a finalidade de exemplificar.  
23 Quando utilizo apenas o termo português, estou me referindo às duas variedades, PB e PE. 
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Lobeck, (1995, 1999) e Cyrino24 (1997), de maneira contrária, assumem que a 

elipse é um fenômeno que ocorre na estrutura sintática e é interpretada em FL, através 

de um processo de reconstrução. Ao analisar a elipse de VP, Lobeck (1995), na 

perspectiva dos P&P, afirma que a elipse de VP é um pro25; portanto, deve ser 

licenciada e identificada, como pro. Então, a elipse VP é regida por um núcleo 

licenciador e identificada através de concordância num processo de reconstrução em FL. 

Lobeck (1999) reformula sua proposta de elipse de VP, adequando-a ao modelo 

minimalista, mas mantém a proposta de que a elipse de VP é um pro que possui traços 

interpretáveis e cuja identificação se dá em forma LF por reconstrução.    

O processo de reconstrução também está presente nas propostas de Matos e 

Cyrino (2001, 2006) para a análise de elipse de VP e de NCA e em Cyrino (1997)  para 

a lacuna na posição de OD. Segundo as autoras, a interpretação de elipses superficiais se 

dá em FL através da reconstrução das estruturas elididas sob condição de identidade26, 

assumindo Fiengo & May (1994). 

Considerando a condição de inclusão (cf. nota 14), proposta no modelo 

minimalista, é necessário que se reveja o licenciamento das elipses, principalmente 

quando se assume que a estrutura da elipse só vai ser projetada no ponto da derivação 

em que essa identidade é satisfeita (cf. Cyrino, 1997:108), ou seja, FL, através do 

processo de reconstrução. Como se pode observar, nessa proposta não só serão inseridos 

os itens lexicais, mas também a projeção estrutural27 do elemento elidido. 

É neste contexto teórico que se insere a investigação que realizo nesta pesquisa: 

a lacuna na posição de OD é uma CV nos moldes da teoria de P&P (cf. Galves, 1989 

[2001]) ou o resultado de uma elipse (cf. Cyrino, 1997)?  

                                                
24  Cyrino (1999) reconhece que há elipses que apresentam estrutura interna, assumindo Hankamer e Sag 
1976 e Sag 1980. Para eles, de acordo com a interpretação dos elementos elididos e com a sua estrutura 
interna, as elipses se dividem em anáfora profunda e anáfora superficial. As anáforas profundas não 
teriam representação na sintaxe e sua interpretação se daria no contexto, mesmo sem antecedente e podem 
ser parafraseáveis por um pronome, ao contrário das anáforas superficiais, que possuem representação na 
estrutura interna (cf. Cyrino e Matos, 2006). As autoras adotam tal postura devido ao fato de que as 
abordagens minimalistas (apagamento em FF) deixam por explicar os casos de anáfora de superfície 
explícita, em que proformas como a Anáfora-so ou os pronominais ‘o’ e ‘isso’ não podem co-ocorrer 
abertamente com os constituintes que denotam. (cf. Cyrino e Matos, 2006:138). 
25 Esse pro teria as seguintes características: não ser um DP e não ser arbitrário. 
26 A reconstrução é uma relação de identidade sobre marcadores frasais (phrase markers) e todas as 
ocorrências são tokens, e como tal, podem ser audíveis ou não. (...) os membros de uma reconstrução 
preservam a categoria gramatical e as relações lineares e dominância dentro da categoria gramatical: 
todas as ocorrências serão compostas estruturalmente da mesma forma. (Cf. Cyrino, 1997: 107)  
27 A idéia de inclusão de elementos durante a derivação pode ser confirmada por Cyrino e Matos (2006: 
138): uma operação de Reconstrução em LF estabelece o conteúdo e a estrutura do constituinte nulo.  
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Assumo que é uma elipse cuja interpretação se dá através de reconstrução (cf. 

Cyrino, 1997) sob condição de identidade temática. No terceiro capítulo, apresento 

minha análise, buscando adequar a proposta de reconstrução aos pressupostos 

minimalistas. 

 

 

1.3 A CATEGORIA VAZIA NA POSIÇÃO DE OBJETO DIRETO, O PONTAPÉ DE 

HUANG (1984)  

 

 

Um estudo que fez referência à CV na posição de objeto direto e desencadeou a 

realização de inúmeros trabalhos foi o de Huang (1984) publicado no artigo On the 

distribution and reference of empty pronouns. Em sua pesquisa, o autor analisa o 

estatuto das categorias vazias sujeito e objeto direto na língua chinesa, através da 

comparação desses fenômenos em outras línguas (o inglês, o espanhol, o italiano, o 

português, entre outras), buscando similaridades e diferenças entre elas.   

Segundo Huang (1984), a ocorrência de elementos não pronunciados na sentença 

se relaciona ao fato de as línguas se distinguirem no que se refere à maior ou menor 

complexidade na recuperação dos elementos anafóricos. Sendo assim, o autor classifica 

as línguas em três tipos28 hot (quente), medium-hot (morna) e cool (fria), de acordo com 

as possibilidades de realização de CV nas línguas, a fim de verificar o estatuto das 

categorias vazias na posição de sujeito e objeto direto.  

 

I. Línguas hot (quentes) são aquelas em que não há esforço dos interlocutores 

na interpretação dos enunciados. Nessas línguas, evitam-se as categorias 

vazias29, como demonstram os exemplos de Huang (1984) para o inglês. 

 

28. John promised Bill that he would see Mary.  

 ‘John prometeu a Bill que ele poderia ver Mary.’  
                                                
28 Na classificação das línguas, Huang (1984) baseia-se em Marshal Mc Luhan (1964) que estabelece uma 
classificação para os tipos de linguagem produzidos na mídia de acordo com a participação do 
interlocutor nos atos comunicativos produzidos. Segundo Mc Luhan (1964), são quentes os processos de 
comunicação que não permitem a interação entre os interlocutores, como no cinema; e são frios os 
processos de comunicação em que a participação dos interlocutores é ativa 
29 Nesse tipo de língua, não ocorre CV do tipo pro nem na posição de sujeito nem na posição de objeto, 
visto que a condição para a sua identificação não é satisfeita, isto é, na ausência de morfologia de 
concordância rica, como no inglês e no francês, duas línguas de sujeito e objeto preenchidos.  
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29. *John promised Bill that ___ would see Mary30. 

‘John prometeu Bill que ___ poderia ver Mary.’ 

 

30. John promised Bill that Mary would see him.  

‘John prometeu a Bill que Mary poderia vê-lo.’ 

 

31. *John promised Bill that Mary would see ___.  

‘John prometeu a Bill que Mary poderia ver ___.’ 

(Huang, 1984: 532) 

 

II.  Línguas medium-hot (mornas) são as que têm um comportamento 

intermediário quanto à (im)possiblidade de ocorrência de CV. Só ocorre CV 

em apenas uma das posições, a de sujeito, como no espanhol. Os exemplos 

de Huang (1984) ilustram este tipo de língua. 

 

32. a.  José sabe [CP que él ha sido visto por Maria].  

 ‘José sabe que ele tinha sido visto por Maria.’ 

b.   José sabe [s’ que ___ ha sido visto por Maria]. 

  ‘José sabe que ___ tinha sido visto por Maria.’ 

 

33. a. José sabe [s’ que Maria lo ha visto]. 

‘José sabe [s’ que Maria o havia visto.’ 

b.  *José sabe [s’ que Maria ___ ha visto]. 

   ‘José sabe que Maria ___ tinha visto.’ 

(Huang, 1984: 533) 

 

As línguas que permitem o apagamento do sujeito pronominal são consideradas 

línguas pro drop, conforme proposta de Chomsky (1981), ou seja, são línguas que 

apresentam rica concordância morfológica entre o sujeito e o verbo e, por esse motivo, é 

possível que o pronome não seja realizado. Em (32a), a presença do pronome el nesta 

posição só é permitida se for contrastivo. 

 

                                                
30 Alterei a representação da CV nos exemplos de “e” para ____.  
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III. Línguas cool (frias) são aquelas em que os interlocutores produzem maior 

esforço na interpretação dos enunciados. Nessas línguas, há ocorrências e 

CVs cuja referência pode estar no contexto lingüístico ou no contexto 

situacional. É possível ocorrer CV na posição de sujeito e na de objeto 

direto. Para ilustrar esse tipo de língua, Huang (1984) apresenta os seguintes 

exemplos do chinês31.  

  

34.   Speaker A:   Zhangsan kanjian Lisi le ma?  

           ‘Zhangsan viu Lisi?’  
                    

Speaker B:    a.  ta kanjian ta le  
       ‘Ele viu-a/ela.’ 
 
      b.  ___ kanjian ta le. 
      ‘___ viu-o/ele.’ 
 
     c.  ta kanjian ___ le. 
             ‘Ele viu ___.’                           (Huang, 1984: 533) 

 

Huang (1984), inicialmente, propõe que as CVs na posição de SU e OD são pro, 

mas, após comparar dados do chinês (língua cool) com os do inglês (língua hot) a 

respeito do comportamento da CV e do pronome nessas línguas, conclui que nas línguas 

cool não pode ocorrer pro na posição de OD, visto que CV e pronome no chinês 

apresentam possibilidades referenciais distintas. A realização do pronome no chinês 

promove leituras semelhantes à realização pronominal no inglês, como demonstram os 

exemplos em (35) e em (36) de Huang.   

 

35.   Johni said that Bill knew himi/j.
32 

‘Johni disse que Bill oi/j conhece.' 

 

36.   a. Zhangsani shuo [Lisi bu renshi ___j]. 

‘Zhangsani disse que Lisi não conhece ___j.’ 

         b.  Zhangsani shuo Lisi bu renshi tai/j.
33 

 ‘Zhangsani disse que Lisi não conhece elei/j.’ (Huang, 1984:538) 
                                                
31  Huang (1984) aponta que são línguas cool: o chinês, o japonês, o coreano o quíchua imbabura e o 
português brasileiro. 
32 Os índices de indexação que aparecem nos exemplos foram colocados por mim.  
33 Huang (1984:538). Os índices de indexação que neles aprecem foram colocados por mim.  
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Para a sentença em (35), há duas leituras possíveis, uma em que o referente do 

pronome him é o sujeito da sentença matriz e outra em que o referente é recuperado no 

discurso. Já em (36), a CV só possui uma interpretação, aquela em que o referente é 

recuperado no discurso. No chinês, para que se obtenha a dupla interpretação, é 

necessário que a posição de objeto direto seja ocupada por um pronome, como no 

inglês. Portanto, é agramatical no chinês uma estrutura que tenha essa CV coindexada 

ao sujeito da sentença matriz, exceto se inserida em um contexto apropriado, como 

afirma o próprio Huang (1884). O autor conclui que a CV do chinês, bem como de 

outras línguas cool, não pode ser analisada como um pro. Considerando que a CV na 

posição de OD tem a sua referência fixada no discurso, Huang (1984) propõe que ela 

seja ligada a um tópico discursivo (nulo na sentença), da mesma maneira que um tópico 

presente na sentença como no exemplo em (37). 

 

37.   a.  [Neige reni] [Zhangsan shuo [Lisi bu renshi ___i]]. 

‘O homemi, Zhangsan disse que Lisi conhece ___i.’  

b.  [Top ___i], [Zhangsan shuo [Lisi bu renshi ___i]]. 

‘O homemi, Zhangsan disse que Lisi conhece ___i.’  

(Huang, 1984: 542) 

  

Desta comparação, Huang propõe que, além do sujeito e do objeto direto, pode 

haver também línguas que permitem um tópico nulo. Línguas cool permitem a 

interpretação de um tópico nulo, enquanto as outras permitem apenas a interpretação da 

CV na posição de sujeito, como demonstra o Quadro 2 a seguir.  

   

Tipos de CV          Línguas   
hot 

Línguas  
medium  

Línguas   
cool 

Sujeito nulo (PRO) em sentenças sem tempo? Sim Sim Sim 
Sujeito nulo (pro) em sentenças com tempo? Não Sim Sim 
Objeto nulo (pro)?  Não Não Não 
Tópico nulo?  Não Não Sim 

       Quadro 2 – A distribuição CV de acordo com a possibilidade de interpretação de elementos 
anafóricos (Huang, 1984:546) 

 
Da análise do Quadro 2 e dos exemplos apresentados, pode-se concluir que o 

ON é permitido apenas em línguas cool, porém não pode ser interpretado como pro, 

mas como uma categoria vazia que resulta de uma operação de movimento, visto que 

este tipo de língua permite a possibilidade de tópico nulo. Uma evidência da 
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impossibilidade de se interpretar o ON como pro é o fato de a CV e o pronome não 

compartilharem as mesmas possibilidades referencias, como demonstram os exemplos 

em (36). Huang (1984), então, propõe que a CV na posição de objeto direto no chinês e 

nas línguas que permitem tópico nulo, línguas voltadas para o discurso, não pode ser 

pro, mas uma variável ligada a um tópico nulo à esquerda da sentença, como no 

exemplo em (37b). Esse estatuto deriva do Princípio C da teoria da regência e ligação, 

que identifica como variável uma categoria vazia correferente a uma posição A-barra, 

ou seja, não argumental. 

Comparando sentenças do PB semelhantes às do chinês em (36): 

 

38.   a. Joãoi disse que Maria não conhece___j. 

 b.  Joãoi disse que Maria não conhece elei/j. 

 

observa-se que a semelhança entre as possibilidades referenciais nas sentenças das duas 

línguas parece indicar que a CV na posição de objeto direto no PB tem a mesma 

distribuição da CV objeto no chinês. Então seria o ON no PB uma variável como no 

chinês? Volto a essa questão ainda neste capítulo. 

 O Quadro 2 também informa que, mesmo em sentenças com tempo, não há a 

possibilidade de se considerar o ON como pro. Huang (1984) afirma que isso só será 

possível em línguas em que há concordância verbo-objeto, como no quíchua imbabura, 

pois a categoria poderá ser identificada.  

A partir do trabalho Huang (1984), propostas e análises foram feitas para a 

categoria vazia na posição de objeto direto, em diversas línguas, inclusive para o 

português. Raposo (1986) estende a proposta de Huang (1984) para a categoria vazia na 

posição de objeto direto no PE, ou seja, analisa-a como uma variável ligada a um 

operador nulo, visto que esta categoria vazia tem um contexto bastante restrito, por ser 

sensível a ilhas, conforme o exemplo de Raposo em (39). 

 

39. *eu informei a polícia da possibilidade de [o Manel ter guardado ___i no 

cofre da sala de jantar]. (tópico: alguns documentos importantes) 

(Raposo, 1986: 381) 

 

A agramaticalidade dessa sequência é explicada pelo fato de a CV se encontrar 

em uma ilha, um NP complexo, impedindo que o operador se mova para uma posição 
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A-barra. A restrição sofrida pela CV em contextos de ilha é o que reforça Raposo 

(1986)34 a afirmar que essa CV no PE é uma variável. No PB, no entanto, a sequência 

em (39) é perfeitamente aceitável, portanto gramatical. Assim, analisar a CV na posição 

de OD como variável parece não ser adequado para o PB.  As análises que refletem 

sobre o PB são apresentadas na seção 3.1. 

Com o desenvolvimento de pesquisas, principalmente no âmbito da teoria da 

regência e ligação, Huang (1991) revê sua posição anterior e aponta que essa CV no 

chinês apresenta um comportamento semelhante ao dos epítetos anafóricos35, pois ela 

pode compartilhar com eles algumas características, principalmente a de ser licenciada 

em posição em que não é c-comandada pelo antecedente, como nos exemplos em (40).  

 

40. a.  epíteto 

Ruguo ni xiang jian Zhangsani, wo jiu pai ren qu zhoo zhe xiaozii. 

Se você quiser ver Zhangsani, eu mandarei alguém olhar o 

covardei.                 

  b.  CV 

Ruguo ni bu xihuan zhebn shui, jiu qing bie mai ___i. 

Se você não gosta deste livroi, então, por favor, não compra ___i. 

(Huang, 1991:62) 

 

Nos exemplos em (40), epíteto e CV são correferentes a um antecedente numa 

posição que não os c-comanda, considerando que posição original da sentença que 

contém o antecedente não é a mesma que se observa nos exemplos. Essa sentença é 

conectada em adjunção a que contém a CV e o epíteto e, posteriormente, é copiada para 

uma posição mais alta. 

Apoiado em Lasnik (1991)36, que insere uma nova categoria ao inventário dos 

DPs realizados, Huang (1991) redefine o estatuto da CV, propondo que a CV na posição 

de OD é um epíteto nulo. Essa nova categoria resulta da subclassificação das expressões 

referenciais, tendo em vista o funcionamento dos princípios da teoria da ligação37. 

                                                
34 Em artigo posterior, Raposo (2004) modifica o seu juízo de gramaticalidade em relação à ocorrência de 
ON em contexto de ilha, considerando-os agora apenas marginais. 
35 Epítetos são expressões que identificam o referente tendo em vista uma característica. São expressões 
como o idiota, o bobo, o inventor... Mais adiante, apresento a caracterização desta categoria.  
36 A proposta de Lasnik (1991) é baseada na comparação entre as línguas faladas na Tailândia e no 
Vietnan de um lado, e o inglês, do outro 
37 Esses princípios estão relacionados na nota 12.  
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Segundo Lasnik (1991), o tailandês apresenta uma distribuição diferente para as 

expressões referenciais (nomes, expressões definidas e epítetos anafóricos), visto que, 

nessa língua, o princípio C não se aplica. Dessa forma, é possível encontrar expressões 

referenciais, nome (41a) e epíteto (41b), correferentes a um elemento em uma posição 

A. 

 

41. a.       

                ‘Joãoi ama Joãoi.’  

b.      

            ‘Joãoi acha que o idiotai é inteligente.’   

(Lasnik, 1991:12) 

 

Embora as expressões referenciais em (41) apresentem uma semelhança pelo 

fato de estarem vinculadas a uma posição A, isso não demonstra que ambas tenham a 

mesma distribuição, pois não é possível realizar um epíteto no contexto sintático 

ilustrado em (41a) como indica a agramaticalidade em (42).  

 

42.    

‘*Joãoi ama o loucoi.’     (Lasnik, 1991: 12) 

 

A agramaticalidade em (42) versus a gramaticalidade em (41) evidencia que 

nomes e epítetos possuem traços diferentes, principalmente no que se refere aos 

epítetos, que ora são A-ligados como em (41b), comportando-se como pronominais38; 

ora são livres, como demonstra a agramaticalidade em (42), comportando-se como 

expressões referenciais.  

Segundo Lasnik (1991), a distinção entre nomes e epítetos no tailandês assim se 

caracteriza: 

I. Quanto ao princípio C: ambos são iguais, visto que este princípio não se 

aplica nessa língua, daí a gramaticalidade de (41). 

                                                
38 Embora o exemplo em (41a) apresente uma situação que caracteriza as anáforas de acordo com os 
princípios das CVs, Lasnik (1991) afirma ser a expressão referencial João na posição de argumento 
interno do exemplo um elemento com características pronominais, por ter em sua proposta substituído o 
traço [anáfora] pelo traço [referencial]. 
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II. Quanto ao princípio B: nome é [-pronominal] e epíteto é [+pronominal], o 

que explica a agramaticalidade da sentença em (42), pois o epíteto está 

ligado no domínio de regência. 

 

O comportamento dos nomes e dos epítetos no tailandês levou Lasnik (1991) a 

postular uma nova categoria reformulando o quadro proposto por Chomsky (1991)39. 

Substituindo o traço [+anáfora] pelo traço [+referencial], Lasnik (1991) apresenta uma 

nova tipologia para os DP, conforme a distribuição dos traços a seguir: 

 

43.                         Lexicalizados             não lexicalizados 

[- pronominal, - referencial] = reflexivos   anáfora  

[+ pronominal, - referencial] = pronomes   PRO/pro 

[- pronominal, + referencial] = nomes   variável 

[+pronominal, + referencial] = epítetos anafóricos            ? 

 

   Levando em consideração a proposta de Lasnik (1991), Huang (1991), que 

havia analisado a CV do chinês como variável, revê sua proposta a partir da comparação 

da CV com os epítetos realizados. Os epítetos no chinês apresentam as seguintes 

características, conforme Huang (1991). 

I. Não podem ser A-ligado  

 

44. *Zangsani  yiwei [zhege bendani hen youqian].  

‘*Zangsani  acha que esse idiotai é muito rico’ 

 

II. Podem ser A-barra ligado. 

 

45. Zangsani, wo bu xihuan zhege wangbadani. 

     ‘Zangsani, eu não gosto desse bastardoi.’ 

 

                                                
39 Segundo Chomsky (1981) os DPs se distribuem de acordo com os seguintes traços: 
   pronunciados          não pronunciados 
[+ anáfora – pronominal] =  reflexivos                 anáfora 
[- anáfora,  + pronominal] = pronomes         pro 
[- anáfora, - pronominal] = expressões R         variável 
[+ anáfora, + pronominal] =   ?             PRO 
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III. Não necessitam da realização do antecedente na posição A-barra. 

 

46. Wo bu xihuan zhege wangbandan. 

‘Eu não gosto desse bastardo.’ 

(Huang, 1991: 61-62) 

 

Comparando o comportamento da CV na posição de OD no chinês às construções 

com epíteto (44-46), Huang (1991) propõe que essa CV pode ser considerada uma 

contraparte parte nula do epíteto (a categoria registrada com uma interrogação (?) em 

(43); pois, às vezes, é livre, como em (48) e, às vezes, é presa, como em (49), ou seja, 

possui traços [+referencial] e [+ pronominal], não podendo ser A-ligado, como em (47).  

 

I. Não pode ser A-ligado. 

 

47. *Zhangsani xiwang [Lisi keyi kanjian ____i].        

‘Zhangsani espera que Lisi possa ver ___i’ 

(Huang, 1984: 38) 

II. Pode ser A-barra ligado  

 

48. Neige reni, Zhangsan shuo Lisi bu renshi ___i.               

 ‘aquele homemi , Zhangsan disse que Lisi não conhece ___.’  

(Huang, 1991: 62) 

 

III. Não necessita da realização do antecedente na posição A-barra. 

 

49. Zhangsan renshi ___.40 

‘Zhangsan conhece ___.’ 

 

Considerando que a interpretação da CV e dos epítetos, como se viu nos 

exemplos (44-49), é bastante semelhante, Huang (1991) propõe que o CV na posição de 

OD no chinês é a contraparte nula de epíteto, uma categoria [+ pronominal] e 

[+referencial].  

                                                
40 Adaptado de Huang (1991) por Cyrino (1997: 63). 
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 Quais foram os avanços que a proposta de Huang (1991) permitiu alcançar, ao 

redefinir o estatuto do CV na posição de objeto direto do chinês de variável por epíteto 

nulo?  

 

I. Completar o quadro do inventário das categorias nominais proposto por 

Lasnik (1991), uma vez que preenche a contraparte nula da categoria dos 

epítetos anafóricos, em (43). 

II. Considerar que as expressões referenciais podem ter traços [+ 

pronominal], os nomes além de [+ referencial] são também [-pronominal] 

e os epítetos são [+referencial, +pronominal].  

III. Desconsiderar a existência de um operador nulo capaz de estabelecer 

uma ligação A-barra, no chinês, além de permitir que a CV seja 

licenciada em uma posição de não c-comando, como no exemplo em 

(40b).  

 

Considerando essa proposta, uma questão deve ser colocada: o objeto nulo em 

ilha do PB pode ser analisado como epíteto nulo? A adequação das propostas de Huang 

(1984-1991) aos fenômenos de CV na posição de OD no português é apresentada na 

seção seguinte.  

 

 

1.3.1 Pode-se interpretar a categoria vazia na posição de objeto no PE e no PB da 

mesma forma que Huang (1984, 1991) interpretou a do chinês?  

 

 

 Os estudos sobre a CV na posição de OD no português são iniciados por Raposo 

(1986) que estende para o PE a proposta de Huang (1984), assumindo que a CV nessa 

posição é uma variável, resultado do movimento do operador nulo para CP, ligada a um 

tópico à esquerda da sentença ou ao contexto discursivo, conforme ilustra o exemplo a 

seguir. 

 

50. a.  A Joana viu ___ na TV ontem. 

b.  [TOP ___i] [CP Opi [IP A Joana viu ti na TV ontem] 

(Raposo, 1986:373 e 380) 
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Em (50b), o símbolo “t” (traço) representa que a CV nesta posição é o resultado 

do movimento de DP para uma posição A-barra, o que caracteriza essa CV como uma 

variável segundo os Princípios das Categorias Vazias. Esta é uma análise semelhante a 

que Huang (1984) propôs para o chinês. Como no PE esse movimento não é licenciado 

em ilhas, são agramaticais (segundo a análise de Raposo, 1986) sentenças que 

apresentem CV neste contexto, como demonstram os exemplos em (51) e em (52).  

 

51. *Eu informei à polícia da possibilidade [de o Manel ter guardado ___ no 

cofre da sala de jantar]. (os documentos)       

(Raposo, 1986: 381) 

 

52. *O rapaz [que trouxe ___ mesmo agora da padaria] era o teu afilhado. (o 

bolo) 

(Raposo, 1986: 382) 

 

No PE, a agramaticalidade de sequências tais como em (51) e em (52) leva à 

interpretação de que a categoria vazia na posição de OD seja uma variável, visto que nas 

duas sequências não é lícito o movimento do operador nulo, por se encontrar no interior 

de uma sentença completiva nominal, como em (51) e, em uma sentença relativa (52). 

Trata-se de dois contextos que se constituem ilha para movimento.  Para o PB, não só a 

sentença em (50) é gramatical, mas também as em (51) e em (52). O contraste de 

gramaticalidade entre as duas variedades do português levou à conclusão de que essa 

CV no PB não tivesse o mesmo estatuto que no PE (cf. Galves, 1989; Farrel, 1990, 

Kato, 1993; Cyrino, 1997, entre outros)  

Farrel (1990), Galves (1989 [2001]) e Cyrino (1997) apresentam evidências 

sintáticas que desfavorecem a identificação do ON como variável ou como epíteto nulo 

para o PB. Essas evidências estão relacionadas nos itens a seguir: 

 

I. No PB, ao lado das construções em que o ON pode ser recuperado no 

discurso, ocorrem ONs em contexto de ilha. Assim, sequências como em 

(51-52) consideradas agramaticais no PE são boas no PB. Isso descarta a 

possibilidade de o ON no PB ser uma variável, ou, pelo menos, não ter 

somente este estatuto. 
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II. A proposta de Huang (1991) de identificar o ON como epíteto nulo, 

segundo Cyrino (1997), também não dá conta do comportamento dessa 

categoria vazia no PB, com base nas possibilidades referencais do epíteto 

e do ON, como se pode observar nos exemplos em (53).  

 

53. a.  João usa seu computadori todos os dias, e Pedro usa a engenhocai  

uma vez por semana. 

b. João usa seu computadori todos os dias, e Pedro usa ___i/j uma vez 

por semana. 

(Cyrino, 1997: 65) 

 

Como foi visto anteriormente em relação ao chinês, epíteto e ON têm a mesma 

distribuição quanto às possibilidades referenciais e esse fato levou Huang (1991) a 

postular que o ON é um epíteto nulo. Em (53), observa-se que, quando o epíteto é 

pronunciado, apenas uma leitura é possível, aquela em que o epíteto recupera o termo  

antecedente o computador do João, como em (53a); quando ocorre ON, duas leituras 

são permitidas, como em (53b). Dessas evidências, conclui Cyrino (1997) que o ON, no 

PB, não pode ser considerado um epíteto nulo, diferentemente do chinês, como em (44-

49). 

Raposo (2004) revê a análise realizada em 1986 para o PE e levanta a 

possibilidade de construções como as em (51) e em (52) não serem agramaticais. Para 

ele, essas construções são, no máximo, marginais.  Sendo assim, o autor propõe que não 

há distinção entre o PE e o PB quanto ao estatuto dessa categoria vazia e apresenta uma 

proposta para o fenômeno que unifica as duas variedades do português, mesmo em 

contexto considerado ilha para movimento. Ele propõe que o ON no português é um 

fenômeno misto, pro e variável; o ON é o resultado de uma operação sintática 

licenciada pelo determinante, que, no português, pode ser nulo e identificado pelo 

movimento de pro (NP) para a posição de núcleo de FP para que os traços do ON sejam 

identificados41.  

A partir da análise dos dados que apresento no capítulo 2, também proponho 

uma análise unificada para o PB e o PE, porém distinta da apresentada por Raposo. 

                                                
41    [FP F [TP O moço a quem falaste sobre esse livro [VP disse [CP que pro +F [TP ec ia comprar [DP D t ]]]]] 
na livraria Bertrand.  (Raposo, 2004: 63).  
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Assumo que o ON é uma elipse de DP, conforme Cyrino (1997), porém apresento as 

condições de identidade42 necessárias para que essa elipse ocorra.  

 

 

1.4 O OBJETO NULO NAS LÍNGUAS 

 

 

Nesta seção, apresento outras línguas de famílias diferentes com a finalidade de 

verificar os fatores que atuam no licenciamento do ON nas línguas, pois esses fatores 

servirão de pistas para a investigação nas amostras de fala do PBR. 

 

 

1.4.1  Línguas eslavas 

 

 

 Fazem parte desse grupo o russo, o polonês e o tcheco. Mesmo pertencendo ao 

mesmo grupo, essas línguas se comportam de maneira diferente quanto à possibilidade 

de ocorrência de ON, assim como nas línguas românicas. McShane (1999), que assume 

ser o ON uma elipse, não considera que as línguas naturais estejam divididas entre as 

que permitem e as que não permitem ON, mas que elas se dispõem ao longo de um 

continuum, considerando níveis diferentes para o possibilidade de ON vs a 

impossibilidade desse fenômeno, como demonstrado em (31). seguir. 

 

54.  russo (R)   >   polonês (P)   >   tcheco (T)   >   inglês (I) 

                  possibilidade .............................................. ....impossibilidade   

(Adapatado de McShane, 1999: 46) 

 

Como demonstra o continuum, as línguas eslavas apresentam comportamento 

diferente quanto à possibilidade de ocorrência de ON. No russo, o ON ocorre mais 

livremente que no polonês e no tcheco. Enquanto no inglês, a ocorrência de ON é 

impossível. Segundo a autora, a possibilidade de ON nessas línguas está relacionada 

inversamente à riqueza do sistema de clítico. O tcheco, que apresenta menor 

                                                
42 Cf. seção 3.3. 
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possibilidade de ON, exibe um sistema de clíticos bastante rico, seguida pelo polonês e 

depois pelo russo, em que o ON ocorre mais livremente. Então, o sistema clítico dessas 

línguas reflete a seguinte gradação T > P > R, uma relação inversa à observada em (54). 

Segundo Kowaluk (1998) a ausência de artigos no polonês, de alguma forma, também 

interfere no licenciamento do ON43.  

Os contextos sintáticos que licenciam o ON nessas línguas são bastante amplos 

e, principalmente o russo e o polonês, apresentam muitas semelhanças com o PB. Os 

contextos mais relevantes estão relacionados a seguir.  

 

I.  Coordenação sindética com sujeito correferente 

 

55. R: On  vzjal   mjač   i   brosil  (ego).44 

   P:         Wził   piłkę   i   rzucł   (ją). 

 T:         Vzal   míč     i   hodil  (ho). 

   ‘Ele pegou a bola e arremessou ___.’ 

 

56. R: Doktor  Mortimer složil   gazetu  i  položil    (ee)  v  karman. 

 P: Doktor Mortimer  złožył  gazete  i  schował  (ją)  do kieszeni. 

T:    Doktor Mortimer složil    noviny a  dal         %je  do kapsy. 

      ‘Doutor Mortimer dobrou o jornal e colocou ___/ -o/ ele na bolsa’. 

 

57. Sobre salvar uma criança judia na Polônia durante a segunda guerra. 

 P: Spasti       rebenka i vyrastit´    (ego), èto              bol´še, čem ego rodit. 

R: Uratować dziecko i wychować (je),   to   naprawdę więcej, niź   je  urodzić. 

T: Zachránit  dífě      a vychovat   %je,   je                    víc       než   je  prodit. 

‘Salvar e criar uma criança realmente significa mais do que dar um pássaro a 

ela.’     

(McShane, 1999: 55) 

                                                
43 Embora McShane(1999) não chame a atenção para esse fato nas outras línguas por ela analisadas, em 
seus  exemplos não há presença de artigo, do que pode se inferir que também no russo e no tcheco os 
artigos não estejam presentes, como afirma propõe Kowaluk (1998) ao estudar o polonês. 
44 Para indicar a (im)possibilidade e variação do ON e do pronome, a autora utiliza a seguinte legenda: 
    (ego) – ocorre variação: ON/preenchimento; 
    ego/*[e] – apenas o preenchimento do OD é permitido; 
    [e]/!ego – ON é a opção, porém, o preenchimento pode ocorrer com valor estilístico. 
    %/ego – falantes nativos têm julgamento variável a respeito do ON.   
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A alternância nulo vs pronome, em todos os exemplos, está presente no russo e 

no polonês. No tcheco, essa variação, sem qualquer restrição, só está disponível em 

contextos semelhantes ao apresentado em (55). Nas construções em que há mais de um 

argumento interno ao verbo, ou em que ocorre uma categoria adjunta a ele como em 

(56), os falantes do tcheco emitem juízo de gramaticalidade diferente. No PB, a 

ocorrência de ON nos contextos como os em (55) e em (57) são possíveis e o contexto 

em (56), em que o ON no tcheco sofre restrições, no português rural afrobrasileiro, o 

ON é bastante realizado (cf. Figueiredo 2004, 2006), com 80% de freqüência. O 

exemplo em (58) ilustra esse contexto. 

 

58. A casca, deixa na roça. Aí depois se quisé, destrói, [quebra elai e 

[bota___i] no mesmo pé do cacau], que ela apordece. (SP-01) 

(Figueiredo, 2004: 94) 
  

Outra condição para o licenciamento do ON no tcheco, uma língua em que o ON 

é mais restrito, é o traço [+definido] do antecedente, como demonstra o juízo de 

gramaticalidade variável em (57). No PB, o traço de definitude parece não interferir na 

escolha pelo ON, como se pode observar em (58).  

 

II. Coordenação sindética sem correferência entre os sujeitos 

 

59. R: Ja snajala     s nego plašč      i   Marija  povesila  ego/*[e] na vešalku. 

P:       Zdjęłam  mu     płaszcz   i   Maria  powiesiła  go/*[e]  na wiesszaku. 

   ‘Eu tirei sua capa de chuva (dele) e Maria pendurou ___ no cabide.’ 

 
60. R: Ja snajala          s nego plašč     a  Marija povesila  (ego)    na vešalku. 

P:     Zdjęłam        mu      płaszcz  a  Maria powiesiła (go)      na wiesszaku. 

T:    Sundala  jsem mu      plášt´     a  Marie pověsila   ho/*[e] na věšák. 

‘Eu peguei sua capa de chuva (dele), mas Maria pendurou-a no cabide.’   

(McShane, 1999: 61) 

      

 Em (59), o conectivo (i) expressa uma leitura de coordenação de ações e não 

recorre a recursos prosódicos; enquanto em (60), o conectivo (a), que expressa 

contradição, impõe um contraste prosódico focalizando o verbo da primeira sentença, o 
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que permite a ocorrência de ON no russo e no polonês, comportamento bloqueado em 

sentenças como em (59) em todas as três línguas. Embora para nós, falantes do PB, as 

duas estruturas sejam semelhantes e permitam um ON na segunda sentença, para os 

falantes das línguas eslavas há uma diferença importante entre elas. 

 
 

III. Com antecedente na posição de sujeito 

Ainda utilizando estruturas de coordenação, a autora apresenta exemplos 

que podem ser relevantes para entender as possibilidades do PB. Quando 

o antecedente do ON é um DP nominativo, embora seja este um contexto 

restrito para o ON, ele é possível com determinados tipos de verbo, 

principalmente no russo. A correferência do ON com um DP nominativo 

só é possível com verbos quasi-existencias, como no exemplo em (61), e 

é bloqueada com verbos lexicais, como em (62).  

 

61. Moi apogi v podvale. Prinesi (ix) sjuda, požalujsta.45 

 ‘Minhas botas estão no porão. Traga ___/-as aqui, por favor.’ 

(McShane, 1999: 78) 

 

62. Moi vnuki igratjut v podvale. Privedi ix/*[e] sjuda, požalujsta. 

‘Meus netos jogam no porão. Traga-os aqui, por favor.’ 

(McShane, 1999: 77) 

 

O que está por trás do contraste de gramaticalidade entre (61) e (62) além do 

aspecto semântico que envolve o verbo que contém o antecedente? Segundo McSchane 

(1999), é o fato de verbos quasi-existenciais serem inacusativos. Portanto, o DP que 

exibe caso nominativo é gerado internamente ao verbo e, posteriormente, para receber 

caso, move-se para spec de IP. Dessa forma, unaccusative subjects originate in the ideal 

position for DO ellipsis antecedent46 (McShane 1999: 78), como em (61). Segundo a 

autora, o ON é licenciado antes de o DP se mover para a posição onde recebe 

                                                
45 Nesta construção o verbo não é realizado. 
46 McShane (1999) sugere que um bom teste para verificar se um verbo é inacusativo no russo é verificar 
se o seu sujeito serve como antecedente para ON. 
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nominativo, como ocorre com outros tipos de elipse47. No russo, o ON é licenciado mais 

amplamente quando seu antecedente se encontra na posição de OD, ou seja, é um 

argumento interno do verbo. Dessa forma, não é difícil entender a gramaticalidade de 

(61), visto que o antecedente do ON é um sujeito conectado externamente a VP; 

portanto, não compartilham a mesma posição de origem, consequentemente, o 

antecedente e o ON possuem papéis temáticos distintos48. O licenciamento de ON com 

antecedente na posição de sujeito de verbos inacusativos ocorre sem restrições no russo, 

é bloqueado no tcheco e restrito a contextos específicos no polonês. 

O comportamento do russo quanto à correferência do ON a um antecedente na 

posição de sujeito foi decisivo na fixação deste fator na pesquisa que empreendi49. Os 

resultados obtidos (ver seção 2.5.2.1 do capítulo 2) confirmaram uma semelhança entre 

os dialetos analisados, e o russo, principalmente.   

 

IV. Sentenças justapostas sem equivalência funcional  

A este conjunto de sentenças, a autora chama de the 

assertion+elaboration strategy. São sentenças justapostas que não se 

comportam como as coordenadas propriamente ditas, assemelham-se às 

sentenças subordinadas, pois a segunda sentença depende da primeira.  

 

63. R:  Ja s”ela         tri    pirožka.   Sama              (ix)          ispekla. 

P:       Zjadłam       trzy pierogi.    Sama             je/*[e]      zrobiłam. 

T:       Sěndla jsem tři    pirohy.    Upekla jsem  je/*[e]      sama. 

  ‘Eu fiz três pirozkas. Eu mesma fiz ___.’ 

(McShane, 1999: 64) 

 

Pode-se estabelecer entre as duas sentenças uma relação semelhante a que ocorre 

entre as orações de uma estrutura de relativização (comi três pirozhka que eu mesma 

fiz). Neste contexto apenas o russo licencia o ON; no polonês e no tcheco, o ON é 

bloqueado. No PB, este é um contexto em que o ON ocorre livremente. 

                                                
47 ... if ellipsis potencial is established prior to syntatic movement, as suggested earlier for sentences 
containing GPs, the ability of exitencial subjects to antecede DO ellipsis is accounted for. (McShane 
1999:78)  
48 Comentário meu. 
49 Visto que, em análises para o PB e o PE, Raposo (2004) aponta que, mesmo sem caráter generalizante, 
a correfência entre o ON e seu antecedente se dá entre OD e OD, mas não entre SU e OD. 
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Comparando o PB a essas línguas, pode-se afirmar que o PB se aproxima 

bastante do russo, uma língua eslava que licencia mais livremente o ON. McShane 

(1999) focaliza, neste trabalho, apenas aspectos estruturais, visto que seu objetivo é 

verificar os contextos em que a elipse é permitida. Não há qualquer referência à 

possibilidade de correferência entre um ON numa sentença e um DP na posição de SU 

da sentença matriz, um contexto sobre o qual se tem debatido bastante, principalmente 

ao se analisar o PB.  

Kowaluk (1999) analisa o ON no polonês e alguns condicionamentos 

apresentados pela autora permitem uma comparação mais próxima com o PB. Seus 

exemplos se constituem em pergunta e resposta, um contexto que favorece a ocorrência 

de elipse de VP, porém ela analisa como ocorrências de pro. 

No polonês, o ON é condicionado, principalmente, pela combinação dos traços 

[+ dêitico]50 e [+ animado]. Apresento a seguir os dados analisados por Kowaluk 

(1999:3-4) obtidos através de questionário e, em seguida, apresento os 

condicionamentos observados por ela.  

 

64. P: Czy kupisz sobie rower jak wyjedziesz do Anglii? 

           ‘Você mesmo comprará sua bicicleta quando se mudar para a Inglaterra?’ 

                     

R: Kupie ___ sobie. 

 Eu comprarei ___ para mim. 

 

65. P: Czy podlalas moja palme?    R:Podlalam ___/ja. 

                        ‘Você molhou minha palmeira?’     ‘Eu molhei ___/-a.’ 

 

66. P: Czy zawiadomilas Tomka?    R:Zawiadomilam   ___/go. 

                         ‘Você notificou Tom?’                  ‘Eu notifiquei ___/-o.’ 

 

67. P: Czy/Komu ojciec sprzedal dom?  

          ‘Para quem o pai vendeu a casa?’ 

R: Niestety nie wiem czy/komu ___/go sprzedal. 

                    ‘Infelizmente, não sei para quem ele vendeu ___/-a.’ 

                                                
50 Cf. o sentido proposto pela autora para o termo dêitico. Para ela, são dêiticos os possessivos, como se 
pode verificar nos exemplos em (64-65). 
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68. P: Czy widzialas mój portfel? 

             ‘Você viu minha carteira?’ 

R: Nie, ale znajac ciebie, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze 

___/gozgubilas. 

‘Não, mas conhecendo você, existe a possiblidade de que você tenha 

perdido ___.’ 

(Kowaluk, 1999:3-4) 
 

 Dos exemplos acima apresentados, apenas na sentença em (68) há uma 

ocorrência de ON nos moldes por mim analisados, pois não há identidade entre o verbo 

que seleciona o antecedente e o verbo que seleciona a lacuna. Quando o antecedente 

possui os traços [-dêitico, -animado], como no exemplo em (64), o ON é a única 

possibilidade. Quando o antecedente possui os traços com valores inversos, [+dêtico, 

+animado] e é associado ao traço [+humano], como em (66), o preenchimento da 

posição de objeto é preferido, porém o ON não é totalmente bloqueado. Entre esses dois 

extremos do continuum, encontram-se as outras possibilidades de combinações, 

favorecendo a variação entre o ON e o clítico, como no exemplo em (65), cujo 

antecedente possui os traços [+dêitico, -animado]. 

Para a autora, a combinação desses traços compensa a ausência dos artigos nessa 

língua e a especificação negativa desses traços promove uma leitura [-definida] do DP, 

enquanto a especificação positiva promove uma leitura [+definida]. Dessa forma pode-

se concluir que antecedentes com interpretação definida favorecem a presença do 

clítico, como em (66); enquanto a leitura menos definida leva ao uso do ON, como em 

(64).  

A situação de pergunta-resposta também é um contexto favorecedor do ON, 

principalmente em perguntas diretas, pois ocorre a repetição do verbo, um contexto que 

permite elipse em línguas como no PB e no PE. 

Embora esses traços sejam significativos na escolha de estratégia de retomada de 

um DP na posição de OD no PB, não determinam de forma categórica a escolha do 

falante. Há, no PB, outros fatores envolvidos no condicionamento que extrapolam a 

estrutura da língua, tais como nível de formalidade, escolaridade, faixa etária, entre 

outros.  

 Outra semelhança que o polonês e o PB compartilham é a possibilidade de o ON 

ocorrer em ilhas como nos exemplos em (67-68), contextos que bloqueiam movimento, 
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o que impede que o ON seja interpretado como uma variável. Em (67), o ON ocorre em 

sentença interrogativa em que a posição A-barra está preenchida pelo elemento WH e, 

em (68), numa sentença encaixada51 a um NP complexo.  

Kowaluk (1999) propõe que o ON no polonês é um pro, considerando que, nessa 

língua, a ausência de determinantes leva a uma reformulação da estrutura sintática. Para 

a autora, nessa língua, o núcleo funcional D não é projetado. É substituído por outro 

núcleo funcional, que serve para interpretar os traços de dêixis e referencialidade e 

abriga os demonstrativos e os pronomes fortes. Para ela, pronomes fracos e clíticos são 

hospedados em NP e é isso que permite interpretar o ON como um pro. 

   

 

1.4.2 As línguas românicas 

 

1.4.2.1 O francês 

 

 

Embora o francês seja considerado uma língua cuja gramática não permite 

elementos nulos, segundo Cummins e Roberge (C&R, 2005), em todas as variedades do 

francês, encontram-se objetos nulos sem antecedente (69a) e com antecedente (69b), da 

mesma forma que ocorre no português.  

  
 
69. a.  Les écrivains attirent ____ sexuellement52.  

 ‘Os escritores atraem ___ sexualmente.’ 

b.  Mais…T’as pas à lui filer le tournevis…J’étais où quand tu lui as 

donné ___? 

‘Mas… Você não devia deixá-lo pegar a chave de fenda. Onde eu 

estava quando você lhe deu ___.?’ 

(C&R 2005: 46) 

 

                                                
51 O termo sentença encaixada corresponde, tradicionalmente, às sentenças que são dependentes de 
outras, chamadas de oração principal ou matriz. São, portanto, sentenças encaixadas, as subordinadas 
substantivas, adjetivas/relativas e adverbiais. 
52 Substituí Ø por ___. 
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Os autores propõem que ONs sem a presença de um antecedente realizado, como 

em (69a), são representados na sintaxe como uma categoria nominal (NP) e sua 

interpretação se dá através dos traços semânticos do verbo, assumindo Hale & Keyser 

(2002), que classificam esse tipo de ON como objetos nulos cognatos. C&R (2005) 

propõem que os verbos apresentam estruturalmente uma posição de argumento interno, 

uma propriedade semelhante ao requerimento do SU. A essa operação Roberge (2002) 

dá o nome de requerimento de transitividade, TR53. Nessa perspectiva, Cummins e 

Roberge (2004) consideram que os verbos sempre projetam a posição de argumento 

interno, mesmo em construções com verbos transitivos numa acepção intransitiva54, 

como representado em (70a), e inergativos55, em (70b).  

 

70. a.                       V   b.   V 

            

   manger                N edible        dormir  Nsleepeable 

   comer                    comestível                  dormir   “capaz de dormirl” 

(C&R, 2004:9) 

 

Quanto aos ONs correferentes a um antecedente no contexto linguístico, 

segundo os autores (C&R, 2005), co-ocorrem com o clítico, como em (71a), embora a 

literatura não seja unânime em caracterizar essa construção como de ON, ou são 

autênticas ocorrências ON correferentes a um DP já mencionado no discurso, como em 

(71b). 

 

71. a. J’ai vu ton chien dans le parc. Je l’i ai caressé ___i
56 

 ‘Eu vi seu cachorro no parque. Eu o acariciei.’   

(C&R, 2005: 50) 

 

 

                                                
53 Transitivity Requirement (TR) 
    The direct-object position is given by Universal Grammar and is not dependent on lexical features of 
the verbs. 
54 Em sentenças como em João come bem, em que o verbo se refere ao ato de comer, e não a um evento 
específico. 
55 Em sentenças como João dormiu a noite toda.  
56 Alterei a caracterização original da lacuna de Ø para ___, a fim de manter um padrão neste trabalho.  
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b. On lui tendit une main. Pas besoin d’aide. Vexé, il négligea ___ et se 

releva…  

‘Estenderam-lhe uma mão. Não precisava de ajuda. Ofendido, ele 

ignorou ___ e se levantou.’ 

(C&R, 2005: 52) 

 

O ON em (71b), segundo os autores, não pode ser uma variável, pois ocorre em 

contextos que restringem este tipo de categoria, como ilustram os exemplos em (72). 

 

72. a. Tu as lu les pages? Tu m’as dit que tu avais lu ___.   

‘Você leu as páginas? Você havia me dito que tinha lido ____.’ 

b. (em uma vídeolocadora)  

Si on prenait Tigre et Dragon? Qui a vu ___?    

 Se pegássemos o Tigre e o Dragão? Quem viu ___?  

(C&R, 2005:53) 

 

Para reforçar a ideia de que o ON no Francês do Canadá não é uma variável, os 

autores demonstram a gramaticalidade uma sentença semelhante a uma do PE (73), que 

Raposo (1986)57 apresenta para argumentar, justamente o contrário, que o ON do PE é 

uma variável, por isso é bloqueado em contexto de ilha.   

 

73. (a respeito do cofre) 

J’ai informé la police de la possibilité que la secrétaire ait ouvert ___ à 

l’insu de son patron. 

‘Eu informei à polícia da possibilidade de que secretária tenha aberto ___ 

sem o conhecimento de seu patrão.’ 

(C&R, 2005: 53) 

 

A sentença no exemplo em (73), no PE é agramatical (cf.exemplo em (51)), pois 

o ON ocorre em uma sentença completiva nominal, um contexto considerado ilha para 

movimento. O contraste de gramaticalidade que se estabelece entre o francês e o PE em 

                                                
57 Exemplo semelhante já foi apresentado e discutido no exemplo em (51) deste capítulo.  
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torno da sentença em (72), leva C&R (2005) descartarem a possibilidade de o ON do 

francês ser uma variável. 

No francês, para C&R (2004, 2005), o ON com antecedente linguístico é um 

clítico nulo que sofre restrição de animacidade do antecedente: o traço [+animado] leva 

à realização do clítico, enquanto o traço [-animado] licencia o ON.  

A seguir apresento outros contextos em que ocorre lacuna na posição de objeto 

direto no francês, embora nem todas as lacunas sejam exemplos de ON, como definido 

na seção 1.2. Todos os exemplos apresentados são gramaticais no PB, como demonstra 

a tradução dos exemplos. 

 

I. Com antecedente oracional (anáfora de complemento nulo) 

 

74. Tu es en retard, je constate ___. 

‘Você está atrasado, eu constatei ___.’           (C&R, 2005: 49) 

 

II. Elipse de VP 

 

75. C’ était le procès de Jean. Tout le monde était là pour le condamner. Moi, 

je l’ai condamné. Julie aussi. Louis l’a blâmé, Diane a condamné, même la 

mère de Jean a condamné ___.  

‘Era o julgamento de Jean. Todo mundo estava lá para condená-lo. Eu o 

condenei. Julie também. Louis o culpava, Diane condenou___, mesmo a 

mãe de Jean condenou ____.’ 

(C&R, 2005: 55) 

III. Dêitico 

 

76. (A passa um artigo para B e diz): 

Tiens, lis ___.  

 Tome! Leia ___.                                                                 

(C&R, 2005: 62) 
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IV. Em resposta a pergunta direta58 

 

77. P: Maîtrisez-vous vos interviews? C’est capital, les interviews. 

‘Você comanda seu jornal? São importantes, os jornais.’ 

R: Je maîtrise ___.  

‘Eu comando ___.’             

(C&R, 2005: 52) 

 

V. Em resposta a pergunta aberta 

 

78. P: Pourquoi avoir choisi cette époque? 

‘Por ter escolhido esta época?’  

R: Parce que j’adore ___.  

‘Porque eu adoro ____.’                       

(C&R, 2005: 45) 

 

VI. Em sentença coordenada 

 

79. C’est pas lui qui l’a écrit, son livre, le pape, c’est quelqu’un qui lui écrit 

Ø… 

‘Não foi ele quem escreveu, seu livro, o papa. Foi alguém que escreveu 

___ para ele59.’ 

(C&R, 2005: 45) 

 

VII. Em ilha adverbial 

 

80. Mais…T’as pas à lui filer le tournevis…J’étais où quand tu lui as donné 

___?  

‘Mas… Você não devia deixá-lo pegar a chave de fenda. Onde eu estava 

quando você lhe deu ___.?” 

(C&R, 2005: 47) 

                                                
58 Em respostas à pergunta direta, o verbo é repetido criando um contexto de elipse de VP. 
59 Nesta sentença, o termo preposicionado não se constitui o argumento dativo do verbo escrever, mas um 
adjunto, cujo sentido significa no lugar dele, do Papa. 
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VIII. Em construção considerada ilha para topicalização, movimento de 

segunda sentença coordenada  

 

81. La lune, si t’y mets une porte et tu regardes Ø la nuit, tu peux être fier de 

ton boulot.  

‘A lua, se você coloca uma porta lá e olha ___ à noite, você pode ficar 

orgulhoso de seu trabalho.’ 

                      (C&R, 2005: 45) 

 

Como se vê nos exemplos, o francês apresenta possibilidades de não realização 

do argumento interno bastante semelhante ao PB. Nos exemplos em (74-77), a lacuna 

encontrada é comum não só no PB, mas também no PE (Kato 1999, 2001, Cyrino 1999, 

Matos e Cyrino 2001, Matos 2003, entre outros). Pode-se dizer que há ON somente nas 

sentenças em (78) e em (81). Embora em (77) e em (78), a lacuna ocorra em uma 

resposta; em (77), a identidade entre os verbos licencia a elipse de VP, da mesma 

maneira que em (76). Percebe-se também identidade entre os verbos nos exemplo em 

(79), porém não se pode considerar como elipse de VP, visto que há um PP adjacente ao 

V, demonstrando que VP não foi elidido. Em (80) e em (81), como a lacuna ocorre em 

contextos que não se pode analisar como elipse de VP, nem como topicalização, há 

ocorrências de ON por explicar. 

 

 

1.4.2.2 O espanhol 

 

 

Segundo Campos (1986), no espanhol, o ON é uma variável e é restrito a 

antecedentes com leitura indefinida. Sendo assim, o ON é licenciado em (82a), mas não 

em (82b), em que o contraste de gramaticalidade percebido é provocado pelo 

preenchimento versus o não-preenchimento da posição de OD para retomar um 

antecedente com leitura referencial. 
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82. a.  P: Compraste café? 

R: si, compre ___.60     

b. P: Cumpre um/el livre? 

R: Lo compre.   

R: *Compre ___.      (Campos, 1986: 354) 

 

O autor assume que o ON é uma variável nos moldes de Huang (1984) e Raposo 

(1986), pois esse fenômeno no espanhol é sensível a contextos considerados ilha para 

movimento, diferentemente do francês, como em (80). Dos contextos de restrição a ilha, 

propostos pelo autor, apresentarei apenas aquele em que a lacuna ocorre no interior de 

um NP complexo, um contexto semelhante ao que Raposo (1986) considera restrição 

para a ocorrência de ON no PE (cf. exemplo em (52)), a fim de que se possa estabelecer 

uma comparação entre essas duas línguas românicas.  

 

83. P: Juan traerá cerveza a la festa? 

Juan trará cerveja para a festa? 

R: *Existe el rumor [de que traerá ___].                

Existe o rumor de que trará ____.    (Campos, 1986: 356) 

 

Em (83), a lacuna ocorre no interior de uma sentença completiva nominal, um 

contexto considerado ilha para movimento, daí agramaticalidade. É importante ressaltar 

que, em todos os exemplos apresentados por Campos (1986), o verbo que seleciona a 

lacuna é idêntico ao verbo que seleciona o seu antecedente, um contexto que licencia no 

português uma operação de elipse de VP, mas não de ON. Porém, elipse de VP não 

sofre restrição a ilhas, pois não é uma operação de movimento, o que pode ser uma 

evidência de que essa lacuna no espanhol seja realmente um ON, mas essa não é uma 

discussão pertinente neste trabalho, portanto não a farei. O trabalho de Campos (1988) é 

importante por apresentar uma condição a mais para o licenciamento do ON que pode 

dar alguma pista para análise do PRB, o fato de ser licenciado apenas com antecedentes 

[+genéricos]. 

 

 

                                                
60 A indicação de ON (___) foi introduzida por mim.  
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1.4.2.3 O espanhol de Quito 

 

 

Essa variante do espanhol, falada na América Latina, foi estudada por Suñer e 

Yepez (S&Y, 1988). As autoras analisam amostras de fala do quitenho coloquial, que, 

diferentemente do padrão falado em Quito (84a), apresenta ON com traço [+definido], 

principalmente quando co-ocorre com o objeto indireto (84b). Tal possibilidade 

distancia essa variante do espanhol falado na Europa61. 

  

84. a. Bueno, yo te lo saco. 

  (lo= el vestido) 

 ‘Bom, eu te o retiro.’  

 (o = o vestido)  

 b. Bueno, yo te 62saco. 

  ‘Bom, eu te retiro ___.’  

(S&Y, 1988: 512-3) 

 

 Quando o verbo seleciona dois argumentos como em (84), constitui-se um 

contexto bastante livre para a ocorrência de ON, que no espanhol de Quito é licenciado, 

principalmente pelo traço [-animado] do antecedente. Esse contexto licencia inclusive 

ON com antecedente [+animado], desde que os dois argumentos selecionados pelo 

verbo possuam o traço [+animado], como em (85). Caso contrário, o ON só retoma DPs 

com traço [-animado], como em (84). 

 

85. Ya te ___ voy a presentar. 

‘Já te vou apresentar ___.’ 

(S&Y, 1988:513) 

 

Ao contrário do espanhol falado na Europa, o quitenho licencia ON em 

contextos considerados ilhas, como se pode verificar a partir da comparação entre os 

exemplos em (86) e em (87) e os em (84). 

 

                                                
61 Cf. Campos, 1988.  
62 Substituí Ø por ___. 
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86. a. La persona [que mandó ___] escribió esta nota. 

 ( ___= las flores) 

‘A pessoa que mandou ___ escreveu a nota.’ 

( ___ = as flores)  

b. No vayas a ver esa película, porque no vas entender ___. 

 ( ___ = esse filme) 

‘Não vá ver esse filme, porque não entenderá ___..’ 

( ___ = esse filme)  

(S&Y, 1988: 517) 

c. A quiem le dará/traerá ___?  

 ( ___ = el regalo) 

 ‘Para quem ela dará ___?’ 

 ( ___ = o presente)         

        (S&Y, 1988: 519) 

 

 Os exemplos em (86a-b) demonstram que, no quitenho, o ON não sofre 

restrição de traço de definitude, nem mesmo em ilhas, considerando que, em (86a), o 

ON ocorre em sentença relativa e, em (86b), numa sentença adjunta adverbial. A 

diferença entre as duas variedades do espanhol (espanhol europeu (EE) e espanhol de 

Quito (EQ))  leva as autoras a afirmarem que o ON no EQ não pode ser interpretado 

como uma variável.  

S&Y (1988) apontam que o ON definido do quitenho não é pro, considerando a 

agramaticalidade de sentenças com ON numa sentença encaixada correferente a um DP 

na posição de sujeito da sentença matriz, como em (87)63. 

  

87. Mi carro necessita que le/*___ lave. 

Meu carro necessita que lave-o/*___. 

(S&Y, 1988: 516) 

 

Segundo as autoras, se o ON dessa língua fosse um pro, deveria ser licenciado 

em (87), visto que a sua correferência ao sujeito da sentença matriz não violaria o 

princípio B, segundo o qual um pro não deve estar ligado em seu domínio, portanto 

                                                
63 Um contexto já discutido por Huang (1984), Galves (1989), Farrel (1990), entre outros. 
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deve estar livre para correferir a um argumento fora de seu domínio, mas não é o que se 

vê em (87).  A diferença referente às estruturas de licenciamento do ON no EE com o 

EQ é bastante semelhante à diferença que se observa ao analisar o PB e o PE, 

considerando a proposta de Raposo (1986). No PE e no EE, o ON não é licenciado em 

contexto considerado ilha para movimento, ou seja, pode ser considerado uma variável, 

enquanto no PB e no EQ, o ON ocorre em ilhas. Porém uma diferença entre o PB e o 

EQ emerge da comparação entre a sentença em (87) e a sentença proposta Bianchi e 

Figueiredo Silva (1994), reproduzida em (88). 

 

88. Esse prato exige que o cozinheiro prepare ___ na mesa.  

(B&F, 1994) 

 

Para B&F (1994), o licenciamento do ON no PB está relacionado ao traço de 

animacidade do antecedente, por isso a sentença em (88) é gramatical64, diferentemente 

do que ocorre no EQ, embora a sentença com antecedente [-animado] em (87) seja 

agramatical. Mas deve-se considerar que, apesar de a sentença em (88) ser gramatical 

para o PB, a sentença em (87) não parece ser, conforme resultado de testes de 

gramaticalidade65. Para mim, a sentença em (87) seria melhor se houvesse continuidade 

como em (88). 

Em (87) e em (88), o ON ocorre em contexto sintático e semântico idêntico, (i) 

antecedente posição de sujeito da sentença matriz e (ii) antecedente com o mesmo traço 

[-animado]. Então, o que diferencia essas duas línguas que pareciam tão semelhantes? 

No capítulo 3, discuto a gramaticalidade da sentença em (88).  

É interessante perceber que as diferenças quanto ao licenciamento do ON entre o 

EE e o EQ são semelhantes às diferenças entre o PB e o PE. Será que a maior  liberdade 

na realização do ON seria uma característica das línguas românicas transplantadas? 

Alamillo e Schwenter (2007) estudam o ON no espanhol falado no México e chamam a 

atenção para o fato de esse fenômeno ter licenciamento diferente nas variedades do 

espanhol que mantiveram contato com outras línguas, como no México, no Paraguai e 

                                                
64 Segundo B&F (1994), quando o ON é correferente ao DP na posição de sujeito da sentença matriz com 
traço [+animado], a sequência é agramatical, como em (i): 

i.  O Joséi impediu a esposa [de matar ei]. 
  
65 Numa estrutura diferente a sentença parece boa, como em (ii). Agradeço a Rerisson Cavalcante pela 
contribuição. 
  ii.  Meu carro precisa lavar.  
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em Quito, da mesma forma que ocorreu com o português no Brasil. Não apresentarei os 

dados do espanhol do México, nem do Paraguai visto que o comportamento dessas 

variedades do espanhol é semelhante ao do EQ em relação ao EE.  

 

 

1.4.2.4 O Italiano 

 

 

 A lacuna na posição de objeto direto no italiano não ocorre livremente e, 

segundo Rizzi (1986), é uma ocorrência de pro e possui interpretação arbitrária. Essa 

CV é caracterizada pelos traços [+ humano, + genérica, + plural], conforme o exemplo 

em (89). 

 

89. Questo conduce ____ seguente conclusione.  

Isso conduz ____  à seguinte conclusão.                           (Rizzi, 1986: 501) 

 

 A única interpretação possível para a lacuna em (89), visto que não há 

antecedência, é la gente (as pessoas), cujos traços permitem uma leitura arbitrária.  

Outra propriedade do ON arbitrário, segundo Rizzi (1986), é o fato de só poder ocorrer 

em sentença com tempo genérico, que, geralmente, é expresso no italiano pela forma 

verbal no presente e no pretérito (cf. Cattaneo, 2007), enquanto o perfectivo que 

expressa um tempo marcado não licencia ON. O contraste de gramaticalidade 

considerando o tempo da sentença pode ser visto nos exemplos em (90).     

 

90. a. Il vento rende/ rendeva __ nervosi.  

 o vento deixapres / faziapret ____ nervosos 

 ?O vento deixa/deixava ____ nervosos.   

b. # Il vento ha reso __ nervosi.  

                        o vento deixou perfectivo ____ nervosos 

                           ?O vento deixou ___ nervosos.  

(Cattaneo, 2007:1-2) 

  

Rizzi (1986) afirma que o estatuto do ON arbitrário é um pro, em qualquer 

posição, que possui caso. Esse caso é checado pelo núcleo de uma categoria e o fato de 
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esse ON servir de antecedente para uma anáfora (91) e de controle para PRO (92), 

dentre outras evidências, reforça a sua proposta de que essa lacuna é realmente um ON e 

é projetada estruturalmente.  

 

91. La buona música riconcilia ___i com se stessii.  

‘A boa música reconcilia ___i consigo mesmoi.’       (Rizzi, 1986: 504) 

 

92. Questo conduce ____i  a [PROi] concluire quanto segue.  

‘Isto conduz ___ a PRO concluir o que segue’                 (Rizzi, 1986: 503) 

 

Como os índices demonstram, o ON tanto liga uma anáfora como em (91), 

quanto serve de controle para o PRO, como em (92), sem provocar qualquer alteração à 

leitura arbitrária. Em (91), o reflexivo marca [+plural], concordando com ON arbitrário, 

e a ausência de marca de número e pessoa da forma infinitiva em (92) garante a 

integridade dos traços do ON arbitrário.  

Para o PB, todas as sentenças apresentadas são gramaticais, porém as 

ocorrências de ON do italiano não são semelhantes as do PB. A contribuição desta 

exposição é fornecer mais um fator a ser investigado no PB, a relação entre entre o 

tempo verbal e a possibilidade de ON.  

 

 

1.4.3 O grego  

 

 

Giannakidou e Merchant (G&M, 1997) afirmam que no grego, embora seja 

como no inglês, por não permitir objetos nulos livremente em alguns contextos, o objeto 

pode ser omitido quando retoma um antecedente com leitura indefinida, como no EE, 

apresentado na seção 1.4.2.2. Assim, são gramaticais sentenças com ON, como em (93), 

mas não, como em (94), nos exemplos a seguir de Dimitriadis (1994). 

 

93. P: Foras palto? 

   ‘Usou casaco?’ 
 
 R: (*To) Forao. 
     ‘Usei ___/*-o.’                             
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94. P: Foras to palto sou? 

   ‘Usou o seu casaco?’ 
  
 R: *(To) forao to palto mou.     
      ‘Usei *___/-o.’              (Dimitriadis, 1994: 13) 
 
 
   

Em (93), o elemento retomado é indefinido, o que licencia o ON e bloqueia a 

realização do clítico. De maneira inversa, um DP com leitura definida só deve ser 

retomado pelo clítico e o ON não é permitido, como em (94). Nesses dois contextos não 

é possível uma escolha entre o clítico e o ON. O traço de definitude determina a 

categoria a ser utilizada, diferentemente do PB, em que o falante pode escolher entre 

uma categoria pronominal ou o ON.  

Embora ON e clítico não sejam formas variantes, Dimitriadis (1994) propõe que 

o ON do grego seja um clítico nulo, considerando a possibilidade de ocorrer em ilhas 

para movimento, como no espanhol. 

Giannakidou e Merchant (1997) propõem que o ON do grego é uma ocorrência 

de elipse de NP, por apresentar leitura disjunta em contextos de coordenação, uma 

proposta semelhante a de Cyrino (1997), conforme apresentado na seção 1.4.4. 

 

95. I Theodora mazepse deka fraules kai o Andreas poulise ___. 

‘Theodora colheu dez morangos e Andreas vendeu ___.’   (G&M, 1997: 3) 
 

 
Segundo os autores, a leitura da sentença em (95) é aquela em que os morangos 

colhidos por Theodora não são os mesmos vendidos por Andreas, ou seja, uma 

interpretação disjunta. Somente a realização de um clítico permitiria interpretar que os 

mesmos morangos teriam sido colhidos e vendidos, uma interpretação definida. As 

diferentes leituras provocadas pelo ON e pelo clítico levaram os autores a afirmarem 

que o ON é uma elipse de um NP. Mas por que não de DP? Eles dividem os 

determinantes em fracos e fortes. São fortes os determinantes que expressam uma 

leitura definida, incluindo os quantificadores universais, e são determinantes fracos os 

semi-quantificadores e numerais com valor indefinido. Enquanto os determinantes 

fortes são gerados no núcleo de DP, os determinantes fracos são gerados dentro de NP 

como adjetivos, conforme a representação na seção 2.5.2.5. Já que são elididos apenas 
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DPs fracos, ou seja, aqueles que não apresentam D, a categoria elidida não é o DP, mas 

o NP.  Nesta proposta, observa-se que é o tipo de determinante o fator relevante para o 

licenciamento do ON.  

 

 

1.4.4 Kinande 

 

 

 O kinande é uma língua bantu falada no Zaire que não permite livremente a 

ocorrência de ON. Segundo Authier (1989), a possibilidade de ON está relacionada ao 

traço de referencialidade do antecedente. O ON só ocorre com referência [+específica], 

como em (96). 

  

96. Na- abiri- anza [e] 

‘Eu passei a amar ____.’                      (Authier, 1989: 20) 

 

97. A-  a-  Ha [e] Arlete. 

 ‘Ela/ele deu ___ à Arlete.’         (Authier, 1989: 24) 

 

 Segundo o autor, essa CV pode ser substituída por pronome ou pelo DP 

realizado e é uma variável, por não ocorrer em contextos de ilha. A interpretação dessa 

CV requer que o referente seja conhecido pelo falante e pelo ouvinte, portanto, 

[+específico]. De acordo com exemplos apresentados, não há restrição quanto ao traço 

de animacidade.  

 

 

1.4.5  Baule 

 

 

 Larson (2002) afirma que, em Baule, uma língua do tipo Kwa, falada na Cote 

d’Ivoire, o ON é a única opção dos falantes diante de três condições: 

I. quando se refere à terceira pessoa com traço [-animado66]; 

                                                
66 Em baule animacidade inclui avolição. 
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II. quando ocorre na posição final da sentença; 

III. apenas certos verbos o licenciam. 

 

98. a.   A n kl`eli fluwa’n? (1)   b. Een, n kl`eli [e]. 

       ‘Você escreveu a carta’      ‘Sim,eu escrevi ___’  
(Larson, 2002: 1) 

 
99. a. A wunni fluwa’n?     b. Een, n wunni i. 

‘Você viu a carta?’         ‘Sim, eu  a vi .’ 
(Larson, 2002: 2) 

 

 Segundo o autor, ONs são licenciados com verbos que afetam o objeto direto 

como em (98), e bloqueados quando os verbos, como os de percepção em (99) não 

afetam o objeto. Essa restrição também foi percebida por Gianakidou e Papadopoulu 

(1997) para o grego. A interpretação do ON em Baule pode se dar através da retomada 

de um antecedente ou de um referente no contexto situacional, como no PB e em outras 

línguas.  

 

 

1.5 CONCLUINDO O CAPÍTULO 

 

 

Ao longo desta seção foram apresentadas características de algumas línguas 

quanto ao licenciamento do ON. Chamo a atenção para a semelhança encontrada entre o 

comportamento do EQ, do francês do Canadá e do PB, três línguas românicas 

transplantadas que apresentam diferenças da variante original.   

Os condicionamentos que as línguas apresentam para o licenciamento do ON 

serão considerados fatores para análise do PBR que realizo no capítulo 2 desta tese. São 

eles: 

a) Tipo de determinante que introduz o DP. 

b) Animacidade; 

c) Grade interna do VP; 

d) Posição do antecedente; 

e) Referencialidade; 

f) Tempo e aspecto verbal.  
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2 A ANÁLISE VARIACIONISTA 

 

  

Neste capítulo, apresento a descrição das estratégias de objeto direto correferente 

a um DP já mencionado no contexto discursivo, num corpus constituído de amostras de 

fala do dialeto rural de três comunidades do estado da Bahia. A análise que apresento 

neste capítulo é feita a partir da quantificação dos dados de acordo com a metodologia 

de base estatística desenvolvida pela Sociolingüística Variacionista (Labov, 1972; 

Tagliamonte; 2006; Scherre e Naro, 2003). O objetivo é identificar os aspectos 

lingüísticos e sociais que influenciam, condicionam ou restringem o uso das estratégias 

de objeto direto correferencial. 

A análise de cunho variacionista, que justifica o uso do corpus, é importante 

para que as hipóteses por mim levantadas sejam confirmadas ou refutadas, visto que me 

dará subsídios para identificar o estatuto do ON, bem como para identificar a trajetória 

do pronome ELE na função de objeto direto no PB, a partir da identificação dos 

contextos lingüísticos que licenciam ou restringem a sua realização. 

Além da análise dos dados, apresento, neste capítulo, a constituição do corpus, a 

metodologia utilizada no levantamento das ocorrências e uma comparação entre o 

português rural do Brasil e o de Portugal. 

 

 

2.1 O CORPUS 

 

 

O corpus base utilizado nesta pesquisa pertence ao projeto Vertentes do 

português rural do Estado da Bahia67 (UFBA), coordenado pelo Prof. Dr. Dante 

Lucchesi e do qual faço parte como pesquisadora. Seu banco de dados é constituído por 

amostras de fala de comunidades rurais afrodescendentes, de comunidades rurais 

etnicamente heterogêneas e por amostras de comunidades urbanas do município de 

Salvador, ainda em processo de constituição. Este projeto objetiva analisar a influência 

do contato entre línguas na formação do PB. 

                                                
67 Site: www.vertentes.ufba.br 
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Buscando atingir um dos objetivos desta pesquisa que é, entre outros, verificar a 

interferência do contato entre línguas na formação do português rural do Brasil, 

selecionei amostras de fala de três comunidades localizadas em dois municípios do 

Recôncavo Baiano, a saber: Sapé, formada essencialmente por indivíduos com 

ascendência africana; bem como a zona rural  e a sede do município de Santo Antônio 

de Jesus, estabelecendo um continuum em que de, um lado, se encontram amostras de 

fala que possivelmente guardam algum vestígio de uma aquisição imperfeita do 

português68 devido ao relativo isolamento em que vivem os falantes e, do outro lado, se 

encontram amostras de falda de indivíduos que mantêm contato com falantes do  dialeto 

falado na zona urbana, bem como outras normas lingüísticas, tendo em vista ser o 

município de Santo Antônio de Jesus um pólo comercial no interior do estado que 

recebe consumidores e empresários de vários lugares do estado, principalmente de 

Salvador. 

Foram analisados 12 inquéritos de cada uma das três comunidades perfazendo 

um total de 36 inquéritos, distribuídos em 3 faixas etárias, a saber: faixa I, de 20 a 40 

anos; faixa II, de 41 a 60; faixa III, mais de 60 anos.  

Além do corpus do Projeto Vertentes, analisei seis inquéritos do projeto Corpus 

Dialectal para o Estudo da Sintaxe (CORDIAL-SIN)69, organizado para estudar a 

variação sintática nos dialetos rurais de Portugal. Ao selecionar tais inquéritos, objetivei 

fazer uma comparação entre o dialeto rural brasileiro70 e o dialeto rural europeu. Deste 

corpus foram selecionadas entrevistas de 6 comunidades, duas localizadas ao norte de 

Portugal, Vila Praia de Âncora (VPA), Castro Laboreiro (CTL); duas na região central, 

Porto de Vacas (PVC) e Vila Pouca do Campo (VPC); e duas do sul, Porches (PAL) e 

Luzianes (LUZ).  

 Na seção seguinte, apresento a metodologia utilizada na seleção dos dados 

analisados nesta pesquisa.  

 

 

                                                
68 Sobre a aquisição imperfeita no português brasileiro, ver Lucchesi (2000, 2003). 
69 Disponível em: http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_corpus.php 
70 Preferi usar o termo brasileiro em vez de baiano em oposição ao termo europeu. 
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2. 2 A SELEÇÃO DOS DADOS  

 

 

  Nesta subseção, apresento a descrição do fenômeno investigado, bem como a 

fixação dos critérios utilizados na coleta dos dados.   

Como os objetivos principais deste trabalho são identificar o estatuto e os 

condicionamentos do ON, e, conseqüentemente, identificar a trajetória e os 

condicionamentos do ELE, no dialeto analisado, selecionei, no corpus, além dessas duas 

possibilidades de realização de objeto direto correferencial, DPs que se referissem a um 

termo já mencionado no discurso. Nos exemplos (1-3), apresento essas possibilidades. 

Como o corpus que utilizo é de fala, muitas vezes o antecedente está distante da 

ocorrência analisada, por isso faço um recorte mais amplo do corpus, e, para identificar 

os elementos analisados nos exemplos, utilizo o seguinte padrão: o antecedente está 

destacado em negrito e com o símbolo de correferência, o “i” subscrito; a ocorrência, 

também destacada em negrito e marcada com o símbolo de correferência, encontra-se 

com o verbo entre colchetes.   

 

1. ON: bem ali a diante vinha um rapazi de lá pra cá, o fi de “fulano”, você 

num [conhece ___i não]. (SP-09)71 

 

2. ELE: Seis e meia elai já tem que tá acordada, já arrumada na hora da 

escola, né. Sete e meia eu... [eu levo elai] lá em cima, vai. (SAR-02) 

 

3. DP:  INF: Passô um remédioi. Rita foi [pegá o remédioi], ela disse que 

[ia arrumá o remédioi ] para mim. (SAR-04) 

 

O trabalho com a variação lingüística exige que as variantes fixadas possuam o 

mesmo valor de verdade e a substituição de uma pela outra não provoque alteração no 

significado. A essa possibilidade a Sociolingüística chama de covariação estrita, como 

se observa nos exemplos em (4). 

 

                                                
71 Quanto à origem dos exemplos apresentados, nesta tese, utilizei o seguinte recurso de identificação: os 
exemplos retirados do corpus são seguidos pela indicação da comunidade e do número identificador do 
informante, por exemplo, (SP-01); exemplos retirados de outros trabalhos são seguidos pela referência; e 
exemplos criados por mim não terão qualquer indicação.    



 69 

4. a.  O (caso) de Joilso mesmo, diz que a mãe desmaiô quando viu a 

políça invadir, arrombaro a porta, a mãe num quis abrir, arrombô a 

porta e [tirô ___i] de cima da cama. A mãe pedia: “Não, pelo amor 

de Deus!”. (SAS-06) 

b.  O (caso) de Joilso mesmo, diz que a mãe desmaiô quando viu a 

políça invadir, arrombaro a porta, a mãe num quis abrir, arrombô a 

porta e [tirô elei] de cima da cama. A mãe pedia: “Não, pelo amor de 

Deus!”.   

c.  O (caso) de Joilso mesmo, diz que a mãe desmaiô quando viu a 

políça invadir, arrombaro a porta, a mãe num quis abrir, arrombô a 

porta e [tirô Joilsoi] de cima da cama. A mãe pedia: “Não, pelo amor 

de Deus!”.  

 

A substituição do ON pelo ELE em (4b), e por um DP em (4c) não provoca 

qualquer mudança de sentido. Dessa forma, afirma-se que as três estratégias são 

variantes. Porém, a verificação realizada em (4) revela a competência do pesquisador, o 

que muitas vezes não reflete a gramática dos informantes72.  Para que o trabalho siga os 

princípios da sociolingüística, o ideal seria a aplicação de testes de covariação aos 

informantes, mas, nem sempre isso é possível devido a diversos fatores. Diante da 

impossibilidade da realização desse procedimento, nesta pesquisa, para me manter fiel 

ao princípio de covariação estrita, procurei no corpus contextos semelhantes, em que 

ocorressem variantes distintas, como em (5), a fim de distinguir as ocorrências em que a 

variação entre as estratégias seja possível. Porém, saliento que não descartei nesta 

pesquisa os contextos em que a variação não seja possível, visto que o objetivo principal 

deste trabalho é verificar o estatuto do ON numa perspectiva da teoria gerativa e estes 

dados podem revelar fatos interessantes acerca da gramática dos falantes.  

 

5. a.  ON: (Sobre a casca do cacau)  

A gente tira ___i mod'e  mosquito da dengue.  Porque, às vezes, a 

gente [parte ___i],fica uns vasinho, aí, quando chove, eles enche 

de água. (SP-01) 

                                                
72 Para mim, o uso do ON em (4a) não é muito bom, mas para os informantes é, visto que é a forma 
utilizada por eles. Este comportamento revela que pesquisador e informante podem não compartilhar a 
mesma gramática e que o pesquisador, ao trabalhar com corpus, deve ser bastante cauteloso ao emitir 
juízo de gramaticalidade.   



 70 

 

b.      DP: Tempo... tempo de jacai, aí eles [acham jacai]. (SAR-02) 

 

c.      ELE: O cacaui é assim, que nem aqui na... na zona rural aqui, tem a... 

a secadêra de cacau sabe, a gente [tira elei] é... é parte, 

descaroça e aí ensaca. (SAR-03) 

 

Nos três exemplos em (5), as estratégias destacadas retomam um DP que possui 

o traço [-animado], com leitura genérica e em estruturas coordenadas. Essa constatação 

me permitiu verificar que as três estratégias podem ocorrer neste contexto73. Verifica-se 

a variação entre as estratégias ao se submeter os dados ao programa VARBRUL, pois 

seus resultados nos revelam o caráter variável ou categórico das estratégias74. 

Foram, então, selecionadas no corpus ocorrências de retomada de um DP na 

posição de objeto direto, ON, ELE, DP, que estivessem em covariação estrita, para uma 

análise sociolingüística, além de ocorrências de retomada em que fosse permitida 

apenas uma dessas estratégias, a fim de comparar o comportamento sintático do ON e 

do ELE. 

Discutidas as questões de seleção e de covariação das ocorrências, relaciono a 

seguir os contextos sintáticos descartados na análise, por não se caracterizar como 

ocorrências de ON, conforme definido no capítulo 1.  

 

I. Elipse de VP 

 

6. Num foi nem como um emprego, foi um favô mesmo que ela prestô a 

gente, então a gente fizemos de tudo também pra não decepcioná 

elasi como, graças a Deus, eu num [decepcionei ___i ].(SAS-08) 

 

 

 

                                                
73 Porém, nem sempre, isso é possível, então o pesquisador, com muita cautela, deve utilizar o seu próprio 
julgamento, considerando o seu envolvimento com os falantes do dialeto analisado. Quando o 
pesquisador é também o documentador, a convivência com os informantes lhe dá maiores chances de usar 
a sua intuição na formulação de hipóteses para o teste de covariação. 
74 Esse procedimento revela ao pesquisador situações em que o pesquisador, muitas vezes, não percebe 
somente comparando os dados. Aparentemente, a variação é possível, porém é restrita a alguns fatores, 
mas não a outros.  
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II. Antecedente oracional  

 

7.   DOC: Hum... sim, Dona Nieta... e [como foi]i, aí, pra vocês? 

INF: Num [sei ___i ] não. (SAS-06)   

 

III. ON como complemento de infinitivo, cujo antecedente é genérico ou 

indefinido e permite uma leitura passiva. 

 

8. a.  Não, aqui não tira leite pá [vendê ___] não. (SAR-07) 

b.  Não, aqui não tira leite para ser vendido não. 

 

9. a.  eu mesmo tô com um dente aqui pá [rancá ___].(SAS-03) 

b.  eu mesmo to com um dente aqui pá ser arrancado. 

 

Optei por retirar da análise construções como em (8) e em (9) pelo fato de, na 

posição do argumento interno dos verbos vender e arrancar, não ser possível, ou pelo 

menos ser estranha a presença de uma estratégia que preencha a posição, como em (10).  

 

10. a.  *Não, aqui não tira leitei pá [vendê elei] não.  

b.  *... eu mesmo ‘tô com um dentei aqui pá [rancá elei]. 

 

IV.  Infinitivo que expressa atividade 

Algumas sentenças também exibem verbos na forma infinita, mas não permitem 

leitura passiva visto que o seu sujeito é realizado.  

 

11. Quando é tempo de castanha aqui, a gente sai pela roça aí catano castanha, 

a gente assa, (...) pisa ela, limpa ela toda, faz o sacozinho...  a gente leva ô 

pá fêra aqui, pá [gente revendê ___ ] na fera. (SAS-03) 

 

Em (11), a sentença entre colchetes expressa a atividade e não o evento de 

vender os saquinhos de castanha. Não desconsiderei todas as ocorrências de adverbiais 

infinitivas introduzidas pela preposição para, visto que, quando o antecedente é 

[+específico], é possível a variação ON/PL, como em (12). 
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12. Aí eu falei pa ele pedí um atestado po médico [pa encostá elei]  que aqui 

encosta. (SP-05) 

 

Em (12), o antecedente com o traço [+referencial] permite uma leitura diferente da 

dos exemplos anteriores (8-11) e, por este motivo, foram computadas no corpus.  

 

V. Em resposta, com verbo idêntico à pergunta 

 

13. DOC: Mas eu tava conversando com Seu Almerindo. Tu conhece elei? 

INF: [Conheço ___i]. (SP-01) 

  

Neste contexto, o ON é mais livre nas línguas, pois a identidade verbal licencia a 

elipse do VP. 

 

VI. Em estruturas de alçamento75  

 

Essas estruturas, chamadas de easy-to-please, caracterizam-se pelo fato de o 

sujeito da sentença matriz resultar do alçamento do argumento interno da sentença 

infinitiva que complementa um adjetivo, como em (14).    

 

14. porque o tempo quente, a mercadoria fica melhó [de vendê ___].  

(SAR-01)  

 

Em (14), o DP na posição de sujeito da sentença matriz foi gerado na posição de 

argumento interno do verbo vender da sentença encaixada, o que não permite assumir 

tal lacuna como ON76.   

 

 

 

 

 

                                                
75 Nas estruturas de alçamento, um DP é gerado numa posição e depois é movido para outra posição a fim 
de atender EPP (Princípio de projeção estendida).  
76 A respeito do licenciamento dessa operação, consultar Ferreira (2000).  
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VII. Estruturas complexas77 

 

Neste contexto, o que normalmente se caracteriza como OD (Duarte, 1986, 

Figueiredo, 2004) é um DP requerido como sujeito do verbo de uma sentença encaixada 

que recebe caso acusativo do verbo da sentença matriz, conforme está demonstrado em 

(15). 

 

15. a. matô elei lá, que o cara [viu elei robar] de noite... (SAS-07) 

b.                 VP 
 

     V        GerP 
 ver 

                                   ACUS           DP       V 
          ele       robar 
     Agente 

 

 

Descartei sentenças como em (15) pelo fato de o DP analisado receber papel 

temático do verbo da sentença encaixada e, portanto, ser essencialmente argumento 

externo de tal verbo.  

 

16. Isso é uma planta de berrêberãoi!  Chama de tuquesa, né? Eu [achava 

___i muito bonito]. (SP-12) 

 

Em (16), o argumento interno do verbo achar é uma mini-oração, cujo sujeito é 

a lacuna, normalmente analisada como objeto direto pelo fato de receber caso acusativo 

do verbo devido à impossibilidade de seu predicador atribuir qualquer caso a seu 

argumento externo.  

 

 

 

 

                                                
77 Nomenclatura utilizada por Duarte (1986). Nesse tipo de construção, o DP recebe marcação 
excepcional de caso (ECM). Na teoria gerativa, chama-se Marcação Excepcional de Caso (ECM) quando 
um elemento predicador, como um verbo, atribui caso a um item que não é de fato seu argumento, mas 
sim de outro predicador, como nos exemplos em (15) e em (16). 
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2.3 O TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Após os dados terem sido selecionados, foram codificados e submetidos ao 

pacote de programas VARBRUL para tratamento estatístico e levantamento das 

porcentagens e dos pesos relativos, (Cf. Tagliamonte; 2006; Scherre e Naro, 2003). 

 Como optei por dar um tratamento estatístico aos dados de acordo com o modelo 

variacionista proposto por Labov (1972), segui os procedimentos pertinentes à teoria e 

fixei como variável dependente a realização do objeto direto correferencial a um DP já 

mencionado no contexto discursivo com três variantes: ON, ELE e DP, conforme os 

exemplos em (1-3) acima.  

A fim de identificar os condicionamentos estruturais que regem a escolha do 

falante por uma ou por outra estratégia, propus dez variáveis intralingüísticas, seguindo 

os condicionamentos observados nas línguas descritas no capítulo 1; e quatro 

extralingüísticas, para observar o encaixamento social do fenômeno.  

Nesta seção, preferi apenas elencar as variáveis fixadas e deixei para comentá-

las apenas durante a apresentação da análise dos dados na seção 2.5. Considerando a 

hipótese de que o ELE seria uma estratégia inovadora no dialeto rural afrobrasileiro, 

conforme Figueiredo (2004), estabeleci como variáveis sociais três aspectos: (i) a faixa 

etária dos informantes, a fim de verificar a trajetória do ELE no dialeto; (ii) a estada dos 

informantes por mais de 6 meses fora da comunidade, com o objetivo de verificar se o 

contato com falantes de outras normas lingüísticas estariam interferindo na 

implementação desta variável nos dialetos analisados; (iii) as comunidades, a fim de 

identificar a freqüência dessa variante em comunidades com características sociais 

distintas.  

Quanto às variáveis intralingüísticas, de acordo com o licenciamento do ON nas 

línguas, fixei dez contextos, dos quais o pacote de programas VARBRUL descartou 

quatro, os quais, na relação a seguir, estão destacados por um asterisco. São eles: 

a. *estrutura sintática em que a variável dependente ocorre; 

b. estrutura do DP – referente78; 

c. traço semântico do antecedente; 

d. *aspecto verbal; 

                                                
78 Na seção 2.5.2.4 apresento a diferença entre referente e antecedente, assumida por mim. 
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e. tipo de determinante presente no DP antecedente; 

f. função sintática do antecedente; 

g. natureza do evento - telicidade; 

h. referencialidade; 

i. *tempo verbal; 

j. *quantidade de categorias adjacentes ao verbo: argumentos ou adjuntos. 

 

Na seção seguinte, apresento a análise dos dados, bem como os fatos e as 

hipóteses que me motivaram a fixar tais variáveis explanatórias.  

 

 

2.4 A QUANTIFICAÇÃO DOS DADOS 

  

 

Nesta seção, apresento o resultado da análise quantitativa dos fatores lingüísticos 

e extralingüísticos investigados. A primeira rodada do VARBRUL, considerando as 

estratégias possíveis para se referir a um termo já mencionado no discurso, ON, ELE, 

DP, revelou um total 2014 ocorrências, em que o ON aparece com maior frequência, 

81% dos dados. Os 20% restantes estão divididos quase igualmente entre as outras 

estratégias, ELE e DP, como se vê na Tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição das estratégias de retomada do OD no corpus - PBR 

 

 A preponderância do ON sobre as demais estratégias é compatível com os 

resultados de Figueiredo (2004)79, em que o ON representa 72%; o ELE,  12%, e o DP, 

16%, do dialeto rural afrobrasileiro, e com os de Duarte (1986), que, no dialeto urbano 

de São Paulo, encontrou 63% de ON; 17%  de DP, 15% de ELE e 5% de CL (clítico).   

                                                
79 Para esta pesquisa, coletei 1755 ocorrências em 24 entrevistas, distribuídas entre 04 comunidades rurais 
afrobrasileiras: Helvécia, localizada no extremo sul da Bahia; Rio de Contas, na Chapada Diamantina; 
Cinzento, no semi-árido; e Sapé, no Recôncavo Baiano. Retomo, nesta pesquisa, apenas a comunidade de 
Sapé. 

 ON ELE DP Total 

Ocorrências 1529 192 174 1895 

Frequência 81 10 9 100 
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 Observando separadamente cada uma das comunidades, verifica-se que a 

distribuição das estratégias não segue o mesmo padrão. A maior freqüência do ON é 

encontrada na zona rural de Santo Antônio de Jesus (SAR), com 84% das ocorrências; e 

diminui na sede (SAS) desse mesmo município, com 75%. O ELE é mais freqüente em 

Sapé com 13% das ocorrências, enquanto o DP, com 16%, é mais freqüente na sede do 

município (SAS), conforme registra a Tabela 2. Os resultados, considerando as três 

estratégias, não permitem estabelecer relação de semelhança entre as comunidades 

estudadas. 

 
Tabela 2 – Distribuição das variantes nas comunidades  - PBR 

  

Considerando os resultados de Figueiredo (2004), em que propus ser o ELE uma 

estratégia inovadora e o ON a estratégia mais antiga no dialeto rural afrobrasileiro, 

pode-se dizer que a comunidade rural de Santo Antônio (SAR) é a mais conservadora, 

pois os números apresentados na Tabela 2 revelam que os seus falantes preferem, 

majoritariamente, o ON ao ELE. Os números referentes ao comportamento lingüístico 

da sede de Santo Antonio (SAS) revelam um fato bastante curioso: embora demonstre 

que essa comunidade seja inovadora quanto ao uso do ELE, com freqüência pouco 

maior que a média das comunidades, 11%, é mais frequente a realização do DP, o que 

pode revelar um comportamento de esquiva, comum a falantes que têm consciência do 

caráter pejorativo ou valorativo de determinados fatos lingüísticos. Interpreto essa 

preferência pelo DP como um comportamento de esquiva ao uso do ELE, uma variante 

não padrão, e ao uso do CL80, que embora seja uma variante padrão, não ocorre no 

corpus em momento algum. Quanto à comunidade de Sapé, os números revelam que o 

ELE e o ON são preferidos à estratégia DP. 

                                                
80 Assumindo a proposta de Duarte (1986), para a análise que realizou do dialeto urbano de São Paulo. 

ON ELE DP Total Comunidade 

No de ocor. / 

% 

No de ocor. / 

% 

No de ocor. / 

% 

No de ocor. / 

% 

Sapé 557/81 95/13 39/6 691 

SAR 647/84 51/7 74/10 772 

SAS 325/75 46/11 61/16 432 

Total 1529/81 192/10 174/9 1895 
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Nas análises que seguem, desconsidero a estratégia DP, por apresentar 

comportamento diferente das demais estratégias no que diz respeito à autonomia 

referencial. O DP não necessita estar ligado a um antecedente, como o ELE e o ON, por 

ter referência própria. Assim, por ser uma expressão referencial, é livre nos moldes da 

teoria da regência e ligação. De maneira diferente, o ELE e o ON são estratégias que, 

para serem interpretadas, precisam de um antecedente discursivo ou um referente 

situacional. O ELE é considerado uma categoria pronominal e o ON, ora tem sido 

considerado um pro, ora uma variável81, categorias que dependem de antecedência para 

serem interpretadas. Julguei necessária a coleta do DP a fim de confirmar ou refutar o 

caráter categórico das estratégias analisadas.  

Além desse recorte, outros foram necessários devido ao fato de que, para 

submeter os dados ao tratamento estatístico, não pode haver contextos em que as 

variantes sejam categóricas82.   Depois de descartar os contextos categóricos, chegou-se 

a um total de 1333 ocorrências a que foram submetidas ao pacote de programas 

VARBRUL. 

 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Nesta seção, apresento os dados referentes à análise dos fatores lingüísticos e 

extralingüísticos que condicionam o uso do ON e do ELE nas comunidades 

investigadas. As análises apresentadas aqui são de caráter variacionista e, portanto, as 

duas estratégias, ON e ELE, são colocadas em evidência e, em alguns momentos, a 

atenção está voltada apenas para o ELE, embora o objetivo deste trabalho seja investigar 

o estatuto do ON. Esta seção está assim organizada: em 2.5.1, apresento as variáveis 

extralingüísticas selecionadas como estatisticamente relevantes, a distribuição das 

estratégias nas comunidades e na faixa etária dos informantes; e, em 2.5.2, apresento os 

números referentes às variáveis extralingüísticas, obedecendo à ordem selecionada pelo 

Varb 2000.  Optei por iniciar pelas variáveis sociais, considerando que, para entender o 

                                                
81 A respeito das categorias vazias, ver a seção 1.2. 
82 Os contextos categóricos foram retirados da análise variacionista, mas refiro-me a eles sempre que 
necessário. A seção 2.5.2.1.1 é destinada à descrição desses contextos. 
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comportamento de alguns fatores lingüísticos, é importante cruzá-los com o resultado 

dos fatores extralinguísticos.  

 

 

2.5.1 Os dados e as comunidades 

 

  

A distribuição das estratégias nas comunidades aponta para o fato de que os 

falantes de Sapé e da zona rural de Santo Antonio de Jesus (SAR) apresentam 

comportamentos distintos. A retomada de um referente já mencionado no discurso pelo 

ELE é favorecida em Sapé, com peso relativo igual a .62, e desfavorecida em SAS, com 

.38. De forma inversa, o ON é favorecido em SAR e desfavorecido em Sapé, com .62 e 

.38 respectivamente.  Os números da Tabela 3 revelam ainda um comportamento 

semelhante entre a sede (SAS) e Sapé, embora os pesos relativos referentes à SAS 

estejam muito próximos à média, o ON é desfavorecido com .46 e o ELE é favorecido 

com .54.  Essa variável social foi a única selecionada como significativa pelo programa.  

 

Tabela 3 – A distribuição do ON e do ELE nas comunidades PBR 
 

  Nível de significância: .016  
  

Figueiredo (2004) analisou o fenômeno em foco em comunidades rurais 

compostas por afrodescendentes, sob a hipótese de que a ON fosse a variante 

predominante em variedades lingüísticas formadas em situação de contato entre línguas, 

de modo que implementação do ELE seria o resultado de um desenvolvimento recente, 

 Categoria Vazia  ELE Total 

Faixa etária Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Sapé 389 86 .38 64 14 .62 453 36% 

SAR 500 93 .62 37 7 .38 537 43% 

SAS 234 91 .46 23 9 .54 257 21% 

Total 1123 90 -- 124 10 -- 1247 100 
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posterior ao contato entre línguas que ocorreu durante o período de colonização no 

Brasil. Os resultados obtidos confirmaram essa hipótese. 

Dando prosseguimento à análise de 2004 e mantendo como um dos objetivos 

verificar a interferência do contato entre línguas na formação do PB, estendi a pesquisa 

a comunidades rurais não marcadas etnicamente e que se localizam na mesma região, 

estabelecendo entre elas um continuum que vai do maior ao menor contato dos falantes 

com outros dialetos.  Considerando o resultado obtido em 2004, era esperado encontrar 

um continuum quanto ao comportamento das variantes, maior uso do ON nas 

comunidades mais isoladas (Sapé) de um lado e, do outro, uso menos frequente dessa 

variante nas comunidades com uma relação mais estreita com os grandes centros 

urbanos. Contudo, Sapé, que deveria apresentar o maior índice de ON, devido a seu 

relativo isolamento, apresenta menor peso relativo .38, o que desfavorece seu uso,  

seguido por SAS e por SAR, com peso relativo igual .46 e .62 respectivamente. Esse 

resultado descontínuo contraria a hipótese da existência de um continuum no uso das 

estratégias, visto que a zona rural SAR deveria apresentar um comportamento 

intermediário, o que não se percebe na Tabela 3.  

Santo Antônio de Jesus83 é uma das mais importantes cidades do recôncavo 

baiano e a divisão entre a sede e a zona rural é marcada pelo forte desenvolvimento do 

comércio de roupas, móveis, gado e produtos agrícolas, na sede, o que atrai pessoas de 

diversas partes do estado e até mesmo do país. O povoamento dessa região se deu em 

torno de uma capela erguida em 1779, formando um núcleo urbano. A população 

cresceu e a cidade atraiu prestadores de serviços, negociantes, mascates, armazéns de 

secos e molhados. Em 1880, a região é elevada à categoria de Vila e é inaugurada uma 

estrada de ferro, por onde chegavam viajantes de toda parte para descarregar e receber 

mercadorias. Era frequente a circulação de jornais da capital, de Nazaré e de 

Maragojipe, o que dava dinamismo à população e a mantinha em contato com a norma 

lingüística escrita da capital. Diferentemente, a zona rural de Santo Antonio de Jesus, 

que embora mantenha contato com sede do município, vive mais isolada assemelhando-

se à comunidade de Sapé, formada essencialmente por afrodescendentes.  

A comunidade de Sapé é um dos distritos do Município de Valença localizado 

ao sul da região do Recôncavo Baiano. O acesso a esta comunidade se dá através de 

uma estrada de chão, que compreende aproximadamente 25 quilômetros, iniciando na 

                                                
83 As informações sobre o município de Santo Antonio de Jesus foram obtidas no site: 
http://www.prefeiturasaj.ba.gov.br/index.php?paginas_ler&cidade&id= 
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BR 101. Segundo os moradores da cidade, a comunidade se formou algum tempo após a 

assinatura da abolição dos escravos, com a doação de terras improdutivas e de difícil 

acesso aos ex-escravos, a fim de quitar dívidas com os então “trabalhadores”. Nessas 

terras, os ex-escravos construíram suas casas e formaram família, multiplicando o 

número de habitantes, que atualmente, na região de maior concentração, contam-se 100. 

Por muito tempo, essa região ficou isolada, inclusive sem energia elétrica e água e o 

contato com a vida urbana se dá, majoritariamente, através da televisão. Eles vivem da 

agricultura de subsistência e não têm o hábito nem a ambição de sair da comunidade em 

busca outro tipo de vida, formando, portanto uma comunidade bastante isolada em 

relação às demais.  As características das comunidades estão resumidas na 

representação em (17), formando um. 

 

17. >__________________________>_______________________> 

                Sapé                        SAR                                   SAS 

             [+isolada]      [+ isolada]                  [-isolada] 

[agricultura de subsistência]           [agricultura para comércio]        [comércio] 

    [+afrodescendente]       [sem marca étnica]            [sem marca étnica]  

[- contato com a norma culta]      [- contato com a norma culta]      [+contato com a  

   norma culta] 

 

Relacionando o isolamento e o contato dos falantes com a norma culta e com os 

números registrados na Tabela 3, observa-se que não ocorre continuum quanto ao uso 

das estratégias, contrariando as expectativas.  

Voltando à Tabela 3, pode-se dizer que o comportamento linguístico de SAS 

está mais próximo do de Sapé, quanto ao uso do ELE, uma variante considerada 

descrioulizante, do que de SAR, com .62, .54 e .38 respectivamente, embora minha 

hipótese apontasse para maior proximidade entre Sapé e SAR, devido ao menor contato 

que essas comunidades mantêm com a norma culta,  por serem essencialmente rurais. 

Uma explicação para esse resultado poderia ser encontrada através da análise da 

variável estada fora da comunidade, não selecionada como significativa 

estatisticamente pelo VARBRUL, ao analisar as três comunidades, mas que pode ser 

relevante para o entendimento do comportamento observado.  

A fim de verificar se a saída dos membros da comunidade poderia interferir 

significativamente no uso das variantes, submeti os dados de cada comunidade, 
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isoladamente, a rodadas extras do programa, buscando verificar diferenças e 

similaridades. Nessas rodadas, os resultados apontaram a variável estada fora da 

comunidade como significativa nas três comunidades, porém com níveis de 

significância diferentes. 

 

I. Em SAR, o fator estada fora da comunidade foi considerado relevante 

junto com mais dois fatores84, com nível de significância igual a .41.  

Estatisticamente, o ELE é favorecido85 nessa comunidade entre falantes 

que saíram da comunidade com peso relativo igual .64.  

II. Em Sapé, com nível de significância .053, com peso relativo igual .34, o 

ELE é desfavorecido entre os falantes que saíram da comunidade. É, 

portanto, favorecido com peso relativo .66 entre os informantes que 

nunca saíram ou ficaram fora da comunidade por pouco tempo.  

III. Em SAS, com nível de significância igual .41, a variante ELE, assim com 

em SAR, é favorecida entre os falantes que saíram da comunidade, com 

.57 de peso relativo. 

 

A rodada das comunidades isoladamente aponta uma diferença bastante 

significativa em relação à Tabela 3.  Na tabela, verifica-se um comportamento 

semelhante entre SAS e Sapé, o que pode parecer estranho considerando as 

características sócio-culturais das comunidades. Com a separação, observa-se que há 

uma semelhança relevante entre as duas comunidades de Santo Antônio de Jesus, o ELE 

é favorecido entre os falantes que saíram da comunidade, ou seja, que entraram em 

contato com outras normas lingüísticas, mas têm comportamento diferente da 

comunidade de Sapé86.  

 O comportamento e a trajetória das variáveis nas comunidades podem ser 

melhor compreendidos, ao olhar para a distribuição das variantes considerando a faixa 

                                                
84 São elas: posição sintática do antecedente e animacidade.  
85 Utilizo o termo favorecer de acordo com a Sociolingüística, para indicar a probabilidade da realização 
de uma variante em determinados contextos. Essa probabilidade é expressa em pesos relativos. Na 
literatura sociolingüística, a referência ao percentual de realização das variantes é feita através do termo 
frequência.   
86 Figueiredo (2004), ao comparar dados do português afrobrasileiro com os do português urbano (Duarte, 
1986), propõe que o ELE é inovador no PB e teria se difundido a partir dos dialetos urbanos. Os 
resultados encontrados nesta pesquisa carecem ser investigados mais detalhadamente, visto que apresenta 
indícios de que a hipótese de Figueiredo (2004) pode não representa a realidade. É necessário que seja 
empreendida uma análise do dialeto urbano seguindo os mesmos padrões que desenvolvo aqui. Este é um 
compromisso que pretendo assumir logo após a defesa desta tese.   
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etária dos informantes, uma variável selecionada como significativa pelo programa de 

quantificação, porém em nível distinto da seleção dos demais fatores (.016), com nível 

de significância igual a .033. 

  
Tabela 4 – A distribuição do ON e do ELE segundo a faixa etária  - PBR 

 

Nível de significância: .033  
 
 

A leitura vertical dos pesos relativos, na Tabela 4, revela um padrão ascendente 

do ELE da faixa III em direção a faixa I, .42, .48, .58.; um dado indicador de que o uso 

dessa variante tem se implementado à medida que os anos avançam. Porém, os números 

desta tabela reúnem dados de todas as comunidades e isso não dá uma visão real do 

comportamento de cada comunidade. Para evidenciar as particularidades de cada 

comunidade, cruzei os dados desta variável (faixa etária) com os da variável 

comunidades, a fim de traçar um perfil de cada uma delas.  

 
Tabela 5 – A distribuição  ON /ELE nas comunidades segundo a faixa etária  - PBR 
 
Comunidade Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total 
 Ocor % Ocor % Ocor % Ocor % 

ON 161 83 128 86 100 90 399 87 
PL 32 17 21 14 11 10 58 13 

SAPÉ 

Total 193 - 149 - 111 - 457  
ON 155 91 201 95 144 94 416 91 
ELE 16 9 11 5 10 6 40 9 

SAR 

Total 171 - 212  154  456  
ON 83 89 87 92 64 93 308 92 
ELE 10 11 8 8 5 7 26 8 

SAS 

Total 93 - 95 - 69 - 334  
ON 411 84 426 88 320 89 1123 90 
ELE 80 16 56 12 40 11 124 10 

TOTAL 

Total 457  456  334  1247  

 ON  ELE 

Faixa etária Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

Faixa I 399/457 87 .42 58/457 13 .58 

Faixa II 416/456 91 .53 40/456 9 .47 

Faixa III 308/334 92 .58 26/334 8 .42 

Total 1123/1247 90 -- 124/1247 10 -- 
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Os números da Tabela 4 apontam para a implementação do ELE e, na Tabela 5, 

este comportamento é confirmado de maneira mais acentuada. Sapé apresenta um 

padrão ascendente de uso do ELE da faixa III para a faixa I, .10, .14, .17, 

respectivamente, um comportamento semelhante ao encontrado em SAS, mas não em 

SAR, embora, ao se considerar a faixa III e a I apenas, percebe-se um aumento nos 

percentuais na faixa I.  

Do comportamento dos falantes em relação às variantes ON e ELE, segundo as 

variáveis sociais discutidas nessa seção, pode-se afirmar que:  

 

I. SAR e SAS comportam-se de maneira semelhante no que se refere ao 

condicionamento das variantes. Em ambas as comunidades, o ON é 

favorecido e o ELE desfavorecido; 

II. Em Sapé, o ON é desfavorecido enquanto o ELE é favorecido; 

III. SAS e Sapé apresentam um padrão de implementação do ELE mais 

evidente do que em SAR.  

 

Na seção seguinte, apresento os resultados referentes às variáveis lingüísticas e 

sempre que necessário retomo os dados apresentados nesta seção.  

 
 
2.5.2 As variáveis lingüísticas 

 
 

Seguindo a ordem de seleção do VARBRUL, apresento, nesta seção as variáveis 

consideradas significativas na escolha da estratégia de retomada de um DP na posição 

de OD. 

 
 
2.5.2.1 Função sintática do antecedente 

 
 

Nesta subseção, apresento a análise dos dados referentes à variável considerada 

pelo programa de quantificação como a mais significativa na escolha das estratégias de 

retomada de um DP na posição de OD. Os resultados apresentados na Tabela 6 são 

bastante relevantes para a proposta que apresento no Capítulo 3 acerca do estatuto do 

ON, visto que alguns fatores se revelaram categóricos quanto ao uso de uma ou de outra 
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estratégia. Nesta tabela, registro apenas os dados em que ocorre variação entre o ON e o 

ELE. 

A agramaticalidade de sequências como a em (18), discutida em inúmeros 

trabalhos87, levou-me a investigar o papel da posição do antecedente na escolha que o 

falante faz entre a lacuna e a realização pronominal. 

  

18. Joãoi disse que ninguém [beijou ___*i/j].  

(Farrel, 1987) 

 

Em (18), o ON encontra-se numa sentença encaixada e a correferência ao sujeito 

da sentença matriz resulta uma sequência agramatical.  Uma das explicações para tal 

agramaticalidade é o fato de o ON não poder ser ligado a um argumento que o c-

comande (cf. Huang 1984), por ser essa CV analisada como uma variável.  Porém, o 

próprio Huang (1984) reconhece que, em construções desse tipo, no chinês, a 

agramaticalidade é relativa considerando o contexto discursivo ou situacional, visto que 

a sequência em (18) é gramatical quando o ON busca sua referência fora da sentença. 

 Para a mesma sentença, Farrel (1997) propõe que a sua inserção em um 

contexto linguístico mais amplo, como em (19), permite a correferência do ON com o 

sujeito da sentença matriz e, por este motivo, não pode ser considerada uma variável, 

mas um pro88.   

 

19. Todo mundo diz que Maria beijou João depois do baile, mas ele insiste que 

ninguém beijou ___.  

(Farrel, 1987) 

 

Contudo, o contexto criado por Farrel (1987) deixa uma dúvida, seria o pronome 

ele na posição de sujeito o antecedente do ON ou seria o DP João realizado na posição 

de OD? Como se vê em (18), a correferência do ON com o sujeito da sentença matriz 

não é licenciada, isso me faz acreditar que seja o DP João que garante o licenciamento 

do ON.  E, se a minha intuição estiver correta, não há em (19) uma ocorrência de ON, 

                                                
87 Cf. Farrel (1987, 1990); Galves (1989, [2001]), Cyrino (1997), entre outros. 
88 Discuto a proposta de Farrel (1990) no capítulo 3.1.1. 
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mas uma ocorrência de elipse de VP, visto que há identidade entre o verbo que 

seleciona o DP antecedente (João) e o verbo que rege a lacuna89.  

Outra explicação para a agramaticalidade de (18) é fornecida por Galves (1989/2001), 

que também considera o ON como um pro.  Para ela,    

 
um objeto nulo pronominal só é legítimo nas línguas em que o domínio das 
dependências que derivam da Teoria Temática seja mais amplo que o 
domínio das dependências submetidas à Teoria da Ligação. (Galves, 2001: 
86)90 

 

Dessa forma, a sequência em (18) é agramatical, pois a cadeia formada entre o 

ON e o antecedente possui mais de um papel temático, tema e agente respectivamente. 

 Associando as relações/restrições temáticas às relações/restrições sintáticas 

apresentadas por Farrel (1987, 1990) e Galves (1989 [2001]), bem como a importância 

desse fator no licenciamento do ON no russo (cf. seção 1.4.1), decidi codificar os dados 

considerando a posição em que se encontra o antecedente. Fixei, inicialmente, como 

fatores desta variável dez posições, sujeito básico, sujeito de verbo inacusativo 

(derivado), sujeito de verbo copulativo91, objeto direto, objeto indireto, oblíquo, 

predicativo, genitivo, adjunto adverbial e tópico discursivo. Após a primeira rodada, 

devido ao comportamento categórico das estratégias, alguns fatores foram descartados. 

O caráter quase complementar na escolha das estratégias nas posições de sujeito básico 

e de objeto direto92 levou-me a descartar, após análise dos dados, a posição de sujeito 

como um possível antecedente para o ON. Não foram encontradas ocorrências que 

retomassem um DP na posição de predicativo. 

O resultado, após diversas rodadas do programa, pode ser visto na Tabela 6.  

 

 

 

                                                
89 Na seção 1.2, discuto as condições licenciamento de elipse.  
90 Discuto a proposta de Galves (1989, 2001) no Capítulo 3, na seção 3.1.1. 
91 Embora o sujeito de verbos copulativos seja derivado assim como o sujeito de verbos inacusativos, 
decidi separar as ocorrências em dois fatores distintos, considerando que a posição de onde são copiados 
esses sujeitos não é mesma. O sujeito de verbo inacusativo é copiado da posição de argumento interno 
que é satisfeita apenas por este DP, enquanto o sujeito de verbo copulativo é copiado de dentro de uma 
small clause, que é selecionada pelo verbo como argumento interno.  O DP copiado é um argumento 
externo do núcleo da small clause; sua relação com o verbo não é direta.  
92 Os resultados da primeira rodada apontaram que, quando o antecedente está na posição de sujeito, é 
mais alta a freqüência do ELE, 96%, e, quando o antecedente está na posição de objeto direto, é o ON a 
estratégia mais freqüente, com 95% das ocorrências. É importante ressaltar que enquanto os 4% 
referentes a retomada pelo ON na posição de sujeito correspondem a apenas 2 ocorrências, enquanto os 
5% de retomada pelo ELE com antecedente na posição de OD correspondem a 52 dados.  
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Tabela 6 – A distribuição das variantes de acordo com a posição do antecedente - PBR 
 

Nível de significância: .016  
 

No comentário acerca da Tabela 6, intercalo definições e análise dos dados a fim 

de que não haja dispersão do aspecto apresentado. 

Para a posição de sujeito, considerei três situações diferentes de acordo com a 

posição onde ele tenha sido conectado na derivação, sujeito básico, sujeito derivado e 

sujeito de verbo copulativo.  

 

I. Sujeito básico. Este tipo de sujeito é selecionado como argumento 

externo do verbo em spec de vP, conforme  a representação93 em (20b).  

 

20. a. João deu um presente à Maria. 

b.   vP 
 
 
    v’ 

                   DP 
                  João 

        dar + v94
                    VP 

      
 
                                                              DP   V’ 
                                                        um presente 
  
                                                                               V          PP 
                                                                            dar                  à Maria 

                                                
93  Conforme Radford (1997).   
94 Lê-se “vezinho”. 

ON  ELE 
Função sintática do 
antecedente Ocorr % 

Peso 
Relativo Ocorr % 

Peso 
Relativo 

Suj verbo 
copulativo  34/55 62 .12 21/55 38 .88 

Sujeito derivado 
91/120 76 .26 29 24 .74 

Oblíquo 
20/23 87 .43 3/23 13 .57 

Tópico 
66/72 92 .48 6 8 .52 

Objeto direto 
876/928 94 .57 52 6 .43 

Total 
1087/1195 91 -- 111/1195 14 -- 



 87 

Na representação em (20b), o papel temático do sujeito João é checado no 

núcleo de vP. Os verbos que permitem tal representação são os considerados 

verdadeiramente transitivos95. Entre esses verbos se encontram aqueles que exigem um 

DP como agente ou como experienciador96, porém nem todos os verbos que exigem um 

experienciador como argumento compartilham a representação em (20b)97.   

A análise quantitativa dos dados revelou que DPs conectados na posição de spec 

de vP não identificam o ON, visto ser categórico o uso do ELE correferente a um DP na 

posição de sujeito básico, como nos exemplos em  (21).  

 

21. a. Aí, elai num queria PROi explicá, [entregaro elai] na secretaria.  

 (SP-01) 

b. Elei ia matá outros policial ainda. Aí não tinha jeito. Os policial tinha 

de [matá elei]. (SP-01) 

c. elai trabralhô lá. Aí nesse trabalho lá foi muita gente daqui trabalhá 

lá, aí tinha uma senhora que chamava Pureza, que [conheceu elai] e 

gostô muito dela, aí chamô p’ela vim trabalhá no armazém daqui. 

(SAS-08) 

 

 Nos exemplos em (21), o antecedente do ELE é, sem dúvida, o agente98 da ação 

expressa pelos verbos explicar, matar e trabalhar, respectivamente, e, portanto, é 

gerado na posição de spec de vP. A substituição do pronome pelo ON torna 

agramaticais as sentenças, como ilustram os exemplos (22). 

     

22. a. Aí, elai num queria  PROi explicá, [entregaro ___*i/j] na secretaria. 

d. Elei ia matá outros policial ainda. Aí não tinha jeito. Os policial tinha 

de [matá ___*i/j]. 

                                                
95 Segundo Belleti e Rizzi (1991), o sujeito de um verbo transitivo possui as seguintes características: 
serve de antecedente para uma anáfora, conforme o princípio A; pode ser um pro arbitrário; encaixa-se 
em uma estrutura de causatividade, permite passiva verbal. 
96 Os verbos que exigem sujeito com papel temático de experienciador são chamados de verbos 
psicológicos. 
97 Cf. Belletti e Rizzi (1991). Segundo os autores, estes verbos estão divididos em duas classes 
considerando a posição em que o experienciador é gerado. Na seção 3.5.3 retomo as características desses 
verbos. 
98 A inclusão dos dados que retomam um DP na posição de sujeito reforça a idéia de que o ELE é 
favorecido pelo traço [+animado], visto que o sujeito básico de uma sentença recebe sempre o papel de 
agente, portanto [+animado]. 
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e. elai trabralhô lá. Aí nesse trabalho lá foi muita gente daqui trabalhá 

lá, aí tinha uma senhora que chamava Pureza, que [conheceu ___*i/j] 

e gostô muito dela, aí chamo p’ela vim trabalhá no armazém daqui.  

 
 O contraste entre os exemplos em (21) e em (22) parece ser devido tanto à 

posição em que foi gerado o antecedente, quanto à não-identidade temática entre o papel 

do antecedente (agente) e o do objeto retomado (tema), as mesmas restrições apontadas 

para a agramaticalidade observada em (18). 

   

II. sujeito derivado (verbo inacusativo). O DP, nesta situação, é gerado 

interno a VP, onde checa papel temático e, devido à impossibilidade de o 

verbo lhe atribuir caso acusativo, é copiado para a posição de spec de IP 

para checar caso nominativo. Como este tipo de sujeito é gerado em 

posição interna ao verbo, não sofre qualquer restrição de animacidade. 

 

23. a. Os rapazes/as peças chegaram. 

                  b.         IP 
 
 
      I’ 

                    DP 
 os rapazes 
              as peças 
     I      vP 

      chegaram  
 
 
                                                       v   V’ 
                                                       φ 
   
                                                                               V          DP 
                                                                             chegar 
       os rapazes 
                                                                                                     as peças 
 

 
 

 

Neste tipo de estrutura, embora os DPs os rapazes/as peças sejam o sujeito da 

concordância com o verbo, seu papel temático (tema) é checado internamente ao verbo.  

No corpus investigado, quando o antecedente se encontra numa posição semelhante à 
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demonstrada em (23b), o ELE, com peso relativo igual .78, é favorecido99.  Os 

exemplos em (24) ilustram a variação entre as duas estratégias neste contexto.   

 

24. a.  O caixãoi vai em cima do carro, e lá [bota ___i] na cova. JFN4 

b.  Aí a gente ficou aqui, foi ficano... e a mãe dela porque  proi veio 

aqui, um dia aqui, aí [eu conheci ___i] assim.  

c. a gente tira o limão, estira, espreme, tira o caroço, samêa nas lêra 

samêa espera né ele crescer até dá o ponto de rancá, a gente [ranca 

elei]. JMY5 

d.  Meu sobrim deu um tapa no meu fi, aí ele zangô. Parece que elei caiu 

aqui na casa de Maria, Maria [jogô elei] por ININT da cozinha, ali 

naquela venda. (SP-05) 

 

   Como se vê nos exemplos, o ELE retoma inclusive antecedentes com o traço [-

animado], como em (24c), assim como o ON retoma antecedente com traço [+animado] 

como em (24b). Essa variação é possível devido ao fato de o antecedente compartilhar o 

papel semântico com o objeto retomado, tema100. Parece ser esta a condição que permite 

o falante escolher entre o ON e o ELE. No Capítulo 3 retomo esta questão da identidade 

do papel temático entre o objeto retomado e seu antecedente. 

 

III. Sujeito de verbo copulativo. Este é mais um contexto de sujeito derivado. 

O DP que exerce a função de sujeito desses verbos é gerado como 

argumento externo101 de uma mini-oração e é copiado para spec de IP a 

fim de receber caso nominativo. Esse tipo de sujeito, assim como os de 

verbos inacusativos apresentados em (24), não sofre qualquer restrição 

                                                
99 Raposo (2004) aponta que pode haver uma diferença no licenciamento do ON quando o sujeito é básico 
ou derivado, porém ele descarta essa possibilidade. 
100 Considero, neste trabalho, que os DPs realizados como complemento oblíquo possuam o papel de 
tema, por não expressar volição, embora reconheça que esses DPs possam exercer outro papel temático. 
Exemplos desse tipo de DP podem ser vistos em (i) e (ii). 

i.  Maria gosta de João. 
ii. A mãe reza pra ela. 

101 Em (25), a agramaticalidade produzida pela substituição do DP as crianças pelo DP as rosas 
demonstra que a escolha desse não obedece ao critério de s-seleção. Segundo este critério, os núcleos 
lexicais selecionam semanticamente seus argumentos, o que assegura a relação semântica entre o núcleo e 
seus argumentos. A agramaticalidade então em (25) demonstra que os DPs na posição de sujeito de 
verbos copulativos não são seus argumentos, mas de predicadores gerados internamente a VP.    
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quanto ao traço de animacidade em relação ao verbo copulativo, mas 

sofre restrições do predicativo. 

 

25. a. As crianças/ *as rosas são risonhas. 

b.                                   IP 

                                                  

                                               DP                       I’ 
                                          as crianças                     
                                            as rosas                            
                                                               I                      vP 
                                                              são 
 
                                                                             v                     VP 
                                                                              φ 
 
   V                        SC102 
 ser 
  
   DP                 AdjP 
            as crianças        risonhas 
        as rosas 
 
                 predicação 

 

 Comparando o sujeito das sentenças em (20), em (23) e em (25), pode-se 

verificar que a sentença em (25) compartilha com a sentença em (20) o fato de o DP na 

posição de sujeito ter sido gerado como alvo de uma predicação, ou seja, é um 

argumento externo. A sentença em (23) compartilha com as em (20) e em (25) apenas 

fato de possuir um DP em spec de IP para satisfazer EPP, embora em (23) e em (25), 

esse DP tenha sido gerado internamente ao verbo. Em Spec de IP, os DPs os rapazes e 

as peças entram numa relação de concordância com o núcleo dessa categoria (I = 

chegaram), posição em que podem ter o caso nominativo checado da mesma forma que 

o DP na posição de sujeito da sentença em (20). Como se pode perceber, embora na 

forma realizada o sujeito dessas sentenças não apresente diferenças103, na sintaxe 

                                                
102 Lê-se small clause, que significa mini-oração. 
103 No PB, as sentenças como em (23) também podem apresentar diferenças na ordem dos termos, pois é 
bastante comum que o DP seja realizado na posição em que foi gerado, ou seja, na de argumento interno, 
como em: 
 i. Chegou os rapazes / as peças. 
 ii. Os rapazes /as peças chegaram. 
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apresentam particularidades que os distinguem significativamente. Foram retirados do 

corpus exemplos como os apresentados em (26). 

 

26. a.  DOC: A venda é de quem? 

INF: Ali, ó, essa aí. 

DOC: É dele? 

INF: proi É dele, [comprô ___i] na mão de claudienô.(SP-05) 

b.  DOC: E Fábio é registrado? 

INF: proi É resistrado. Quem [resistrô ____i]fui eu. (SP-01) 

c.  todo mundo fala que esse cacau híbridoi é o melhor que tem, é o 

vermelho, né? O povo é... [cultiva mais elei], planta mais ele, o cacau 

híbrido.  (SAR-03) 

d. (sobre Marinaldo) 

Elei é muntcho amigo, eu [conheço muntcho elei], mai eu num 

cheguei trabaiá não. (SP-08) 

 

Nos exemplos apresentados, tanto o ON quanto o ELE podem retomar o sujeito 

sem qualquer restrição do traço de animacidade. Em (26a) e em (26c), o antecedente da 

estratégia focalizada é [-animado] e, em (26b) e em (26d), é [+animado].  

 Ao estabelecer fatores distintos para os tipos de sujeitos, levantei a hipótese de 

que antecedentes na posição de sujeito derivado de verbo inacusativo, como em (23), 

favoreceria o uso do ON, considerando o fato de ele ser um argumento interno do verbo; 

enquanto antecedente na posição de sujeito de verbo copulativo, como em (25), 

favoreceria o uso do ELE, por não manter relações semânticas diretamente com o verbo, 

mas com um termo predicador, embora seu papel temático seja tema. O que se vê na 

Tabela 6 é que ambos os contextos podem favorecer o ELE, evidenciando a força do 

papel temático. Quando o antecedente se encontra na posição de objeto direto, os dados 

revelam que ON é favorecido, com peso relativo igual a .57 e varia com o ELE, cujo 

peso relativo é igual .43. 

 Quanto aos demais fatores, oblíquo e tópico, desfavorecem o uso do ON. O 

oblíquo (OBL) compartilha com o OD o fato de ser conectado internamente ao verbo e 

dele receber um papel temático que não exige volição104, porém o OBL é representado 

                                                
104 Esta característica me levou a considerar como tema o papel temático desses complementos, embora 
reconheça que o OBL possa receber outros papéis temáticos. 
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por um PP. Uma característica que o distingue do OD e que, provavelmente, seja 

responsável pelo favorecimento do ELE, com peso relativo igual a .57. Dentre as 

ocorrências de retomada de um DP na posição de OBL, apenas 3 foram realizadas pelo 

ELE e, em todas, (27a-b), o antecedente possui o traço [+animado]. Ocorrem também 

realizações de ON correferentes a DPs com traço [+animado], como se vê em (27c-d). 

Foram poucas as ocorrências de retomada da posição de OBL com o traço [-animado], 

apenas nove em que o DP é retomado por ON, como em (27e). 

 

27. a. (sobre os bandidos)  

se a gente é... maltratar uma pessoa dessa a gente só vai esperá o que 

delesi?  Entendeu? Tem que [vim tratano elesi] da maneira melhor 

possível,… (SAS-04) 

b. Aí gostô delai, aí [dexô elai], dano oportunidade, que ela já sabia um 

pôco, já tinha colocado ela no corte, mas num sabia tudo, lutá com 

essas máquina nem nada. (SAS-08) 

c. Que é por isso que cada dia que passa eu gosto daquele homei e 

[respeito ___i], e vô respeitá ele até o fim.  (SAS-08) 

d. DOC: Aí, quando ‘tá algum relâmpago vindo, cês ficam aonde, é em 

casa, é? 

INF: Fico. Eu fico no meu quarto, minha filha. Fico do pé a cabeça 

enrolada, poque eu num [gosto ___i], num quero nem [vê ___i]. 

(SAR-04) 

e. DOC: É bom muito quiaboi também, cê sabe disso, né?  

INF: É ele [num gosta ___i], mas eu [dô ___i]a pulso. (SAR-04) 
 

 
 O último fator, o tópico, favorece a realização do ELE, com peso relativo igual 

.52, um valor bastante próximo à média que é .50. Este fator se refere a um tópico 

discursivo, que não está presente na situação, (28a), ou que, no contexto linguístico, está 

bastante distante da ocorrência analisada, (28b), ou ainda, quando o DP está realizado, 

mas não pode ser o resultado de uma operação de topicalização, (28c).   
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28. a. DOC.: E, além de farinha lá... farinha lá faz quantas vezes no ano? 

INF: Agora... que a gente tá em fase de roça, mas a gente faz direto lá... 

Agora mesmo, daqui uns tempo, vai continuá direto, a gente tá com um 

bocado de roça lá... chegano agora. 

DOC: Vai plantá agora, é? 

INF: Não, já [tem prantada ___i] já.  

DOC: Quantas vezes dá no ano? 

INF: Ah! É em ano em ano, a farinha... 

DOC.: Ano em ano, é? 

INF: É, a gente [prantamo elai] hoje, só tá boa de rancá assim com aí 

leva um ano. (SP-04) 

b. (sobre o trabalho com os porcos) O povo [matava ___] e [trazia ___] 

pra mim. Aqui era só [pesá ___], fazê a conta, pagá. (SAS-11) 

c. Meu irmão mais velhoi, meu pai morreu, a gente fico com sete ano. 

Minha mãe ficô com sete filho. Foi quando eu me casei, eu [levei elei], 

ele me acompanhô.  (SAS-12) 

 

Em (28a), as duas ocorrências destacadas não possuem um referente explícito, 

mas apenas pressuposto, a mandioca, visto que a produção de farinha depende da 

plantação de mandioca. Como se vê nesse contexto, não há restrição quanto à escolha 

das estratégias, pois tanto o ON quanto o ELE são realizados livremente. Em (28b), o 

antecedente das três lacunas destacadas se encontra a seis turnos de distância das 

ocorrências apresentadas. Finalmente em (28c), o antecedente do ELE, se encontra 

numa posição de tópico, a sua função neste trecho é inserir um tópico discursivo novo, 

visto que o assunto anterior versava sobre duas meninas que a informante havia criado.  

Os contextos apresentados nesta seção demonstram que tanto o ON quanto o 

ELE podem variar. Na seção seguinte, apresento os contextos em que a variação não é 

permitida.  

 

 
2.5.2.1.1 As posições sintáticas categóricas 

 

Dos cinco contextos apresentados na Tabela 6 que permitem variação, 

relacionados na seção anterior, somente o de tópico não compartilha com os demais 
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duas características, (i) o fato de não se constituir um argumento e, (ii) estar numa 

posição atemática, embora seja o tema discursivo. A segunda característica não permite 

uma comparação equilibrada entre este fator e as demais posições que recebem papel 

temático; nem mesmo com a posição de adjunto adverbial, que apesar de não ser 

argumental, recebe papel temático da preposição que o introduz. 

Quanto às posições que não permitem variação, encontram-se argumentais: SU 

básico, OI, complemento nominal (CN); e não-argumentais: adjunto adnominal (ADN) 

e adjunto adverbial (ADV). No Quadro 3, apresento os números referentes a esses 

contextos categóricos, em que o ELE é a estratégia preferida, considerando o ELE e o 

DP.  São poucas as ocorrências em contextos categóricos, exceto quando o antecedente 

está na posição de sujeito, 53 retomadas pelo ELE e 02 pelo DP.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – O comportamento categórico das ocorrências 
 

Durante a seleção dos dados, inicialmente, estabeleci como antecedente105 o DP 

mais próximo à ocorrência analisada, porém, após verificar que DPs, em algumas 

posições, não estavam disponíveis para a correferência com ON, conforme o Quadro 3, 

abandonei esse procedimento. Passei, então, a considerar como antecedente, os DPs que 

se encontrassem numa posição que permitisse a variação entre as duas estratégias, 

independente da distância entre ele e a variante em análise.   

Quanto à análise dos dados referentes à retomada de um DP na posição de 

sujeito, a primeira rodada apontou que apenas 4% das 57 ocorrências, 02, foram 

realizadas pelo ON. Por que um número tão baixo de ON é licenciado neste contexto? 

As duas ocorrências estão apresentadas em (29).   

 
 

                                                
105 Cf. seção 2.5.2.4 diferença entre antecedente e referente. 

ON ELE DP 

Função sintática do 
antecedente Ocorr. Ocorr. Ocorr. 

SU básico - 53 2 

OI - 6 2 

ADN - 2 6 

ADV - 3 - 
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29. a.   DOC: E poque agora  proi vai po Hospital? 

INF: Poque, dificilmente, as muiéi já num PRO qué mai...  PRO tê 

assim criança den'de casa. Tá na hora, a gente [leva ___i ] pa 

Valença. (SP-04) 

  b.   (sobre os filhos pequenos)   

DOC: pro Acostuma mamando.  

INF: É, o caso é esse, minha filha, que a difilcudade que você passa é 

esse porque você tem que i(r) pa roça, você [tem que levá ___i]. 

(SA5-02) 

 
Dos dois únicos exemplos, apenas um realmente apresenta uma ocorrência de 

ON, (29a), visto que apenas o OD não é pronunciado. Para esta lacuna, há dois 

possíveis candidatos a antecedente: o DP crianças na posição objeto direto e o PRO (as 

muié), que se encontra mais próximo à lacuna. Pragmaticamente, o DP na posição de 

OD é descartado, resta então PRO que não compartilha com o ON o mesmo papel 

temático e se encontra numa posição que não serve como identificador do ON106. Então, 

considerei como antecedente o pro na fala do documentador na posição sujeito derivado 

(cf. definição em 2.5.2.1), uma posição que não apresenta restrição ao licenciamento do 

ON. Contudo, a interpretação dessa lacuna também pode ser devida somente a aspectos 

pragmáticos e discursivos107. Em um contexto sintático semelhante ao de (29a), 

verificam-se também dois prováveis candidatos a antecedente da lacuna, como se pode 

ver em (30). 

 
 

30. As duas irmãs fizeram muitas compras no shopping, mal conseguiam 

carregar os pacotesi.  Depois de comprar bastante, proj chamaram o 

motorista para [levar ___i/?j].  

 
Para a lacuna em (30), há dois DPs candidatos a antecedente, os pacotes e as 

duas irmãs. A melhor leitura é aquela que retoma o DP os pacotes, na posição de OD, 

                                                
106 Na primeira rodada dos dados, este procedimento não havia sido realizado.  
107 Ao testar as possibilidades referenciais da sentença em (29) sem a fala do documentador, dois 
informantes jovens interpretaram o verbo ter como existencial e consideraram que o antecedente seria o 
DP as crianças, imaginando que as mulheres poderiam não querer mais crianças em casa.   
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mas não aquele na posição de sujeito108. A retomada do DP as duas irmãs exige que a 

lacuna seja preenchida, ou por uma forma pronominal ou pela repetição do DP.  

Com base nesta análise, excluí a possibilidade de o ON em (29a) ter buscado a sua 

interpretação no PRO que o antecede imediatamente, o que me levou a enquadrar esta 

ocorrência em outro fator. A análise dos exemplos em (29) e em (30) foi bastante 

importante para a fixação do antecedente das ocorrências analisadas. Resta ainda uma 

ocorrência de ON com antecedente na posição de sujeito a ser comentada, aquela em 

(29a).  

Em (29a), como o ON e o provável antecedente não compartilham o mesmo 

papel temático, descartei pro como antecedente e considerei o tópico discursivo. A 

exclusão das duas ocorrências em (29), tornam este fator um contexto categórico em 

que só o preenchimento é possível. 

Foram encontradas seis ocorrências de retomada na posição de objeto indireto; 

em todas elas, o DP foi retomado pelo ELE. Essas ocorrências podem ser observadas 

em (31).  

 

31. a. Depois [ele já]... depois que ele (o filho) nasceu,  assim uns três meses, 

elei  num dava nada, depois que ele começô dá. Que eu disse a elei que 

[ia botá elei] na justiça. (SAR-04) 

b.  pro Tá trabalhano honesto ali, botô ali, ó... um aspiradozinho, uma 

brechazinha, o rapaz da oficina deu luz a elei. Já veio duas vez pá [tirá 

elei] dali...  (SAS-03) 

c. se meus filho tinha essa oportunidade porque eu num dá essa 

oportunidade pra elesi?  Eu tinha que [incentivá elesi], eu digo: “olha 

num é porque sua mãe não estuda... que vocês não vai estudá”. 

d.  Aquela coisa, sabe? Ela num... eu sempre dava conselho a elai poque 

eu já tava sentino as coisas, mas eu sempre [aconselhava elai], mas 

mesmo assim ela num...  num ôvia.(SAS-08) 

 

 

 

                                                
108 Não desconsidero que a situação possa licenciar o ON correferente com o DP as duas irmãs. Poderia 
haver no contexto a informação de que as duas irmãs desejassem voltar para casa. Estou analisando 
apenas a sentença realizada.  
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e.  (o sobre o proprietário do terreno]  

Aí eu vim de... de noite, aí a mulé teve menino e tal, e eu fiquei  sempe 

pagano a renda ____, né, ainda dava o dinhêro de renda ____i (a ele), 

fui  tirano a roça. Quano foi no fim do ano, aí eu [despachei elei]  

qu’eu num ia vortá, parei de pagá a El. (SAS-09) 

f.  A mulhé foi forte... morreu andano... Quando não tinha carro lá, vinha 

andano de lá atché aqui... Eu... ó, essa menina, quando eu falo hoje em 

dia, eu rezo prá elai e peço a Jesus Cristo que [bote elai] em bom lugá... 

que a mulhé foi dura... (SP-11) 

 
Uma conclusão precipitada a que se pode chegar da análise dos exemplos em 

(31) é que a realização do ELE é devida ao fato de o antecedente possuir traço 

[+animado]109, porém outras características devem ser consideradas, (i) o DP 

antecedente é introduzido por preposição; (ii) o papel temático (alvo/meta) que esse DP 

recebe do verbo ser diferente do papel temático (tema) da ocorrência analisada. A 

primeira característica não representa qualquer restrição à ocorrência do ON visto que, 

quando o antecedente é um OBL, o ON é licenciado, como visto nos exemplos em (27). 

Assim, parece ser a falta de identidade entre os papéis temáticos o fator responsável 

pelo não licenciamento do ON.  

Os primeiros resultados referentes à retomada na posição de ADN chamou a 

atenção pelo fato de favorecer a realização do ELE110, uma posição em que o DP 

antecedente teria sido conectado internamente a uma categoria, assim como os ODs, 

embora o papel temático seja distinto (posse, tema, respectivamente). Os dados que 

garantiriam tal favorecimento podem ser vistos em (32).  

 
32. a.  mas depois do que aconteceu com o pai delei, aí eu vim embora 

direto, aí minha vó me assumiu quando eu [tive elei]. (SAR-04) 

b.  Rapai, eu tenho uma menina que o nome dela é Carol. A mãe delai 

[botô elai] na bolsa escola, aí fez...  pá pegá o cartão dela... (SAS-03) 

                                                
109 Segundo Berlink (2000), os complementos dativos possuem traço [+humano] ou [+abstrato], como 
foram descartados os antecedentes com o último traço, permaneceram na análise quantitativa apenas os 
dados com antecedente [+ humano]. 
110 As 19 ocorrências na primeira rodada estavam assim distribuídas entre as estratégias: ON =7; ELE = 4; 
SN = 8. 
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c.  eu num tive condições de conhecê ele, num fui no estado delei... 

[pego elei] pela televisão e pelo rádio... ele fez e faz muita coisa pelo 

Brasil. (SAS-03) 

d. Porque um... um quando viu que a políçamatô o ôtro, aí, vingô! Ele 

disse que ia vingá a morte do irmãoi, que ele ia dá pa bandido pa 

podê acabá com as poliças que [tinham matado elesi
111]. (SAS-06) 

 

Substituindo o pronome pelo ON nos exemplos (32), observa-se que em dois 

deles a sentença se torna agramatical, ou pelo menos marginal, como demonstram os 

exemplos em (33). 

 
33. a.  *mas depois do que aconteceu com o pai delei, aí eu vim embora 

direto, aí minha vó me assumiu quando eu [tive ___i].  

b.  Rapai, eu tenho uma menina que o nome dela é Carol. A mãe delai 

[botô ___i] na bolsa escola, aí fez... pá pegá o cartão dela...  

c.  eu num tive condições de conhecê ele, num fui no estado delei... 

[pego ___i] pela televisão e pelo rádio... ele fez e faz muita coisa pelo 

Brasil.  

d. ?Porque um... um quando viu que a políça matô o ôtro, aí,  vingô! Ele 

disse que ia vingá a morte do irmãoi, que ele ia dá pa bandido pa 

podê acabá com as poliças que [tinham matado ___i].  

 
 O que é responsável pelo contraste de gramaticalidade observado em (33)? Uma 

análise mais detalhada das ocorrências de retomada neste contexto permitiu verificar dois 

comportamentos distintos, (i) quando o DP na posição de genitivo se constitui a única 

opção de retomada, a variação ON/ELE não é licenciada; (ii) quando há outras 

ocorrências do DP na sentença, a substituição pelo ON não compromete a sua 

interpretação. Um recorte no exemplo em (33b) demonstra mais claramente a 

impossibilidade de correferência de um ON com um DP na posição de ADN, como se vê 

em (34). 

 

34. *A mãe delai [botô ___i] na bolsa escola, aí fez...  pá pegá o cartão dela...  

                                                
111 Embora a informante tenha pronunciado o pronome no plural, o contexto discursivo indica que a 
informante se refere apenas a um dos irmãos. No relato, os dois irmãos foram mortos por policiais, porém 
o segundo só morreu depois que tentou se vingar da morte do primeiro.   
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 Comparando o exemplo em (34) com aquele em (33b), verifica-se que o índice de 

correferência não traduz a retomada adequada, considerando a agramaticalidade de (34).  

A interpretação do ON se dá através da correferência com o DP complexo uma menina 

que o nome dela é Carol. O mesmo comportamento pode ser observado quando ocorre 

um SN em vez de uma das estratégias de retomada.  

 
35. INF: O marido da minha filha é filho ININT.  

DOC2: É filho de quê?   

   DOC: proi É filho de quê?   
INF: Filho da velha Jorginaj. Acho que vocês já conhece ____i/j. 

DOC: Não. 

INF: Sabe, tu num conhece a velha Jorgina, não? 

 

 Em (35), parece haver um equívoco na interpretação da primeira lacuna, o 

documentador a interpreta como o pro na fala do documentador, afinal seu referente (o 

marido da filha) é o tópico discursivo, mas a intenção da informante é que a lacuna seja 

interpretada como o DP a velha Jorgina. A pergunta realizada, logo em seguida pela 

informante, parece esclarecer que a informação desejada era saber era se o seu 

interlocutor conhecia a velha Jorgina, e não o marido de sua filha (pro).  

 Nos exemplos em (36), são apresentadas algumas ocorrências de ON que, 

inicialmente, considerei correferentes ao DP na posição genitiva. 

 
36. a.  CIRC: [Esse terrenoi]top aqui mesmo, a divisa [dele]gen é lá adiante, 

daqui inté lá em cima da pista baxô por vinte e cinco conto. Num 

foi? 

INF: Vinte e cinco que ele [compro ___i]. (SAR-09) 

  b.  INF: ele trouxe [um...i]tema tá com o menino aprontando mesmo... 

DOC: E a mãe [___gen]? 

INF: A mãe [deu ___i], a mãe me entregô. (SAR-10) 

 c.   foi ladrão! Aí chegô, atirô [no veioi]obl e robô o dinhêro [do veio]gen 

todo e [matô ___i]. O véio ficô lá espichado. (SP-09) 

 
Em (36a), a correferência do ON se dá ao DP esse terreno na posição de tópico, 

pois sem a realização desse DP a sentença seria agramatical, como se pode observar em 

(37a). Em (36b), o DP que serve como antecedente para a lacuna contém uma elipse 



 100 

nominal que é interpretada com a continuação da sentença, ou seja, o DP pode ser 

interpretado como um menino. A ausência dessa parte da sentença também não permite 

a leitura da lacuna, como se vê em (37b). O mesmo comportamento pode ser observado 

na comparação entre (36c) e (37c).  

 

37. a.  CIRC: A divisa desse terreno é lá adiante, daqui inté lá em cima da 

pista baxô por vinte e cinco conto. Num foi? 

INF: Vinte e cinco que ele [compro ___i]. (SAR-09) 

b.  *A mãe ___i [deu ___i], a mãe me entregô. (SAR-10) 

 c.   *foi ladrão! Aí chegô e robô o dinhêro do véioi todo e [matô ___i].  

 
 Considerando os fatos acima descritos, na identificação do antecedente, passei a 

verificar se realmente era a última menção do DP que permite correferência à estratégia 

analisada ou se haveria outro DP disponível para a identificação do ON ou do ELE, 

como já havia percebido na análise do sujeito básico como antecedente para o ON. 

Na primeira quantificação dos dados, na posição de adjunção a VP foram 

encontradas seis retomadas, três pelo ELE, (38a-c), quatro pelo ON, (38 d-f).  

 
38. a. INF: Ele já foi casado a  primeira vez, pro largô a mulé, pro pegô 

outa e essa  outa mora mais elei. 

  DOC: Assim tu não liga não? 

 INF: Não, que eu não [conhecia elei] não…(SP-01)  

b. Aí, depoi foi ino, ele escondeno, diz ele que era mentira. Aí teve uma 

mulé mermo gritô na cara dele: você tá112 com elai, na verdade você tá 

com elai e você qué até comprá casa pa [botá elai]. (SP-01) 

c.  Não, na hora que a gente fô, eu vô inté ali mais ela, tem vez que eu 

[levo ela] inté ali onde eu desço. (SAS-07) 

d. O negão chegô ali, pegô o filho de João, bateu. Aí, os menino correu 

atrás ____i pa [pegá ____i] (SP-01) 

e. DOC: Eu vi que eles desceram correndo aqui. 

INF: Foi. Aí, desceram aqui atrás delei correndo [pa pegá ___i]. (SP-

01)  

 

                                                
112 Utilizado como morar/viver. 



 101 

f. DOC: Mas, só fez correr atrás dos meninos. 

INF: Correu atrás ___i, num [pego ___i] poque os menino num esperô. 

(SP-01) 

 

  Embora as duas estratégias tenham sido encontradas correferentes a um DP 

nesta posição, a substituição do ELE, nas sentenças em (38a-c), não varia com ON, 

como em (39), mas a substituição do ON pelo ELE é possível, como (40).   

 

39. a. INF: Elei já foi casado a  primeira vez, pro largô a mulé, pro pegô 

outa e essa  outa mora mais ele. 

  DOC: Assim tu não liga não? 

       INF: Não, que eu não [conhecia ___i] não… (SP-01) 

b. Aí, depoi foi ino, ele escondeno, diz ele que era mentira. Aí teve uma 

mulé mermo gritô na cara dele: você tá com ela, na verdade você tá 

com ela e você qué até comprá casa pa [botá ___]. (SP-05) 

c.  Não, na hora que a gente fô, eu vô inté ali mais ela, tem vez que eu 

[levo ___] inté ali onde eu desço.  

 

40. a. O negão chegô ali, pegô o filho de João, bateu. Aí, os menino correu 

atrás ____i pa [pegá elei] (SAS-07) 

 b. DOC: Eu vi que eles desceram correndo aqui. 

INF: Foi. Aí, desceram aqui atrás delei correndo [pa pegá elei].(SP-

01) 

c. DOC: Mas, só fez correr atrás dos meninos. 

INF: Correu atrás ___, num pego elesi poque os menino num esperô. 

(SP-01) 

 

O contraste apresentado entre as sentenças em (38), (39) e (40) é semelhante ao 

encontrado na análise dos dados de ADN. A falta de variação ON/ELE justifica-se pela 

impossibilidade de um DP numa posição adjunta não estar disponível como antecedente 

do ON. Observa-se que, quando o DP na posição adjunta é a primeira menção, como em 

(38c), não há outro possível identificador para a lacuna. Em (38b), há outra menção do 

DP, mas se encontra numa posição que serve de antecedente para o ON. Daí a 

impassibilidade de variação ON/ELE.   
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Dos dados em (38), constituem-se verdadeiros casos de retomada da posição 

adjunta ao verbo apenas os exemplos em (38d-f), pois a retomada se dá apenas através 

do ELE.  Em (38a-c), o ON busca seu antecedente em outra posição: em (38a) retoma o 

pronome ele, um sujeito derivado, e, em (38b) e em (38c), o antecedente é o tópico 

discursivo.  

 Fica para análise e discussão nas seções 3.3 e 3.4 a seguinte questão levantada a 

partir da descrição dos dados feita nesta subseção: Que fatores estão envolvidos na 

impossibilidade de ocorrência de ON correferente a DPs nas posições de sujeito básico, 

OI, ADN, CN e ADV? 

 

 

2.5.2.2 Traço semântico do antecedente 

  

 

 Nesta subseção, concentro minha análise, principalmente, na investigação do 

ELE a fim de demonstrar que esta é uma estratégia disponível para retomar 

antecedentes com traço [-animado], procurando encontrar um argumento a mais em 

favor de que a animacidade não é um fator categórico na escolha pelo ON ou pelo ELE. 

Diversos trabalhos sociolingüísticos e gerativistas sobre o PB (Duarte (1986); Cyrino 

(1997); Bianchi e Figueiredo Silva (B&FS, 1994); Ferreira (2000); entre outros) e, mais 

especificamente, sobre o dialeto rural afro-brasileiro do estado da Bahia, Figueiredo 

(2004), atestam ser este traço semântico um dos condicionamentos mais relevantes na 

escolha da estratégia de retomada de um DP já mencionado no discurso. As pesquisas 

gerativistas se concentram, principalmente, em explicar o contraste de gramaticalidade 

que ocorre quando o ON se encontra numa sentença encaixada113 e é correferente com o 

sujeito da sentença matriz que o c-comanda. Em várias línguas o ON é bloqueado, como 

no espanhol de Quito (S&Y, 1988), no chinês (Huang, 1984, 1991), no kinande 

(Authier, 1989), como demonstram os exemplos em (41). 

 
41. a.  Mi carro necessita que  le *Ø lave. 

“Meu carro necessita que lave *___/-o.”               
(S&Y, 1988: 516) 

 
 

                                                
113 Sobre sentença encaixada, ver nota 51.  



 103 

b. Arletei  a-    ka- lengekanaya ati  na-  abriri-  anza ___ *i/j. 

  “Arlete acha que eu passei a amar ___*i/j”    
(Authier, 1989:23) 

 c.  *Zhangsani xiwang Lisi keye kanjian ____i 
  “*Zhangsani espera que Lisi possa ver ___i” 

(Huang, 1984: 538) 
 

A agramaticalidade das sequências nos exemplos em (41) é normalmente 

explicada pelo fato de o ON ser uma variável e, portanto, não poder ser correferente 

com o sujeito da sentença matriz, visto que uma variável deve se correferir a um DP 

numa  posição A-barra, o que não ocorre nos exemplos em (41). Porém, no PB, existem 

algumas construções em que o ON é licenciado em contexto semelhante, diferenciando-

se dos exemplos em (41) apenas pelo fato de o antecedente possuir traço [-animado], 

como o exemplo em (41a); quando o antecedente possui o traço [+animado], ocorre 

agramaticalidade da mesma forma que os exemplos em (41b-c). Exemplo desse 

contraste é oferecido por Bianchi & Figueiredo Silva (1994), doravante B&FS.  

 
42. a.  Essa garrafai impede que as crianças abram ___i sozinhas. 

b.  *O Joséi sabe que a Maria gostaria de conhecer ___i. 

(B&FS, 1994) 

  
 Considerando as sequências em (42), parece que o contraste de gramaticalidade aponta 

para a importância do traço de animacidade no licenciamento do ON. Em (42a), o 

antecedente possui o traço [-animado] e a sentença é boa; já em (42b), como nos 

exemplos em (41b-c), o antecedente possui o traço [+animado] e a sequência é 

agramatical. Embora, em (42a), seja aplicada a operação de concordância entre o DP 

sujeito e o verbo, esse DP não possui o traço necessário para que possa ser o agente do 

evento expresso pelo verbo impedir. Esse DP não expressa volição, nem controle da 

ação, características necessárias para que um DP seja interpretado como agente, como 

ocorre em (42b).  

Da análise desses exemplos uma questão deve ser proposta: seria realmente o 

traço de animacidade o responsável pelo contraste de gramaticalidade expresso 

nos exemplos em (42), ou haveria entre elas alguma diferença estrutural, resultado 

de uma operação sintática que se reflete dessa forma? Retomo essa questão no 

capítulo 3.  
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Pesquisas sociolinguísticas acerca de dialetos urbanos e rurais também atestam a 

importância deste fator na seleção da estratégia de realização do objeto direto retomado. 

Na Tabela 7, apresento os números referentes ao fator animacidade no dialeto urbano 

(Duarte, 1986: 26) e no dialeto rural afro-brasileiro (Figueiredo, 2004: 115).  

 
Tabela 7 -  As estratégias de retomada no dialeto rural afrobrasileiro e no dialeto urbano 

      
 

Para a retomada do DP na posição de OD, o dialeto urbano conta com três 

estratégias, clítico (CL), ELE, ON. Duas delas são favorecidas pelo traço [+animado] do 

antecedente, o CL (78%) e o ELE (92%), e, no dialeto rural afrobrasileiro em que há 

apenas duas estratégias disponíveis (ELE, ON), o traço [+animado] favorece a 

realização do ELE. O ON é amplamente favorecido pelo traço [-animado] do 

antecedente nos dois dialetos, 76% no urbano e 73% no rural afrobrasileiro. Em ambas 

as pesquisas são consideradas construções em que o DP analisado não é propriamente o 

objeto direto (argumento interno) do verbo que lhe atribui caso acusativo. São 

construções consideradas complexas, em que há ECM114 para sujeito, como nos 

exemplos a seguir de Figueiredo (2004). 

 
43. a.  DOC: E no dia dos namorados, ‘cê já ‘tava com elai?  

INF: Já. 

DOC: E aí? Deu presente? 

INF: Fui numa loja que tem aqui na frente. Que eu não queria i(r) pra 

rua dia de sábado. Aí eu mandei [elai escolhê uma] que depois eu 

pegava. (SAR-02)  

                                                
114 Ver nota 77.  

CL ELE ON 

Dialetos Quant [+anim] [-anim] [+anim] [-anim] [+anim] [-anim] 

ocorr 76 / 97 21 / 97 281/304 23/304 293/1235 942/1235 Dialeto urbano de  

São Paulo  

(Duarte, 1986) % 78 22 92 8 24 76 

ocorr - - 180/213 33/213 341/1261 920/1261 Dialeto rural afro-

brasileiro (BA) 

(Figueiredo, 2004) % - - 85 15 27 73 
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b. Você colhe ele, ele tem aqueles dente, aqueles cachoi, você quebra 

[eles sem folha], leva prá casa, chega em casa você destala ele, tira o 

talo joga fora e pega ele e bota no só. (SP-06) 

(Figueiredo, 2004:116) 

 

Em estruturas como as destacadas em (43), o uso do ELE nas duas pesquisas 

citadas é bastante favorecido115, principalmente nas sentenças como em (43a), onde o 

pronome é o sujeito da sentença encaixada, uma posição que, normalmente, abriga o 

argumento externo do verbo, cujo traço semântico é, predominantemente, [+animado] 

por ser o agente da ação verbal.   

Em (43b), o argumento interno selecionado pelo verbo é uma mini-oração, da 

qual o pronome é o sujeito. Como o predicador dessas construções, geralmente, não 

seleciona agente, não há qualquer restrição de animacidade, mas o ELE é favorecido. 

Isso revela que parece não ser o traço de animacidade o fator relevante, mas a função de 

sujeito do DP, que nessas construções é também argumento externo de um predicador, 

um AP ou um PP. Dados como os de (43) foram retirados da quantificação final desta 

pesquisa, conforme determinado na seção 2.2.  

Na Tabela 8, apresento a distribuição das estratégias de retomada de DP na 

posição de OD em relação ao traço de animacidade do antecedente, desconsiderando 

estruturas como as (43), conforme determinado no capítulo 1.  Mais uma vez, como se 

vê na tabela, estatisticamente, o ON é favorecido pelo traço [-animado] do antecedente, 

com peso relativo .58, e, ao contrário, o ELE é favorecido pelo traço [+animado], com 

peso relativo .70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 No dialeto urbano (Duarte 1986) e no rural afrobrasileiro (Figueiredo, 2004), construções como em 
(43a) favorecem o uso do ELE com frequência igual 77% e 61%, respectivamente; bem como 
construções como em (43b), com frequência igual 41% e 34% respectivamente. A freqüência dessa 
estratégia nos dois corpora: no dialeto urbano, 15%, e dialeto rural afro-brasileiro, 14%. 
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Tabela 8 – O ON e o ELE segundo o traço semântico do antecedente no PBR 
 

 ON  ELE 

Traço semântico 
do antecedente Ocorr % 

Peso 
Relativo Ocorr % 

Peso 
Relativo 

[+animado] 274/349 79 .30 75/349 21 .70 

[-animado] 836/885 94 .58 49/885 6 .42 

Total 1110/1234 90 -- 124/1304 10 -- 

Nível de significância: .016  
 

  
A Tabela 8 registra que o ELE, embora seja desfavorecido, apresenta peso 

relativo (.42) bem próximo à média probabilística que é .50, em  sentenças que retoma 

um DP com traço [-animado]. Este comportamento revela que o ELE, além do traço de 

nominativo116, estaria perdendo, nas comunidades analisadas, traços que o 

identificariam como [+animado] ou até mesmo [+humano].117 Os exemplos a seguir 

ilustram esse uso nas comunidades.  

 

44. a.  DOC: Você faz o que com o cacau, poda? 

   INF: É o cacaui a gente poda ___, [clona elei], é aduba ___.(SAR-03) 

 

b. Tarrafai é um... um negóço grande de cordão. Aí, a gente [joga elai 

den’ d’água], aí ve... pega o pêxe. (SAR-07) 

 

c.  antigamente, eu, a senhora podia pegá um pedaço de toicinhoi, 

[salgava ele]i, botava lá, ele levava oito dia, quinze dia. (SAS-11) 

 

Em (44), o ELE retoma antecedentes com traço [-animado]. Em (44ab), a 

retomada é de um DP com traço [+genérico], um traço que, segundo Figueiredo (2004), 

no dialeto rural afrobrasileiro, favorece o uso do ON. Os dados referentes à 

referencialidade do antecedente são apresentados na Tabela 11 na seção 2.5.2.2, porém, 

                                                
116 O traço que identificava o ELE como nominativo perde força no momento em que o pronome deixa de 
exercer apenas a função de sujeito e passa a exercer também a função de OD. Essa dupla possibilidade faz 
com que o pronome ELE receba caso de acordo com posição onde é gerado.   
117 O ELE estaria passando por um processo de gramaticalização, ou seja, estaria perdendo traços 
significativos que o particularizariam como nominativo e como [+animado]. 
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antecipo que diferem dos encontrados no dialeto rural afrobrasileiro, pois o ELE é 

favorecido quando o antecedente é [+genérico], com peso relativo igual a .59. Em (44c), 

o ELE retoma um DP referencial, porém com traço [-específico]118.  

  A fim de verificar se realmente está ocorrendo mudança no comportamento do 

ELE, cruzei os dados referentes à animacidade com o fator faixa etária, uma variável 

que revela a trajetória das estratégias no tempo, de acordo com os pressupostos da 

Sociolingüística Quantitativa. Os resultados desse cruzamento estão registrados na 

Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Animacidade versus faixa etária  - PBR 

 

Como se vê na tabela, em geral, a freqüência do ELE, independente do traço 

semântico do antecedente, é bastante reduzida. Quando o ELE retoma antecedentes com 

traço [-animado], a sua freqüência cresce à medida que a faixa etária dos informantes 

diminui, 2%, 4% e 10%, respectivamente. Isso revela que o ELE com traço [-animado], 

nesse dialeto seja inovador, visto ser favorecido na faixa dos indivíduos mais jovens.  

A fim de refinar esta análise, cruzei os dados da variável animacidade com a 

variável posição sintática do antecedente, buscando verificar a freqüência do ELE 

quando retoma um DP na posição de OD. Das 953120 ocorrências disponíveis para o 

cruzamento com as ocorrências do fator posição de OD, 79% possuem o traço [-

animado].  

 
                                                
118 Segundo Figueiredo (2004), no dialeto rural afrobrasileiro, o traço [-específico, +referencial] favorece 
o uso do ON com peso relativo igual a .58 e o traço [-referencial] favorece ainda mais o uso do ON com 
peso relativo .64.     
119 Os percentuais relacionados nesta coluna se referem ao total de ocorrências, considerando os totais 
distintos para os traços [+ animado]. 
120 A diferença na quantidade de ocorrências com antecedentes na posição de OD se deve ao fato de o 
cruzamento apresentado na Tabela 10 ter sido realizado através do TSORT que utiliza, como entrada, o 
arquivo de extensão .cor, que contém todas as ocorrências do corpus, inclusive as descartadas.   

Faixa I Faixa II Faixa III 
Estratégia OCOR  %119 OCOR  % OCOR  % 

[+anim] 26 19 27 34 22 16 
ELE [-anim] 32 10 13 4 4 2 

       
[+anim] 110 81 52 66 112 84 

ON [-anim] 281 90 359 97 196 98 
       

[+anim] 136 100 79 100 134 - 
Total [-anim] 313 100 372 100 200 - 
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Tabela 10- Animacidade versus faixa etária com antecedente na posição de OD  

 

Os números importantes para a hipótese de que o uso do ELE para retomar 

antecedentes com traço [-animado] é inovador estão em negrito e informam que a 

variante ELE está pouco disponível para os falantes mais velhos, com apenas 1%; sua 

freqüência aumenta sensivelmente na faixa I, que passa de 2% na faixa II para 8% na 

faixa III. Os valores quanto ao número de ocorrências aumentam significativamente, 21 

ocorrências, um número três vezes maior que o realizado na faixa 2. Esses números 

parecem apontar que o ELE, nos dialetos analisados, está perdendo marcas e sendo 

introduzido em contextos em que o ON era a variante selecionada pelos falantes, devido 

ao traço [-animado] do antecedente.  

Os números ainda indicam que a freqüência do ON correferente a um DP com 

traço [+animado] decresce à medida que decresce a idade dos informantes, porém não 

interpreto essa informação como uma mudança, mas como uma acomodação devido à 

ampliação do ELE em contextos, preferencialmente, de ON, mesmo porque a 

quantidade dos dados é insuficiente para permitir tal generalização.  

 
 

2.5.2.3 Referencialidade 

 
 

A motivação para o estabelecimento deste fator foi oferecida pelos resultados de 

Cyrino (1997), que revelam a importância do traço de especificidade do antecedente 

para a ampliação do ON mais livremente no PB. Segundo a autora, o ON com 

antecedente sentencial é possível no PB desde o século XVI e se expande nos séculos 

seguintes, inicialmente, em contextos em que o antecedente possui traço [+específico], 

atingindo, posteriormente, os antecedentes com traço [-específico]. Como se vê na 

Faixa I Faixa II Faixa III 
Estratégia OCOR  % OCOR  % OCOR  % 

[+anim] 7 9 8 21 9 11 
PL [-anim] 21 8 7 2 2 1 

       
[+anim] 72 91 30 79 74 89 

ON [-anim] 239 92 320 98 182 99 
       

[+anim] 79 100 38 100 83 100 
Total [-anim] 260 100 327 100 184 100 
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Tabela 11, o traço [-específico], de acordo com o peso relativo, .80, favorece o ON de 

maneira inversa à trajetória que os estudos diacrônicos demonstram. 

 

Tabela 11 – As variantes segundo a referencialidade do antecedente - PBR 
 

 Comunidades ON  ELE 

 Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

[+def121, 

+esp122] 294/366 80 .40 72/366 20 .60 

[+def, -esp] 103/107 96 .83 4/107 .4 .14 

[-def] 192/196 97 .73 4/196 3 .27 

[+gen123] 486/529 92 .37 43/529 8 .63 

Total 1075/1198 90 -- 123/1198 10 -- 

Nível de significância: .016  
 

Como se vê na tabela, os dois fatores só marcados positivamente ([+def, +espe], 

[+gen]) desfavorecem o uso do ON, antecedentes genéricos, (45a-c), e referenciais 

(45d-f) com traços [+def, +esp.], com pesos relativos .37 e .40, respectivamente.  

 
45. a.  Lá a gente raspa a mandiocai, depois [rela ___i] , depois [bota ___i] 

na prensa. (SP-03) 

b. O cacaui… a gente…tira elei do pé. Aí [parte elei]... (SP-03) 

c. DOC.:Nem vassôra de bruxai dá?  

INF: Ah, dá, aquilo num sempre dá num na roça de cacau, mas tem 

uma... um remédio aí que [combate elai]. (SAR-03)  

d. O negãoi chegô ali, proi pegô o filho de João, proi bateu. Aí, os 

menino correu atrás ___i pa [pegá ____i]. (SP-01) 

                                                
121 Faço a distinção de definitude considerando o DP que antecede o NP: [+def] é introduzido por 
determinantes definidos; [-definidos] introduzidos por determinantes que expressam leitura indefinida.    
122 O traço de especificidade diz respeito à possibilidade de localizar temporal e espacialmente um 
referente.  
123 Utilizo [+genérico] em oposição à [+referencial]. Um DP [+genérico] possui leitura intensional; 
exprime a propriedade que o define como um elemento representante de uma determinada classe, como 
propõe Oliveira (1996). No PB, além dos nomes nus, DPs introduzidos por artigo definido permitem tal 
leitura, um recurso linguístico já apontado por Lyons (1977).   
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e. todo ano, tem de se usá o vertimec (...) elei custa trezen'tantos reais 

aqui (...) Mas [a gente] [tem de usá elei], é o que 'limina, tem de usá. 

(SAR-05) 

 

Em (45a-b), embora os DPs sejam encabeçados pelo artigo definido, a leitura 

que se faz deles é genérica e, nesse contexto, a escolha entre as duas estratégias de 

retomada é possível. O ELE retoma inclusive um nome nu124, como em (45c). Os 

exemplos em (45d-e) revelam que a variação é possível independente do traço de 

animacidade. 

Os demais contextos favorecem o uso do ON, embora haja uma quantidade 

bastante baixa de ocorrências com a realização do pronome. Antecedentes com traço 

[+def, -esp] favorecem o ON com peso relativo igual .73 e licenciam a retomada de 

apenas 04 ocorrências do ELE, correspondendo a 4%. Esses dados podem vistos nos 

exemplos em (46). 

 

46. a.  (o cacau limpo) passa ___i no liquidificadô, [moi elei], fica 

aquele...aquela massa... depois a gente faz o chocolate. (SP-03) 

b. Quem é que é o dôido que vai sair hojei... hoje pá sê... virá lobisome 

aí na estrada? Nego [mata elei] logo na hora. (SAR-11)  

c. Tinha amizade, a gente conversava com elesi [os bandidos], porque eu 

acho assim, se a gente é... maltratar uma pessoa dessa a gente só vai 

esperá o que deles?  INF: Entendeu? Tem que [vim tratano elesi] da 

maneira melhor possível. (SAS-04) 

d.  (os políticos) eles não prestam atenção, não dão ‘portunidade pa 

aquelas pessoas. Acho que todo mundo tem de ter ‘portunidade. Aí, 

quando chega os tempo das política, proi bate nas porta. “Ah! Vô fazê 

isso pra vocês, vô melhorá, por que vocês precisa... a gente somo... Ó, 

eu sô que nem vocês.” Depois, você [procura elesi] pra vê se você 

acha! (SAS-02) 

 

                                                
124 DP sem a realização do artigo.  
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Quando o antecedente é [-def], o peso relativo é igual a .67 favorecendo a 

escolha pelo ON. Novamente o ELE aparece com uma quantidade bastante reduzida, 

são encontradas apenas quatro ocorrências, que estão relacionadas em (47). 

 

47. a. 'nda onte mesmo eu tava aqui, chegô um rapazi p'eu [levá elei] aqui 

na... no... rapaz do liceu. (SP-12) 

b. A gente não tinha o dinheiro, ah... pá podê... fazê aquele trabalho, 

né.? Aí, acho que fez um empréstimo, né? Fez um... porque ele tem 

um irmãoi que trabalha na carta brasileira, né? De celular. Aí, ele 

fez... [Covidô elei] fez uma reunião com o pessoal da comunidade, a 

maioria. (SAS-12) 

c. Tem, porque antigamente, eu... a  senhora podia pegá um pedaço de 

toicinhoi, [salgava elei], botava lá, ele levava oito dia, quinze dia. 

(SAS-11)  

d. quando você encontra um pé de cravoi, mais... mais coisa pra você 

[marrar elei]. (SP-06) 

 

Embora este fator tenha sido considerado o terceiro mais significativo na escolha 

das estratégias de retomada, a análise desses dados me leva a concluir que este fator não 

é relevante para a caracterização do estatuto do ON, pelo menos no dialeto analisado. 

 

 

2.5.2.4 Estrutura do referente 

 

 

 Nesta subseção, achei importante distinguir as decisões que tomei em relação ao 

uso dos termos referente e antecedente, já discutida superficialmente na seção 2.5.2.1.1. 

Considerei como referente à primeira menção de um DP no discurso e como 

antecedente a menção mais próxima ao dado analisado. Em:   

 
48.   Você colhe ele, ele tem aqueles dente, aqueles cacho, você quebra eles 

sem folha, [leva ___i] prá casa. (SP-06) 
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o referente da lacuna é o DP aqueles cacho, mas o antecedente é o pronome eles na 

mini-oração  eles sem folha, pois se encontra mais próximo. Então, referente é a 

primeira menção de um DP e, antecedente, a menção mais próxima ao dado analisado, 

exceto nos casos em que o DP imediatamente anterior à ocorrência analisada se 

encontre numa posição em que não esteja disponível à interpretação da ocorrência, 

conforme seção 2.5.2.1.1.   

A fixação desta distinção permite identificar com mais precisão a 

referencialidade do dado, que, às vezes, não está presente no antecedente por ele ser um 

DP nulo ou um pronome; além de possibilitar estabelecer a relação entre a variante 

analisada e a posição sintática de seu antecedente.  

Em (48), a identificação do referente, aqueles cacho, revela que o ON herda o 

traço [+referencial, -específico] e, o antecedente, eles, permite estabelecer a relação 

estrutural (ON-antecedente).  

A motivação para a fixação desta variável foi encontrada em algumas propostas 

que julgam relevante não só a presença, mas o tipo de determinante que encabeça um 

DP.  Segundo Raposo (2004), a possibilidade de ON com antecedente semanticamente 

definido no português se deve ao fato de o português, mas não as demais línguas 

românicas, permitir nomes nus125, embora a interpretação de um nome nu, 

normalmente, não seja referencial e conduza a uma leitura genérica ou arbitrária. 

Giannakidou e Merchant (1997) apontam que, no grego, o ON só é licenciado com 

antecedente indefinido, caracterizado pela ausência de artigo ou pela presença de 

determinante fraco. Para eles, os determinantes ocupam posições distintas na estrutura: 

determinantes fortes, quantificadores universais, são gerados no núcleo de DP e 

permitem uma leitura definida; enquanto determinantes fracos, semi-quantificadores ou 

numerais indefinidos se comportam como adjetivos e são gerados em NP, conforme a 

representação dos autores em (49) e em (50), respectivamente. A ausência de qualquer 

determinante também leva a uma leitura indefinida. 

 

49.   Leitura definida 

 DP  

     

 D {forte}     NP       

                                                
125 A esse respeito ler também Kato e Raposo (2001 e 2005) e Raposo (2004). 
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50. Leitura indefinida 

   DP 
 

  D  NP 
  ø        {D-fraco} 
 

O ON no grego é licenciado apenas quando o núcleo DP está vazio, como a 

estrutura em (50). Nestes contextos, clíticos jamais são requeridos. Esse comportamento 

estabelece uma relação complementar entre o ON e o CL, antecedentes indefinidos 

licenciam ON e definidos, CL. 

 
51. P:  Efere o Andreas merika vivlia?      ‘Andreas traz vários livros?’ 

     kapja                    alguns 
     liga  um pouco  
     deka          dez 
     tulaxiston tria          pelo menos três  
     parapano apo tria         mais de três 
     tipota                     algum 
      ø            ø 

 
 

R: Ne, (*ta) efere e. 

   ‘Sim, trazia ___/*-os.’ 

 Giannakidou e Merchant, 1997) 
 
 

52. P: Efere o Andreas ola ta vivlia?   ‘Andreas comprou todos os livros?’ 
 

R:  Ne, *(ta) efere. 

‘Sim, comprou *___/-os.’ 

(Giannakidou e Merchant, 1997) 
 

 
Embora a literatura da área revele que contextos, como em (51) e em (52), 

pergunta com resposta direta, licenciem mais livremente o ON, no grego, o traço de 

definitude, que é identificado através da presença de um determinante forte, é categórico 

na escolha do clítico. No PB e nos dialetos analisados pode ocorrer variação, seja com o 

traço [+definido], como em (53a), seja com o traço [-definido], como em (53b). 
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53. a. (sobre o marido) 

     DOC: E conheceu ___i aonde? 

        INF: Eu [conheci elei] porque... é... ele 'tava sevindo o tiro, que ele 

servia   o tiro com meu irmão.(SP-06) 

      b.  DOC: E como é que colhe o cravoi? 

  INF.: Você [colhe elei], ele tem aqueles dente, aqueles cacho, você 

quebra eles sem folha. (SP-06) 

 
Os DPs plenos, considerando que D0 seja preenchido por um artigo definido, no 

português e em outras línguas românicas126 permitem leitura referencial e/ou genérica. 

Nesse caso, não é a presença do tipo de DP que favorecerá uma ou outra estratégia, mas 

o traço de referencialidade, como se pode verificar na Tabela 12. DPs plenos servem 

como antecedente para o ON e para o ELE. No dialeto analisado, não há qualquer 

restrição à retomada de um antecedente com traço [-referencial] pelo pronome ELE (cf. 

Tabela 11 na seção 2.5.2.3).  

 

Tabela 12 – A distribuição das estratégias segundo a estrutura do DP - PBR 
 

 ON  ELE Total 

Estrutura  

do referente Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Nome nu 256 98 .83 5 2 .17 261 22 

DP pleno 763 88 .38 105 12 .62 868 74 

DP complexo127 14 74 .45 5 26 .55 19 2 

Nome próprio 21 81 .51 5 19 .49 26 2 

Total 1054 90 -- 120 10 -- 1174 100 

Nível de significância: .016  
 

                                                
126 Cf. Campos (1986), Kato e Raposo (2005). 
127 DPs complexos são aqueles em que N seleciona uma sentença completiva ou uma sentença relativa 
que o caracteriza. Segundo Duarte e Oliveira (2003), as orações relativas nos DP operam como elementos 
de definitização, portanto são referenciais.   
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Como se pode ver pela leitura dos pesos relativos, os dois tipos de DP, nome nu 

e nome próprio, que estão relacionados aos dois extremos de referencialidade128 

favorecem o ON, com peso relativo .83 e .51 respectivamente. Os demais tipos de DPs 

favorecem o uso do ELE. Da análise dos dados da Tabela 12, pode-se concluir que a 

estrutura do DP não interfere categoricamente no licenciamento das estratégias.  

 

 

2.5.2.5 Tipo de determinante realizado no referente129 

 

 

 Esta variável está intimamente ligada ao traço de definitude do DP, marcado, 

principalmente pela presença do artigo definido ou do indefinido. Esse traço é relevante 

no licenciamento do ON nas línguas, como no grego (Gianakidou e Merchant (1997), 

no polonês Kowaluk (1999) e no espanhol130 (Campos, 1986).   

 
54. a.  Eu comprei terreno com o diêro que eu tinha, ele pegô o terrenoi e                

[vendeu ____i]. (SP-11) 

b. Aí ela ficô aqui uma dia de segunda-fêra, eu desci, quando foi... 

passô de terça e nada, o médico veio aqui, ensinô uns remédioi, ela 

[fez ____i].(SAS-09) 

 
Os exemplos em (54) demonstram que o ON não é sensível ao traço de 

definitude do antecedente. Em (54a), o antecedente do ON [+definido, +específico] e 

em (54b), é [-definido]. Para análise dessa variável, fixei cinco tipos de determinantes 

como fatores, considerando DPs cujos referentes podiam ser recuperados: artigo 

definido, artigo indefinido, pronome demonstrativo, pronome possessivo e 

quantificador, que foi descartado da análise quantitativa por favorecer categoricamente 

o ON. Os números referentes aos fatores dessa variável podem ser vistos na Tabela 13. 

 

                                                
128 Na seção 2.5.2.3, apresento os números da variável referencialidade do antecedente. 
129 Na seção 2.5.2.4 apresento a definição de referente por mim utilizada.  
130 O espanhol, uma língua de ON indefinido, segundo Campos (1986), bloqueia o ON, mesmo com 
leitura indefinida quando há um especificador ou um quantificador no núcleo do DP, como demonstra o 
contraste de gramaticalidade nos exemplos,a seguir, de Campos (1986: 354). 

i.   P: Compraste regalos?   R: Si, compré ___. 
       Compraste presentes?        Sim, comprei ___. 

ii. P: Comprastes algunos regalos?  R: Si, compre *____/ algunos. 
       Comprastes alguns presentes?       Sim, comprei ___/ alguns. 
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Tabela 13 – Tipo de determinante presente no DP antecedente - PBR 
 

Nível de significância: .016  
 

No corpus analisado, antecedentes com traço [+definido, +específico] e 

marcados por determinantes que permite apenas essa leitura, como os possessivos, 

favorecem o uso do ELE, com peso relativo igual a .73, como se vê nos exemplos em 

(55). 

 
55. a.  Meu maridoi é vivo, mas tem uma sem-vergonha, uma vagabunda 

[carregô elei].(SP-07) 

b. meu paii rancava mandioca...a gente ia pa casa de farinha, torrava. 

Depois que eu saí pa cá que eu [parei de ajudá elei]. (SP-03) 

c. Mas eu fiquei ruim mesmo, ôxe, eu num... minhas meninai ficô aí, 

eu num tinha mais...esperança de vim pa [casa vê ___i]. (SP-03) 

d. meu pai tem a profissão dele, que é motorista. Eu inté tenho que tirá 

minha cartêra de motoristai. Eu [vô tirá ___i] esse ano. (SAR-01)  

 

DPs encabeçados por artigo definido permitem leituras diversas, pode ser 

referencial ou genérica. Quando é referencial, define o DP, porém não é decisivo quanto 

ao traço de especificidade do DP. Permite leitura [+definida, +específica], como (56a) 

ou [+definida, -específica], como em (56b). De maneira contrária aos DPs encabeçados 

pelo possessivo, referentes introduzidos por artigo definido favorecem o uso do ON, 

com peso relativo igual .66.  

                                                
131 Foram descartados dessa variável os DPs com leitura genérica.  

 ON  ELE Total 

Tipo de 

determinante Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Peso 

Relativo Ocorr % 

Art.definido 221 95 .66 12 5 .34 233 
60 

Art. indefinido 74 94 .22 5 6 .78 79 
20 

Demonstrativo 55 86 .33 9 14 .67 64 
17 

Possessivo 7 64 .27 4 36 .73 11 
3 

Total 357 92 -- 30 8 -- 387131 100 
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56. a. o fio (do fazendeiro) foi uma tardinha vê um... lá uma roça e lá uma 

cobra [picô ele] na perna. PMN5 

b. levaro as manilhasi(...) Mandaro cavá os buraco, aí, cavaro os 

buraco, largaro foi tudo aberto, depois da eleição, largaro tudo 

aberto, [não botaro ___i não], o povo da rua foi que botô.JFN6  

 

Os pronomes demonstrativos permitem mais de uma leitura dos DPs que 

encabeçam. Os DPs introduzidos por este tipo de determinante ora têm interpretação 

dêitica, como em (57a); ora indefinida, como em (57b). No dialeto analisado, esse tipo 

de determinante favorece o uso do ELE, com .68 de peso relativo.  

 
57. a.  aí, morei lá uns dez ano, daí ele ‘panhô esse terrenoi aí e [vendeu 

___i]. PMN5 

b. O café, a gente... ele bota uma fror. Ele bota fror depois ele vai 

botano aqueles caroçinhoi, a gente [cata elei]. 

 

Em (57b), o demonstrativo aqueles tem valor de pronome indefinido uns, o que 

atribui uma leitura [-definida] do DP que introduz, visto que o referente não está 

presente na situação. 

Quando o DP é encabeçado por um artigo indefinido, sua retomada é realizada 

preferencialmente pelo pronome, conforme o peso relativo .78 indica. Exemplos de 

antecedentes introduzidos por indefinido podem ser vistos em (58).  

 
58. a.  É... fico agoniado com aquilo, porque eu tento dá um jeito daqui e 

dali. 'Inda onte mesmo che... eu ta... eu tava aqui, chegô um rapazi 

p'eu [levá elei] aqui na... no rapaz do liceu. (SAR-05) 

b.  Uma vez eu comprei uma vaca... uma bezerra bonitai, [comprei 

___i ] por cente e vinte e cinco mirreis de Tarcisio, o pai de Demo. 

(SAR-09) 

 
Para concluir esta seção, apresento os dados referentes aos DPs encabeçados por 

quantificadores, único contexto categórico de ON.  

 

59. a.  Um dia mermo ele chegô de valença com ela, vêi cum bocado de 

caranguejoi, aí chegô lá, [mando ___i] [preu tratá ___i]. (SP-05) 
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b.  Às veze, eu canso de juntá cinco, seis dúzia de ovosi dento de casa. 

Mando o marido [levá ___i] pra fera. (SAR-08) 

  

 c.  Ranjei uns cinco homei, [levei ___i] pá mata, mandei tirá as made... 

mandô tirá as madeira tudo. (SAS-12) 

 

 Nos exemplos em (59), o quantificador expressa uma leitura indefinida dos 

DPs e parece ser essa indefinitude do antecedente a causa da escolha categórica dos 

falantes pelo ON. A mesma indefinitude é encontrada em DPs introduzidos por artigos 

indefinidos, como em (58), porém os quantificadores partitivos, como em (59a), e 

cardinais, como em (59b,c), favorecem o uso do ON. Houve apenas um caso de 

retomada pelo ELE e pode ser visto em (60).  

 
60. a  senhora podia pegá um pedaço de toicinhoi, [salgava elei], botava lá, 

ele levava oito dia, quinze dia. (SAS-11)  

 
Em (60), embora eu tenha considerado que no DP um pedaço de toicinho haja 

um quantificador com valor partitivo, fico em dúvida se, realmente, seja essa leitura, 

principalmente pelo fato de haver apenas uma sentença neste contexto em que o DP é 

retomado pelo ELE. Para mim, não há uma noção quantificacional neste DP, visto que 

não há um inteiro do toucinho, para que dele seja retirado um pedaço132. Este 

substantivo poderia ser considerado um nome massivo. 

A análise desta variável, assim como a da variável estrutura do referente, diz 

muito sobre a referencialidade do antecedente.   

 

 

2.5.2.6 Natureza dos eventos: telicidade 

 

 

Nesta subseção apresento os resultados referentes ao aspecto do evento, télico e 

não télico, em que se encontram as estratégias analisadas. Lopes (2007), ao analisar 

dados de aquisição de ON, propôs que a escolha entre a opção pronome e ON é 

                                                
132 Normalmente, pede-se no supermercado um pedaço de toucinho e a quantidade é marcada em quilo. 
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determinada pela interação entre o traço de especificidade e o cálculo aspectual da 

sentença. Em sua pesquisa, a autora aponta que crianças em fase de aquisição optam 

pelo ON, principalmente quando o referente possui traço [-animado, +específico], 

inicialmente, em construções imperfectivas e, posteriormente perfectivas. Lopes (2007), 

assumindo Kato (1994)133, afirma que a forma perfectiva nessa fase de aquisição não 

expressa uma noção de tempo, mas de aspecto, considerando a delimitação do evento. 

Sendo assim, na fase de aquisição a forma perfectiva expressa eventos télicos e leva a 

criança a optar pelo ON. Dada a relevância desse fator na aquisição da linguagem, optei 

por fixá-lo em minha pesquisa e verificar qual a sua relevância na escolha do ON no 

dialeto analisado. 

Antes de apresentar os resultados, é interessante verificar como se manifesta a 

telicidade nas sentenças. Considerem-se as sentenças em (61). 

 
61. a.  Maria ouviu músicas. 

 b.   Maria ouviu a música. 

 

 Segundo Smith (1997), os aspectos podem ser télicos e atélicos e a distinção 

entre eles se refere à delimitação do evento. Em eventos télicos, ocorre uma mudança de 

estado ou um resultado é alcançado, como em (61b). Nesse exemplo, a presença do 

artigo especifica o DP, e a afirmativa só é verdadeira se o evento foi concluído, ou seja, 

se uma determinada música foi ouvida até o fim por Maria. A conclusão do evento se 

dá quando Maria ouve toda a música.  

Os eventos atélicos, segundo Smith (1997), são simplesmente processos, têm um 

ponto final arbitrário, ou seja, não é delimitado, como ocorre na sentença em (61a). 

Embora o tempo verbal indique que o evento tenha ocorrido no passado, não se pode 

estabelecer a delimitação do evento. Essa leitura é expressa pela combinação do verbo 

com o objeto direto representado por um nome nu, que permite uma leitura [-

específica]. Verkuyl (1993) afirma que o aspecto não é expresso apenas por uma 

categoria, mas, composicionalmente, considerando os elementos adjacentes ao verbo, 

como o objeto direto ou indireto, mais precisamente, e as expressões adverbiais 

presentes no discurso ou inferidas a ele.  

                                                
133 A theory of null objects and the development of Brazilian child grammar. In: TRACY, R.; LATTEY, e. 
(Orgs.) How tolerant is Uninversal Grammar? Tübingen: Verlag, 1994.  



 120 

Mas como isso interfere na pesquisa que realizo? A frequência de ON 

encontrada por Lopes (1994) no período de aquisição da linguagem são semelhantes  à 

encontrada por Cyrino (1997) no século XX. Sendo assim, observar a telicidade pode 

fornecer uma pista para a impossibilidade de variação em alguns contextos. Os 

resultados desta variável podem ser observados na tabela a seguir.  

 
Tabela 14 – A distribuição do ON e do ELE segundo a natureza dos eventos – PBR 
 

ON ELE 
Natureza do evento Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

Télico 297/336 88 .63 39/336 12 .37 

Atélico 812/897 91 .45 85/897 9 .55 

Total 1109/1233 90 -- 124/1233 10 -- 

Nível de significância: .016  
 

 Como se vê na Tabela 14, eventos télicos favorecem o uso do ON, com .62; e os 

atélicos favorecem o uso do ELE. Tsimple e Papadopoulou (2006), ao analisarem o ON 

sem antecedente no grego, encontram um comportamento inverso, formas verbais 

imperfectivas, que caracterizam o aspecto atélico, levam os falantes do grego ao uso do 

ON mais freqüentemente e, inversamente, formas verbais perfectivas, que caracterizam 

o aspecto télico, ao uso do pronome. 

 

 

2.5.2.6 Sobre o comportamento do PRB 

 

 

Da análise do comportamento dos falantes do PBR, podem ser apontadas as 

seguintes particularidades. 

I. Considerando a posição sintática do antecedente, a variação ON / ELE 

não é livre, pois o ELE é categórico quando correferente a um DP nas 

posições de: SU, OI, ADN, ADV. 

II. O ON é licenciado quando compartilha com o antecedente o mesmo 

papel temático, tema/paciente. A variação ON/ELE é atestada 

principalmente ao se considerar o antecedente na posição de OD. 
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III. O ELE é uma estratégia mais recente, visto ser encontrado mais 

frequentemente na faixa I e seu percentual de frequência apresentar um 

aumento gradativo da faixa III para a faixa I; 

IV. O ELE estaria perdendo gradativamente traços semânticos que o 

identificaria como [+animado] e [+referencial], visto ocorrer em 

contextos em que é correferente a antecedentes com traço [-animado] e 

[+genérico].  

V. O uso do ELE para retomar DPs com traço [-animado] revela que o traço 

de animacidade não pode ser considerado categórico na escolha de uma 

das estratégias. 

 

O comportamento do ON, observado na análise variacionista, dá subsídios para 

argumentar em favor de que o ON no PBR seja o resultado de uma elipse, licenciada 

por identidade estrutural e temática, o item I revela uma restrição estrutural quando ao 

uso do ON e o item II revela uma condição temática. No capítulo 3, retomo esta 

questão. 

 

 

2.6 O PORTUGUÊS RURAL DE PORTUGAL (PER) 

 

 

Nesta seção, faço uma descrição da análise quantitativa dos dados do português 

rural europeu (PER) e os comparo aos do PBR. Os dados do PER foram submetidos ao 

mesmo tratamento quantificacional que os do PB, embora algumas variáveis não 

tenham sido quantificadas devido às especificidades do corpus. Os inquéritos do Projeto 

Cordial Sin estão divididos em comunidades, pois seu objetivo é realizar uma pesquisa 

dialetal. Sendo assim, não houve uma preocupação em selecionar os informantes 

considerando fatores sociais, tais como, escolaridade e faixa etária. A comparação que 

apresento, nesta seção, considera, principalmente, os aspectos intralingüísticos.  

Nesta análise, foram quantificados os dados de seis comunidades, duas do norte, 

Vila Praia de Âncora (VPA) e Castro Laboreiro (CTL), duas da região central, Porto de 

Vacas (PVC) e Vila Pouca do Campo (VPC), e duas do Sul de Portugal Porches (PAL) 

e Luzianes (LUZ). A seleção de comunidades pertencentes a regiões distintas objetivou 

apenas traçar um perfil amplo de Portugal. Foram computadas 423 ocorrências 
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distribuídas entre as duas estratégias134, e o CL é o mais realizado, com 52% das 

ocorrências, enquanto o ON representa 48% das ocorrências, uma diferença pouco 

significativa. 

 

Tabela 15 – Distribuição do CL e do ON no PER 
 ON CL Total 

Ocorrências 202 221 423 

Frequência 48 52 100 

 

Comparando os números da tabela acima com os da Tabela 3, que registra os 

dados do PB, verifica-se que o ON no PBR é, sem dúvida, a estratégia preferida pelos 

falantes, com 90% das ocorrências, enquanto os falantes do PER, preferem o clítico, 

embora com uma diferença percentual bastante pequena entre as duas estratégias, 52% 

de CL e 48% de ON. Essa distribuição equilibrada entre ON e o CL que se vê na Tabela 

15 aponta para duas questões: (i) essa distribuição é homogênea nas regiões analisadas? 

(ii) a escolha entre as duas estratégias sofre alguma restrição?  

Para responder a primeira questão, apresento a Tabela 16 com a distribuição das 

variantes de acordo com as regiões, norte, centro e sul; e a relevância dos 

condicionamentos linguísticos apresento na seção 2.6.1. 

 

     Tabela 16 – Distribuição das variantes nas regiões portuguesas 

      ON CL 

Regiões Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

Norte 80/148 55 .72 68/148 45 .28 

Central 25/143 17 .13 118/143 83 .87 
Sul 96/130 74 .73 34/130 26 .27 

Total 201/421 48 -- 220/421 52 -- 
     Nível de significância: .012 

                                                
134 Foram encontradas apenas três ocorrências do ELE no PE: duas em construções com verbo sensitivo, 
como em (i): 

i. a.  E daquela ovazita pequena é que nasce o choco. Portanto, aquilo gera. E a gente vê ele  
gerar dentro. (ALV) 

b. Aquilo era um quintal, escondeu-se e vê a travessa, ele despir-se… Chamavam-lhe uma 
travessa, era onde é que deitavam o lixo antigamente. E aquilo era arrumado mesmo a 
Alvor. E a mãe viu ele despir-se nu. (ALV) 

e, uma em sentença simples, como em (ii): 
ii. Já há duas vezes que apanho aquele peixe. Apanhei ele quando era rapazinho e apanhei 

no outro dia, já o ano passado. (ALV) 
Essas três ocorrências foram produzidas pelo mesmo informante, o que pode se caracterizar como uma 
marca pessoal.  
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A leitura vertical da tabela permite concluir que, nas duas comunidades situadas 

nas extremidades de Portugal, o ON é a estratégia preferida com peso relativo igual a 

.72 na comunidade do norte do país, e .73 na do Sul. Na região central, o CL é o mais 

favorecido com peso relativo igual a .87. Não é objetivo de esta pesquisa investigar as 

diferenças dialetais do PE, essa quantificação serve apenas para demonstrar 

comportamento heterogêneo dos falantes. Não tenho a pretensão de emitir 

generalizações acerca do comportamento dos falantes portugueses, visto que o número 

de ocorrências analisadas é pequeno para tal.  

Quanto à segunda questão proposta, respondo nas seções seguintes, em que 

apresento os resultados obtidos após a submissão dos dados ao programa de 

quantificação. 

 

 

2.6.1 Os condicionamentos lingüísticos 

 

 

Da submissão dos dados do PER ao VARBRUL, foram selecionados quatro 

contextos lingüísticos como significativos na escolha entre o CL e o ON. Das quatro, 

três variáveis lingüísticas, animacidade, posição do antecedente e referencialidade, 

foram também consideradas relevantes na análise quantitativa do PBR. Além dessas 

três, foi selecionada a variável referente ao número de elementos internos ou adjacentes 

ao verbo. Apresento nas seções seguintes os resultados da análise quantitativa, 

obedecendo à ordem de seleção do programa de cálculo probabilístico.  

2.6.1.1  Referencialidade 

 

 

Para o PER, esta é uma variável bastante relevante, tendo em vista o 

comportamento quase categórico do CL quando o antecedente é [+referencial], com 

frequência igual a 93% e peso relativo, .94. 
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Tabela 17 – A distribuição das estratégias segundo a referencialidade do 
antecedente no PER 

 
Comunidades ON CL 

 Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

[+def, +esp] 3/44 7 .06 41/44 93 .94 

[+def, -esp] 65/131 50 .53 66/131 50 ..47 

[-def] J/L 40/65 62 .50 25/65 38 .50 

Massivo 11/22 50 .62 11/22 50 .38 

[+genérico] 75/152 49 .65 77/152 51 .35 

Total 194/414 47 -- 220/414 53 -- 

  Nível de significância: .012 

 

Como se vê na tabela, o CL é estratégia preferida pelos falantes do PER quando 

o antecedente possui maior referencialidade, ocorrem apenas três casos de ON, que 

estão registrados em (62).  

 

62. a.  INF1 Meteu-o. Escondeu o cão. Fechou o cãoi.  

INF2 [Meteu___i na corte com o gado]. (CTL) 

b. Pegou nos sapatinhosi – eles estavam dormindo – e [pôs ___i no 

mesmo sítio]. (LUZ) 

 

c. Há-de matar o rioi. E se os senhores – eu não sei com quem é que 

estou falando – se o senhor amanhã ou o seu superior querer ir [ver 

__i]  eu digo onde é que é o rio, o senhor vai, com certeza, à mesma à 

pessoa, que já dei o meu nome, e vai lá, e o senhor diz assim: "Bem 

disse o rapaz: (se mete) como está este coiso". (VPC) 

 

Comparando este resultado com os do PBR, verifica-se que ON e ELE variam 

nesse contexto, como os exemplos em (45) demonstram. Nas duas variedades do 

Português rural, a estratégia pronominal é favorecida, porém, no PER, é quase 

categórica, com peso relativo igual a .94, e no PBR, é favorecida com apenas .60 de 

peso relativo.  A diferença entre o PBR e o PER encontra-se na freqüência de uso nessas 
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duas variedades do português. Os números do PBR são: 80% de ON e 20% de ELE, 

enquanto no PER são 3% de ON e 97% CL. 

Prosseguindo a leitura vertical da Tabela 17, observa-se que o ON é favorecido à 

medida que diminui a referencialidade dos DPs considerando o peso relativo. Os três 

últimos fatores, DP com leitura indefinida (63), massiva (64) e genérica (65) favorecem 

o uso do ON, com peso relativo .50, .65, .62, respectivamente.  

 

63. Outra vez lá o médico escreveu uma cartinhai, [entregou ___i] lá aos 

urgentes, lá os da ambulância, outra vez a caminho do hospital […] de 

Odemira. (LUZ) 

 

64. a.  Fulano arranja uma manchinha de sal virgemi, [mete ___i] ali 

dentro da bilha.  (LUZ) 

b. Iam para dentro da lagariça, depois tinham água quentei, [punham 

___i] em riba da saca e o fulano lá em cima toca de patear aquilo. 

(LUZ) 

c. Depois andava aqui na pedreira apanhando medronhoi e [ia vender 

____i] para o pomar. (LUZ) 

 

No PER, o preenchimento da posição de OD que retoma um DP já mencionado 

no discurso ocorre também quando o DP expressa leitura massiva, embora o clítico seja 

desfavorecido, com peso relativo igual a .35. No PBR, não houve uma só ocorrência do 

ELE nesse contexto. Tanto no PBR quanto no PER, ocorre variação quando o DP 

antecedente possui o traço [+genérico]; no PER, o ON é a estratégia favorecida, com 

peso relativo igual a .62; já no PBR, se dá um comportamento inverso, embora a 

freqüência do ON seja maior, é o pronome favorecido com .63. 

Da análise desse fator nas duas variedades do português analisadas, uma 

conclusão relevante pode ser apontada. No PBR, os fatores que só possuem traços 

positivos favorecem o uso do ELE, enquanto no PER dois comportamentos são 

percebidos, (i) o favorecimento do CL quando correferente a um DP [+referencial]; (ii) 

o favorecimento do ON correferente a um DP com traço [+genérico]. Considerando esse 

comportamento, percebe-se que não há uma correspondência exata quanto à carga de 

referencialidade contida nas duas estratégias de preenchimento, o CL do PER e o ELE 

do PBR, ou seja, o ELE não parece ser a substituição do CL de terceira pessoa, que o 



 126 

PB só mantém na escrita, conforme atestam os trabalhos de Nunes (1993); Pagotto 

(1993), Cyrino (1994, 1997) entre outros.  

 

 

2.6.1.2 Animacidade  

 

 

 No PER, os resultados apontam números bastante semelhantes aos encontrados 

na análise do PBR. O CL, assim como o ELE no PBR, é favorecido quando o traço do 

antecedente é [+animado], .71; e o ON é mais favorecido quando o traço do antecedente 

é [-animado], .56. No PBR, observando os mesmos aspectos, encontram-se os seguintes 

pesos relativos, .67 e .58 respectivamente. 

 

Tabela 18 – A distribuição do ON e do CL segundo o traço semântico do 
antecedente – PER 

ON CL Traço semântico 
do antecedente Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

[+animado] 33/95 35 .29 62/95 65 .71 

[-animado] 160/318 50 .57 158 50 .43 
Total 193/413 47 -- 220/413 53 -- 

Nível de significância: .012 

 Da comparação dos dados desta tabela com os resultados PBR, verifica-se que, 

embora os pesos relativos revelem que o favorecimento das estratégias nas duas 

variedades do português seja semelhante (cf. Tabela 8135), os falantes do PBR optam 

pelo ON, seja para retomar um DP com traço [+animado], com 79% das ocorrências136; 

seja com traço [-animado], com 96% das ocorrências. No PER, há um equilíbrio na 

escolha das estratégias quando o DP antecedente possui o traço [-animado], 50% de ON 

e 50% de CL; quando o traço é [+animado], o CL é mais frequente com 65% das 

ocorrências contra 35% de ON.  Esta diferença entre o comportamento do PBR e do 

PER parece apontar para o caráter inovador do ELE no dialeto analisado do PB. 

 

  

                                                
135  Antecedentes com traço [+animado] favorecem o uso do ELE com peso relativo .70 e, com traço [-
animado] favorecem o ON com .58. 
136 Apesar de os pesos relativos serem mais significativos para identificar os fatores que favorecem o uso 
das estratégias, é impossível não atentar para a diferença que existe na distribuição das variantes segundo 
a freqüência. 
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2.6.1.3 Posição do antecedente 

 

    

Para a interpretação do ON no PBR, esta variável foi a mais significativa, 

segundo a análise quantitativa apresentada, pois revelou que o ON não é selecionado 

quando retoma um DP na posição de sujeito básico, sugerindo que a posição e o papel 

temático atribuído nesta posição estejam envolvidos em seu licenciamento. O mesmo 

comportamento foi observado no PER. Neste corpus não se registrou nenhuma 

ocorrência de retomada de um DP da posição de sujeito, seja pelo ON, seja pelo CL. 

Não houve ocorrência de retomada também de DPs da posição de ADN e de ADV.  

 

Tabela 19 – A distribuição das variantes segundo a posição do antecedente - PER 

Nível de significância: .012 

 

Como mostram os números da Tabela 19, a maior parte das ocorrências 

analisadas, 305, retoma um antecedente na posição de OD, e a distribuição das variantes 

é equilibrada, 50% de freqüência e peso relativo igual a .50.  

Quando o antecedente é um sujeito derivado, é favorecido ON, com peso 

relativo igual a .62, enquanto, no PBR, essa estratégia é desfavorecida com .28.  Quanto 

aos antecedentes na posição de OBL, nas duas variedades do português rural, é 

favorecido o preenchimento da posição de OD, no PER com .72 e, no PBR com .57. 

Quando o OD retomado não possui um DP próximo que sirva de antecedente e a 

correferência se dá a um tópico discursivo, é o ON é a estratégia favorecida, com peso 

relativo igual a .60, de maneira semelhante ao PBR, embora, no PBR, o valor dos pesos 

relativos seja equilibrado .52 e .48 (ELE e ON, respectivamente). 

ON CL 
Função sintática 
do antecedente Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

Sujeito derivado 25/51 48 .62 27/52 52 .38 

Objeto direto 151/305 50 .50 154/305 50 .50 

Obíquo 7/17 41 .28 10/17 59 .72 

Predicativo 3/6 50 .51 3/6 50 .49 

Tópico 6/12 50 .40 6/12 50 .60 

Total 192/392 49 - 200/392 51 - 
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Os resultados alcançados com a quantificação deste fator no PER reforçam a 

impossibilidade de um DP nas posições de SU137, de ADN e de ADV servir de 

antecedente para a recuperação do conteúdo do ON. 

 

 

2.6.2.4 Estrutura do VP 

 

 

A motivação para fixar esta variável foi o fato de línguas tais como o espanhol 

de Quito (S&Y, 1988) e o tcheco (McShane, 1999) sofrerem restrição quanto à escolha 

das estratégias de retomada quando o verbo seleciona outro argumento além do OD ou 

quando há uma categoria adjunta a ele. Embora no PER este fator não seja decisivo, 

observa-se que o ON é favorecido quando há um elemento circunstancial selecionado 

como argumento pelo verbo, com .75, como em (65a); ou quando há um termo adjunto 

a VP, com .55, como em (65b). 

 

65 a.  INF1: aquele vinha buscar outro moitãoi, [punha___i além]. (LUZ) 

b. eu apanhei muita iscai,– [apanhei ___i de véspera] – e ao outro dia, lá 

vou eu e o meu rapaz. (VPA) 

 

   Quando o verbo seleciona dois argumentos, um acusativo, OD, e outro dativo, 

OI, ou OBL, não é o ON a estratégia mais favorecida, mas o CL, como se vê na Tabela 

17. O CL é favorecido com peso relativo igual .55. O português rural afrobrasileiro 

apresenta um comportamento contrário, neste contexto é o ON a estratégia favorecida 

(cf. Figueiredo 2004).  

 

66. a.  INF: Outra vez lá o médico escreveu uma cartinha, [entregou ___i 

lá aos urgentes], lá os da ambulância, outra vez a caminho do 

hospital […] de Odemira. (LUZ) 

b.  INF: Mas aqui estas… 

  INQ: Tanto faz serem grandes como pequenas? 

                                                
137 Como Raposo (2004) já havia predito.  
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INF: Estasi aqui são… [Comprei-asi a um sobrinho meu de 

Lisboa], é que nos as vendeu. 'Vendeu-nos-asi'?! Deu-mas. (PVC) 

 

Quando apenas um argumento é requerido pelo verbo, o OD, é também o CL a 

estratégia mais favorecida, com .55 de peso relativo. 

 

67. INQ2: Essasi devem ser muito bonitas… 

 INF: São. Muito grandes. E não há ordem de apanhá-lasi. Que ele é: "São 

muito 'útiles'"!  (ALV)  

 

 No PBR, essa variável não foi selecionada pelo programa quantificacional. Os 

resultados referentes ao PER estão registrados na Tabela 20. 

 

Tabela 20-  A distribuição das variáveis segundo a estrutura do VP - PER 

Nível de significância: .012 

 

 De modo geral, as mesmas possibilidades estão disponíveis tanto para o PB 

quanto para o PE, a diferença entre essas duas variedades do português encontra-se nos 

percentuais de frequência. No PBR, o ON é a variante mais requerida em qualquer 

contexto. Apresento uma comparação entre o PBR e o PER na seção 2.8. 

 

 

ON CL 

Estrutura de VP Ocorr % Peso Relativo Ocorr % Peso Relativo 

1 argumento (OD) 
127/303 42 .45 176/303 58 .55 

2 argumentos 
(OD+OI/CR) 

10/19 53 .45 9/19 47 .55 

2 argumentos 
(OD+CIRC) 

37/53 70 .75 16/53 30 .25 

2 argumentos 
(OD+ADJ) 20/40 50 .55 20/40 50 .45 

Total  194/415 47 -- 221/415 53 -- 
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2.7  HÁ ON EM ILHAS138 NO PER? 

 

 

Raposo (1986) afirma que o PE apresenta a possibilidade de ocorrência de ON, 

cujo estatuto é uma variável por não ocorrer ilhas, embora em seu artigo de 2004139, o 

autor reveja esta condição, considerando marginais sentenças que apresentam ON nesse 

contexto sintático. Mesmo considerando a mudança de postura de Raposo (2004), 

julguei interessante verificar se no PER, assim como no PBR, ON em contexto de ilha 

seria licenciado. A variável referente ao tipo de sentença em que ocorre a retomada não 

foi selecionada pelo programa quantificacional como relevante para nenhuma das 

variedades do português. Os resultados apontaram que o ON ocorre apenas de ilha 

adverbial. Neste contexto, foram encontradas 29 ocorrências de retomada: 13 pelo ON, 

12 pelo CL e 04 pelo DP. Esse contexto e os demais estão apresentados nos exemplos a 

seguir.  

 

I. Sentenças relativas. Neste contexto, a retomada se deu através das duas 

estratégias de preenchimento, seis de CL e quatro de DP140. Os exemplos 

em (68) ilustram as realizações do CL.  

 

68. a.  E a terra ficava queimada. Aquela terra que estava por cima, ficava 

queimada. E depois agarravam então numas enxadas e começavam à 

ponta de cima, estrambalhando aquiloi para esse sítio [donde oi 

tiraram]. (LUZ) 

b.  [o linhoi] Era um sedeiro [a assedá-loi]; e depois fiava-o; depois,  ao 

fim de o fiar, a gente fazia na roca… (PVC) 

c. INQ2: Mas sabia, sabe como é que se fazia o carvão? 

INF1: O carvão faziam-no. Sim, eu não o fazia, mas via-oi em sítios 

[onde oi faziam]. (PVC) 

 

                                                
138 Raposo (1986) considera ilhas para movimento as seguintes construções subordinadas: as relativas, as 
adverbiais e as completivas com função subjetiva e as completivas nominais. 
139 Artigo intitulado: Objectos nulos e CLLD: uma teoria unificada.  
140 Não apresento as ocorrências de retomada através do DP pelo fato de essa estratégia não ser o foco da 
pesquisa.  
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d.  INF Aquilo ficava assim de coiso, depois nós fazíamos-lhe o… 

Quem queria fazê-lo nas mãos, fazia-oi nas mãos; e havia pessoas 

[que osi faziam num bocadinho de pano branco], e apertavam, 

apertavam… (VPC) 

e.  INF Ah, debaixo. Esses é os cogumelos.  

INQ Veja lá o míscaro se se parece com mais, com algum desses? 

Não? 

INF: Porque elei há uns mesmo que é o tipo disto, mas são… Como 

isso há pouca gente [que osi conheça]. É que eles [...] são à cor de 

abóbora-menina.(VPC) 

f. INF: Eu já lhe contei essa história de que eu, claro… Deu-me 

liberdade. Que eu não sou contra… Eu detesto aquelas pessoas que 

trabalham e não se lhe paga o valor delas. Detesto aquela pessoa 

que lhe fuja com o valori [a quem oi tem].  (CTL) 

 

No PBR, o ON ocorre em sentenças relativas e varia em contextos semelhantes 

com o ELE, como ilustram os exemplos em (69-74) 

 

69. a. (sobre o mel do cacau) 

Agora gente mesmo num vende ___i não, mai tem gente aí [que 

comprava ___i] (SP-04) 

b. DOC.:Nem vassôra de bruxai dá?  

INF: Ah, dá, aquiloi num sempre dá num na roça de cacau, mas tem 

uma... um remédio aí [que combate elai]. (SAR-03) 

 

70. Convivemo quarenta e dois ano de casado. Aí, eu zelei delei até o dia [que 

Deus madou buscá ___i]. (SAS-12) 

 

71. Disse que o rapaz [que judô a matá ___ ] morava ali num, no outo 

lado do rio, pá lá de Lili. (SP-01)  

 

72. Porque "um ... um Quando viu que a políça matô o ôtro, ae vingô! Ele 

disse que ia vingá a morte do irmãoi que ele ia dá pa bandido pa podê 

acabá com as poliças [que tinham matado elesi]. (SAS-06)  
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73. O cacau é assim, que nem aqui na zona rural aqui, tem a secadêra de 

cacau sabe, agente tira ele é ... é parte, descaroça e aí ensaca um ... em 

vários saco, a gente saca elei tudo e tal, e que nem inclusive aqui tem, 

aqui tem uma região aqui em Mutuípe, [onde o povo planta ___i], 

cultiva mais cacau é em Mutuípe. (SAR-03) 

 

74. (sobre as terras do informante) 

Já 'tava certinho, o preço e tudo. Mas eu pedi o tem ... um tempo ao 

rapaz [que ia comprá ___ ] que é o prefeito de Salinas que é dono 

disso aqui tudo. (SAR-08)  

 

Nos exemplos em (68), que exemplificam o PER, só há ocorrência de 

clíticos, porém os contextos, conforme a análise variacionista realizada na seção 

2.6, não haveria restrições ao uso do ON, mas não é o que se observa. Uma 

pergunta que faz é: seriam as sentenças relativas um contexto que bloquearia o uso 

do ON?  Já, nos exemplos do PBR, a variação ON/ELE é percebida em contextos 

semelhantes aos do PER.  

 

II.  Sentenças subjetivas. No corpus do PER, foram encontradas apenas duas 

ocorrências realizadas por um CL e o que mais chama a atenção é o fato de 

se encontrarem numa relativa sem cabeça. 

  

75. a.  (sobre o Meixão, um tipo de fruto do mar) 

  [Quem o compra muito] é o espanhol. (VPA) 

b. (sobre como fazer queijos) 

Aquilo ficava assim de coiso, depois nós fazíamos-lhe o queijoi… 

[Quem queria fazê-loi nas mãos], fazia-o nas mãos; e havia pessoas 

que os faziam num bocadinho de pano branco, e apertavam, 

apertavam… (VPC) 

 

No PBR, neste contexto sintático, é mais comum o uso do ON, como em 

(76), embora em duas das seis ocorrências, ocorra o preenchimento pelo ELE, 

como em (77).  
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76. a.  DOC: E Fábioi é registrado?  

INF: É resistrado. [Quem resistrô ___i] fui eu. (SPO-01) 

b.  DOC: E Salvadô conhece? 

 INF.: Salvadôi nunca fui não! [Quem conhece ___i]é essas 

menina daí. .. (SP-11)  

c. DOC: E geladêrai, a senhora tem?  

INF.: INF.: Não. [Quem tem ___i] é minha ... minha nora tem, 

mas eu num tem não. (SP-11) 

d.  (sobre as mudas) mas também [quem vai comprá ___ vai tê 

uma garantia peque já vai levá uma muda de qualidade. (SP-05) 

 

77. a.  (sobre Clemilda) Aí. .. elai é de lá do São Benedito, [quem criou 

elai] ... quasemente quem criou ela foi irmã dessa vó minha aí ó 

... veio junto. (SAR-01) 

b.  DOC: E o que é manaíba?  

INF: Manaíbai é de mandioca.  

DOC: Ah! É a mesma coisa de mandioca.  

INF: Que a gente ... é preciso [cortá elai], cortá manaíba ... 'corta 

e dêxá enxugá o leite pá podê prantá. (SAR-11) 

 

III. Completivas nominais  

 

78. a. Se a madeixa sedelai vem do estrangeiro por cento e cinqüenta mil 

réis, qual é a razão [de vender ___i a trezentos e trinta]? (O que 

não vem elevado)! (ALV) 

 b.  (sobre as garças-reais)  

INQ2 Essas141
i devem ser muito bonitas… 

INF São. Muito grandes. E não há ordem [de apanhá-lasi]. Que ele 

é: "São muito 'útiles'"! (ALV) 
                                                
141 Embora esse pronome possa ter leitura dêitica, na fala do informante possui apenas o papel de 
organizador textual, retoma o último tipo de ave mencionada no discurso, como se pode ver no trecho 
destacado do inquérito.  

E há um passarinho, também no rio, que chama-se o ganso. O ganso é preto e branco. E há as 
garças-reais que vêm dessas ribeiras grandes, vêm fazer o período do tempo cá ao nosso rio a 
mariscar. Cinco, seis. É do tamanho de perus ou maiores. Não sei se já tem visto? É a garça-real 
que vem aí dessas ribeiras aí da monda do arroz, vem aqui... Tem a sua época, vêm a Alvor - este é o 
rio de Alvor - a apanhar marisco e comerem os caranguejos e outras várias coisas. (Alvor-N) 



 134 

c.   E tinha um cão e o cão ia com elei. E depois a mãe não queria que 

fosse porque tinha medo [a que oi comesse o lobo]. (CTL) 

 A única ocorrência de ON dentro de um NP complexo distingue-se das demais 

pelo traço [-definido], um contexto em que a variação é licenciada como se vê Tabela 

16.  Em (78b), o CL retoma um antecedente [+genérico] e, em (78c), [+referencial, 

+definido]. São poucas as ocorrências neste contexto, o que não permite estabelecer 

qualquer generalização. No PB, também são poucas as ocorrências de retomada neste 

contexto sintático, apenas seis, quatro através do ON, como se vê em (79) e duas142 

através do ELE, como em (80). 

 

79. a.  DOC: Tava reparano assim... várias... nas cidades, nas casas, nas 

roças assim já tem televisão, né? 

INF: Tem ___i, tem. É. agora uns... por que... eu mesmo num tive 

[condição de comprá ___i]. (SAR-02) 

b. (pé de laranja) 

a gente vacina esse...esse ....essa muda, aí menos de um ano elei já 

brota aí vai cresceno, cresceno, cresceno, a gente só faz no período 

de inverno, aí vai cresceno, cresceno, cresceno, aí até dá o ponto de 

vendê, aí às vez é... a gente já tem até o freguês [certo pra vim 

comprá___i] e às vezes num tem, chega ôtros de fora procurano. 

(SAR-03) 

c. Mas esse remédioi era muito caro, se eu tava em [condições de 

comprá ___i] eu disse “não”, poque eu num tô com condições de 

comprá. (SAS-08) 

d. (sobre o projeto do viveiro telado)  

Aí quando a gente viu lá ess... essa proposta deles lá na... na 

Embrapa, aí foi quando a gente aqui tomô [essa atitude de 

encaminhá ___i] pra lá. (SAR-05) 

 

 
                                                
142 Há ainda uma ocorrência de ELE neste contexto sintático, porém a variação não é possível, visto que o 
antecedente se encontra na posição de sujeito, como se vê em (i).  

i.  Quando ele bebe, ele fica assim um pôco quereno... quereno PROi maltratá assim eu e 
meus filho, aí eu tenho [vontade de [largá elei]]. JFY5 
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80. a.  (os filhos da informante) 

Se eu morasse lá em cima o carro já pegava ___i na porta 

praticamente, né, mas eu moro aqui. Tem uma certa  dificuldade 

pra [levá elesi] lá em cima. (SAR-02) 

b. Ói... em... em... por’enquanto, inté agora qu’eu... que alguma 

coisa... pelo qu’eu ouvi falá e vejo, e acredito muito em Lulai! 

Apesá que... eu num tive [condições de conhecê elei], num fui no 

estado dele... (SAS-03) 

Entre os ON dos exemplos em (79), não se pode estabelecer qualquer 

generalização, pois possuem traços referenciais distintos, em (79a), o antecedente é 

[+genérico], em (79-c), é [- definido] e, em (79d) é [+definido] e sua interpretação se dá 

através do tópico discursivo. Já os dois casos em que ocorre o ELE, o antecedente é 

[+definido, +específico]. O pequeno número de ocorrência tanto no PBR quanto no 

PER não possibilita estabelecer uma comparação entre essas duas variantes do 

português. 

 

IV.   Sentenças adverbiais. No PER, neste contexto, a variação é licenciada, 

ocorre tanto ON, como em (81), quanto CL, como em (82).  

 

81. a.  Há-de matar o rioi. E se os senhores – eu não sei com quem é que 

estou falando – [se o senhor amanhã ou o seu superior querer ir 

ver ___i] eu digo onde é que é o rio...(ALV)  

b. Tirando isso, para ir a pesca, iscamos as nossas artesi, [para ir 

lançar ___i ao mar], para ir à pesca, para apanhar peixe. (ALV)  

c. DOC: E os rapazes não costumavam oferecer à rapariga umas rocas 

todas enramadas?  

INF1: Sim. E [...] o homem que era e o rapaz é que fazia o fusoi  

[para lhe dar___i]. (CTL) 

d. E eu arranjei-lhe, então, umas febrasi, e disse-lhe: "Pronto, 

filhinha, vai. E olha, [enquanto eu tiver ___i], vem, que eu te 

arranjo. (E come) do que puderes". (CTL) 
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e.  faziam um roleiro Pois. Quer dizer, "Vai além" – dou-lhe um 

bocado de terra [para ele fazer___i], pois – "olha, lavra e faz e de 

sete molhos pagas-me um"! Já era assim. (LUZ) 

f. pois, também era uma burra –, ali assim para restolhar os pausi em 

cima  [para a gente cortar ___i e tirar ___i à falca]. Tirávamos à 

falca. (LUZ) 

g.   A sogra é que me dava… Uma vez prantou-me ele lá uma teiai 

[para mim urdir ___i], e nem sequer era para mim tecer, era lá 

para umas outras empregadas. E foi-se embora, quando ele voltou, 

eu tinha-a urdida. (LUZ) 

h.  Apanha lavagantes como é o tamanho de camarões. Trazem ___i 

para a terra. Faz de conta, [se eu deito ___i ao mar], digo assim: 

"Oh, eu deito ao mar, outro não deita, também o vou levar. Aquele 

não deita, eu também o não deito". (VPA) 

 

82. a. Todas as árvores do campo eu gostava de pintar para prantar o meu 

livroi [quando eu oi publicar].(LUZ) 

 b.  Arrancavam as torgas e faziam ali assim uma poça grande na terra – 

uma poça muito grande –, e depois queimavam ali as torgas, e depois 

ao fim de se elasi apagarem… Botavam-lhe água [para asi apagar]. 

(PVC) 

 c.  O pai andava lá e a mãe, ali foi fino: agarrou o meninoi para ele, 

[quando oi agarrou] já estava morto. (PVC) 

 d. Ia, com licença de vossemecês, lá comprar os porcosi, [para mor de 

osi matar], quando vinham cá os 'manadeiros'. (PVC) 

  

Como se pode observar, o ON no PER não sofre restrições em sentenças 

adverbiais, um contexto considerado ilha para movimento. Sendo assim, não se pode 

dizer que o ON seja uma variável. No mesmo contexto, no PBR, observa-se variação e a 

maior freqüência é de ON da mesma forma que no PER. Os exemplos do PBR estão 

registrados em (83) e (84).  

 

83. a.  (purga da batata) É do mato. Aqui tem um péi! [se a senhora nunca 

viu ___i], quisé ir... (SAS-09) 
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 b.  DOC.: Aí 'cê trabalha todos os dias de segunda a sábado? Não folga 

durante a semana não? 

INF.: Tenho ___i, qué dizê assim, [quando eu peço ___i]. Mas, 

muitas veze assim num... (SAS-01)  

c. os misionaros de Salvadô que vinheram  aplantá essa cruzi aqui. Eu 

vim da roça pr’aqui [pra vê ___i]. (SAR-10)  

d. Sempre tem como transporte, né? Que nem os menino que estudai, 

né, tem. (...) já tem o transporte [pra pegá ___i], [pra levá ___i] na 

escola]? (SAR-02) 

e. pro tava doente mesmo e ai proi foi ficando ruim, ficando ruim, [até 

que Deus levou ___i]. (SP-06) 

f. Cobrai, eu tenho medo. [Se eu [vê ___i], eu num mato, corro dela, 

dêxo ela lá. (SAR-04) 

 

84. a. Aí elei ficou preso bastante tempo, [quando sortaram elei] depois 

dessa morte aí ele deu pa robá... JFN4 

b. Aí ele vai...elei cresce o dentinho...e a gente [quondo vai cata elei] a 
gente quebra um cachinho... JFN4 

 
 

Nesta seção, objetivei verificar a possibilidade de ocorrência de ON em 

contextos de ilha para movimento no PER. Como se viu, apenas nas sentenças 

adverbiais foram encontradas ocorrências desta variante. Considerando que o número de 

ocorrências não permite generalizações, pode-se considerar que os dados encontrados 

são um indício de que a revisão proposta por Raposo (2004) é bastante pertinente. Pode-

se concluir ainda que, pelo menos nesse contexto, o ON não pode ser considerado uma 

variável, visto ser em orações adverbiais ilha para movimento.  

 

 

2.8  O PBR E O PER 

 

 

Da comparação entre o PER e o PBR, verificam-se os aspectos elencados a seguir. 
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I. Nas duas variedades, ON não é licenciado para retomar um DP na 

posição de sujeito básico. 

II. Quanto ao uso das estratégias (preenchimento/ não preenchimento), as 

duas variedades apresentam comportamento distinto. No PER a variação 

é bastante produtiva e equilibrada; enquanto, no PBR, embora ocorra 

também variação, predomina o uso do ON, como se vê no quadro a 

seguir. 

 

 ON Pronome 
(CL/ELE) 

PBR 90 10 

PER 48 52 

       Quadro 4 – Distribuição das estratégias no PBR e no PER 

 

III. Os resultados registrados no Quadro 4 parecem indicar que a perda do 

clítico de 3a não levou à realização do ELE, mas à ampliação do ON (cf. 

Figueiredo, 2004). Essa substituição foi seriamente restringida pelo fato 

de o CL ter um traço [+humano] muito forte. Isso pode explicar porque o 

clítico é mais produtivo no PER do que o ELE no PBR. A variante ELE 

parece ter se difundido posteriormente à perda do clítico e, de início, foi 

introduzida com traço [+humano] mais forte, e estaria se difundindo nos 

contextos de ON, considerando a sua trajetória na retomada de DPs com 

traço [-animado] e a faixa etária dos informantes (cf. tabela 10). O ELE é 

pouco frequente na faixa III, com apenas 1%, e sua freqüência aumenta à 

medida que diminui a faixa etária dos informantes, passa a 2% na faixa II 

e a 8% na faixa I. 

 

IV. Os resultados referentes ao fator referencialidade demonstram que, 

quando o antecedente é [+definido, +específico], no PER, a variação não 

é bastante produtiva como se verifica no gráfico (7% de ON e 93% de 

CL).  Curiosamente, este é o fator em que o ELE é mais produtivo (20% 

das ocorrências), no PBR, conseguindo diminuir a frequência do ON, 

que, em todos os contextos, é predominante, com percentuais bem 

próximos a 100%, como se vê no Gráfico 1. Em termos de peso relativo, 

os dados demonstram que, nas duas variedades, o preenchimento é 
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favorecido, .94 para o PER e .60 para o PBR. Quando o DP antecedente 

possui leitura massiva, no PBR, não há uma só ocorrência de retomada 

por pronome, enquanto no PER a variação é equilibrada (52% de ON e 

48% de CL), embora o ON seja favorecido com peso relativo igual a .61. 

Merece destaque ainda o comportamento inverso das duas variantes no 

que se refere à retomada de DPs com traço [+genérico], no PBR embora 

o percentual de ocorrência do ON seja alto (97%) é o ELE a estratégia 

favorecida com .63 de peso relativo; enquanto no PER, há equilíbrio 

percentual, 50% , o ON é favorecido com peso relativo igual a .65. 
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 Gráfico 1- A referencialidade nas duas variedades do português 
 

V. Os aspectos regionais interferem nos percentuais das estratégias, nas duas 

variedades do português; no PER este fator foi o primeiro selecionado 

como significativo pelo programa de quantificação.  

 

VI. Quanto à restrição do ON em contextos de ilha, que, ao longo dos 

estudos sobre o estatuto do ON tanto foi utilizado para distinguir o PE do 

PB, não foi considerado um contexto relevante no licenciamento das 

variantes, devido à existência de contextos categóricos e  à baixa 

ocorrência de retomada nesses contextos. No PER, como se viu na seção 

anterior, só há uma ocorrência de ON em uma sentença completiva e oito 

em sentenças relativas.   No PBR, embora nenhum contexto tenha se 
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mostrado categórico, há um número baixo de ocorrências, como se pode 

verificar no Quadro 6. 

 

Tipo de sentença ON  ELE 

Subjetiva 7 2 

Completiva 4 2 

Adverbial 64 11 

Relativa 40 4 

  Quadro 5 – ON/ELE em contextos de ilha no PBR 

 

 Os aspectos acima elencados parecem demonstrar não haver uma diferença 

significativa entre o PBR e o PER no que se refere às estruturas em que licenciam o ON 

e o pronome, mas apenas entre os percentuais de realização.  No capítulo seguinte 

apresento uma proposta para o estatuto do ON no PBR e discuto a possibilidade de 

assumi-lo para o PER. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS ENVOLVIDOS NO LICENCIAMENTO DO ON 

 

 

No decorrer deste capítulo, apresento minha proposta para a identificação do ON 

como elipse143 no PBR. Inicio discutindo as análises até então propostas para o PB, bem 

como a relevância do traço de animacidade no licenciamento do ON. Em seguida, 

verifico a adequação da minha proposta aos dados dos corpora analisados e, ao mesmo 

tempo, proponho como essa lacuna está marcada na numeração; além de oferecer a 

representação das sentenças que licenciam o ON, demonstrando as operações  

relevantes à proposta de que o ON é uma elipse licenciada por identidade estrutural e 

temática. Finalmente, analisarei alguns exemplos que, ao longo dos estudos deste 

fenômeno, serviram para fortalecer o traço de animacidade com um fator categórico na 

retomada de um DP na posição de OD. 

 

 

3. 1  A LACUNA NA POSIÇÃO DE OBJETO DIRETO NO PB 

 

 
No capítulo 1, aponto que o ON pode ser analisado como uma categoria vazia nos 

moldes da teoria de P&P, uma variável ou um pro, e ainda como uma elipse cuja 

interpretação se dá através de identidade. Nesta seção, apresento a adequação dessas 

propostas para o PB, a fim de construir o cenário no qual surge minha proposta, que 

reúne, principalmente, a proposta de Cyrino (1997), quanto à interpretação do ON como 

elipse, e as considerações feitas por Galves (1989) acerca dos aspectos temáticos, visto 

que os dados apontaram para tais direções.    

As subseções estão divididas de acordo com cada uma das possibilidades de 

interpretação, pro, variável ou elipse de DP.  

 

 

                                                
143 Estatuto já proposto por Cyrino (1997). 



 142 

3.1.1 O objeto nulo do PB seria um pro 

 

 

Para que o ON seja considerado um pro, é necessário que a sua interpretação 

obedeça ao princípio B e, de acordo com esse princípio, o ON não deve ser uma 

categoria vazia correferente a um DP no mesmo domínio que o contém. Da aplicação 

deste princípio, decorre o fato de que o ON e o pronome devem ter o mesmo valor em 

qualquer contexto sintático, o que nem sempre ocorre144, como se vê nas sentenças em 

(1) do PBR. 

 

1. a.  Aí, elai num queria PROi explicá, entregaro elai  na secretaria. 

 (SP-01) 

b. *Aí, elai num queria PROi explicá, [entregaro ___i] na secretaria.145 

 

2. a.   Aí ela pegô esse carajéi, por causa de me dá todim p'eu comê, pegô 

___i e [num dividiu ___i]. (SP-05) 

 b.   Depois se quisé, pega  a cascai ali, destrói ___i, [quebra elai] e bota 

___ no mesmo pé do cacau... (SP-01) 

 

A substituição do ELE em (1a) pelo ON em (1b) torna a sequência agramatical. 

Esse comportamento não deveria ser esperado caso o ON fosse um pro, pois PRO 

(antecedente) se encontra fora do domínio que contém o ON e a ligação neste contexto 

seria lícita, de acordo com o princípio B146.  

Em (2), observa-se um comportamento diferente, ON e ELE variam sem ocorrer 

interferência no juízo de gramaticalidade das sentenças. O ON destacado em (2a) 

poderia ser considerado pro, pois está livre em seu domínio. Considerar o ON pro nos 

pares de sentenças em (1) e em (2) acarretaria crer que, de acordo com o princípio B, 

teríamos dois comportamentos distintos para o licenciamento do ON como pro: o não-

                                                
144 Huang (1984) chama a atenção para o fato de em certas construções a realização de o ON ser 
agramatical contrariamente à realização pronome, como demonstrado nos exemplos em (13) do capítulo 
1. 
145 Se inserida num contexto em que ela (a professora) seja o tópico discursivo, a sentença se torna boa 
(cf. Huang, 1984). Porém a correferência não se dará com o SU da sentença matriz, mas o DP que 
antecederá o SU. 
146 Neste contexto sintático, retomada de um DP na posição de sujeito básico, os falantes do dialeto 
analisado preferem sempre fazer a retomada através do ELE, conforme os resultados registrados na 
Tabela 6.  
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licenciamento em (1b) e o licenciamento em (2a). Esse duplo comportamento estaria 

então relacionado à posição que ocupa o antecedente, em (1), a posição de sujeito e, em 

(2), a posição de objeto direto147, o que não se deve esperar de um princípio.   

O contraste demonstrado em (1) tem sido um obstáculo para aqueles que 

analisam o ON como pro. Ao longo dos estudos acerca do ON, algumas propostas 

foram realizadas e, entre elas, estão a de Farrel (1987, 1990), a de Galves (1989), a de 

Kato (1993); a de Ferreira (2000), entre outras. 

Como apresentado na seção 1.3, Huang (1984) aponta para a impossibilidade de 

ON nas línguas em que não há concordância verbo-objeto. Dessa forma, considerar o 

ON um pro implica propor postulações adicionais, principalmente para garantir que as 

duas condições interpretação sejam satisfeitas (cf. seção 1.2).   

Farrel (1987, 1990) assume que o ON no PB é um pro, mesmo em contextos 

semelhantes aos do chinês para os quais Huang propõe não ser possível essa análise. 

Esse contexto pode ser visto em (3).  

 

3. *Zhangsani shuo Lisi bu renshi __i. 

 ‘*Zhangsani disse que Lisi não conhece __i.’                 (Huang, 1984: 538) 

 

 Em (3), o ON ocorre numa sentença complemento e a correferência ao DP na 

posição de SU básico da sentença matriz não permite que a sentença seja gramatical, 

tanto no chinês quanto no PB, como se observa na glosa. Para Huang (1984)148,  essa 

correferência  não é lícita, visto ser o ON do chinês uma variável e esse contexto não 

licenciar o movimento de um operador. Porém, Farrel (1990) aponta que a mesma 

restrição não é percebida no PB, pois nesse tipo de sentença, no PB, não há bloqueio 

para movimento como demonstram os exemplos de topicalização nas sentenças 

encaixadas em (4). 

 

4.   a.  O Raimundo insiste que elei ninguém [viu ___i]. 

b. Ouvi falar que o boloi todo mundo [adorou ___i].           

(Farrel, 1990: 331) 

 

                                                
147 Da análise dos exemplos em (1) e em (2) e com base no capítulo 2, é possível afirmar que no dialeto 
analisado a realização do ON está condicionada à posição que ocupa o seu antecedente. 
148 A sequência em (3), para Huang (1984), seria gramatical se o ON buscasse sua interpretação no 
contexto discursivo. 
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 Em (4), o pronome ele e o DP o bolo são conectados internamente ao verbo, mas 

são copiados para a posição inicial da sentença encaixada. Essa possibilidade demonstra 

que, se o ON do PB fosse uma variável, a sentença em (3a) deveria ser boa, pois poderia 

haver um operador nulo na periferia esquerda da sentença encaixada em (3) licenciando 

a realização do ON, da mesma forma que o tópico realizado permite, como em (4). 

Além disso, em contextos em que movimento não é licenciado, o ON ocorre 

livremente149 no PB, como em (5). 

 

5. A bolai caiu da mesa sem [empurrarmos ___i].   

(Farrel, 1987:7) 

 

 Evidências como as observadas nas sentenças em (4) e em (5) motivaram Farrel 

(1987, 1990) a propor que o ON do PB é um pro identificado como terceira pessoa e 

que, da mesma forma que o pronome realizado, pode ter mais de uma possibilidade 

referencial como ilustram as sentenças em (6).   

                            

6. a.  Pedroi contratou Pauloj antes que eu [tivesse conhecido elei/j/k]
150. 

        b. Pedroi contratou Pauloj antes que eu [tivesse conhecido ___i/j/k].    

(Farrel, 1987:16) 

 

Porém, escapou a Farrel (1987) contrastes como os apresentados em (7), 

propostos por Cyrino (1997). 

 

7. a.  João usa seu computadori todos os dias, e Pedro [usa ___i/j] uma vez 

por semana. 

                                                
149 Farrel (1987:7) aponta ainda as seguintes sentenças:  

i. Joãoi não trabalha mais aqui porque [demitimos ___ i/j/k]. 
ii. O cachorroi só me mordeu depois de eu [chutar ___?i/j/k]. 

nessas duas sentenças, embora seja possível a correferência do ON com o SU da sentença matriz, para 
mim, em (i), é a relação semântica entre os verbos trabalhar e demitir que garante a gramaticalidade da 
sentença. Porém, a correferência proposta pelo autor em (ii), para mim, é marginal, além de a lacuna 
poder receber outras interpretações como demonstram os índices de correferência. O ON da sentença em 
(i) teria o SU da sentença matriz como única possibilidade leitura, caso fosse inserida num contexto mais 
amplo como em (iii). No entanto, neste contexto não se pode afirmar que o antecedente seja o DP João na 
posição de sujeito básico da sentença matriz, mas o DP o João na pergunta.  

iii. Onde está o João? 
João não trabalha mais aqui porque [demitimos ___]. 

150 Alterei o tempo verbal da sentença encaixada relacionando-o ao da sentença principal.   
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b. João usa seu computadori todos os dias, e Pedro [usa-oi/elei]uma 

vez por semana. 

          (Cyrino,1997:65) 

 

Em (7), a escolha por uma ou outra categoria implica possibilidades referenciais 

distintas. Em (7a), a CV pode ser interpretada como o computador de João ou como o 

computador de Pedro. Já em (7b), a realização do pronome permite apenas uma leitura, 

aquela em que Pedro usa o computador de João. Comparando as sentenças em (6) e (7) 

com as do exemplo em (8):  

 

8. a.  Joãoi disse que Maria não [conhece___*i/j]. 

b.  Joãoi disse que Maria não [conhece elei/j]. 

 

observa-se que o ON e o pronome se comportam diferentemente a depender da estrutura 

sintática em que ocorrem151. Farrel (1987) busca reforçar a sua hipótese estabelecendo 

uma comparação entre as possibilidades dos pronomes e das anáforas152. Para ele, o ON 

é pro, pois pode substituir uma categoria pronominal e manter a mesma interpretação; o 

que não se observa ao se substituir uma anáfora pronominal por uma CV, como se vê 

em (9). 

 

9. a.   Não deixamos Pedroi sei perder.153 

                     b.   Não deixamos Pedroi [perder ___j].                        (Farrel, 1987: 14) 

 

Em (9), a realização do clítico é essencial se a referência desejada for reflexiva. 

A substituição pela CV só permite a leitura em que o referente esteja fora da sentença, 

ou seja, no contexto discursivo, comportando-se como pro, mas não como uma 

anáfora154.   

Ainda segundo Farrel (1987), o ON é um pro por se comportar como um clítico 

verbal, um elemento cliticizado ao verbo.   

                                                
151 Farrel (1987), a fim de ajustar a sua proposta ao PB, postula que pro sofre restrição de contextos 
sintáticos. É livre em sentenças adjuntos (5) e em (6) e restringido em sentenças complemento (8).  
152 Uso este termo de acordo com a teoria gerativa, o que segundo a tradição gramatical, corresponde ao 
pronome reflexivo. 
153 Estes exemplos se encontram em Farrel (1987:14). Os índices de coindexação foram colocados por 
mim, a fim de facilitar a leitura das possibilidades referenciais dos elementos analisados.  
154 Termo empregado de acordo com a teoria gerativa. 
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10. a.  João chutou o cachorroi depois de dar-lhei / ___i um osso.  

            lhe = ao cachorro 

b. João contratou o carai depois de falar com elei/*___i.    
com ele = com o cara                              (Farrel, 1987: 20) 

 

Nos exemplos em (10), o autor focaliza complementos verbais preposicionados, 

que, ao serem pronominalizados, se comportam de maneira diferente. Em (10a), a 

pronominalização ocorre através de um clítico e pode ser substituído por uma CV e, em 

(10b), essa operação se dá por um pronome precedido de preposição, que não permite a 

substituição pela CV. A possibilidade de substituição do clítico pela CV em (10a) assim 

com em (6) leva Farrel (1987) a defender que o ON é um pro, cujo licenciamento é 

devido à propriedade de o verbo permitir cliticização de seus complementos, o que não 

ocorre com os complementos preposicionados como em (10b). Para ele, só permitem 

objetos pro línguas em que o verbo pode reger um clítico e que os traços gramaticais de 

pro são recuperados via coindexação a um clítico, que, de alguma forma, funciona como 

parte da morfologia de concordância verbal, conforme a representação proposta pelo 

autor, registrada em (11).  

 
        

(Adaptado(Adaptado de Farrel, 1987: 21)  

 

Embora Farrel (1987) tenha apresentado argumentos que demonstrem que o 

estatuto proposto por Huang (1984) não dá conta de todas as ocorrências de ON no PB, 

o autor não esgota todas as possibilidades de realização desta CV, pois seus argumentos 

11.     IP 
 
         DP                    I’ 
          proi 

                    Ii                   vP 
                                                          
                                              
                                           DP        v’ 
      

 
   v+V+clj            VP 

 
                                                                     

      V                 DP 
                                                                                          
                                                                                     proj 
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não dão conta de explicar as leituras diferentes leituras em (7). Resumindo a proposta 

do autor, o ON é um pro e obedece às seguintes condições:  

 

I) Pode ocorrer em sentenças em que a sua interpretação se dá em contexto 
extra-sentencial, como em (12). 

 

12. a.  Todo mundo diz que Maria beijou Pedroi depois do baile. 

b.  Mas ele insiste que ninguém beijou ___i.                                 

(Farrel, 1987:24) 

 

 Em 12, na minha perspectiva, o ON não pode ser considerado um pro, pois o 

verbo que o seleciona é idêntico ao verbo que contém o DP antecedente. Neste caso, o 

que ocorre é uma elipse de VP, como definido na seção 1.1.3. 

 

II) Não pode ocorrer em sentenças complemento como em (13), visto que 
não pode ser correferente a um argumento da sentença matriz. 

 
13. *Joãoi disse que Pedro viu ___i.         (Farrel, 1987:26) 

 

Embora Farrel (1987) aponte que a agramaticalidade da sentença em (13) seja 

devida ao caráter logofórico do verbo, Cyrino (1997) afirma que a gramaticalidade desta 

sentença pode ser garantida se for inserida num contexto mais amplo da mesma forma 

que em (12), como demonstra o exemplo da autora copiado em (14). 

  

14. a. Maria disse a João que ninguém o viu na festa.  

b. Mas Joãoi disse que Pedro [viu ___i].       (Cyrino, 1997: 66) 

 

III) Pode ocorrer em sentenças adjunto e ser correferente a um argumento da 
sentença matriz, como em (14). 

 
15. A Júliai sempre chora quando [ponho ___i] no berço.    (Farrel, 1990: 330) 

 
Este é um exemplo do qual a proposta de Farrel (1987, 1990) não dá conta, visto 

que a correferência do ON com o SU da sentença para alguns falantes (inclusive Cyrino, 

1997:66) não é boa e exige a presença de um pronome realizado, restringindo as 

possibilidades referenciais.  
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Como se viu da proposta de Farrel (1987, 1990) não é tão simples postular que o 

ON em uma língua sem concordância verbo-objeto seja interpretado como pro155. Mas, 

outras propostas foram realizadas.  

 Desconsiderando o contexto discursivo156, Galves (1989 [2001]) considera o 

ON do PB um pro ligado às propriedades da sentença. Ela assume tal estatuto, mesmo 

contrariando as evidências acerca da impossibilidade de se analisar o ON como pro em 

qualquer língua, apresentadas por Huang (1984: 557), none de our languages allows a 

genuine zero object pronoun, because of the a interaction of the CGR157 and DJR158; ou 

seja, para que uma CV seja interpretada como pro, ela deve obedecer a dois princípios: 

não deve ser presa em sua categoria de regência (Princípio B - DJR) e ter como 

antecedente um elemento nominal bem próximo que a controle (CGR), dois princípios 

contraditórios para a interpretação da CV como pro na posição de objeto direto. 

 Contudo, Galves (1989), seguindo os pressupostos de Williams (1987, apud 

Galves 1989), postula que essas duas condições podem ser satisfeitas em línguas em 

que os domínios de aplicação dos dois princípios sejam distintos. De acordo com 

Williams, há uma dissociação entre vestígios159 e movimento, o que permite dar conta 

da relação entre a categoria vazia e seu antecedente através da coindexação da CV a seu 

antecedente realizador do papel temático. Para isso, ele distingue “atribuição” e 

“satisfação” do papel temático. Nessa perspectiva, Galves (1989) propõe que a 

coindexação da CV na posição de objeto direto a seu antecedente se dá através do 

requerimento de “satisfação” do papel temático e que ela é um vestígio de NP, pois 

pode receber papel temático, mas não pode satisfazê-lo. Segundo Galves (1989 

[2001:83]):  

Quando um papel temático é atribuído a um vestígio, ele deve ser re-
atribuído verticalmente ao VP dominante (é o que Williams chama de 
“ligação vertical”), e, em, seguida, via  predicação, ao sujeito. Deve-se notar 
que a noção de vestígio definida por esse principio é utilizada em sentido 
diferente do habitual, já que essa análise rejeita justamente a noção de 
movimento de NP.”  

                                                
155 Como se sabe a identificação de pro na posição de sujeito se dá através da relação de concordância 
estabelecida entre a posição de SU (spec de I) e a concordância com o núcleo de IP. 
156 Contextos analisados por Farrel (1987), como em (12), o ON é identificado fora dos limites da 
sentença.  
157  CGR –  Generalized Control Rule 
  Coindex na emppty pronominal with the closest nominal element. 
158  DJR –  Disjoint reference 
  A pronoum must be free in its governing category.  
 
159 Neste texto, a autora utiliza o termo vestígios de acordo com a definição proposta por Willians (1987): 
Uma categoria vazia pronominal objeto pode receber um papel temático, mas não pode satisfazer papel 
temático. (cf. Galves, 1989 [2001:84]).  
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 Para ela, pode-se considerar que a categoria vazia é livre no que se refere à teoria 

da ligação, mas dependente dentro da teoria temática, obedecendo aos dois princípios 

que Huang (1984) considerou contraditórios na postulação do ON como pro. Segundo a 

autora: 

 
Um objeto nulo pronominal é legítimo nas línguas em que o domínio das 
dependências que derivam da Teoria Temática seja mais amplo que o 
domínio das dependências submetidas à Teoria da Ligação. (GALVES, 1989 
[2001:86])  

 

Dentro deste quadro teórico, a autora propõe mais uma explicação160 para a 

agramaticalidade de sequências, como em (16), em que a correferência do ON numa 

sentença encaixada ao DP na posição se sujeito básico da sentença matriz não deriva 

uma sequência gramatical.   

 

16. *O Joãoi disse que ninguém [beijou ___i].  

 

Segundo Galves (1989), a má-formação desta sequência se deve ao fato de a CV 

na posição de OD fazer parte de uma cadeia em que se encontram dois papéis temáticos, 

como ilustra a estrutura em (17).  

 

17. [VP *O Joãoi disse [IP que [IP ___i [I’ tempo [VP ninguém beijou ___i ]]]]] 

 

Em (17), a CV conectada internamente ao verbo beijar possui o papel temático 

de paciente, enquanto o DP o João possui o papel temático de agente, daí a 

agramaticalidade da sentença. Para que a sequência em (16) seja boa, segundo a autora, 

em sua representação, o ON e o DP o João deveriam possuir índices de indexação 

distintos. Essa explicação, a princípio, dá conta do contraste de gramaticalidade entre as 

sentenças em (1), repetidas em (18). A agramaticalidade percebida em (18b) se deve à 

formação de uma cadeia não lícita. 

 

18. a.  Aí, elaexperienciador num queria PRO explicá, entregaro elatema na 

secretaria. (SP-01) 

                                                
160 Esta sentença e outras com estrutura sintática semelhantes já foram analisadas, anteriormente, levando 
em consideração aspectos teóricos diferentes.  
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b.  *Aí, elaagente num queria PRO explicá, entregaro ___tema na 

secretaria. 

 

Essa proposta parece dar conta inclusive do contraste de gramaticalidade percebido 

entre as sentenças em (19). 

  

19. a.  Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.               

 (B&FS, 1994) 

b.   *Esse juizi exige que os ouvintes [cumprimentem ___i] na entrada.  

 

A proposta de Galves (1989), aparentemente, explica o contraste em (19), mas pode 

haver outros fatores responsáveis por esse contraste, por exemplo, a posição em que o 

DP na função de sujeito da sentença matriz foi conectado161. Além disso, esta proposta 

não dá conta do fato de que, em algumas sentenças, ON e pronome não tenham as 

mesmas possibilidades referenciais como se observa no par de sentenças em (7). 

Embora eu não assuma que o ON seja um pro nos moldes propostos por Galves (1989), 

a noção de que uma cadeia formada por papéis temáticos distintos não licencie a 

ocorrência de ON foi fundamental para a conclusão a que cheguei nesta pesquisa. A 

partir da seção 3.2 deste capítulo, desenvolvo a proposta assumida por mim. 

Outra proposta para a análise do ON no PB como pro é fornecida por Ferreira 

(2000) numa perspectiva minimalista162. Nesta proposta, pro é um item da numeração 

que não possui traço de caso. A argumentação do autor se baseia no contraste de 

gramaticalidade de sentenças, como em (20). 

 

20. a. João precisa desse livro. 

b. *João precisa esse livro. 

 c. Esse livroi, o João precisa ___i.  (Ferreira, 2000: 66) 

 

Do contraste de gramaticalidade observado entre as sentenças em (20a) e em 

(20b), verifica-se que a presença da preposição diante do DP esse livro é necessária em 

(20b). Nessa posição, o DP esse livro precisa ter seu caso checado para que a derivação 

                                                
161 Retomo esta questão na seção 3.3.  
162 Segundo este modelo, os DPs são retirados da numeração contendo traços semânticos e sintáticos já 
marcados e, durante a derivação, precisam ser checados a fim de serem identificados (Chomsky, 1995). 
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da sentença convirja e a preposição é o núcleo responsável pela checagem do caso desse 

DP. Mas, em (20c), a preposição é desnecessária. Ferreira (2000) aponta que essa 

diferença reside no fato de o DP esse livro em (20b) ter sido gerado internamente ao 

verbo, uma posição argumental; enquanto, em (20c) ter sido gerado na posição de 

tópico, em que o DP não necessita da preposição para ser licenciado, visto não ser 

argumental, nem temática. Segundo o autor, a CV foi retirada da numeração como pro.  

Embora Ferreira (2000) proponha que esta CV seja um pro, da mesma maneira 

que Farrel (1987), uma diferença relevante pode ser observada entre as duas propostas, 

considerando as sentenças em (20). Para Farrel (1987), é crucial que pro esteja 

vinculado a um clítico verbal, foneticamente realizado ou não, conforme representação 

apresentada em (11). Como nos exemplos em (20), o verbo que seleciona pro não 

admite cliticização, pro, então, não deveria ser licenciado de acordo com Farrel (1987). 

Mas o que identificaria pro nas sentenças na proposta de Ferreira (2000)?  

Segundo o autor, a checagem deste pro está relacionada ao fato de um DP na 

posição de OD, em línguas como o PB, ter seu traço de caso acusativo checado sem a 

necessidade de que ele se mova163 para vP. Para ele, a checagem se dá através de sonda. 

Assim, v (vezinho) acessa o DP tornando legíveis os traços não interpretáveis desse DP, 

que, depois dessa operação, não pode mais ser movido. Segundo o autor, pro possui as 

seguintes características: 

 

I. ser capaz de preencher uma posição temática; 

II. não possuir traço de caso; 

III. ser objeto nulo in situ; 

IV. poder estar A-barra ligado; 

V. não sofrer restrições a ilhas. 

                                                
163 Para Ferreira (2000), um DP só é movido se algum de seus traços não estiver legível na derivação. 
Para ele, DPs na posição de OD não se movem para vP, o autor considera que v (vezinho) tem acesso, 
através de sonda, ao DP realizando a checagem dos traços ilegíveis. Essa relação é assim proposta por 
Ferreira (2000:73): 

i. Em uma relação de checagem entre uma sonda alfa e um alvo beta, traços de alfa 
devem ser ilegíveis. 

ii. Alfa só está disponível para operações de movimento quando alfa possuir traços 
ilegíveis. 

iii. Uma vez que alfa teve seus traços não interpretáveis checados, alfa se torna inativo 
para o sistema computacional, não podendo mais ser movido, nem entrar 
posteriormente em outras relações de checagem.  
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A proposta de Ferreira (2000), como as apresentadas anteriormente, dá conta do 

ON em ilha, porém não justifica com argumentos formais164 a agramaticalidade de 

sentenças como as em (18b) e (19b). Além disso, se a identificação do ON é semelhante 

a do DP nessa posição, é também semelhante à identificação do ELE, então ON e ELE 

deveriam ser licenciados sem distinção, mas é não é o que ocorre, como se vê no 

exemplo em (21), semelhante ao exemplo em (7).  

  

21. a. *O Joãoi disse que a Maria [ama ___i]. 

 b.  O Joãoi disse que a Maria ama [elei].  

(Ferreira, 2000:61) 

 

O autor justifica o contraste em (21) considerando o traço de animacidade do 

antecedente. A sentença em (21a) é agramatical devido ao traço do antecedente da 

lacuna ser [+ animado] e estar na posição de spec de IP165, embora nos demais exemplos 

apresentados, o autor não retome a questão da posição do DP, mas apenas o traço de 

animacidade do antecedente, como na análise dos exemplos em (22).  

  

22. a. O cara que me mostrou este projetoi disse que já tentou [apresentar 

___i/elei  pra várias pessoas, mas não conseguiu. 

b. O cara que me indicou este funcionárioi disse que já tentou 

[apresentar *___i/elei] pra várias pessoas, mas não conseguiu.  

(Ferreira, 2000: 63) 

 

Em (22), segundo Ferreira (2000), a possibilidade de ON está relacionada ao 

traço de animacidade do antecedente. Um DP, para servir de antecedente para o ON, 

deve possuir traço [-animado], como em (22a); enquanto um DP com traço [+animado] 

não deveria estar disponível como antecedente para o ON; no entanto, para mim, a 

ocorrência do ON em (22b) não sofre tal restrição e a sentença é boa166. Se não é traço 

de animacidade o responsável pelo contraste em (21) e em (22), então o que seria? Que 

diferenças existem entre esses pares de sentenças?  

                                                
164 Note que, na proposta de Galves (1989), a correferência entre o ON e um DP na posição de SU da 
sentença matriz é possível, porém, a cadeia formada entre eles deve conter apenas um papel temático, um 
argumento formal que falta à proposta de Ferreira. 
165 Utilizo IP embora o autor tenha se referido a TP. 
166 Realizei alguns testes para verificar a gramaticalidade da sentença e minha hipótese foi confirmada.  
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Para justificar a agramaticalidade da sentença em (21b), o autor adiciona à 

restrição de animacidade o fato de o DP antecedente estar em spec de IP, ou seja, estar 

na posição de sujeito e, eu acrescento o fato de a lacuna formar com o antecedente uma 

cadeia com mais de um papel temático (cf. Galves, 1989). Em (22b), embora o 

antecedente da lacuna possua o traço [+animado], a posição que abriga o antecedente é 

interna ao verbo e, diferentemente de (21b), ON e antecedente formam uma cadeia de 

um único papel temático, tema, o que, para mim, permite que a sentença derive.  

Parece que a agramaticalidade de sequências, como em (21a), está ligada à 

posição ocupada pelo antecedente, mas não ao traço de animacidade, embora B&FS 

(1994) apontem que antecedentes na posição de spec de IP sirvam de antecedente para 

um ON somente quando possuem o traço [-animado], como em (23).  

  

23. Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.  

 

Apesar de o exemplo em (23), aparentemente, reforçar a tese de que a 

animacidade seja o fator responsável pelo licenciamento do ON, contrariando a hipótese 

levantada a partir da análise dos exemplos em (21) e em (22), deixo os comentários 

acerca do licenciamento do ON em (23) para a seção 3.5, após ter apresentado a minha 

proposta para o ON no PR.  

 

 

3.1.2 A lacuna na posição de objeto direto no PB é um fenômeno heterogêneo 

 

 

O estatuto da lacuna na posição de OD tem sido alvo de muitos estudos 

gerativistas, principalmente quando o objeto de estudo é o PB em comparação ao PE. 

Kato (1993, 2001) tem afirmado que esta lacuna no PB não é homogênea e aponta que 

pode ser um pro ou uma variável 167 obedecendo à seguinte distribuição: 

 

 

                                                
167 B&FS (1994) também propõem que o ON no PB possui dois estatutos a depender do traço de 
animacidade do antecedente: quando o antecedente possui traço [+animado], o ON comporta-se como 
uma variável, cuja interpretação está sujeita ao princípio C; quando possui o traço [-animado], comporta-
se com pro. 
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I.  é um pronome dêitico nulo resultante de uma anáfora profunda168; 

 

24. a. Empurre. 

b. Segura aqui!                                 (Kato, 1993: 231) 

 

II. é um clítico neutro nulo; 

 

25. João descascou a bananai e Maria [comeu ___i]. 

(Kato,2001:152) 

 

 III.  é o resultado do movimento de vP para uma posição A-barra, 

vPtopicalização169  

 

26. a.  Os amigos, a Maria não conhece ninguém que [visite ___]. 

 (Kato, 2001: 145) 

 

Em (24), a interpretação da lacuna na posição de OD se dá na situação, não há 

referência no contexto discursivo. A interpretação do ON como pronome dêitico tem se 

mantido ao longo das pesquisas acerca do ON, mas não é um fenômeno que parametriza 

o PB em relação a outras línguas, visto que ocorre também no inglês, como no exemplo 

em (27). A existência desse dêitico nulo é restrita a um determinado contexto; ocorre 

em sentenças com verbo no imperativo, freqüentemente, acompanhado por um locativo, 

como se vê nos exemplos em (24) e em (27).  

 

27. a. Pull! 

‘Empurre!’ 

b. Send by mail! 

‘Envie pelo correio!’                              (Kato, 2001: 141) 

 

Para a lacuna em (25), Cyrino (1997) propõe que é uma realização legítima de 

ON, pois o verbo que seleciona a lacuna é diferente do verbo que contém o seu 

                                                
168  Cf. nota 12. 
169 Preferi utilizar vP em vez de VP, pois a autora no mesmo artigo reanalisa VP topicalização e assume 
vP. 
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antecedente, distinguindo-se assim da elipse de VP. Kato (2001) propõe que este tipo de 

CV seja um pro e a sua ocorrência sofre restrição do traço de animacidade; quando o 

antecedente é [-animado], pro é requerido, mas, quando o traço do antecedente é 

[+animado], pro não é licenciado, como demonstra a agramaticalidade da sentença em 

(28).  

 

28. *O João trouxe a Mariai, mas Pedro [não beijou ___i]. 

(Kato, 2001: 151) 

 

Kato (2001), da mesma forma que B&FS (1994) e Ferreira (2000), considera o 

traço de animacidade categórico no licenciamento do ON. Não se pode negar que a 

sequência em (28) seja ruim, porém outros fatores podem estar envolvidos na 

agramaticalidade desta sentença, por exemplo, aspectos pragmáticos e aspectos 

semânticos, sobre os quais não me deterei nesta pesquisa, porém não desconheço a sua 

importância no licenciamento do ON. Sobre o exemplo, proponho uma reflexão: que 

relação semântica há entre os verbos trazer e beijar e o DP Maria na sentença em (28)?  

Parece que a relação semântica entre os verbos e, até mesmo entre o verbo e o 

DP, interfere no juízo de gramaticalidade de uma sentença mesmo quando o antecedente 

do ON possui o traço [-animado], como em (29). 

 

29. *O João adora filmes de terror, mas o Pedro não [guarda ___i].  

 

 Algumas sentenças recebem dos falantes juízos de gramaticalidade distintos, 

colocando em xeque as restrições sintáticas propostas, por perceber na sentença uma 

relação intrínseca entre os verbos que selecionam o antecedente e o ON, ou com outros 

termos da sentença. Um caso clássico é a divergência quanto à gramaticalidade da 

sentença em (30) proposta por Farrel (1990:334), em que não se encontra relação 

semântica entre os verbos, mas entre o verbo da sentença matriz e o PP no berço. 

 

30.   A Júliai sempre chora quando [ponho ___i] no berço.  

(Farrel, 1990: 333) 

 

 Para Cyrino (1997), a sentença em (30) é agramatical, porém para outros a 

sentença é boa e eu me incluo entre esses. Outro exemplo bem interessante é também 
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fornecido por Farrel (1987), em que a relação entre os verbos é bastante íntima, como 

em (31). 

 

31.   Joãoi não trabalha mais aqui porque nós [demitimos ___i].  

 (Farrel, 1987: 24)  

 

 A lacuna nas sentenças em (30) e em (31) não possui uma leitura única, pode se 

referir ao DP na posição de sujeito da sentença matriz ou a um referente mencionado no 

discurso anterior. Para que a correferência proposta pelo autor torne a sequência 

gramatical, é necessário que um esforço maior seja empreendido pelo interlocutor, 

diferentemente da interpretação da sentença em (32), em que apenas uma leitura é 

possível, aquela que retoma o DP esse livro. 

 

32. Comprei esse livroi, porque precisava [ler ___i] para a prova. 

 

No dialeto analisado, foram encontradas 114 ocorrências de ON correferentes a 

um DP com traço [+animado] em contexto de coordenação, semelhante ao em (28), 

como se pode verificar nos exemplos em (33). 

 

33. a.  meu tio arrumô essa muléi... aí [troxe ___i] pa dento de casa, era 

muita zoada pra ela,  que ela teve pobrema de derrame. (SP-04) 

b. Fala com elai, mas todo mundo [isolô ___i]. (SP-08) 

 

Os exemplos em (33) demonstram que, pelo menos nesse dialeto, o traço de 

animacidade não é categórico no licenciamento do ON, visto que o ON é licenciado 

mesmo quando o antecedente possui o traço [+animado]. Da análise dessas sentenças, 

uma questão se coloca: o ON em (33) pode ser analisado como clítico nulo? 

Segundo Kato (1993, 2001), o clítico neutro nulo se refere sempre a terceira 

pessoa do singular e possui o traço [-animado]. Parece que a questão já está respondida. 

O ON, nos exemplos em (33), de acordo com esta proposta não pode ser analisado com 

um clítico nulo, visto que o antecedente da lacuna possui traço [+animado]. Esse clítico 

nulo (cf. Kato, 2001) compõe o paradigma pronominal do PB, que é, aparentemente, 
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defectivo devido à perda do clítico acusativo de terceira pessoa (o/a)170. A contraparte 

desse clítico nulo é o pronome ELE, selecionado quando se retoma um antecedente cujo 

traço seja [+animado]. De acordo com a proposta de Kato (2001), o PB possui um 

paradigma pronominal distinto do PE, como se vê em (34). 

 

34. PB   PE 

me    me- 

te    te- 

ø; ele; ela          o/lo; a/la 

 

Neste paradigma, há duas estratégias de realização da terceira pessoa, ø para se 

referir a antecedentes com traço [-animado], e ele/ela, para antecedentes com traço 

[+animado]. Mais uma vez, a análise do corpus desta pesquisa apresenta um contra-

exemplo para esta proposta. Como se viu no capítulo 2, o ELE, ainda que timidamente, 

ocorre em sentenças para retomar antecedentes cujo traço é [-animado], como o 

exemplo em (35) ilustra. 

 

35. O cacaui é assim, que nem aqui na... na zona rural aqui, tem a... a secadêra 

de cacau sabe, a gente [tira elei] é... é parte ___i, descaroça ___i e aí ensaca 

___i em vários saco, a gente [saca elei] tudo e tal... JMY5 

 

Da análise do exemplo em (35), pode-se concluir que, no dialeto investigado, 

ON e ELE não estão em distribuição complementar como demonstra o pardigma em 

(34). 

Retornando ao exemplo em (26), repetido em (36) a seguir, Kato (2001) propõe 

um estatuto diferente para a CV, é uma variável, correferente a um DP numa posição A-

barra que pode ocorrer em contexto de ilha para movimento, como demonstrado em 

(36), e não sofre restrição de animacidade. Parece uma incoerência afirmar que o ON 

em contexto de ilha seja uma variável, porém a autora afirma que ilhas são barreiras 

                                                
170 Esta proposta dá conta do contraste de gramaticalidade que ocorre quando o ON numa sentença 
complemento retoma um DP na posição de sujeito da sentença matriz, contexto discutido por Huang 
(1984), Farrel (1987, 1990), Galves (1989), Ferreira (2000), entre outros. Exemplos desse contraste 
podem ser vistos a seguir.  

i. Esse pratoi não permite que você [cozinhe ___i] em fogo alto.  
ii. *Esse juizi não permite que a gente [contradiga ___i ]quando ele fala.            

 (Kato, 2001:18-9) 
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apenas para DPs171, mas não para VPs. Dessa forma, quando o ON ocorre em ilhas, é o 

resultado do movimento do que resta em VP após a derivação da sentença172, e o que é 

pronunciado na posição de tópico é apenas o DP que não se moveu de VP durante o 

curso da derivação, como ilustra o exemplo em (36).  

 

36. a.     Os amigos, a Maria não conhece ninguém que visite____.  

b.   [VP tSU tV os amigos], a Maria não conhece [ninguém que visite 

[VP___]].173  

(Kato: 2001:145) 

 

A possibilidade de topicalização de VP resgata a proposta de Huang (1984) e 

Raposo (1986) de que o ON é uma variável ligada a um operador nulo numa posição A-

barra e dá conta inclusive da CV em contextos de ilha. Segundo Kato (2001), essa 

operação também está presente em construções com elipse de VP, como no exemplo em 

(37). 

 

37. a. O João cumprimentou a Maria, mas o Pedro não cumprimentou ___.  

b. O João cumprimentou a Maria, mas [cumprimentar a Maria] o Pedro 

não cumprimentou [VP___].          

(Kato: 2001:145) 

 

Qual seria a motivação para que esta operação fosse realizada em construções de 

elipse de VP, se o que tem se proposto dá conta da interpretação do material elidido? 

Parece que, em casos de lacuna de VP, esta operação de movimento seja desnecessária. 

Além disso, esta proposta elimina a possibilidade de duas leituras, comuns em contextos 

de elipse, como em (38).  

                                                
171 Kato (2001) chega a esta proposta após analisar dados do PB e do PE e verificar que, em PE, embora 
ONs não sejam licenciados em ilhas, por serem considerados uma variável, é possível a topicalização de 
VP extraídos de ilhas, estabelecendo uma relação A-barra, como exemplifica a sentença a seguir. 

i. Visitar os amigos, a Maria não conhece [ninguém que visite__].  
              (Kato, 2001: 144) 

172 Da mesma forma que ocorre com a topicalização de VP no português.  
 i.  Depositar o dinheiro no banco, o governo depositou [VP___] ontem. 
        vP =  [vP ti depositarv  [VP o dinheiro tV]]                                            (Kato: 2001: 149) 
A topicalização ocorre após o verbo ter subido para I, por isso ele está presente na sentença em (i). 
Observe que na posição de tópico, o verbo se encontra sem marcas de concordância, o que evidencia que 
foi extraído de uma posição sem concordância.  
173 Inicialmente, a autora propõe que a topicalização seja de VP, após reanalisar a proposta, assume que 
seja topicalização de  vP. 
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38. O João cumprimentou sua mãe, mas o Pedro não cumprimentou ___. 

(KATO, 2001:151) 

 

 Em (38), a lacuna pode ter duas interpretações, o Pedro pode ter cumprimentado 

a mãe de João ou a sua própria mãe. Assumir a proposta de Kato (2001) significa 

assumir que apenas uma leitura seja possível para (38), aquela em que Pedro 

cumprimenta a sua própria mãe, visto que a relação entre o possessivo e o NP mãe se 

dá localmente e não através de reconstrução.  

 

39. O João cumprimentou a sua mãe, mas [cumprimentar sua mãe] o Pedro 

não cumprimentou [vP___]. 

(KATO, 2001:151) 

 

Para finalizar esta seção, questiono o fato de se proporem múltiplas análises para 

o ON em função de um aspecto que não possui representação na sintaxe no PB, o traço 

de animacidade. Na seção 3.2, começo a delinear uma proposta única para o ON no PB, 

considerando apenas os dois últimos contextos propostos por Kato (2001), visto que a 

proposta da autora para o ON recuperado na situação já está estabelecida sem qualquer 

questionamento. 

 

 

3.1.3 A lacuna é resultado de elipse 

 

 

 A terceira possibilidade de análise para o ON é a de elipse, proposta por Cyrino 

(1997). Numa estrutura de elipse, ocorre omissão de parte da sentença174 com a 

finalidade de evitar redundâncias, e a interpretação da parte elidida pode se dar através 

do contexto lingüístico ou da situação. 

Para a representação desse tipo de estrutura (cf. seção 1.2), há duas propostas: o 

elemento não pronunciado está presente durante toda a derivação da sentença e somente 

em forma fonética é apagado (cf. Chomsky, 1995, Saab, 2008), o que não requer 

nenhuma operação adicional à sua interpretação; ou a estrutura elidida não possui 

                                                
174 As partes elididas de uma sentença devem corresponder ao conteúdo de um sintagma ou categoria.  
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qualquer representação, como propõe Cyrino (1997:108). Nesse caso, para que a lacuna 

seja interpretada é necessário acrescentar à derivação da sentença a operação de 

reconstrução em FL. Segundo a autora, o elemento elidido é reconstruído considerando 

a relação de identidade entre o ON e uma porção da sentença já pronunciada. 

Para análise do ON como resultado de elipse nas línguas três propostas são 

relevantes, a de Cyrino (1997) para o PB, que considera ser elipse de DP, a de 

Giannakidou e Merchant (1997) para o grego, em que se dá a elipse de um NP, 

conforme apresentado na seção 1.4.3 e a de McShane (1999) para o russo, conforme 

seção 1.4.1. 

À elipse de DP na posição de complemento verbal que denota uma entidade com 

traços [-animado, + específico], Cyrino (1997) denominou objeto nulo. Para a autora, 

essa lacuna é o resultado de uma elipse por permitir leitura estrita ou imprecisa, 

conforme os exemplos em (40). 

 

40.  a.  João espera ganhar seu carroi no Natal, mas Pedro [vai comprar___i] 

antes. 

___ = o carro de João / o carro de Pedro 

(Cyrino: 1997:216) 

b.   João usa  seu computador todos os dias, e Pedro [usa ___i] uma vez                    

por semana. 

___ = o computador de João / o computador de Pedro. 

(Cyrino: 1997:65) 

 

Em (40), o preenchimento da lacuna por um clítico ou mesmo pelo ELE 

restringe a interpretação da lacuna, permitindo apenas a leitura estrita, aquela que 

retoma o antecedente na sentença anterior, como em (41).  

 

41. João espera ganhar seu carro no natal, mas Pedro vai [comprar elei] antes. 

ele = o carro de João  

(Cyrino: 1997:216) 

 

Segundo a autora, o licenciamento da elipse de DP é semelhante ao da elipse do 

VP, por ser uma anáfora de superfície, contudo, diferencia-se da NCA e da elipse 
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proposicional por ter antecedente que denota entidade, conforme apresentado nos 

exemplos em (42) e em (43).  

 

42. NCA:  João me pediu para [ir à festa]i, e eu [aceitei ___i].  

   ___ = ir à festa (denota um evento) 

43. ON:  João me deu um convite, e eu [aceitei ___i]. 

  ___ = o convite (denota uma entidade)               Cyrino (2006: 69) 

 

De acordo com esta proposta, o objeto nulo que parametriza o PB em relação a 

outras línguas, possui as seguintes características: 

 

I. ter antecedente cujo traço semântico seja, essencialmente, [-animado], 

baseando-se em trabalhos anteriores (Omena, 1978 e Duarte175, 1986),  

II. ser [± referencial]; 

III. não permitir outra categoria nessa posição; 

IV. permitir duas leituras: uma estrita e outra imprecisa em construções como 

em (40). 

 

Embora esta proposta explique as possibilidades de ON em construções 

coordenadas independente do traço de animacidade do antecedente e em contextos de 

ilhas, é ainda uma análise mista para os fenômenos de lacuna na posição de OD, 

considerando, principalmente o traço de animacidade. Para a autora, o objeto nulo com 

antecedente [+animado, +específico/referencial] em PB somente existiria dentro de 

uma estrutura de reconstrução, com elipse de VP (Cf. Cyrino, 1997:211). Sendo assim, 

sentenças agramaticais como em (44) se tornariam gramaticais se inseridas em um 

contexto lingüístico mais amplo, como em (45), um contexto de elipse de VP. 

 

44. *O Pedroi disse que a Maria [beijou ___i]. 

 

45. João disse que a Maria não beijou o Pedroi na festa, mas o Pedroi disse 

que ela [beijou ___i].                                                       (Cyrino, 1997: 211) 

                                                
175 A autora admite que possa existir ONs com antecedentes [+animado], porém deverá ser também [-
especifico/referencial]. Para ilustrar ela apresenta um exemplo de Duarte (1986, p. 13): 
(i) A FEBEM é um dos elos dessa corrente que cria o menor infratori; não é ela o único 
responsável, o único elo que cria ____i , e como tal ela não consegue recuperar ___i. 
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É interessante não só buscar uma explicação que dê conta da gramaticalidade de 

sentenças contendo ON, mas também da agramaticalidade que certas correferências 

podem causar, como, por exemplo, a representada em (44). Para tanto, é importante 

verificar que aspectos formais estão envolvidos no licenciamento do ON. No capítulo 2, 

aponto que DPs conectados em spec de vP parecem não licenciar ON, o que justificaria 

a agramaticalidade de (44). Na seção 3.3 retomo esta questão. 

Antes de apresentar minha proposta de representação para a elipse de DP 

responsável pelo fenômeno de ON, discuto a relevância do traço de animacidade na 

realização desse fenômeno procurando desmistificá-lo.  

 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELEVÂNCIA DO TRAÇO DE ANIMACIDADE 

NO LICENCIAMENTO DO ON 

 

 

Tem-se considerado o traço de animacidade o principal fator na escolha das 

estratégias de retomada de DP na posição de objeto direto. O traço [-animado] favorece 

a realização do ON, e o [+animado] a realização de um pronome nesta posição, 

conforme apontam os estudos de Duarte (1986), Ferreira (2000), Figueiredo (2004, 

2006), entre outros. Mas, uma questão emerge desta generalização, estaria esse traço 

representado na estrutura da sentença, restringindo ou licenciando essas 

estratégias? Ou a opção por uma dessas estratégias teria outro requerimento que 

reflete essa distribuição?  

Os exemplos utilizados para confirmar tal restrição podem ser vistos em (46-47). 

 

46. a.  Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.  

b. *O José impediu a esposa de [matar ___i].
176  

(B&FS, 1994: 187) 

 

47. a. Esse livroi decepcionou as pessoas que tentaram [ler___i].  

b. *Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram [cumprimentar 

___i].                                                                         (Ferreira 2004:63) 

                                                
176 Porém, se a correferência do ON se der com algum elemento discursivo, a sentença é gramatical. 
Huang (1984) já registra essa possibilidade.  
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Para os autores, o contraste de gramaticalidade entre os pares de sentenças em 

(46) e em (47) ocorre devido ao traço de animacidade. Diferentemente da explicação 

dada por Huang (1984) e Authier (1989)177 para a agramaticalidade de sentenças como 

em (46b) e em (47b), B&FS (1994) e Ferreira (2000) apontam ser a correferência do 

ON a um antecedente com traço [+animado] o fator responsável por essa leitura. Se isso 

é verdadeiro, por que essa restrição só é categórica em estruturas semelhantes 

àquelas em (46) e em (47)178, em que o ON se encontra numa sentença encaixada e 

a correferência proposta é com o SU básico da sentença matriz? 

Como foi apresentado no capítulo 2, o ON varia com um pronome na posição de 

OD para retomar um DP com traço [+ animado]. Os exemplos em (48) e em (49) 

demonstram que a restrição proposta pelos autores não ocrre no dialeto investigado. 

 

48. a. Que é por isso que cada dia que passa eu gosto daquele home e 

respeito ___i, e [vô respeitá elei] até o fim. (SAS-06) 

  b.  É... poquê ele robô uma moto, aí acho que o... policial veio buscá elei 

e [prendeu ___i]. (SP-01) 

 
 

49. a. quande o fumo cresce, [corta ___i] e [bota ___i] pá prensá. (SAR-07) 

b. (Vertimec) É um remédio caro, elei custa trezen’tantos reais aqui, 

mas a gente [tem de usá elei], é o que 'limina, tem de usá.(SAR-05) 

 

Se o traço de animacidade fosse uma posição estrutural, deveria estar ativo não só 

para sentenças como em (46) e em (47), mas também para as em (48) e em (49), em que 

ocorre variação entre as duas possibilidades: em (48), com antecedente [+animado] e, 

em (49), com antecedente [-animado]. Então o que há por trás da evidência em (46) e 

em (47)? A fim de investigar o que realmente restringe o uso do ON nessas sentenças, é 

interessante observar as semelhanças e diferenças sintático-semânticas entre os dois 

conjuntos de sentenças em (46) e em (47) e em (48) e em (49).  

 

                                                
177 Esses autores atribuem a agramaticalidade dessas sequência a fatores sintáticos. Para Huang (1984), 
quando o ON toma como referência um elemento discurso, a sequência torna-se gramatical. Esses fatos, 
entre outros, o faz propor que o ON é variável resultado do movimento do DP para uma posição A’. 
178 Kato (1993, 2001) e Cyrino (1997) apontam que, mesmo em contexto de coordenação, o traço de 
animacidade é decisivo. Para as autoras só há ON quando o antecedente do ON possui traço [-animado], 
como visto nas seções 3.1.2 e 3.1.3.   
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I. Quanto à posição da lacuna: em (46) e em (47), a lacuna se encontra em 

uma sentença encaixada; em (48), em contexto de coordenação; e, em 

(49), a lacuna ocorre em contextos distintos: em (49a), ocorre numa 

sentença matriz em relação a seu antecedente numa sentença adjunto; em 

(49b), numa sentença coordenada. 

II. Quanto à posição do antecedente: a correferência do ON verificada nas 

sentenças em (46) e em (47) se dá com o DP na posição de SU da 

sentença matriz; enquanto, em (48), se dá com o DP na posição de OD da 

sentença coordenada, em (49a), com o DP na posição de OD da sentença 

adjunto que antecede a matriz e, em (49b), se dá com o sujeito da 

sentença coordenada; 

III. Quanto ao papel temático do ON e do antecedente: em (46a) e em (47a), 

o ON compartilha com o antecedente o papel temático de tema, em (46b-

47b), o ON é tema e o antecedente agente e, em (48) e em (49), ON e 

antecedente compartilham o mesmo papel temático, tema, da mesma 

forma que em (46a) e em (47a).  

IV. Quanto à possibilidade de variação entre as duas estratégias: as 

sentenças em (46b) e em (47b), diferentemente das demais sentenças 

comparadas, não permitem variação entre o ON e o ELE. Para que essas 

sentenças sejam boas, mantendo os mesmos índices de correferência, 

apenas a realização do ELE é possível, como demonstrado em (50).  

 

50. a.  O Joséi impediu a esposa de [matar elei/j].  

b.  Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram [cumprimentar 

elei/j].  

 

 Em (50), a substituição do ON pelo pronome não só torna lícita a correferência 

com o sujeito da sentença matriz, mas também permite outra leitura, aquela em que o 

referente é recuperado no contexto discursivo anterior, uma leitura semelhante àquela 

em que, nesta posição, ocorre o ON. 

As sentenças em (46) e em (47) se distinguem pelo fato de o antecedente do ON 

nas sequências gramaticais compartilharem com o ON o mesmo papel temático, tema, e 

nas sentenças agramaticais ON e antecedente terem papéis temáticos diferentes, tema e 

agente, respectivamente. Essa é uma evidência que pode ser utilizada para colocar em 
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xeque a relevância dada ao traço de animacidade no licenciamento do ON. Seria então 

a identidade do papel semântico entre antecedente e o ON a condição essencial 

para o licenciamento do ON? Na seção seguinte, exploro essa evidencia relacionando-

a à posição exercida pelo antecedente na estrutura.  

 

 

3.3 ESBOÇANDO UMA PROPOSTA 

 

 

Enfraquecida a responsabilidade do traço de animacidade no licenciamento do 

ON, passo a argumentar em favor de uma restrição sintático-temática que envolve o 

licenciamento do ON. Para isso, é necessário descartar os contextos em que a variação 

entre as estratégias de retomada é possível.  

Da análise das sentenças propostas na seção anterior, podem-se fixar quatro 

tipos de situação em que ocorre retomada na posição de OD, considerando apenas duas 

das posições que abrigam o antecedente, a de objeto direto e a de sujeito. 

 

Animacidade Posição  Papel temático Estratégias  

[+anim] [-anim] SU179 OD Agente Tema ON  Pronome 

Tipo I X   X  X X X 

Tipo II  X  X  X X X 

Tipo III X  X  X   X 

Tipo IV X X X   X X X 

Quadro 6- Relações de correferência do ON 

 

Nos tipos I e II, a animacidade parece não interferir na escolha das estratégias de 

retomada, visto que a variação é possível. Formam, portanto, um único tipo. 

Entre os tipos III e IV, apesar de compartilharem a posição do antecedente, há 

bastante diferença. Eles diferem quanto ao traço de animacidade, ao compartilhamento 

de papel temático e, o mais relevante, quanto ao licenciamento das estratégias.  

Observando apenas o tipo IV, pode-se verificar que ele compartilha mais 

características com o tipo II do que com o tipo III, apesar de o antecedente em IV estar 

                                                
179 Mesmo já tendo feito a distinção entre os tipos de sujeito no capítulo 2, (sujeito básico e sujeito 
derivado) inicio a discussão nesta seção ignorando essa distinção em favor da argumentação que realizo.  
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na posição de sujeito e, em II, na posição de objeto direto, mas, em ambos os tipos, o 

papel temático é idêntico, tema.  

No tipo III, em que a correferência do ON com o sujeito não gera uma seqüência 

lícita, como em (46b) e em (47b), há uma peculiaridade em relação aos demais, o papel 

temático do antecedente é de agente. Então esse é o tipo de construção que, com certeza, 

dará pistas para o entendimento do licenciamento do ON. Para verificar a relevância do 

papel temático no licenciamento do ON, retomo em (51) as sentenças apresentadas em 

(46b) e em (49a) a fim de analisá-las mais detidamente, visto que na correferência 

proposta o ON retoma um DP na posição de sujeito, ou seja, na posição de spec de IP.  

 

51. a.  * O Joséi impediu a esposa de PRO [matar ___i].  

(B&FS, 1994) 

b. quande o fumoi cresce, [corta ___i] e [bota ___i] pá prensá. (SAR-07) 

 

Nos dois exemplos em (51), os índices demonstram a correferência entre o ON e 

o DP na posição de sujeito, porém apenas em (51a), a sequência é agramatical180. Até 

agora venho apontando que esse contraste pode ser devido ao não compartilhamento dos 

papéis temáticos sem estabelecer relação com as operações realizadas durante a 

derivação.  

Embora, nas duas sentenças, os DPs na posição de sujeito se comportem como 

tal, mantendo relação de concordância com o verbo, não se pode afirmar que ambos 

tenham sido gerados na mesma posição. Um indício para essa análise é fornecido por 

Baker (1988:45) quando propõe o seguinte princípio, considerando o papel temático dos 

DPs: 

 

 

 

 

 

                                                
180 GaLves (1986 [2001]), já apontava para o contraste de gramaticalidade provocado pela realização 
substituição do pronome ELE pelo ON, quando se retoma um DP na posição de sujeito, como se vê (i), 
embora esteja discutindo a questão do uso do ELE como reflexivo. 

i. Mariai fez a lista de convidados, mas ___i esqueceu de ___i incluir elai. 
ii. *Mariai fez a lista de convidados, mas ___i esqueceu de ___i [incluir ___i ].  
(Galves, 2001: 63-4) 

A sentença em (ii) é gramatical se o referente para o ON for diferente do DP Maria. 
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52. The Uniformity of Theta Assignment Hypothesis (UTAH)181 

 Identical thematic relationships between items are represented by 

identical structural relationships between those at level of D-

structure.182 

 

Segundo esse princípio, no processo de derivação das sentenças, itens com o 

mesmo papel temático devem ser conectados na mesma posição, por exemplo, um DP 

com papel de agente deve sempre ser conectado em spec de vP, e assumo que o papel de 

tema deve ser gerado sempre internamente a VP, na posição de complemento de V183. 

Quando o verbo seleciona um segundo argumento interno, proponho que ele seja 

conectado sempre na posição de spec de VP, conforme a representação em (53), embora 

a teoria proponha que PPs sejam conectados, preferencialmente, na posição de 

complemento de V, ocasionando uma alternância da posição em que são gerados os DPs 

com papel de tema,  ora eles são gerados na posição de complemento de V, ora em spec 

de VP a depender da subcategorização do verbo. Assumo, no entanto, considerando a 

UTAH, que DPs com o mesmo papel temático são sempre conectados numa 

determinada posição. 

 

53.                           vP 

                    DP                  v’ 
                    Argumento externo 

                                AGENTE        v               VP 
      
                                                        
                                                                          PP                          V’ 
                                                                                Argumento interno 
                                                                                    demais papéis 

                                                                                                                      
V-ação       DP 

            Argumento interno  
                      TEMA 

 

A representação em (53) exige que alguma operação seja realizada para que o 

DP na posição de complemento do verbo tenha seu caso checado e que a ordem SU-V-

DP-PP seja derivada. Assumo que o DPtema seja copiado para uma posição adjunta a VP 

                                                
181 Hipótese de uniformidade de atribuição de papel temático. 
Relações temáticas idênticas entre os itens são representadas por relações estruturais idênticas entre        
eles  no nível de estrutura D. 
182 Desse princípio, surgiram algumas propostas de hierarquia de papéis temáticos  
183 Assumir essa postura significa desconsiderar a possibilidade de o DP ser conectado na posição de spec 
de VP. Para tanto, postulações adicionais serão necessárias, principalmente no que se refere à derivação 
da ordem da sentença. Mais adiante retomo esta questão.  
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a fim ter caso acusativo checado pelo núcleo de vP, como propõe a teoria. Sendo assim, 

o DPtema passa a ocupar uma posição mais alta do que aquela que contém o PP, onde 

tem seu caso checado e a ordem desejável é derivada, como representado em (54)184. 

 

54.                                   vP 

                    DP                  v’ 
                    Argumento externo 

                                AGENTE        v              VP 
         [+ACUS] 
                                                        
                                                                          DP                          VP 
                                                                                          TEMA  
                                                                                       [+ACUS] 
                                                                                                         PP                             V’ 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                           V-ação        DP 

                                TEMA 

 

 

A checagem de caso nominativo é satisfeita em IP e, para isso, é realizada uma 

operação da cópia do DP para o spec dessa categoria, uma posição mais alta do que 

aquela que abriga o DPtema.  Para essa posição, podem ser copiados DPs gerados em vP, 

DPagente, ou gerados em VP, DPtema. Quando o SU da sentença é um DPagente, é copiado 

de spec de vP; portanto, tem-se um sujeito básico, como em (51a). Quando o DP é 

copiado da posição de complemento do verbo, diz-se que o sujeito é derivado e, como 

ele carrega o papel temático atribuído na posição em que foi conectado, é possível ser 

correferente a um ON, como em (51b), mas não em (51a) em que os DPs possuem 

papéis temáticos distintos, impossibilitando a ocorrência de ON185.  

Como a UTAH é uma hipótese vaga e flexível, fato reconhecido pelo próprio 

Baker186 (1997), foram propostas, posteriormente, hierarquias delimitando a posição dos 

                                                
184 Outras alternativas podem ser apontadas para “liberar” essa atribuição de caso: (i) dentro de uma visão 
de checagem, pode haver movimento (em LF) para Spec de vP; (ii) dentro de uma visão de Agree, o v-
zinho pode sondar o VP e fazer a concordância de traços-phi e atribuição de acusativo in situ mesmo. Em 
qualquer situação, o PP em Spec de VP não atrapalharia porque o PP e o DP estariam equidistantes, por 
estarem ambos sob o VP. Além disso, o DP oblíquo ainda está mais “longe” que o DP tema, pois além do 
VP, está dentro de um PP.  
185 Cf. Galves 1989.  
186 O próprio autor admite que a UTAH deixa vago e flexível três aspectos:  First, it was presented 
without an explicit theory of thematics roles. (...) Similarity, I did not present an explicit theory of syntatic 
positions that defined what was meant by ‘identical structural relationships” (…) Finaly, no explicit rule 
was given to match thematic roles structural positions beyond a few simple and relativively clear-cut 
cases. (Baker, 1997:74-5)  
Primeiro, a UTAH foi apresentada sem uma teoria explícita de papéis temáticos. (...) Similarmente, não 
apresentei uma teoria explícita das posições sintáticas que definesse o que significa “relações estruturais 
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DPs de acordo com o papel temático por ele recebido.  Larson (1988:382) propõe uma 

hierarquia em que os papéis temáticos são organizados de acordo com a posição que 

ocupam na sentença, da posição mais alta para a posição mais baixa.  

 

55. Thematic Hierarchy187 

Agent > Theme > Goal > obliques (manner, location, time...) 

If a verb a determines ȅ-roles, ȅ1, ȅ2, .... , ȅn, then the lowest role on the 

Thematic Hierarchy is assigned to lowest argument in constituent 

structure, the next lowest role to the next lowest argument, and so on.  

 

Porém, essa hierarquia não contempla alguns papéis temáticos que, para esta 

pesquisa, são fundamentais, o de causativo (caus) e o de experienciador (exp), pois a 

depender da posição dos DPs que recebem esses papéis o ON será licenciado ou não, 

como demonstra o contraste de gramaticalidade em (56). 

 

56. a.  Esse livroi decepcionou as pessoas que tentaram [ler___i].  

b. *Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram [cumprimentar ___i]. 

(Ferreira 2004) 

  

Como se vê em (56), os DPs na posição de SU nas duas sentenças, propostos 

como antecedente para o ON, possuem o papel temático de causativo (cf. Backer, 

1997), pois desencadeiam uma mudança psicológica que recai sobre o DP as pessoas, 

cujo papel temático é de experienciador188. Para ele, então, DPscaus são gerados na 

mesma posição que um DPagente.  Porém, B&R (1991) propõem que esses DPs não sejam 

causativos. Para eles, esse tipo de DPs é gerado internamente ao verbo e possui o papel 

de tema. Porém, há outro tipo de verbo causativo que permite DPs causativos189.  

                                                                                                                                          
idênticas” (...) Finalmente, nenhuma regra explícita foi dada para igualar posições estruturais de papel 
temático além de casos simples e relativamente claros. 
187
 Hierarquia temática 

 Agente  > tema > alvo > oblíquo (modo, locativo, tempo...) 

      Se um verbo determina  ȅ-papéis, ȅ1, ȅ2, .... , ȅn, então o papel mais baixo na Hierarquia temática é 
atribuído ao argumento mais baixo na estrutura dos constituintes, o próximo papel mais baixo é atribuído 
ao argumento mais próximo e assim sucessivamente. 
188 Na seção 3.5, apresento uma análise que busca justificar o contraste de gramaticalidade percebido em 
(56). 
189 Cf. Belletti e Rizzi, 1991.  
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Quanto aos DPsexp, eles tanto podem ocupar a posição de sujeito quanto à de OD, 

como em (57). 

 

57. a.   Joãoexp ama Maria. 

b.  João aborrece Mariaexp.  

 

Quando o DPexp se encontra a posição a posição de sujeito, Belleti e Rizzi (B&R, 

1991) propõem que esse DP é gerado em spec de vP da mesma forma que o DPagente. 

Sendo assim, é esperado que um DPexp na posição de SU não possa ser retomado por um 

ON e é o que se observa no exemplo em (58a), da mesma forma que um DPagente, como 

em (58b).  

 

58. a.  *Esse rapazexp teme que a polícia [prenda ___i]. 

b. *Esse rapazagente disse que polícia [prendeu ____i] 

 

 Considerando exemplos como os em (56) e em (58), Baker (1997) revê as 

hierarquias temáticas propostas até então e sugere que esses dois papéis temáticos, 

causativo e experienciador190, dividam a mesma posição com o agente na hierarquia 

temática. Do que se conclui que DPscaus e DPsexp sejam conectados durante a derivação 

da sentença na mesma posição em que o DPagente, portanto spec de vP. Contudo, há de se 

considerar a proposta de B&R (1991) para esses tipos de verbos.  

Esses dois papéis podem estar191 relacionados aos verbos chamados na literatura 

da área de psico-verbos ou verbos psicológicos. Eles expressam um estado ou processo 

mental e, dentro da classe desses verbos, percebem-se dois comportamentos distintos 

quanto à relação entre o papel temático e a posição dos DPexp na sentença, como visto 

em (57). Esses verbos são divididos em duas classes distintas, como em (59) e em (60). 

 

 

59.   Classe 1: John fears dog.                                        (Baker, 1997: 77) 

 John teme cachorros. 

                                                
190 Apenas quando ocupa a posição de sujeito.  
191 O papel de causativo pode também aparecer fora da classe desses verbos, como em (i). 
 i. O ventocaus derrubou o vaso. 
Neste caso, não discuto a possibilidade de serem gerados na mesma posição em que são gerados os 
DPsagente. 
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exp    verbo  tema 

 

60.   Classe 2:  The article angered John.                         (Baker, 1997: 78) 

                        O artigo irritou John. 

caus192  verbo  exp 

 

A diferença na posição do experienciador nesses dois tipos de verbos tem 

provocado análises distintas. Discutirei apenas a de Belleti & Rizzi (1991) e a que 

Baker (1997) assume a fim de assegurar a validade da UTAH.  

Quanto aos verbos da classe 1, não há divergência nas análises, os autores 

concordam que o DPexp na posição de sujeito é conectado em spec de vP, como já dito 

anteriormente, da mesma forma que o DPagente
193.  

Porém, quanto aos verbos da classe 2, ocorre discordância entre as duas 

propostas.  Belletti e Rizzi (1991) propõem que o DP The article na posição de sujeito 

não é gerado em spec de vP, mas internamente ao VP e copiado para spec de IP a fim de 

checar caso nominativo, constituindo-se um sujeito derivado, cujo papel temático é 

tema.  

Baker (1997), porém, discorda desta proposta e assume, seguindo Pesetsky 

(1987, apud Baker, 1997), que o DP the article é conectado como argumento externo do 

verbo (spec de vP) e que o papel temático exercido por ele é o de causador, tendo em 

vista que o DP John na posição de OD sofre uma mudança de estado e então é um 

paciente. Seguindo a argumentação de Baker (1997), seria adequado que também se 

considerasse como paciente o DPexp na posição de sujeito na sentença em (59), afinal ele 

também sofre uma mudança de estado, visível quando o aspecto verbal é perfectivo.  

Os comentários acima a respeito da posição de Baker (1997) levam a seguinte 

hierarquia temática. 

 

61. Agente / causativos / experienciador > tema / paciente > alvo > oblíquo > 
modo/locativo... 

 
                                                
192 O termo causativo foi utilizado por Baker (1997), para B&R (1991) o papel apropriado é tema. 
Embora, em alguns momentos eu utilize o termo causativo para me referir ao DPs semelhantes ao deste 
exemplo, assumo que este DP é gerado internamente como proposto por B&R (1991) 
193 B&R (1991) utilizam recursos sintáticos para demonstrar que os verbos dessa classe são transitivos e o 
sujeito desses verbos é gerado na posição de argumento interno. Os testes para demonstrar a diferença 
entre os verbos da classe 1 e os da classe 2 são os mesmos que aplico para verificar se um sujeito é básico 
ou derivado. 
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Na análise dos dados desta pesquisa, considero a noção da UTAH apresentada 

em (61). Quanto à posição dos causativos na hierarquia temática, assumirei que o DP na 

posição de SU de verbos psicológicos é gerado internamente a VP na posição de 

complemento do verbo e, portanto, é um sujeito derivado194 de acordo com B&R 

(1991), considerando que um DP nesse contexto serve de antecedente para um ON, 

como ilustrado no exemplo em (62).  

 

62. Os movimentos de Joãoi agradaram as pessoas que [perceberam ___i]. 

 

Embora em (62) a correferência proposta derive uma sentença gramatical, há 

ainda uma questão a ser resolvida. O mesmo contexto pode ser observado na sentença 

em (56b), porém a sentença não é derivada, por quê? Deixarei a explicação desse 

exemplo para a seção 3.5 em que analiso alguns exemplos que reforçam o traço de 

animacidade.  

Retornando aos exemplos em (51), repetidos a seguir com nova numeração, 

pode-se verificar através da correferência proposta que o antecedente do ON, nas duas 

sentenças, está na posição de sujeito da sentença matriz. Porém, no curso da derivação, 

os DPs na posição de sujeito dessas sentenças são conectados em posições distintas, 

visto que não possuem o mesmo papel temático. Em (51a), repetido em (63a), o 

antecedente é um sujeito básico, conectado na posição de spec de vP, pois é um DPagente. 

Em (51b), repetido em (64a), o antecedente é um sujeito derivado, conectado na posição 

de complemento do verbo; é, portanto, um sujeito derivado como evidencia o seu papel 

temático, tema.  

  

 

 

 

 

 

63. a.  *O Joséi impediu a esposa de PRO [matar ___i]. 

                                                
194 Não descarto a possibilidade de que essa hierarquia possa ser proposta para outras classes de verbos 
que permitam que DPcaus possam ser conectados em spec de vP; só desconsidero essa possibilidade para a 
classe dos verbos psicológicos que têm na posição de OD um DPexp.   
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I
P 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na representação em (63b), é possível verificar que o ON e seu antecedente são 

conectados em posições diferentes, o que justifica terem papéis temáticos distintos e a 

sequência ser agramatical. O DPagente O João é conectado na sentença matriz em spec de 

vP; enquanto o ON, cujo papel é de tema, é conectado na posição de complemento em 

VP. 

Quando ON e antecedente compartilham o mesmo papel temático, a posição em 

que são gerados também coincide e a sentença é derivada, como se vê em (64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b.      IP                                                   IP 
  
 
      spec                   I’                         spec                    I’     
  O João                                              PRO  
  AGENTE         I                           vP                                      I                         vP 

                           
                              
                               Spec                  v’                                  spec                v’ 
                        O João                                                      PRO 
                                    AGENTE 
                                       v                   VP                                    v                       VP 

 
                                                         a esposa           VP                                                 
                                                           TEMA                                                                      V                       DP     
                                                                                                                          Matar             ON 
                                                                      spec                     V’                      V                 TEMA      
                                                                       PP                                              
                                                                                          V                 DP                            
                                                                                       impedir       a esposa 
                                                             P                  IP                         TEMA 

                                                                           de 
                                                                       PRO matar ___ 
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64. a.  quande o fumoi cresce, [corta ___i]
195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Na representação em (64b), verifica-se que o ON e seu antecedente são 

conectados em posições idênticas, o que justifica terem o mesmo papel temático. O 

DPtema o fumo é conectado na sentença matriz na posição de complemento em VP da 

mesma forma que o ON196. 

O que proponho a partir da análise das representações em (63b) e em (64b) é que 

o contraste de gramaticalidade percebido entre as sentenças em (63a) e em (64a) é 

devido, sobretudo à posição em que o ON e o seu antecedente são conectados. Quando 

há identidade como em (64b), a derivação converge; ao contrário, quando ON e 

antecedente são conectados em posições distintas, como em (63b), a sentença não 

converge. Este comportamento, considerando a UTAH, é refletido no papel temático 

que possuem o ON e o antecedente. Como o ON sempre possui o papel de tema, a única 

posição que deve ser considerada é aquela que checa tal papel, a de complemento do 

VP. 

 Retomando a questão da animacidade, após a discussão apresentada nesta seção, 

não é difícil entender por que durante muito tempo se responsabilizou esse traço pelo 

licenciamento do ON; afinal, é a única diferença visível. Após a identificação das 

operações sintáticas aplicadas na derivação, desfaz-se a impressão de que o contraste de 

                                                
195 Optei por representar apenas a sentença que contém o primeiro ON, pois é suficiente para demonstrar a 
diferença entre as duas sentenças.  
196 Como apresentado na seção 1.4.1, a possibilidade de o ON correferir ao sujeito de um verbo 
inacusativo é atestado também em russo por McShane (1999).  

  b.          IP                                                  IP 
  
 
  spec                   I’                            spec                    I’     
 O fumo                                              pro  
   TEMA       I                      VP                    AGENTE       I                   vP 
                           
                              
                           V                  DP                                 spec                v’ 
                   crescer            o fumo                              pro 
                                                            TEMA                                  AGENTE 
                                                                                  v                  VP 

 
                                                                                                         
                                                                                                      spec                      V’                    
                                                                                                       pro       
                                                                                                   AGENTE        
                                                                                                                        V                 DP 
                                                                                                                      cortar             ON 
                                                                                                                                           TEMA                                                                                                                             
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gramaticalidade percebido entre as sentenças em (63) e em (64) seja devido ao traço de 

animacidade do antecedente. Considerando a UTAH e a hierarquia em (61), para que 

um DP seja gerado na posição de argumento externo, ele deve receber papel de agente, 

experienciador e causativo. Dentre essas três possibilidades, as duas primeiras exigem 

essencialmente que o traço do DP seja [+animado], enquanto a terceira não faz qualquer 

restrição a esse traço, pois DPs com esse papel temático não exigem a volição 

necessária ao agente, nem a sensibilidade do experienciador. A função DPscaus é 

desencadear um evento; portanto, esses DPs podem possuir os traços [+animados].  

A posição em que os DPstema são conectados também não restringe o traço de 

animacidade do DP, o que permite a correferência do ON a um DPtema com traço 

[+animado], formando uma cadeia com apenas um papel temático197, como em (65).  

 
65. a meninai vai pá lá de manhã, sete e meia, quando dá quato e meia da 

tarde, a mãe [vai buscá ___i]. (SAS-03) 

 

Em (65), antecedente e ON compartilham o mesmo papel temático, têm, portanto, a 

mesma posição original. Assumo, então, que o licenciamento do ON não sofre 

interferência do traço de animacidade, na verdade, está condicionado à identidade 

temática e estrutural entre o ON e o DP retomado. O condicionamento temático pode 

ser assim descrito: 

 

66. ON e antecedente devem compartilhar o mesmo papel temático. 

 

A condição proposta em (66), considerando a UTAH, está relacionada ao 

condicionamento estrutural que está descrito em (67). 

 

67. ON e antecedente devem ser gerados em posição idêntica, a de 

complemento em VP.  

 

Da postulação em (67), dois comportamentos podem ser esperados, de acordo 

com a análise do PBR: (i) o ON, geralmente, é correferente a um DP na posição de OD; 

(ii) mas também pode correferir a um DP na posição SU, fora do domínio que o contém,  

                                                
197 Cf. Galves, 1989. Embora a autora, em sua análise, tenha feito referência à identidade do papel 
temático no licenciamento do ON, não faz referência à posição em que ON e antecedente são gerados.  A 
resenha de sua proposta encontra-se na seção 3.1.1. 
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desde que seja derivado198. Quando um DP conectado na posição de spec de vP, 

portanto, um DPagente, é retomado na posição de OD sem leitura reflexiva como em (68), 

o ON não é licenciado e o preenchimento é requerido seja pelo pronome, seja pela 

repetição do DP.  

 

68. Se a senhora vê o trabalho... a loja que ele tem,  a senhora vê  a casa que 

ele fez,  a senhora [elogia ele]. (SAS-07) 

 

Em (68), se a posição ocupada pelo pronome ELE estivesse vazia, a 

interpretação provável para tal lacuna seria o DP mais próximo que compartilhasse 

posição original e papel temático, ou seja, o DP a casa que ele fez, ou talvez o DP a 

casa relativizado. Como a interpretação desejada é o DPagente ele,  o pronome é 

realizado. 

 Nesta seção, após ter demonstrado em 3.3 a irrelevância do traço de animacidade 

no licenciamento do ON no PBR, argumentei em favor de que as condições realmente 

significativas para o licenciamento do ON são: a identidade entre a posição em que ON 

e o antecedente são conectados durante a derivação e entre o papel temático. Esse 

comportamento reforça que o ON é o resultado de uma elipse, que tem a identidade 

como condição de licenciamento. Essa proposta explica a impossibilidade de 

correferência entre o ON de uma sentença encaixada ao SU básico de uma sentença 

matriz, como em (63), além de não restringir a possibilidade de ON em contextos de 

ilha, como em (69).    

 

69. a.  Aí ela pegô [temaesse carajéi], por causa de me dá ___i todim [p'eu 

comê [tema___i]]. (SP-05)  

b. Se eu gostaria de ir [OBLlái]?...  [S'eu fosse conhecê [tema___i]] era 

bom! (SP-11) 

c. É uma prantazinha que a gente tem [temauns péi] lá d'ôto lado mesmo, 

a gente [que prantô [tema___i]]. (SP-04) 

                                                
198 Raposo (2004), da mesma maneira que proponho, levanta a hipótese de que o antecedente de um 
objecto nulo não poder ser um sujeito em [spec de TP], mas, em seguida, afirma que sua generalização 
possui apenas caráter descritivo sem qualquer valor explicativo. 
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d. Se ele num entra aqui dentro de casa, num [temaproi] desce pela aqui 

correndo, o povo aí, eles num viu. [Se tivesse pegado [tema___i]], ôxe 

matava [tema___i]]. (SP-01) 

 

Na seção seguinte, analiso os dados desta pesquisa considerando a proposta 

esboçada nesta seção.   

 

 

3.4 VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NOS DADOS DO CORPUS DO PBR 

 

 

Os resultados da análise quantitativa, que me conduziram a assumir que o ON do 

PBR e no PER é o resultado de elipse, referem-se à investigação do fator posição do 

antecedente. A partir dos números encontrados, verifico, nesta seção, se a hipótese 

proposta dá conta dos contextos que licenciam ON no corpus do PBR199.  Para orientar 

a discussão, apresento o Quadro 7 que contém dados semelhantes aos da Tabela 11, 

porém sem os valores de peso relativo200; além dos números referentes aos contextos 

categóricos, pois esses contextos revelam fatos interessantes quanto à gramática da 

comunidade. 

ON ELE   

Função sintática do antecedente Ocorr % Ocorr % TOTAL 

Sujeito (agente) - - 55 100 55 

Objeto direto (tema/paciente) 876 94 52 6 928 

Sujeito derivado (tema/paciente) 91 76 29 24 120 

Objeto indireto alvo/beneficiário) - - 6 100 6 

Oblíquo(tema/paciente) 20 87 3 13 23 

A
rg

um
en

to
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ad
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os
   

 
do

 v
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bo
 

Adjunto adverbial - - 3 100 3 

Complemento nominal - - 4 100 4 

Suj verbo copulativo 34 62 21 38 55 

Predicativo - - - - - 

A
rg

um
en

to
s 

e 
ad

ju
nt

os
 d

o 
 

no
m

e 

Genitivo - - 2 100 2 

  Tópico discursivo 66 91 6 9 72 

Quadro 7– Distribuição das estratégias de acordo com a posição do antecedente 

                                                
199 Nesta seção, optei por analisar apenas os dados do PBR, por motivo de organização. Mas análises 
realizadas dão conta também dos dados do PER, pois assumo que o ON é o resultado de elipse tanto no 
PBR quanto no PER.  
200 A relevância desses valores diz respeito à competição entre os usos das estratégias variantes, o que não 
representa objetivo desta seção. 
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Os números do Quadro 7 mostram que, no corpus do PBR, DPs que ocupam a 

posição argumental interna ao verbo (OD, OBL, SU de inacusativo) apresentam um 

percentual bastante alto de licenciamento de ON (94%, 76%, 87%). Inversamente, os 

DPs na posição de argumento externo não licenciam a realização do ON. Em todas as 

55 sentenças em que ocorre retomada de um DP na posição de sujeito básico201, essa 

operação é realizada através do ELE. 

A decisão de considerar a posição do antecedente como fator relevante na escolha 

das estratégias de retomada implica ultrapassar os limites da sentença, de maneira 

diferente dos trabalhos realizados até então sobre o ON, como os de Huang (1984, 

1991), Galves (1989), Farrel (1990); Cyrino (1997), ampliando o espectro de análise 

para o discurso202. Então, compõem o corpus desta pesquisa dados cujo antecedente se 

encontra em turnos diferentes do informante ou do documentador, como no exemplo 

(70).  

 

70. INF: Teve, foi uma grande festa pra Jesus! Foi uma grande festa! Então, 

depois que aplantô essa cruz, foi o... os...os bispos, os misisonaros de 

Salvadô que vinheram aplantá essa cruzi aqui. 

DOC: A senhora já morava aqui? 

INF: Já... não! 

DOC: Ah, isso tem tempo! 

INF: Eu vim da roça pr’aqui pra [vê ___i]. (SAR-10) 

 

Em (70), o antecedente se encontra separado do ON por três turnos de fala, dois 

do documentador e um do informante. O que garante a interpretação dessa lacuna é a 

identidade da posição em que o ON e o antecedente foram conectados durante a 

derivação, argumento interno ao verbo, bem como o papel temático de ambos, tema.  

Como o quadro acima possui muitos aspectos, preferi comentá-los separadamente 

em subseções, iniciando pelas posições que permitem a variação entre o ON e o ELE.  

 

 

                                                
201 Quando digo que o antecedente se encontra na posição de sujeito, refiro-me sempre ao DP fora do 
domínio que contém o objeto retomado, um contexto em que o Princípio A não pode ser aplicado.  
202 Deixei a apresentação dessa informação metodológica para este capítulo, pois os argumentos que a 
sustentam estão neste capítulo.   
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3.4.1 Antecedente na posição de objeto direto e de sujeito  

 

  

A elipse do DP na posição de OD ocorre durante a operação de conexão entre as 

categorias no nível lexical.  Para tanto, na numeração teria duas formas de se marcar os 

DPs lexicalmente semelhantes, através de índices numéricos, por exemplo, DP2, 

DP3...;
203 ou através de índice de identidade (DPi). Os primeiros índices indicariam 

quantas vezes um DP seria repetido, independente do papel temático, da posição em que 

seja conectado e do caso, como em (71). O segundo teria a função de marcar DPs 

idênticos estrutural e tematicamente, como exemplificado em (63).  

 

71. [DP1 a professora] não queria PRO explicar entregaro [DP2 a professora] na 

secretaria204.  

 

72. catei [DP a fava], levei [DPi ___] pra casa. (SP-05) 

 

Em (71), o DP a professora ocorre na posição de sujeito de objeto direto. Na 

numeração dessa sentença há um DP com o índice 2 (DP2), pois esse DP será conectado 

duas vezes na sentença em posições distintas, portanto não possui o mesmo papel 

temático.  Como se vê na representação em (73), o DP a professora é conectado com 

índice numérico e as duas ocorrências deste DP são lexicalmente realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 Refiro-me aos traços formais que constituem os DPs. 
204 Exemplo adaptado corpus. 
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73. a. [expA professora] não queria  [agentePRO] explicar  entregaro [tema a 
professora] na secretaria. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em (73), verifica-se que os DPs foram conectados em posições distintas: o DP1 

internamente a VP na posição de complemento e o DP2 na posição de spec de vP, isso 

garante que eles tenham papéis temáticos distintos. Esses DPs que contêm índices 

numéricos permanecem na estrutura durante todo o curso da derivação e são enviados 

para a FF e são pronunciados. Porém, quando na numeração há um DP marcado pelo 

índice de identidade (i), esse DP não será pronunciado, como em (72). A representação 

desta sentença pode ser vista em (75). 

Como se vê no Quadro 7, o ON não é licenciado quando se deseja retomar um 

DP na posição de sujeito básico, nesses contextos podem ser selecionados DPs, como 

em (71) ou pronomes, como na sentença (74), a versão original do exemplo em (71). 

 

74. [expEla] não queria [agentePRO] explicar entregaro [temaela] na secretaria. 

(SP-01) 

   

A impossibilidade de ON em (74) é devida à formação de uma cadeia de papéis 

temáticos distintos, como pode ser visto na representação em (73) e na seção 3.3. 

Em (72), há duas sentenças coordenadas e, na segunda, há uma lacuna na 

posição de objeto direto cuja interpretação depende do DP na posição de OD da 

   b.        NegP    
 
              
         Não            vP                                                        vP 
  
 
                                                       v’                                 pro                   v’ 

                              
                                
                                  v                   VP                                    v                  VP 
                                  ø                                                          ø 
                                                                                                             
                                             V                 InfP                                   [+acus]        VP 
                                         querer                                                   
                                                                                                                       
                                                       PRO              Inf”                                    PP                V’                   
                                                   AGENTE                                              na secretaria           
                                                                                                          
                                                                                                                           V                        
                                                                  Inf                  DP                         entregar     
                                                               explicar             ____                                                                   

DP1 

A professora 
EXP 

DP1 

a professora 
TEMA 
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sentença anterior. Na numeração de sentenças que apresentam um DP nulo, como em 

(72), há dois DPs205 que compartilham os mesmos traços lexicais, porém não estão 

numerados, visto que, além dos traços lexicais, compartilham posição de conexão e 

papel temático, ou seja, são idênticos estrutural e tematicamente. Então, um DP não 

receberá qualquer índice, enquanto o outro DP receberá um índice (i), representando a 

identidade que mantém com o outro DP. Na representação da sentença, o DPi terá 

apenas a projeção máxima206, a de complemento do verbo, a fim de resguardar o uso do 

transitivo do verbo. O primeiro DP é realizado foneticamente, mas o segundo não e a 

sua interpretação se dará em FL, através de reconstrução (cf. Fiengo & May, 1994), a 

partir da identidade lexical, estrutural e temática que possui com o DP já pronunciado. 

O estabelecimento de uma projeção para o DP elidido garante que em FL nenhuma 

projeção seja inserida para garantir a sua identificação207, satisfazendo ao princípio de 

inclusão (cf.Chomsky, 2001208), principalmente nos contextos em que o DP antecedente 

está em outra sentença. Como se vê na representação em (75b), os dois DPs são 

projetados, porém apenas o antecedente possui estrutura interna.  

 

75. a.  [catei a favai], [levei ___i pra casa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na representação em (75b), O DP pronunciado tem a sua estrutura 

interna projetada, enquanto o DPi é apenas uma projeção máxima, que não possui 

                                                
205 Refiro-me aos traços constitutivos do DP.  
206 Assumo Lobeck (1999) que propõe que o VP elíptico é uma projeção máxima e mínima.  
207  Em modelo anterior ao Minimalismo, Cyrino (1997) propunha que projeções poderiam ser inseridas 
no curso da derivação: a estrutura da elipse só vai ser projetada no ponto da derivação em que essa 
identidade é satisfeita (Cyrino, 1997:108). 
208 Ver nota 14. 

b.                vP                                                        vP 
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                     ø                                                     ø 
                                                                                                             
                                V                      DP                             [+acus]              VP 
                            catar                                                   
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                                               a                 fava                             pra casa 
                                                                                                          
                                                                                                                      V                         
                                                                                                                   levar    

DPi 
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qualquer tipo de traço, apenas o índice de identidade, daí não ser pronunciado.  Pode-se 

definir esse índice de identidade da seguinte maneira: 

 

76. Índice de identidade (i)209 

Um DP recebe o índice de identidade se e apenas se compartilhar com 

outro DP características lexicais, estruturais e temáticas.  

 

Mas como isso ocorre na derivação? Cyrino (1997, 1999) propõe que é um 

núcleo funcional o responsável pelo licenciamento de elipse nas línguas. Quanto ao ON 

do PB, a autora propõe que V em I licenciaria não só a elipse de OD, mas também a de 

OI e a de VP. Assumo, de maneira diferente que é o núcleo de vP que licencia o ON e 

permite a reconstrução DP, considerando que este núcleo tem um caso a ser checado, o 

acusativo, e que somente o DP conectado como argumento interno poderia satisfazer 

esse requerimento; a ausência de um DP pronunciado licenciaria então o ON. Na seção 

3.3, assumi que o DPtema é sempre gerado na posição de complemento em VP, mesmo 

quando o verbo seleciona dois argumentos e, para que seu caso seja checado, é copiado, 

quando necessário,  para uma posição adjunta a VP, como demonstrado em (54). Isso 

justifica a projeção vazia marcada com [+acus] nas representações em (74b) e em (75b).  

Repito em (76) a representação em (75b), demonstrando as operações necessárias para 

que o ON seja identificado210.  

 

77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
209 Assumo que este índice esteja presente na identificação da elipse de qualquer tipo de categoria. Porém, 
não generalizei, por acreditar que outros tipos de elipse tenham outras condições de  requerimentos.   
210 Esta representação contém apenas operações realizadas na derivação do ON. 

                vP                                                        vP 
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Como se vê em (77), o DP elíptico é copiado para uma posição adjunta a VP, 

estabelecendo uma relação mais local entre ele e o núcleo de vP, o que possibilita que 

‘v’ descarregue o caso a ser checado211. A mesma operação é realizada quando o DP é 

pronunciado, como demonstrado em (54).  

 

  

3.4.2 O antecedente na posição de sujeito de verbo inacusativo  

 

 

 Quando o antecedente se encontra na posição de sujeito derivado, o DP elíptico 

tem sua identificação possibilitada através da identidade que mantém com a cópia 

interna a VP, mas não com o DP pronunciado na posição de sujeito, visto que, ao copiar 

o DP para spec de IP, cria-se uma assimetria indesejada. A representação em (78) 

demonstra como se dá a identificação do ON neste contexto. 

 

78. a.  [O caixão vai em cima do carro], e [lá bota ___ na cova]. 

            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
211 Outra possibilidade seria assumir que ocorrem operações diferentes envolvendo os DPs-tema em 
construções que o verbo seleciona dois argumentos: quando o DP é realizado foneticamente, o DP é 
copiado para posição de adjunção a VP, assim tem seu caso checado, além de a ordem V-DP-PP ser 
derivada; ou, quando o DP não é realizado foneticamente, o verbo descarrega o caso acessando o DP 
através de sonda, da mesma forma que Ferreira (2000:72) propôs ao defender que o ON no PB é um pro 
sem caso. Ver também notas 165 e 186. 

        b.    IP                                        IP 
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                                            ir                                                   botar+ø 
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Na representação em (78), verifica-se que caso não interfere no licenciamento do 

ON, considerando que ON e antecedente possuem caso distinto, nominativo e acusativo, 

respectivamente. Verifica-se também que as condições de identidade também são 

satisfeitas, o que permite a identificação licenciamento do ON neste contexto. Esse 

comportamento é comum também no russo (McShane (1999)). Segundo a autora, essa 

possibilidade serve, inclusive, como teste para distinguir os verbos inacusativos 

daqueles que selecionam sujeito básico. 

 

 

3.4.3 ON com antecedente na posição de complemento oblíquo 

 

  

 No Quadro 7, constata-se que também é lícita a possibilidade de ON correferente 

a um DP preposicionado, denominado complemento oblíquo. Como se viu na seção 

2.5.2.1, esse complemento, apesar de preposicionado, é conectado em posição interna 

ao verbo e o DP interno a ele possui papel temático semelhante aos dos ODs, ou seja, 

tema212. Sendo assim, esse DP possui os requerimentos que o permitem servir de 

antecedente para o ON, ser conectado na posição de complemento do verbo e possuir 

papel de tema. O exemplo em (79) ilustra esta relação.  

 

79. É, a moral dela caiu, que todo mundo que gostava [PPde [DP ela]i], todo 

mundo isolô [DPi___i], sabe? (SP-08) 

 

Em (79), a identificação o PP dela é conectado internamente ao verbo e, assim 

como o DPi, mantém com o verbo a relação semântica de tema.  Dessa forma, a 

reconstrução se dá de maneira semelhante aos casos analisados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

                                                
212 Cf. nota 104. 
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3.4.4 ON com antecedente na posição de sujeito (derivado) de verbo copulativo 

 

 

 O DP na posição de sujeito de um verbo copulativo é derivado, assim como o 

sujeito dos verbos inacusativos, porém há uma peculiaridade quanto à posição em que 

este tipo de DP é gerado, o que justifica a distinção desse tipo de sujeito. A sentença em 

(80a) exemplifica este contexto e, para verificar a posição original do DP antecedente, 

apresento a representação da sentença em (80b).  

80. a.  Aí, depois que [DP a mandioca] tá toda seradinha, bota [Dpi ___] na 

prensa, NE? (SAR-02) 

   b.         IP                                                IP 
 
               
     DP                  I’                               DP                      I’ 
A mandioca                                              pro 
  TEMA                                               AGENTE      I                     vP 
[+nom]       I                     VP                               bota 
                   tá 
                                                                                           DP                   v’ 
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                                                                                                       v                  VP 
                                                                  AP                           botar+ø 
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                                                        QP                AP 
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A representação em (80) evidencia que o DP antecedente é um sujeito derivado, 

copiado de uma posição selecionada pelo verbo, mas é o argumento externo de uma 

predicação, ou seja, de um AP. Porém, este não é um empecilho ao licenciamento do 

ON, considerando a gramaticalidade da sentença e a recorrência desta construção no 

corpus, 62% das ocorrências neste contexto.  Embora o DP a mandioca seja 

estruturalmente um argumento externo, encontra-se numa small clause conectada 

internamente ao verbo, da mesma forma que o DP elidido na segunda sentença, além de 

compartilhar com o ON o mesmo papel temático, tema.  

 

 

   DPi 
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      DP  
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3.4.5 ON com antecedente na posição de tópico 

 

 

Quanto à elipse de DPs correferentes a um tópico213, não há qualquer restrição à 

proposta de que o DP elíptico carregue o índice de identidade visto que o DP nesta 

posição se constitui como tema do discurso. 

  

 

3.4.6 Posições que não licenciam ON 

 

 

Quanto às posições categóricas em que apenas a realização do ELE é possível, a 

elipse é bloqueada porque DPs nessas posições não compartilham com o ON os 

requerimentos necessários para o seu licenciamento. 

A impossibilidade de o sujeito básico não servir de antecedente para o ON foi 

um assunto discutido nas seções 3.2, 3.3 e 3.4.1, portanto não me deterei aqui a este 

contexto.  Considerando as condições em (76), o ON não é licenciado quando não há 

relação de identidade. Não ocorre ON quando o DP antecedente se encontra nas 

posições de:  

 

I. objeto indireto, pois possui papel temático de alvo/meta e, ON, tema; 

II. complemento nominal, pois é requerido pelo núcleo de NP e, ON, pelo 

núcleo de VP; 

III. adjunto adnominal (genitivo), pois seu papel temático é de posse e, o do 

ON é tema; além de ser requerido pelo núcleo de NP, como o DP na 

posição de complemento nominal; 

IV. adjunto adverbial, pois é requerido pela preposição e, ON, pelo verbo, 

além de poder receber papéis temáticos distintos de tema. 

 

A discussão acerca desses contextos pode ser vista na seção 2.5.1.1. 

 Procurei demonstrar nesta seção que a proposta de elipse de DP para o fenômeno 

do ON é adequada aos dados analisados do PBR e acrescento que seja extensiva aos do 

                                                
213 Refiro-me a DPs considerados como tópico que não resultam da operação de topicalização e se 
constituem o tópico discursivo, portanto são sempre tema.  
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PER, considerando a semelhança entre os contextos que licenciam o ON nessas duas 

variedades do português, conforme a análise apresentada na seção 2.6. A generalização 

acerca do que seja a elipse do DP está em (81).  

  

81. Elipse de DP 

Ocorre elipse de DP sob condição de identidade lexical, estrutural e 

temática e o DP elidido carrega um índice de identidade (i) permitindo a 

sua interpretação em FL.  

  

 Após ter assumido que o estatuto do ON seja uma elipse, como proposto por 

Cyrino (1997) e ter fixado as condições em que essa operação ocorre, resta ainda uma 

explicação acerca dos exemplos utilizados por alguns autores para justificar a relevância 

do traço de animacidade no licenciamento do ON. Na seção seguinte apresento uma 

proposta de análise para três pares desses exemplos.   

 

 

3.5 UMA PROPOSTA DE ANÁLISE PARA EXEMPLOS PROTÍPICOS  

 

 

 Ao longo dos estudos acerca do ON, tem-se proposto que o fator mais relevante, 

senão categórico, é o traço de animacidade do antecedente214. Para demonstrar tal 

hipótese, alguns exemplos foram propostos e, aparentemente, parecem apontar para a 

validade de tal restrição. Esses exemplos foram apresentados anteriormente e estão 

repetidos em (82-85). Nesta seção, objetivo demonstrar que o contraste de 

gramaticalidade entre os pares de sentença abaixo são o resultado de operações distintas 

das que licenciam o ON, ou seja, elipse; portanto, a lacuna na posição de objeto direto 

nessas sentenças não podem ser consideradas uma ocorrência de ON, como 

demonstrado nas subseções 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3.   

 

82. a.  Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.  

(B&FS, 1994) 

                                                
214 Na seção 3.1.2 deste capítulo, apresento análises que consideram o ON misto a depender do traço de 
animacidade. Ver também seção 3.1.3.     
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b. *Esse juizi exige que os ouvintes [cumprimentem ___i] na entrada do 

Fórum.  

 

83. a.  Esse tipo de garrafai impede as crianças de [abrirem  ___i] sozinhas.  

(B&FS, 1994) 

b. *Esse tipo de atori impede seus fãs de [beijarem/cumprimentarem 

____i] descontraídas. 

 

84. a.  Esse livroi decepcionou as pessoas que tentaram [ler___i].  

b. *Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram [cumprimentar 

___i].       (Ferreira 2004: 96) 

 

 

3.5.1 Um caso de variável 

 

 

A agramaticalidade da sentença em (82b) pode ser explicada pelo fato de o ON e o 

DP antecedente não compartilharem as condições necessárias à realização de elipse (cf. 

em 74). Resta então explicar a gramaticalidade de (82a).  Uma explicação rápida seria 

dizer que ON e antecedente compartilham o mesmo papel temático, portanto, haveria 

uma ocorrência de elipse do DP. Mas o que licenciaria essa operação em (82a), mas não 

em (82b)?  

Proponho que a gramaticalidade dessa sentença seja devida a uma operação de 

movimento do DP esse prato para a posição de tópico sujeito e que isso só é possível 

porque o verbo exigir possui comportamentos distintos.  Para defender tal proposta, 

aplicarei os testes propostos por Belleti e Rizzi (B&R, 1991)215 que distinguem sujeitos 

básicos dos sujeitos derivados. A fim de tornar mais objetiva a aplicação dos testes, 

tomei como referência duas sentenças simples com o verbo exigir respeitando o traço de 

animacidade do DP na posição de sujeito, como em (82), conforme os exemplos em 

(85). 

                                                
215 Neste artigo, B&R (1990) argumentam em favor de que os verbos psicológicos no italiano possuem 
duas estruturas distintas e, para demonstrarem tal comportamento, apresentam uma série de testes que 
identificam quando um sujeito é derivado ou quando é conectado em sua posição original, spec de vP. 
Utilizo os testes a fim de verificar a natureza do sujeito, embora esta não seja uma discussão acerca dos 
verbos psicológicos.  
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85. a.  Esse juiz exige imparcialidade. 

 b.  Esse prato exige sabor. 

 

 Segundo B&R (1991), um sujeito básico possui as características que abaixo 

elenco para testar o comportamento do verbo exigir.  

 

I. Serve de antecedente para uma anáfora, conforme o princípio A.  

 

86. a.   Esse juizi  sei exige imparcialidade. 

b. *Esse pratoi sei exige sabor. 

 

II. Pode ser um pro arbitrário216; 

 

87. a.  Exigem imparcialidade. 

b.  Exigem sabor.217 

 

Nas sentenças em (87), é possível interpretar a lacuna na posição de sujeito 

como um pro arbitrário, o que evidencia que em (87b), não é possível recuperar um pro 

que se refira ao DP esse prato. Esse fato indica que o verbo exigir (86b) possui 

comportamentos diferentes como se observou também na aplicação do primeiro teste.  

Segundo B&R (1991), não possível a realização de um pro arbitrário com verbos 

ergativos, o que justifica o fato de esses verbos não fazerem restrição quanto ao traço de 

[+humano] do DP que ocupa a posição de sujeito.  

 

III. Encaixam-se em uma estrutura de causatividade, enquanto sujeito de 

verbos derivados não218; 

 

88. a.   Isso causa/leva esse juiz a exigir imparcialidade. 

b.  *Isso causa/leva o prato a exigir sabor. 

 

 

                                                
216 Segundo Rizzi (1986:512), pro arbitrário possui os seguintes traços: [+humano, +genérico, + plural]. 
217 Para o PB, a sentença é gramatical, mas a interpretação de pro é, necessariamente, arbitrária nos 
termos de Rizzi (1986). 
218 B&R (1990) assumem essa proposta de Búrzio (1986). 
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IV. Permite passiva verbal. 

 

89. a. Imparcialidade é exigida pelo juiz. 

b.      *Sabor é exigido pelo prato. 

 

Embora o exemplo em (89b) seja gramaticalmente possível, semântica e 

pragmaticamente não é, visto que esta é uma construção que exige um agente e o DP 

esse prato não possui traços semânticos que o habilitem a receber tal valor semântico. A 

sentença torna-se gramatical, quando se deixa nulo o agente, como em (90a), para o 

qual se dá uma interpretação arbitrária; ou se atribui o valor de locativo ao DP esse 

prato, substituindo a preposição por pela preposição em, que seleciona um DP com 

função locativa, com em (90b). 

 

90. a.  Sabor é exigido. 

b. Sabor é exigido nesse prato.  

 

A aplicação dos testes permite constatar que o verbo exigir tanto seleciona um 

sujeito básico, ou seja, um DPagente gerado em spec de vP, como em (85a); mas também 

permite sujeito derivado, como em (85b), um comportamento compatível com as 

construções denominadas de tópico sujeito, comuns no PB, conforme  atestado por 

Pontes (1987),  (Galves (1987, 1989), Kato (1987) e exemplificado em (91). 

 

91. a.  Esta casa bate muito sol. 

b. A belina cabe muita gente. 

(Pontes, 1987: 90219) 

 

Segundo Galves (1989), os DPs na posição de sujeito das sentenças em (91) não 

podem ser considerados agente ou causa do evento expresso pelo verbo. Eles são 

conectados numa posição mais baixa e copiados para uma posição mais alta, 

estabelecendo uma relação de concordância com verbo. Em (91), esses DPs são gerados 

internamente a um PP e têm leitura locativa, como em (92), da mesma forma que ocorre 

na sentença em (90b) com o verbo exigir. 

                                                
219 Esses exemplos também podem ser vistos em Galves (1987 [2001]).  
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92. a.  Bate muito sol nesta casa. 

b. Cabe muita gente na belina.  

 

Segundo Galves (1989), numa construção com tópico sujeito, (i) não ocorre um 

pronome lembrete na posição retomando o DP topicalizado; (ii) não há concordância 

entre o verbo e o DP pós-verbal; e (iii) o argumento deve estar ausente.  Essas são 

características percebidas nas construções em que o verbo exigir toma como sujeito um 

DP com traço [-animado]. Como postular que na posição de spec de vP220 há um 

expletivo nulo? Assumo que essas construções são derivadas de sentenças consideradas 

pela tradição gramatical de passivas sintéticas (V+SE), mas que a interpretação é sujeito 

arbitrário nos moldes de B&R (1986), como em (93). 

 

93. a.  Exige-se sabor nesse prato. 

b.  Exige-se os comprovantes de pagamento nesse curso. 

 

A evidente falta de concordância entre o verbo e o DP posposto tem levado a se 

considerar o pronome SE como um expletivo e não mais como um pronome 

apassivador. Assumindo essa posição, proponho que, em sua ausência, um DP em 

posição mais baixa seja copiado para posição de tópico sujeito e que a ausência desse 

pronome expletivo permita a concordância entre DP copiado e o verbo, como demonstra 

o par de sentenças em (94). 

 

94. a.  Esse prato exige sabor. 

b.  Esses pratos exigem sabor.  

 

Retornando ao exemplo com verbo exigir de B&FS, apresentado em (82a) e 

repetido em (95), proponho que a lacuna seja uma cópia não pronunciada do DP movido 

para a posição de tópico-sujeito, uma posição localizada entre CP e IP, segundo Galves 

(1998). E a ausência do pronome expletivo permite que o DP copiado tenha um 

comportamento semelhante ao de sujeito.   

                                                
220 Segundo Galves, em construções com tópico sujeito, na posição de spec de IP há um expletivo nulo, 
conforme a representação em (i).  
 (i) [ PersP [esta casa [PersP Ø [TP proexpl [bate sol nela]]. 
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95. Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.221 

(B&FS, 1994) 

 

Em suma, a lacuna na sentença em (95) é uma variável, não uma elipse. Não se 

deve considerar que seja o traço de animacidade o fator determinante no licenciamento 

do ON em (95), mas a possibilidade de movimento disponível para o DP.  

 

 

3.5.2 Um caso de pragmática  

 

 

Outro exemplo que tem sido utilizado para fortalecer o traço de animacidade 

como fator licenciador do ON é fornecido por B&FS (1994) e encontra-se em (96). 

 

96. Esse tipo de garrafai impede as crianças de [abrirem ___i] sozinhas. 

(B&FS, 1994) 

 

A estrutura da sentença em (96) é a mesma observada em (95), a lacuna numa 

sentença encaixada é correferente ao sujeito da sentença matriz. Porém, os verbos 

selecionam argumentos externos com papéis temáticos distintos. Em (96), embora o 

sujeito não seja o agente da ação, tem o poder de impedir que uma ação seja realizada, 

abrir esse tipo de garrafa. Este sujeito é, portanto, causativo e, de acordo Baker (1997), 

é gerado em spec de vP.  

Uma posição que, segundo a proposta desta tese, não abriga um DP capaz de 

servir de antecedente para o ON. Então o que garantiria a gramaticalidade dessa 

sentença? Na análise desse exemplo, apresento alguns fatos que conduzirão à conclusão 

de que essa lacuna não é um ON, resultado de elipse, pois não se observam os 

requerimentos de identidade necessários ao licenciamento dessa operação. 

I. A presença do AP (sozinhas) parece ser essencial à manutenção da 

correferência proposta. Questiono a gramaticalidade da sentença sem a 
                                                
221 O exemplo em (i) foi fornecido por Ilza Ribeiro: 

i.  O script exige que a atriz seja beijada na boca por todos os personagens. 
 parece enfraquecer a argumentação que construo para explicar a sentença em (91), mas a transformação 
em passiva demonstra que o DP o script não se presta a exercer a função de agente da passiva, como se 
pode ver em (ii), porque a preposição em vez de atribuir papel de agente locativo. 
 ii. Que a atriz seja beijada na boca por todos os personagens é exigido no script.  
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presença do AP considerando a correferência proposta em (96), e 

proponho que o referente para essa lacuna seja encontrado fora dos 

limites da sentença222, como demonstram os índices de correferência em 

(97). 

 

97. Esse tipo de garrafai impede as crianças de [abrirem ___*i/j]. 

 

II. O mesmo comportamento pode ser observado quando o PP de garrafa 

pode ser substituído por outro cujo DP possua o traço [+animado], como 

em (98). 

 

98. a. Esse tipo de artistai permite que seus fãs [cumprimentem ___i] 

eufóricos. 

b.  Esse tipo de artistai permite seus fãs [cumprimentarem ___*i/j]. 

 

 

III. A relação semântica entre a lacuna e o antecedente é outro fator que 

garante a gramaticalidade de sentenças como a em (96). Quando não há 

relação semântica entre a lacuna e o antecedente, a sentença não é boa, 

como se vê em (97), mesmo mantendo um AP. 

 

99.  *Esse tipo de garrafai impede as crianças de [comprarem ___i] sozinhas. 

  

Considerando os três aspectos acima propostos, pode-se se afirmar que a lacuna 

não é licenciada estruturalmente, mas pragmaticamente. Como já discutido ao longo 

desta tese, DPs conectados na posição de spec de vP não identificam uma lacuna na 

posição de objeto. As possibilidades referenciais da sentença em (8), repetidas em 

(100a), são idênticas às possibilidades referenciais na sentença em (99b), mesmo 

possuindo o antecedente com traço [-animado]. 

 
                                                
222 Por exemplo, em um contexto de pergunta e reposta em que se cria um contexto de elipse de VP, como 
em (i): 

i. Será que as crianças conseguiriam abrir a garrafai? 
Creio que esse tipo de garrafa impeça as crianças de abrirem ___i. 

A lacuna é licenciada considerando a identidade entre o verbo da pergunta e o da resposta, ignorando o 
DP esse tipo de garrafa.  
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100. a.  Joãoi disse que Maria não conhece ___*i/j/elei/j.  

b.  Este tipo de garrafai impede que as crianças abram ___*i/j/elei/j. 

 

Como se pode observar, a estrutura em (100) restringe a correferência da lacuna 

na posição de sujeito independente do traço de animacidade do antecedente, 

demonstrando que a ocorrência do ON exige requerimentos estruturais.  

 

 

3.5.3 Um caso de compartilhamento de papel temático 

 

 

O último par de sentenças que tem sido utilizado para apontar o traço de 

animacidade como categórico não licenciamento do ON e que merece uma análise foi 

apresentado em (84) e pode ser visto no exemplo em (101). 

 

101. a.  Esse livroi decepcionou as pessoas que tentaram [ler___i]. 

b. *Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram [cumprimentar 

___i].  

(Ferreira, 2000:96) 

 

Nas sentenças em (101), aparentemente, o que justifica o contraste de 

gramaticalidade é o fato de o DP antecedente, em (101a), ser [-animado] e, em (101b), 

[+animado]. Mesmo com a eliminação do contraste de animacidade e a manutenção da 

correferência, o juízo de gramaticalidade permanece o mesmo, como em (102). 

 

102. a.  O conteúdo d[esse livroi] decepcionou as pessoas que tentaram 

[ler___i]. 

b. *A performance d[esse atori] decepcionou as pessoas que tentaram 

[cumprimentar ___i].  

 

Em (102), a correferência proposta se dá entre o ON e o DP na posição genitiva. 

Como apresentado na seção 3.4.6, os DPs nesta posição não servem como antecedente 

para o ON. Essa explicação dá conta da agramaticalidade de (102b), mas não da 

gramaticalidade de (102a). Proponho então que, em (102a), não é o DP esse livro o 
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antecedente do ON, mas o DP o conteúdo desse livro. Isso é possível, visto que o verbo 

que o seleciona classifica-se como psicológico e, segundo B&R (1991), esses verbos se 

dividem em duas classes223, ora são transitivos e selecionam argumento interno e 

externo, ora selecionam seus dois argumentos internamente a VP; consequentemente, o 

sujeito que aparece nas construções da segunda classe é um sujeito derivado224.  Dessa 

forma, as condições de identidade são respeitadas e o ON em (101a) é licenciado como 

elipse. O mesmo comportamento pode ser observado quando se substitui o verbo da 

sentença relativa em (102b) de maneira a recuperar o DP a performance do ator, como 

em (103). 

 

103. [A performance desse atori] decepcionou as pessoas que viram  [___i]. 

 

Resta ainda uma explicação para o contraste no par de sentenças em (101). 

Assumo que essas sentenças são uma pressuposição das apresentadas em (102), pois 

está implícito que haja algo no livro e algo praticado pelo ator que tenha causado 

decepção às pessoas.  Assim, a explicação dada para as sentenças em (102) é válida 

para as sentenças em (101), considerando que a retomada seja do DP completo contendo 

a pressuposição, mas não do DP na posição genitiva. A relação de recipiente/conteúdo 

entre os dois DPs (o conteúdo /o livro), em (101a), mas não a relação ato/agente entre os 

DPs (a performance /o ator), em (101b), garante a gramaticalidade a interpretação da 

pressuposição, pois, na primeira sentença, o DP o livro possui tem o mesmo papel 

temático do DP núcleo, tema; enquanto, na segunda, o DP realizado é um agente 

diferente do DP núcleo que é paciente. 

 

 

3.6 CONCLUINDO O CAPÍTULO 

 

 

 Neste capítulo assumi que o ON no PB é uma elipse licenciada pela identidade 

lexical, estrutural e temática. Apresentei argumentos que desconsideram a animacidade 

como um fator categórico no licenciamento do ON e demonstrei que a proposta aqui 

                                                
223 a.  classe 1 (transitivo): temer =  experienciador V tema 
     b.  classe 2 (SU derivado): preocupar =  tema V experienciador 
224 Cf. os comentários realizados acerca dos exemplos em (59) e (60) neste capítulo. 
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assumida dá conta do contraste de gramaticalidade de exemplos que, aparentemente, 

confirmam a força desse traço. Demonstrei, na seção 3.5, que nesses exemplos o que 

está em jogo é a estrutura da sentença.  
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CONCLUSÃO 

 
 
 

E há alguma coisa a mais para se falar do objeto nulo? Perguntou-me uma 

pesquisadora ao saber do tema de minha pesquisa de doutoramento. Os resultados 

apresentados nesta conclusão respondem a questão proposta, demonstrando que não só 

havia aspectos a serem esclarecidos, mas que ainda há outros por esclarecer. 

A hipótese que motivou a investigação desta pesquisa diz respeito ao fato de o 

traço de animacidade, mesmo sem representação estrutural, ser o responsável pelo 

licenciamento do ON. Trabalhei, nesta pesquisa, procurando desmistificar a força desse 

traço em favor de traços formais mais relevantes, sem desconsiderar a animacidade 

como uma pista para alcançar um dos objetivos pretendidos, explicar contrastes de 

gramaticalidade como em (1).  

 

1. a.  Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa.  

b. *O Joséi impediu a esposa de [matar ___i].            

(B&FS, 1994) 

 

Em (1), o contraste de gramaticalidade parece ser devido ao traço de 

animacidade dos DPs, mas outra diferença pode ser percebida entre os dois exemplos: 

em (1a), o DP esse prato exerce o papel de tema; em 1(b), o DP o José exerce o papel 

de agente. Dessa forma, em (1a), ON e antecedente compartilham o mesmo papel 

temático e uma sentença é derivada, porém, em (1b), ON e antecedente têm papéis 

temáticos distintos e a sequência é agramatical. Uma breve análise, como se vê, permite  

identificar mais uma diferença entre o par de exemplos em (1). Só este fato já seduz o 

pesquisador a considerar o ON um fenômeno a ser investigado. A busca por uma 

resposta levou-me a encontrar fatos interessantes quanto ao licenciamento do ON. 

Esta tese é composta por três capítulos, dos quais dois parecem incompatíveis, 

por reunir duas teorias que apresentam princípios e metodologia distintos, a Teoria 

Gerativa e a Sociolinguística. Contudo, esse casamento foi fundamental para a 

investigação realizada. Os resultados alcançados com a análise variacionista permitiram 

encontrar dados que confirmam a hipótese proposta.  

No capítulo 1, é definido o fenômeno analisado, a não realização do objeto 

direto correferencial, denominado ON. Esse fenômeno é caracterizado pela retomada de 
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um DP no contexto discursivo e o verbo que o seleciona deve ser distinto do verbo que 

licencia o ON.  O estatuto dessa lacuna tem sido alvo de inúmeros trabalhos e três 

estatutos têm sido propostos: pode ser uma variável, um pro ou uma elipse de DP. 

Nesse capítulo, foram apresentadas as características de cada uma dessas possibilidades 

e assumida a hipótese de que o ON é uma elipse nos moldes propostos por Cyrino 

(1997). Além disso, foi apresentada uma revisão dos estudos acerca do ON em algumas 

línguas, o que serviu para nortear a fixação dos fatores investigados na pesquisa 

variacionista empreendida e explicitada no segundo capítulo. São diversos os 

requerimentos que licenciam o ON: tipo de determinante que introduz o DP, 

animacidade, grade interna do VP, posição do antecedente, referencialidade, tempo e 

aspecto verbal. Todos esses aspectos foram investigados, porém o que se mostrou mais 

significativo foi a posição do antecedente, pois demonstrou que DPs em determinadas 

posições  não estão disponíveis como antecedente do ON, requerendo identidade entre o 

ON e o DP antecedente, fato que confirma a hipótese de que o ON seja realmente o 

resultado de uma elipse.  

No Capítulo 2, essencialmente sociolingüístico, apresentei a descrição dos usos 

das duas estratégias de retomada de um DP na posição de objeto direto, o ON e o ELE. 

Os resultados da análise variacionista apontaram que o ON é a estratégia mais realizada 

no dialeto e que o ELE, ainda que timidamente, avança em direção à sua 

implementação, substituindo o ON até mesmo para retomar DPs com traço [-animado], 

como demonstrado na seção 2.5.2.2. Esse comportamento parece indicar que o ELE, 

após ter perdido traços de caso que o identificavam como nominativo, está perdendo o 

traço que o identifica como [+animado/+humano]. As posições que licenciam o ON são: 

objeto direto, sujeito derivado com verbos inacusativos e com verbos copulativos, 

complemento oblíquo e tópico. DPs nas demais posições são retomados com função de 

objeto direto pelo ELE e pela repetição do DP.  

No capítulo 3, após apresentar o cenário dos estudos sobre o ON no PB, discuti 

sobre a relevância do traço de animacidade à luz dos resultados oferecidos pela análise 

variacionista. Argumentei contra o papel desse traço considerando que as condições de 

licenciamento do ON estão ligadas à posição em que o DP antecedente é gerado e ao 

papel temático exercido por eles, visto que DPs gerados em tais posições compartilham 

o mesmo papel temático, ou papéis temáticos que possuem traços semânticos bem 

próximos ao de tema/paciente. O comportamento evidenciado através da quantificação 

dos dados é compatível com os requerimentos envolvidos nas operações de elipse. 
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Assim, esses resultados confirmaram a hipótese de que o ON é uma elipse DP que sofre 

restrições estruturais e temáticas e pode ser definida com em (2). 

 

2. Elipse de DP 

Ocorre elipse de DP sob condição de identidade lexical, estrutural e 

temática e o DP elidido carrega um índice de identidade (i) permitindo a 

sua interpretação em FL.  

 

A análise do PER permitiu verificar que o ON alterna com CL com percentuais 

de frequência bastante próximos, 48% e 52%, respectivamente; enquanto no PBR, 

observa-se um desequilíbrio entre a frequência de uso do ON e do ELE, 90% e 10%, 

respectivamente. Comparando esses resultados, pode-se inferir que as duas estratégias 

de preenchimento, CL e ELE, não possuem os mesmos traços. Assumo que tanto no 

PBR quanto no PER, o ON é o resultado de elipse do DP, considerando que os 

contextos de licenciamento do ON nessas duas variedades do português são 

semelhantes, embora, ao contrário do PBR, a ocorrência de ON em ilhas seja restrita às 

adverbiais. Esse fato não permite considerar o ON do PER como uma variável, como 

apontado por Raposo (2004). Contudo, considero que uma pesquisa mais ampla deva 

ser empreendida, visto que a quantidade de dados analisados do PER, nesta pesquisa, 

não é suficiente para propor generalizações.  

Espera-se que esses resultados possam acrescentar mais um argumento à 

discussão acerca da influência do contato entre línguas na formação do PB, quanto às 

possibilidades de ON e do ELE.  
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