Tese de licenciatura
Nível de bacharel
O objecto directo anafórico no português europeu
Um estudo variacionista e sincrónico sobre dados de fala
dos anos 1970 a 1974

Författare: Robert Farren
Handledare: Anna Jon-And
Examinator: Chatarina Edfeldt & Alda M. Lentina
Ämne/huvudområde: Portugisiska
Kurskod: PR2007
Poäng: 15
Examinationsdatum: 170529
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet.
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten
open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja ☒

Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Resumo
Investigamos as formas do objecto directo anafórico de terceira pessoa no português europeu
numa perspectiva variacionista e quantitativa, seguindo de perto o modelo metodológico
laboviano da pesquisadora brasileira Maria Eugênia Duarte (1989). Como ponto de partida,
apresentam-se cinco formas pronominais e nominais que se sabe existirem nas variedades
mundiais do português: (i) o clítico acusativo, (ii) o objecto nulo, (iii) o pronome
demonstrativo, (iv) o sintagma nominal pleno, e (v) o pronome lexical ou pronome atono em
função acusativa. Quantificamos o uso dessas formas numa amostra de dados reais de língua
falada. O clítico acusativo é a variante mais empregada. O objecto nulo averigua-se estar em
emprego corrente. O pronome lexical não se encontra em uso. Comparamos essa situação com
os resultados de estudos prévios do Brasil e da Angola. A variedade europeia parece a mais
conservadora e a brasileira a mais sujeita à mudança linguística. O português angolano ocupa
uma posição intermédia, embora mais aproximada à variedade europeia.
Investigamos o condicionamento pelos factores sociais sexo, idade e nível de escolaridade. Os
clíticos, os demonstrativos e dos sintagmas nominais registam um aumento na frequência de
uso em proporção directa com o nível de escolaridade, enquanto a frequência do objecto nulo
diminui marcadamente em proporção inversa à escolaridade. Sugerimos que esta situação seja
devido à imposição de normas prescritivas no contexto da educação nacional.
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1) Introdução
1.1. As formas do objecto directo anafórico
As seguintes formas do objecto directo anafórico de terceira pessoa encontram-se distribuídas
entre as variedades mundiais do português moderno: os clíticos acusativos de 3a pessoa (1),
os objectos nulos (2), os demonstrativos invariáveis isto, isso, aquilo (3), os sintagmas
nominais anafóricos (4), os pronomes lexicais ele, ela, eles, elas (5):
1. A morte saiu à rua em Kiev e Paulo Nunes dos Santos fotografou-a
2. ______________________ e Paulo Nunes dos Santos fotografou
3. ______________________ e Paulo Nunes dos Santos fotografou isso
4. ______________________ e Paulo Nunes dos Santos fotografou o espectro ossudo
5. ______________________ e Paulo Nunes dos Santos fotografou ela.1
Na segunda oração de (1 – 5), expressa-se cinco vezes a mesma proposição, a saber, que
Paulo Nunes dos Santos fotografou a morte. Pode eventualmente haver diferenças de nuance,
ou de registo, ou no grau de aceitabilidade entre comunidades lusófonas, mas o conteúdo
semântico permanece igual. As cinco formas estão em variação livre no presente contexto.

1.2. Objectivos
Partindo do princípio laboviano de que a escolha entre variantes linguísticas é condicionada
por factores sociais (Labov 1972), esta tese investigará a variação no objecto directo anafórico
de terceira pessoa no português europeu e o seu condicionamento por sexo, idade e nível de
escolaridade. A modalidade de interesse será a língua falada e a questão será abordada numa
perspectiva sincrónica. O objectivo principal será de quantificar o uso das cinco variantes
acima-referidas, e determinar como a frequência e a distribuição de cada forma são afectadas
por esse condicionamento.

1

A frase em (2) era um título do jornal português Público (13 de Outubro 2015). As variantes

apresentadas em (1, 3, 4 & 5) são inventadas.

Trata-se de replicar em pequena escala um género académico que tem sido produtivo na
linguística brasileira nos últimos trinta anos e sobretudo no século XXI: o dos estudos
sociolinguísticos sobre a variação no objecto directo anafórico. Ainda não apareceram estudos
semelhantes sobre o português europeu.
Outro objectivo implícito é o de confirmar o uso corrente do objecto nulo, forma anafórica já
dominante no português do Brasil, tão na língua falada como na maioria dos registos da
língua escrita. Raposo (1986) afirmou a gramaticalidade na variedade europeia de tais
construções transitivas sem objectos directos realizados; mas ainda existe algum mistério, na
medida em que as gramáticas pedagógicas ou normativas não costumam reconhecer essa
possibilidade (ver secção 3.3). Além disso, o objecto nulo interessa particularmente por exibir,
alegadamente, a propriedade chamada de ‘controlo pragmático’ (Hankamer & Sag 1976;
Raposo 1986). Não vamos aprofundar essa questão no presente trabalho.

1.3. Perguntas de pesquisa
As perguntas de pesquisa são as seguintes:


Quais são as variantes do objecto directo anafórico de terceira pessoa no português
europeu?



Qual é a frequência relativa de uso dessas variantes?



Qual é a distribuição das variantes em relação aos seguintes factores sociais: sexo,
idade, nível de escolaridade?



Como se relacionam os nossos resultados com as constatadas em estudos anteriores
sobre outras variedades da língua portuguesa (a brasileira, a angolana)?

1.4. Pressupostos teórico-metodológicos em breve
Os pressupostos teórico-metodológicos deste estudo são os da sociolinguística variacionista
(Labov 1972, Labov 2001 e muitos outros). Por conveniência, temos a intenção de seguir de
perto a metodologia de Duarte (1989), obra-chave brasileira que se inscreve nessa corrente
variacionista.
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1.5. Material
O material de análise consiste em transcrições que fazem parte do Corpus Português
Fundamental (Nascimento, Marques & Cruz 1987). Este projecto baseia-se em 1800
gravações recolhidas em Portugal Continental e nos Açores entre 1970 e 1974 por
pesquisadores e estudantes da Universidade de Lisboa. Assim, todos os dados provêm da
língua falada. Uma amostra das transcrições em formato html (o chamado CRPC sub-corpus
oral espontâneo) está publicamente disponível através da seguinte página da Universidade de
Lisboa, essa ficha sendo a fonte de todos os textos analisados neste estudo:
http://www.clul.ulisboa.pt/pt/24-recursos/324-corpus-portugues-fundamental-pf
O corpus recolhe transcrições de fala característica de contextos sociais diferentes. Cada
transcrição comporta metadados que descrevem, não só o documento, mas também os falantes,
como se pode verificar no Gráfico 1 em que se apresenta o cabeçalho da ficha n.o 22. São
incluídas informações sobre o sexo, a idade, a categoria profissional e o nível de instrução do
informante. Se for preciso, é possível ter a mesma informação sobre os inquiridores através da
‘Tabela - Códigos dos Inquiridores’.

Gráfico 1: cabeçalho dum texto do sub-corpus, mostrando os metadados relativos ao texto, ao inquiridor e ao
informante.
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Esses metadados facilitam-nos a categorização de qualquer texto de acordo com os
parâmetros de variação sociolinguística que nos interessam. Assim, o presente estudo utiliza
um sistema de códigos que se referem tanto à fonte no corpus como às características
sociolinguísticas notadas no cabeçalho. Cada texto etiqueta-se com o seu número de ficha
conforme parece no sub-corpus, seguido dum código composto da idade, do sexo, e do nível
de instrução do inquirido. Por exemplo, o texto n.o 22 será rotulado com o código 0022-51F1;
ou seja, texto n.o 22, 51 anos de idade, mulher, nível de instrução 1. Entramos mais em
pormenor sobre os parâmetros dos códigos assim como o material e as modalidades de o
analisar na secção 4.2. Por enquanto, basta notar que os códigos que se encontram nas
seguintes páginas referem-se à fonte dos dados e às características dos falantes conforme
acabamos de descrever.
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2) Pressupostos teóricos
2.1. O objecto directo: definições e exemplos
O verbo ou ‘predicador verbal’ é o núcleo da oração. Os outros elementos constituintes da
oração dependem do verbo e dividem-se em duas categorias: os argumentos e os adjuntos.
Esta distinção baseia-se no facto dos argumentos serem de presença obrigatória para a oração
ser bem-formada, como é o caso dos sintagmas nominais que têm papel de sujeito e objecto
directo em (6); enquanto os adjuntos (como os adverbiais de tempo, de lugar, e de maneira)
são facultativos, como se vê em (7):
6. [A gente] sujeito [larga] verbo [as redes] objecto directo

(1293-19M1)

7. [A gente] S [larga] V [as redes] DO [em cima da pedra] adverbial

(1293-19M1)

Os verbos ‘projectam’ a sua estrutura argumental; ou seja, cada verbo requer (‘selecciona’)
um número determinado de argumentos, três no máximo, de acordo com as suas
características semânticas:
Estruturas com um argumento: “As crianças pulam” (Duarte 2007: 3). Nesses casos, o verbo é
intransitivo e o argumento único é sempre o sujeito da oração.
Estruturas com dois argumentos: “Ele matou o pássaro”: (ibid.) O verbo é transitivo e o
segundo argumento (aqui, o pássaro) é o complemento objecto directo, ou simplesmente, o
objecto directo.
Estruturas com 3 argumentos: “Ela deu o dinheiro aos pobres” (ibid.). Tais verbos chamam-se
de ‘bitransitivos’. O argumento o dinheiro é o objecto directo. Na frase aqui apresentada, o
terceiro argumento aos pobres é um objecto indirecto. Em outras estruturas bitransitivas, o
terceiro argumento pode ter outras características:
8. Ele dividiu o dinheiro com os pobres (Duarte 2007: 4).

Em (8) temos sujeito, objecto, e um terceiro argumento que pode ser analisado como sintagma
proposicional, ou, conforme as tradições, como “complemento relativo” (Duarte 2007: 5).
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Não é sempre o caso que o objecto directo seja um sintagma nominal. As orações
subordinadas podem ocupar a posição de segundo argumento obrigatório dum verbo transitivo
e cumprir funções nominais:
9. O público verificou que eram de plástico? (0029-19F4).

Tais construções podem ser substituídas por formas anafóricas como o clítico acusativo;
portanto, do ponto de vista funcional equivalem aos objectos directos, e analisam-se como tal
no presente estudo.
Exclusão de certas construções
Os predicados ou ‘objectos’ das construções copulativas não serão tidos em consideração,
pois estes elementos são complementos obrigatórios do sujeito e não do verbo, e não se
podem substituir por pronominais anafóricos:
10. Ele é agricultor
11. *Ele é-o.
A noção do “complemento relativo” surgiu no trabalho de Rocha Lima, linguista brasileiro
influente, para designar uma frase obrigatória ligada ao verbo por uma preposição (a, com, de,
em, etc.) e que “integra, com o valor de objecto directo, a predicação de um verbo de
significação relativa” (Rocha Lima 1972: 251). Fora do mundo lusófono, as estruturas deste
tipo são mais tipicamente analisadas como sintagmas preposicionais. Por isso, o presente
estudo não considera que orações como (12) e (13) sejam instâncias de objecto directo
anafórico, embora tal análise não seja sem mérito no plano funcional:
12. Gosto imenso disso (0476-34M2)
13. Pegam nisto, pegam naquilo, pegam no outro (1093-32F6)
Em suma, seguimos a definição seguinte: o objecto directo é “um termo não regido de
preposição que recebe do verbo caso acusativo, tem o papel semântico de paciente ou tema e
pode ser substituído pelo pronome oblíquo (ou clítico acusativo) o(s), a(s)” (Duarte 2007: 4).
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2.2. O objecto directo anafórico
A anáfora é uma relação entre elementos linguísticos em que as propriedades referenciais do
primeiro elemento (chamado de ‘antecedente’) determinam a interpretação dos elementos
posteriores (as ‘anáforas’ ou ‘elementos anafóricos’), no sentido que as anáforas são coreferências com os seus antecedentes (Huang 2014: 338).
Nesta secção, enumeramos as formas do objecto directo anafórico da terceira pessoa. Antes de
tudo, salientamos que estão fora do nosso âmbito os pronomes reflexivos:
14. (Ela) não se compreende nem o compreende

(Archer 2001: 159).

Na oração não se compreende, o pronome reflexivo e segundo argumento se só pode se referir
anaforicamente ao sujeito gramatical e primeiro argumento; enquanto na oração nem o
compreende, o clítico acusativo e segundo argumento só pode se referir anaforicamente a
outro antecedente que não seja o primeiro argumento da mesma. Por conseguinte, os
reflexivos não podem ser substituídos por clíticos acusativos ou outros pronominais, pois as
propriedades referenciais dessas formas são fundamentalmente diferentes. Por isso, os
reflexivos não fazem parte do ‘envelope de variação’ dos objectos directos anafóricos.
O envelope de variação
Duarte (1989) reconhece quatro categorias, assim como Oliveira (2007) e outros. Pereira &
Coelho (2013) estudam só as formas pronominais, em três categorias. Matos (2003) trabalha
com sete formas, devido à subdivisão dos SN em várias categorias. O presente estudo
reconhece as cinco variantes que definimos como o seguir:
Os clíticos acusativos: o, a, os, as; assim como os enclíticos começando com consonantes:-lo,
-la, -los, -las, -no, -na, -nos, -nas; e as contracções dativo-acusativos –lho, -lha, -lhos, -lhas.
Por clítico entende-se um elemento funcional que é átono, ou seja, que não recebe acento
prosódico próprio. Sendo átonos, os clíticos pronominais (acusativo e dativo) ocorrem só em
adjunção ao verbo, numa mesma ‘palavra prosódica’. Situam-se a direita do verbo em caso de
ênclise (amo-as), a esquerda do mesmo em caso de próclise (não as amo), e intercalado entre
o tema e a desinência em caso de mesóclise (amá-las-ei). No português europeu, a posição
enclítica é padrão (Mateus et al. 2003: 849-50); alias, assumimos que a posição canónica do
7

objecto directo é pós-verbal. Existem clíticos pronominais em função acusativa e dativa em
todas a línguas românicas, portanto, é a forma clássica e normativa do objecto directo
anafórico português, e a única reconhecida pela maioria das gramáticas prescritivas ou
pedagógicas (por exemplo, Hutchinson & Lloyd 2003).
Os objectos nulos
Conforme afirmado pela primeira vez por Raposo (1986), são gramaticalmente correctas no
português europeu as orações transitivas em que nenhum objecto directo seja lexicalmente
realizado (Raposo 1986: 373). Assim, os clíticos podem ser substituídos por objectos nulos,
pelo menos nas orações principais (Costa & Lobo 2007: 2):
15. Então oiça lá e não tem um livro, assim com uma capa escura quando o senhor
teve, teve na tropa? Ah! Isso tenho. Então mostre, mostre-me lá (0376-26F3).
Na frase sublinhada observamos duas construções de objecto nulo. A substituição desses por
clíticos resulta na seguinte frase, que é semântica- e sintacticamente equivalente:
16. Então mostre-o, mostre-mo lá.
No presente caso as duas variantes estão em variação livre; quer dizer, o falante pode escolher
qualquer uma sem afectar o conteúdo proposicional da frase, embora pode haver diferenças
pragmáticas ou sociolinguísticas. Em outras situações, a escolha entre as duas formas está
condicionada por factores semânticos, morfológicos ou semânticos: por exemplo, sabe-se que
o traço [±animado] é muito importante no português do Brasil, no sentido que o uso do
objecto nulo é condicionado pelo facto de o referente ser inanimado (Duarte 1989: 24).
Raposo (1986) salienta a diferença do objecto nulo com duas formas que lhe apresentam
semelhanças superficiais. Em primeiro lugar, os “objectos não-especificados” (Raposo 1986:
376) são construções imperfectivas em que não se realizam objectos:
17. O Manuel fuma

(Raposo 1986: 375).

Tais formas sempre têm interpretações muito gerais, os objectos não-realizados sendo
interpretados como membros duma classe de coisas sobre as quais o verbo actua tipicamente
(Raposo 1986: 375-6). Por outro lado, os referentes do objecto nulo têm a forte tendência de
serem definitivos [+definitivo] e de requerem interpretações específicas [+específico], em vez
8

de serem categóricos e gerais como os referentes das construções de ‘objectos nãoespecificados’. Assim, as duas formas diferenciam-se no plano semântico.
Em segundo lugar, os “apagamentos” ou “elipses” (em inglês, VP-deletion) são construções
em que todos os elementos embora o que traz informação nova podem ser apagados: um
exemplo típico é a resposta para uma pergunta polar:
18. Ela colocou os livros na estante? – Colocou.

(Raposo 1986: 376-7).

Esta construção diferencia-se do objecto nulo em vários aspectos, principalmente no facto de
ser obrigatoriamente controlado por antecedentes linguísticos. Não obstante, as construções
com elipse do objecto directo podem ser superficialmente idênticas com as com objecto nulo.
Não há dúvida de que existe uma ‘zona cinzenta’ entre estas duas categorias, portanto, é
preciso julgar numa base casuística. Uma diferença chave é que a elipse pode apagar vários
termos da oração, como o adverbial final para o exame em (19), enquanto o objecto nulo não:
19. Não levaste gravata para o exame! – Levei, levei! (PF0763)
No português do Brasil, o objecto nulo representa a norma mais usada por falantes cultos:
nem “pedante” como o clítico, nem “próprio de pessoas sem bom nível de escolaridade” como
o pronome lexical (Monteiro 2000: 66, citado em Matos 2003: 1016).

Os demonstrativos: (ou pronomes demonstrativos) isto, isso, aquilo.
Essas formas são invariáveis e não podem ser seguidas por elementos nominais, pois
constituem por si sintagmas nominais sintacticamente completos. Ocorrem na posição pósverbal (posição canónica do objecto directo):
20. Ele mostrou-me aquilo (0376-26F3).
Também se vêm muitas vezes no início da frase, na construção chamado de ‘topicalização’ (I.
Duarte 1987, etc.):
21. Então oiça lá e não tem um livro, assim com uma capa escura quando o senhor
teve, teve na tropa? Ah! Isso tenho (0376-26F3).
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Os demonstrativos não devem ser confundidos com os determinantes demonstrativos este,
esse, aquele, etc., que são variáveis e que categorizamos com os sintagmas nominais plenos,
visto que sempre ocorrem seguidos por elementos nominais, mesmo que estes podem ser
apagados em construções de elipse nominal (Mateus et al. 2003: 348, 352).
Os sintagmas nominais plenos
Trata-se duma categoria heterogénea, pois incluímos os SN repetidos (22), os SN modificados
(23: aqui de indefinido para definido) e os SN demonstrativos (24: aqui com elipse do
substantivo). Só aceitam-se tokens do SN anafórico do momento que seja possível a
substituição por clítico ou outro elemento pronominal sem o texto se tornar incoerente.
22. Olha para mim e dá-me sinal para não comprar a moreia, mas eu só lhe fiz assim.
Pois a moreia já estava pesada.

(0262-47F2).

23. A lenda que ele tem um, o hábito que tem um cordão e as senhoras, ou mulheres,
com mais de quarenta anos que vão lá e puxam o cordão ao santo e pedem-lhe
um marido.

(0657-45M3).

24. É um doce que eu gosto muito. X: como vês a receita... Então quando voltares cá a
jantar faço esse.

(0467-51F2).

Os pronomes lexicais: ele, ela, eles, elas.
Também chamado de ‘pronome pleno’ ou ‘pronome tónico’ (Oliveira 2007), de ‘pronome
reto’ (Pereira & Coelho 2013), de ‘pronome nominal’ (Souza & Teixeira 2011), etc. O uso
dos pronomes ele, ela, eles, elas em contextos acusativos é uma inovação bem-conhecida do
português do Brasil, embora seja uma variante estigmatizada (Monteiro 2000: 66). Segundo
Câmara Junior (2004), “não se trata do emprego do caso-sujeito como um acusativo, mas de
uma forma invariável... exactamente como os nomes e os demonstrativos... [É] uma inovação
de estrutura, dissociando o pronome da terceira pessoa do sistema casual dos pronomes
pessoais” (Câmara Junior 2004: 97-98, citado por Pereira & Coelho 2013: 289). Outro ponto
significativo a salientar é que estas formas não são só pronomes nominativos, mas também
são as formas fortes dos pronomes de terceira pessoa. Diferem fonologicamente do clítico por
poderem receber acentos tónicos, de onde o termo ‘pronome tónico’ (Oliveira 2007).
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Em suma, o chamado ‘envelope de variação’ no presente estudo abrange as cinco formas
acima-referidas, com a exclusão dos pronomes reflexivos, como indicado no Gráfico 2.

Gráfico 2: O envelope de variação, com exclusão dos pronomes reflexivos.

A este ponto, é útil fazer a diferença, de modo informal, entre as formas pronominais e
nominais, como indicado no Gráfico 3. Tem de notar também que os demonstrativos, embora
pronominais, partilham com os sintagmas nominais certas possibilidades funcionais ao nível
de co-referência discursiva (ver Mateus et al. 2003: 805ff.).

Gráfico 3: Distinção entre nominais e pronominais.

2.3. Os nominais: a distinção entre anáfora e co-referência
A anáfora por sintagmas nominais plenos apresenta certas dificuldades teórico-metodológicas
que não surgem no caso dos pronominais. Nos termos de Milner (1976), os nominais têm
“referência virtual” em autonomia dos antecedentes, pois referem directamente aos referentes
no mundo, em paralelo com eventuais co-referentes anteriores ou posteriores. Por outro lado,
os pronominais não têm essa autonomia, pois referem anaforicamente ao antecedente só
(Milner 1976: 66, citado em Mateus et al. 2003: 805). Uma consequência disso é o alcance
maior da referência anafórica por nominais, que tem a possibilidade de atravessar uma
11

“distância linear” (Gívon 1983, citado em Huang 2000: 303) muito mais extenso do que as
formas anafóricas pronominais podem alcançar. Casos extremos em que a co-referência
nominal na modalidade escrita abrange parágrafos e até páginas inteiras não são
desconhecidos; por exemplo, ver a discussão sobre a entidade the call from Gamal in Florida
em Baker (1992: 153-5).
Milner (1976) introduziu a distinção categórica entre co-referência e anáfora: “toda a relação
que faz uso de uma forma que não tem referência virtual em si mesma, por exemplo um
pronome, é anafórica; toda a relação que faz uso de expressões nominais com referência
virtual autónoma da primeira expressão [...] é um exemplo de co-referência” (Mateus et al.
2002: 805). Essa distinção, embora seja importante e relevante, não serve os fins do presente
estudo, pois é claro que os sintagmas nominais também cumprem as mesmas funções
anafóricas que os pronominais:
25. A senhora, se traz o seu chapéu, que não lhe dizem à porta para tirar o chapéu
(0763-23F6).
Em tal caso, o sintagma nominal está em variação com as formas pronominais. Em verdade,
os sintagmas nominais se situam no limite entre a anáfora e a co-referência, como procuramos
mostrar no Gráfico 4. O emprego de sintagmas nominais em funções anafóricas ou coreferênciais leva questões que caem dentro do domínio da “resolução co-referencial”
(coreference resolution). Como é que os auditores humanos conseguem saber se determinado
sintagma nominal for anafórico ou não? Como fazemos para religar os SNs co-referênciais
aos outros termos com que estão co-referentes? Hoje em dia, são principalmente os
pesquisadores na linguística computacional e no NLP (processamento em linguagem natural)
que tentam resolver tais problemas: para uma discussão muito completa ver Kehler (2000:
671ff.). Numa perspectiva pragmática, Givón (1983) procurou quantificar os efeitos de vários
fenómenos que afectam a continuidade e a resolução da co-referência ao nível do discurso. Os
factores identificados foram a distância linear (referential distance, or ‘lookback’), sendo o
número de orações que separam dois co-referentes; a intromissão (potential interference), ou
seja, o número de outros referentes intrometidos entre dois co-referentes; e a persistência
(persistence), sendo o número de orações depois da introdução de qualquer tópico discursivo
em que este continua a ser activo (Givón 1983: 13-15; Huang 2000: 304). Huang (2000) reduz
esses factores à seguinte generalização: quanto maior a distância linear e o número de
referentes intermetidos, menor será a possibilidade de que a co-referência seja codificada por
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“expressão anafórica reduzida” (reduced anaphoric expression: Huang 2000: 303).
Compreendemos a ‘anáfora reduzida’ como o uso anafórico de formas pronominais, que seja
clítico, objecto nulo, demonstrativo ou pronome lexical. Assim, a complexidade discursivo,
definido nos termos de Givón (1983), necessita o emprego de sintagmas nominais plenos para
fins anafóricos/co-referênciais, e tende a impossibilitar o emprego de pronominais.

Gráfico 4: Distinção entre co-referência e anáfora.

Salientamos também a “hierarquia do conteúdo semântico” (Semantic content hierarchy)
segundo a qual “o conteúdo semântico inerente a um sintagma nominal tem tendência a ser
semanticamente mais específico de que o de um pronome, e o conteúdo semântico de um
pronome mais específico de que o duma categoria vazia” (Huang 2000: 304).

2.4. As provas de substituição
É evidente que o fenómeno de co-referência nominal sobre grande distância não é igual à
anáfora por SNs plenos, que é sujeito a alternar com variantes pronominais. Por isso,
propomo-nos aplicar uma ‘prova de substituição’ (Adger 2003: 62-4) na escolha do nosso
material de análise. Sempre quando a troca dum sintagma nominal pleno por um clítico
acusativo der um resultado que seja semanticamente equivalente e apropriado no contexto, o
SN em questão é aceito como propriamente anafórico no sentido que nos interessa. Por outro
lado, se a prova de substituição resultar em incoerência ou forte ambiguidade, o SN não será
considerado como variante do objecto directo anafórico. Proponhamos um exemplo:
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26. Tudo aquilo começou com a prisão do NP. Entre[tanto], entretanto o sindicato
fecha, pela, pela posição que os, que o sindicato assume, quer dizer, traz[er],
trazer cá para fora os comunicados que faz, aquilo dá uma grande bronca, há
manifestações na rua do ouro e não sei quê não sei que mais, e o governo fecha o
sindicato

(1230-25F3).

Tanta repetição parece pouco elegante na modalidade escrita; mas a prova de substituição,
com troca do SN por um clítico, dá um resultado ainda pior:
27. E o governo fecha-o.
Julgamos que (27) seja inaceitável no contexto do discurso em (26) porque um auditor
encontraria dificuldades em identificar o antecedente dum pronominal em tal situação. Assim,
a prova de substituição determina que o objecto directo na frase o governo fecha o sindicato
não está em variação com as formas pronominais. Em (28), temos um caso excepcional de
anáfora pronominal de grande porte. A nosso ver, o objecto directo da oração denunciámo-la
refira-se ao referente a comissão administrativa:
28. Portanto, a malta lutou contra a comissão administrativa, fartámos de trabalhar,
fazer e mandar comunicados à província e tudo; fazíamos reuniões de sócios,
fazíamos as circulares, n[ão] sei quê. (...) E formou-se mesmo um grupo de
trabalhos valente. Para aí de quarenta gajos. E trabalhámos no duro! Fazemos a, a
contraproposta do sindicato e também nessa altura, denunciámo-la, e, tudo
aquilo era tudo um processo porreiro!
(1230-25F3).
Tal caso excepcional mostra como a avaliação do âmbito anafórico dos SN é subjectiva. Na
verdade, essa anáfora, se fosse de SN pleno, teria sido julgada impossível de substituir por
clítico ou outra forma pronominal qualquer, e por isso teria sido excluída dos nossos dados.
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3) Estudos anteriores (metodologias e resultados)
Nesta secção temos dois objectivos: em primeiro lugar, o de analisar a metodologia de certa
obra-chave, para depois desenvolver uma metodologia própria; em segundo lugar, o de tomar
nota dos resultados relativos ao português falado em Brasil e em Angola, a fim de comparar
com o português europeu.

3.1. Brasil: Duarte (1989)
Como já foi dito, os estudos variacionistas sobre formas anafóricas do objecto directo são
numerosos na linguística brasileira, isso sem dúvida motivado pela percepção de mudanças
linguísticas em curso nesta área. Nesta secção apresenta-se um resumo dum estudo pioneiro
do género, a saber, um capítulo de livro intitulado “Clítico acusativo, pronome lexical e
categoria vazia no português do Brasil” (Duarte 1989).
A tradição dos estudos variacionistas sobre o objecto nulo anafórico em português do Brasil
começa com Omena (1978). Infelizmente não foi possível consultar essa dissertação, mas
sabe-se que apontou o desaparecimento total dos clíticos acusativos na fala de informantes
analfabetos do Rio de Janeiro (Duarte 1989: 33; Matos 2003: 1017). Outra dissertação de
mestrado, a de Maria Eugênia Duarte, foi resumida em forma dum capítulo de livro (Duarte
1989), que tem sido o modelo de muitos estudos posteriores sobre a variação nas formas do
objecto directo anafórico no Brasil. É, de longe, a fonte mais citada desse campo de pesquisa
(fonte: Google Scholar). Analisa-se um corpus de “gravações da fala natural, obtidas através
de entrevistas com 50 paulistanos nativos, e de linguagem da televisão” (Duarte 1989: 19).
Como ponto de partido, a autora afirma a existência duma mudança em curso: “O português
falado no Brasil tende, com frequência cada vez maior, a substituir o clítico acusativo de 3a
pessoa pelo pronome lexical (forma nominativa do pronome em função acusativa), por SNs
anafóricos (forma plena do SN correferente com outro SN previamente mencionado) ou por
uma categoria vazia (objecto nulo) ” (Duarte 1989: 19).

Dois factores sociais: O estudo leva em conta dois factores sociais capazes de influenciar
sobre a realização da variável, nomeadamente o nível de escolaridade (três níveis) e a faixa
etária (três faixas) dos informantes. A interacção desses factores sociais divide os informantes
em nove grupos ou ‘células’. Adiciona-se mais um grupo, composto de jovens entre 15 a 17
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anos. Cinco informantes são entrevistados para cada célula, portanto, o estudo conta com
dados de 50 informantes, mais as gravações da televisão.
Factores linguísticos: Duarte leva em conta diversos “variantes internas independentes”, ou
seja, factores linguísticos que influenciam na realização da variável. Este aspecto importante
está infelizmente fora do âmbito do presente estudo. No entanto, apontamos brevemente que
os seguintes factores influem na escolha das variantes:
Morfologia: “a forma em que se encontra do verbo”, que seja infinitivo, gerúndio, tempo
simples, imperativo, tempo composto, ou locação verbal com gerúndio (Duarte 1989: 21).
Sintaxe: se o objecto for um sintagma nominal ou um “objecto sentencial” – quer dizer,
qualquer oração subordinada em posição acusativa;
Semântica: o traço [±animado], quer dizer, se o referente for um ser vivo ou não; o traço
[±humano], a especifidade ou não do referente, etc.
O envelope de variação: a autora reconhece quatro variantes de objecto directo anafórico que
são disponíveis no português brasileiro. São (i) o clítico acusativo de terceira pessoa, (ii) o
pronome lexical, (iii) o objecto nulo (aqui chamado de ‘categoria vazia’ como na tradição
gerativista), e (iv) os sintagmas nominais anafóricos. Essa última é uma categoria heterogénea,
pois junta várias formas de sintagma nominal pleno, que sejam os SN repetidos sem
modificação, ou os com determinante modificado (‘um apartamento... o apartamento... esse
apartamento’). Duarte classifica também os pronomes demonstrativos isto – isso – aquilo na
categoria dos sintagmas nominais. Neste pormenor, não vamos seguir o seu exemplo.

A distribuição dos dados nessas quatro variantes apresenta-se na Tabela 1 (Duarte 1989: 23).
Tabela 1: Distribuição dos dados do estudo de Duarte (1989) segundo a variante escolhida.

Variante
clítico acusativo
pronome lexical
objecto nulo
SNs anafóricos
Total

Ocorrências
97
304
1235
338
1974

%
4.9
15.4
62.6
17.1
100

Observe-se que o objecto nulo domina persuasivamente, enquanto o clítico encontra-se quase
apagado de uso, perdendo terreno tanto ao pronome lexical como ao objecto nulo.
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Quando apresentado os dados em relação com cada factor social separadamente, notam-se
certas tendências. Relativo ao efeito da idade: os clíticos estão totalmente ausentes na fala dos
paulenses jovens, enquanto crescem muito ligeiramente com a idade, ficando sempre a
variante mais fraco. O pronome lexical segue o caminho contrário: mais frequente nos jovens,
decrescendo com a idade, e diminuindo também em proporção inversa ao nível de
escolaridade. A frequência do SN anafórico também aumenta em relação à idade e ao nível de
escolaridade. O objecto nulo fica dominante em todos os casos, registando um grau de
utilização superior a 60% em todas as idades e todos os níveis de escolaridade.
Outros estudos brasileiros
Seguiram inumeráveis estudos, muitas vezes apoiados em textos escritos fornecidos por
estudantes ou alunos. A maioria são estudos sincrónicos de variação em tempos e lugares
específicos e focando em algum grupo que seja homogéneo em termos de idade, ou classe
social, ou nível de educação. De modo geral, confirmam que o objecto nulo é a forma mais
comum de objecto directo anafórico no português brasileiro, tanto na língua falada como
escrita, enquanto o clítico está em vias de extinção, salvo no registro mais formal da língua
escrita. Na Tabela 2 (copiada de Matos 2003), apresentamos os resultados de sete estudos
seguidos dos valores médios, que compararemos mais afrente com os nossos resultados. Notase que os 4.9% de clíticos no estudo de Duarte ficaram bem acima da média.
Tabela 2: Distribuição das variantes do objecto directo anafórico em sete estudos brasileiros, 1978-2002.

Pesquisas

Clítico

Omena
(1978)
Duarte
(1986)
Malvar
(1992)
Pará (1997)
Luíze
(1997)
Averbug
(1998)
FUI (2002)
Média

0

Objecto SN
Pronome Total
nulo
anafórico lexical
76%
0
24%
100%

4.90%

62.60% 17.10%

15.40%

100%

1%

46%

28%

25%

100%

0
1%

63%
54%

24%
36%

14%
9%

100%
100%

0.25%

43.10% 41.50%

15.15%

100%

0%
1.00%

66.60% 23.20%
58.75% 24.25%

10%
16%

100%
100%
Fonte: Matos (2003: 1017).
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Alguns estudos adoptam uma perspectiva diacrónica sobre a mudança ao longo do tempo das
formas do objecto directo. Temos de salientar a afirmação de Cyrino segundo a qual “os
objectos nulos estão presentes nos dados diacrónicos do português do Brasil desde o século
XVI, isto é, desde a chegada da língua portuguesa ao Brasil.” (Cyrino 1997: 14).

3.2. Angola
Assinalamos dois estudos recentes, ambos de pequeno porte, que replicam as questões e
métodos dos estudos brasileiros no contexto do português de Angola. Souza & Teixeira (2011)
mostram que o objecto nulo é a forma mais comum de objecto directo anafórico (59% dos
dados, ver Tabela 3), tal frequência sendo comparável aos resultados de Duarte (1989) e
outros brasileiros. No entanto, o clítico continua a ser comum (27%) enquanto o pronome
lexical (‘pronome nominativo’) está presente mas fracamente (3%, ou seja, duas ocorrências).
Tabela 3: Frequência de 4 variantes do objecto directo anafórico no português de Angola (Souza & Teixeira
2011).

Variantes
Clítico
Objecto nulo
SN lexical
Pronome nominativo
Total

Número
17
38
7
2
64

Percentagem
27%
59%
11%
3%
100%

Wallin (2017) investiga a variação no objecto directo anafórico em Cabinda, um enclave
angolano entre a República do Congo e a República Democrática do Congo onde o português
é falado como língua materna e segunda num contexto de contacto com línguas bantus. Esses
resultados correspondem só parcialmente aos de Souza & Teixeira (2011): mais uma vez o
objecto nulo é a forma mais utilizada (51%), e o pronome lexical está presente só com
frequência muito baixa (6%). Salientemos o desempenho mais fraco do clítico (11%),
enquanto os SNs sobem até 32% (Tabela 4). Em suma, a situação em Angola não é igual à do
Brasil, devido principalmente ao facto de o pronome lexical, variante estigmatizada mas de
uso frequente na fala brasileira, apresentar um grau de uso insignificante nessa variedade do
português.
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Tabela 4: Frequência de uso de 4 variantes do objecto directo anafórico no português de Cabinda (Wallin
2017).

Variantes
Clítico
Objecto nulo
SN
Pronome lexical
Total

Número
32
152
94
17
295

Percentagem (arredondado)
11%
51%
32%
6%
100%

3.3. Portugal
Não parece haver qualquer estudo variacionista sobre as formas do objecto directo anafórico
no português europeu, salvo erro. Sobre o objecto nulo, a referência principal continua a ser o
estudo gerativista de Raposo que apontou a existência do objecto nulo em português europeu
(Raposo 1986). Uma tese muito citada de Inês Duarte (1987) parece referenciar essa forma,
mas não foi possível consultá-la. As gramáticas mais conhecidas de nível pedagógico omitem
toda referência ao objecto nulo anafórico: é o caso de Cunha & Cintra (1984), obra de grande
qualidade mas essencialmente normativa. Hutchinson & Lloyd (1996, 2003) afirmam que a
forma pronominal do objecto directo é o clítico, no português brasileiro como europeu, o que
está errado, e parecem ignorar toda possibilidade da variação. Mateus et al. (1983) não fazem
referência nenhuma ao objecto nulo. A nova edição revista (2003) reconhece a existência da
forma, embora numa perspectiva sintáctica e sem dados sobre a frequência das variantes.
Um projecto recente da Universidade Nova de Lisboa sobre a aquisição de clíticos pelas
crianças portuguesas refere-se frequentemente ao objecto nulo. À diferença de obras
essencialmente teóricas (Raposo 1986, Inês Duarte 1987), estes trabalhos baseiam-se
solidamente em dados empíricos recolhidos no âmbito dum projecto com metodologia
experimental (Costa & Lobo 2007, 2010, 2011; Costa, Lobo, Carmona & Silva 2008). Não
obstante, pode-se afirmar que ainda não houve estudos variacionistas labovianos sobre o
português europeu. Assim, identificou-se uma lacuna na literatura, e a tentação é forte para
começar a preenchê-la. Propomo-nos seguir os métodos de Duarte (1989) para replicar o
mesmo tipo de estudo, desta vez no contexto, inexplorado, do português europeu. Esperamos
por este meio facilitar a comparação directa com os resultados dos estudos acima-referidos
sobre o Português de Brasil e o de Angola.
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4) Metodologia e material
Como já foi referido, esta tese vai seguir de perto o modelo metodológico de Duarte (1989),
sendo esta última fiel aos pressupostos teórico-metodológicos de Labov (1972). Esta
metodologia pode ser caracterizada como uma abordagem mista quantitativa-qualitativa, na
qual o componente qualitativo (a análise do material de corpus com o objectivo de identificar
ocorrências das formas procuradas) estará pouco evidente no trabalho final.

4.1. Critérios linguísticos gerais
Antes de proceder à recolha e categorização dos ‘tokens’, isto é, das instâncias de objecto
directo anafórico que serão o objecto da análise quantitativa, é necessário definir certos
critérios de aceitação; por exemplo, para os objectos directos, os objectos nulos, o âmbito da
referência anafórica dos sintagmas nominais. Já reflectimos sobre essas questões na secção 2,
portanto, agora é só clarificar as seguintes regras tão brevemente quanto possível.
Critérios para objectos directos
As estruturas de interesse por terem objectos directos são as constituídas por um verbo
transitivo e dois argumentos, e por um verbo bitransitivo e três argumentos.
As orações subordinadas em posição de objecto directo e que cumprem funções nominais
serão consideradas como objectos directos, pois podem se substituir por clíticos acusativos.
Os predicados de construções copulativas não são considerados como objectos directos, pois
não se podem substituir por clíticos acusativos.
Os ‘complementos relativos’ são analisados aqui como sintagmas preposicionais: não se
admitem como objectos directos porque não passam a prova de substituição por clíticos.
Critérios para objectos nulos
Os objectos directos não-especificados não são considerados como objectos nulos.
O problema principal é o de diferenciar entre objectos nulos e casos de elipse do sintagma
verbal (VP-ellipsis).
Os traços [±humano] e [±animado], embora relevantes, não são determinantes.
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Critérios para sintagmas nominais plenos anafóricos
Para os sintagmas nominais serem admitidos, é preciso verificar a possibilidade de variação.
Por isso, aplica-se uma prova de substituição por elementos pronominais – de preferência por
clítico acusativo. Avalia-se a aceitabilidade das frases numa base casuística e subjectiva.

4.2. O processo de categorização do material
Para analisar a variação linguística no contexto dos factores sociais sexo, idade e escolaridade,
é necessário organizar os dados em ‘células’ (nos termos de Duarte 1989); ou seja, em
categorias obtidas pela interacção desses três factores. No mínimo, tem de haver dois valores
para cada factor; no entanto, decidimos trabalhar com três níveis de escolaridade, e por isso
vamos ficar com 12 células (2 x 2 x 3 = 12). No acto da recolha dos dados, procurar-se-á ter
um número aproximadamente igual de tokens produzidos por cada categoria de falantes, para
ter números aproximadamente iguais em todas as células. Nesta secção definimos os
parâmetros que precisamos antes de ir à procura de dados para colocar nessas células.
O factor social ‘sexo’ apresenta dois valores, homens (M) e mulheres (F). No factor social
‘idade’ também foram definidas duas faixas etárias: 18-35 anos e 36 + anos. O ponto de corte
entre estas foi determinado para a disponibilidade de material.
O factor ‘nível de escolaridade’ necessita mais explicação. A educação dos falantes do
Corpus Português Fundamental define-se por sete ‘Níveis de Instrução’, como mostra o
Gráfico 5. Tal grau de complexidade sendo além do âmbito do presente estudo, propõe-se
apresentar o nosso material nas seguintes três ‘Níveis de Escolaridade’, demarcadas com
referência às categorias distintas de escola existentes no sistema público em Portugal:
1: Nível baixo de escolaridade: (i) analfabeto, ou (ii) sabendo ler e escrever, com nível
primário de escolaridade, com ou sem exame; correspondendo aos níveis de instrução 0 & 1
do Corpus Português Fundamental;
2: Nível médio de escolaridade: frequência liceal; correspondendo aos níveis 2 a 4 no corpus;
3: Nível alto de escolaridade: frequência universitária ou curso superior; correspondendo aos
níveis 5 & 6 no corpus.
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Gráfico 5: Os sete ‘níveis de instrução’ do Corpus Português Fundamental (fonte: CRPC sub-corpus oral
espontâneo, tabela dos Níveis de Instrução).

Assim, os três parâmetros sexo, idade, e nível de escolaridade resultam em doze células ou
categorias, às quais damos os códigos seguintes:
18-35 F 1

18-35 F 2

18-35 F 3

18-35 M 1

18-35 M 2

18-35 M 3

36+ F 1

36+ F 2

36+ F 3

36+ M 1

36+ M 2

36+ M 3

Esses códigos seguem o seguinte padrão:
18-35 F 1: mulheres com idade entre 18 e 35 anos e com nível de escolaridade baixo;
36+ M 2: homens com 36 anos ou mais e com nível de escolaridade médio; etc.

Ora, já vimos na secção 1.5 que cada texto se etiqueta com o seu número de ficha conforme
parece no sub-corpus, seguido dum código composto da idade, o sexo, e o ‘nível de instrução’
do inquirido conforme a classificação do corpus. Num exemplo que já vimos, o código 002251F1 pertence ao texto 22, que foi produzido por uma mulher com 51 anos de idade e com
‘nível de instrução’ 1: quer dizer, esta falante sabe ler e escrever e tem nível primário de
escolaridade, com ou sem exame (rever o Gráfico 5 acima). No sistema simplificado que se
utiliza no presente estudo, esses dados entram na célula 36+ F 1.
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4.3. A colecta
O alvo era o de recolher aproximadamente 35 tokens em cada categoria, de preferência
produzidas por cinco a oito falantes por categoria. No entanto, uma vez a colecta iniciada,
verificou-se que o sub-corpus reúne pouco material produzido por mulheres com idade entre
18 e 35 anos e com nível baixo de escolaridade. Foram levados em conta todos os 140 textos
do sub-corpus, e 76 entre eles deram material utilizável. Recolheram-se 394 ocorrências de
objecto directo anafórico, todas aceitáveis em conformidade com os critérios enunciados na
secção 4.1. A Tabela 5 mostra a distribuição desses 394 tokens nas 12 categorias:
Tabela 5: Distribuição dos dados por categoria; número de falantes e número de tokens.

categoria falantes tokens
18-35 F 1
2
13
18-35 M 1
5
34
36+ F 1
8
35
36+ M 1
5
35

categoria falantes tokens
18-35 F 2
7
38
18-35 M 2
8
33
36+ F 2
5
36
36+ M 2
8
35

categoria falantes tokens
18-35 F 3
8
35
18-35 M 3
8
34
36+ F 3
5
32
36+ M 3
7
34

Nota-se que a célula designada 18-35 F 1 só contém 13 tokens, produzidos por apenas duas
falantes. A escassez de dados nesta categoria reflecte-se na assimetria ligeira mas repetida que
se verifique sob cada parâmetro social, como se pode ver na Tabela 6, em que a distribuição
dos tokens apresenta-se em termos só dos factores sociais sexo, idade e escolaridade.
Tabela 6: Discriminação dos dados segundo sexo, idade e escolaridade.

factor: sexo
mulheres
homens
189
205

factor: idade
18-35 anos 36+ anos
187
207

factor: escolaridade
1: baixo
2: médio 3: alto
117
142
135

Foram obtidos menos tokens produzidos por mulheres do que por homens, menos produzidos
por jovens do que por pessoas mais velhas, e menos por pessoas com nível baixo de
escolaridade. Com a excepção desta desproporção devida à falta de textos na categoria 18-35
F 1, a distribuição dos dados sai bem equilibrada em todas as categorias.
Na próxima secção apresentamos a análise quantitativa desses dados.
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5) Resultados
5.1. Totais por variante
Começamos a nossa análise por apresentar os totais das cinco variantes sob forma de gráfico
de barras em Gráfico 6, seguido em Tabela 7 pela apresentação desses totais por variantes e
por categorias sociais, tanto em números absolutos como em percentagens.
Salientamos, logo de início, três factos marcantes:


o clítico acusativo foi a variante mais utilizada,



o objecto nulo teve um desempenho forte, estando a segunda forma pronominal em
frequência,



o pronome lexical foi completamente ausente.

Totais nas 5 categorias, em números absolutos
140

123

117

120
94

100
80

60
60
40
20
0
0
clítico
acusativo

objecto nulo demonstrativo

sintagma
nominal pleno

pronome
lexical

Gráfico 6: Frequência de uso de cinco variantes do objecto directo anafórico, exprimida em números
absolutos.
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Tabela 7: Distribuição dos dados por categoria de falantes segundo a variante escolhida, em números e
percentagens.

18-35 F 1
18-35 M 1
36+ F 1
36+ M 1
18-35 F 2
18-35 M 2
36+ F 2
36+ M 2
18-35 F 3
18-35 M 3
36+ F 3
36+ M 3
N.º total

clítico
N.º
%
7
54%
6
18%
11
31%
11
32%
11
29%
20
61%
9
25%
11
31%
8
23%
7
21%
8
25%
14
41%
123 31%

objecto nulo demonstrativo
SN
N.º
%
N.º
%
N.º
%
0
0%
2
15% 4 31%
17
50%
1
3% 10 29%
13
37%
4
12% 7 20%
12
34%
5
14% 7 20%
8
21%
9
24% 10 26%
3
9%
2
6%
8 24%
10
28%
6
17% 11 30%
4
12%
6
17% 14 40%
6
17%
7
20% 14 40%
2
6%
7
20% 18 53%
13
41%
8
25% 3
9%
6
18%
3
9% 11 32%
94
24%
60
15% 117 30%

N.º
total
13
34
35
35
38
33
36
35
35
34
32
34
394

A variante mais comum é o clítico com 123 ocorrências ou 31% do total, seguido de muito
perto pelos sintagmas nominais com 117 ocorrências ou 30% do total. Um intervalo modesto
de 6% separa essas do objecto nulo com 94 ocorrências ou 24% do total. A forte actuação
dessa variante põe-na bem à frente dos demonstrativos, sempre com 60 ocorrências ou 15 %
do total. Com base nesses valores, pode-se afirmar que todas as formas mencionadas são de
uso comum no português europeu. Por outro lado, a ausência do pronome lexical implica que
essa variante simplesmente não fez parte da gramática dos inquiridos do corpus; por isso, será
excluída do restante da análise. Doravante, trata-se de quatro variantes só.
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5.2. Discriminação dos dados por factor social
A seguir, discriminam-se os dados por sexo (Tabela 8), por idade (Tabela 9) e por nível de
escolaridade (Tabela 10). Tal procedimento permite a análise dos eventuais efeitos dos
factores sociais um de cada vez.

Tabela 8: Distribuiçao das variantes por sexo.

factor: sexo
F
M
N.º total

clítico
N.º
%
54
29%
69
34%
123 31%

objecto nulo demonstrativo
SN
N.º
%
N.º
%
N.º
%
50
26%
36
19% 49 26%
44
21%
24
12% 68 33%
94
24%
60
15% 117 30%

N.º total
189
205
394

Tabela 9: Distribuiçao das variantes por faixa etária.

factor: idade
18-35
36+
N.º total

clítico
N.º
%
59
32%
64
31%
123 31%

objecto nulo demonstrativo
SN
N.º
%
N.º
%
N.º
%
36
19%
28
15% 64 34%
58
28%
32
15% 53 26%
94
24%
60
15% 117 30%

N.º total
187
207
394

Tabela 10: Distribuiçao das variantes por nível de escolaridade

factor: nível de
escolaridade
1: baixo
2: médio
3: alto
N.º total

clítico
N.º
%
35
30%
51
36%
37
27%
123 31%

objecto nulo demonstrativo
SN
N.º total
N.º
%
N.º
%
N.º
%
42
36%
12
10% 28 24%
117
25
18%
23
16% 43 30%
142
27
20%
25
19% 46 34%
135
94
24%
60
15% 117 30%
394
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5.3. Distribuição por factores sociais: comentários
O factor ‘sexo’ teve pouca ou nenhuma influência. Só cinco pontos percentuais separam os
homens das mulheres em matéria de clíticos, 5 pontos nos objectos nulos, 7 no caso dos
demonstrativos e 7 nos sintagmas nominais; ou seja, os clíticos contam para 5 pontos
percentuais em mais no número total de tokens produzidos por homens quando comparado
com o total das mulheres; enquanto os objectos nulos contam para 5 pontos percentuais em
mais no total produzidos por mulheres relativo ao dos homens. De modo semelhante, os
demonstrativos representam 7 pontos percentuais em mais do total das mulheres, enquanto
nos sintagmas nominais acontece o contrário. Embora seja tentador ver algum padrão ou
tendência na simetria aparente desses valores, os números e as diferenças entre eles são tão
pequenos que não permitem qualquer afirmação.
No caso do factor ‘idade’, podemos até afirmar que não afecta a produção de demonstrativos
(0%) nem de clíticos (1%); isto é, os mais jovens utilizam essas formas nas mesmas
proporções que os mais velhos. Vemos um efeito modesto da idade dos falantes sobre a
produção de sintagmas nominais (nos jovens, os SNs representam 8 pontos percentuais em
mais do total) e de objectos nulos (9 pontos em menos do total nos jovens), mas a diferença é
miúda. Mais uma vez, os valores não justificam afirmações fortes. Estes factos podem ser
interpretados como apontando que o objecto nulo não é nenhuma inovação em vias de ser
introduzida na gramática do português europeu.

Nesse contexto de efeitos mínimos ou nulos, o nível de escolaridade tem um desempenho
mais destacado. No mínimo, a diferença é de 9 pontos percentuais; ou seja, o efeito mínimo
deste factor social equivale ao efeito máximo observado nos outros factores. Estes dados são
mais complexos por terem três faixas em vez de duas; por isso, preferimos apresentar os
valores sob forma gráfica. No Gráfico 7, agrupam-se em forma de ‘clusters’ os valores
obtidos para cada variante em todos os três níveis de escolaridade, exprimidos em
percentagens.
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Uso das variantes segundo nível de escolaridade
40
% percentagem %

35

36
30

30

36

34
30

27

24

25
18

20

20
16

15

19

10

10
5
0
clítico

objecto nulo
1: baixo

2: médio

demonstrativo sintagma nominal
3: alto

Gráfico 7: Frequência de uso de quatro variantes do objecto directo anafórico segundo o nível de escolaridade,
exprimida em percentagens.

Notamos o crescimento regular no uso dos demonstrativos e sintagmas nominais em
proporção directo ao nível de escolaridade. A mesma tendência está presente nos clíticos aos
níveis baixo e médio, mas inverte-se quando chegar ao nível alto; no entanto, este facto não
refuta a tendência geral: três variantes sobre quatro acusam, com mais ou menos nitidez, um
uso acrescido em proporção directa ao nível de escolaridade.

Na quarta variante a tendência é o contrário. O uso do objecto nulo constitui 36% da produção
total dos inquiridos com nível de escolaridade baixo. Isso é a frequência maior entre todas as
categorias, junto com a dos clíticos produzidos por falantes de nível de escolaridade médio.
Em seguinte, observamos uma redução marcada no uso dessa forma: dos 36%, cai
bruscamente até 18% nos falantes com nível médio, recuperando muito pouco para chegar até
20% no nível alto.
Assim, a frequência do objecto nulo está em proporção inversa ao nível de escolaridade.
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5.4. Comparação dos resultados brasileiros, angolanos e portugueses
No Gráfico 8, apresentamos lado a lado três conjuntos de resultados. Os valores brasileiros
são as médias dos resultados de sete estudos que abranjam os anos 1978 a 2002 (ver Tabela 2).
Os valores angolanos representam a média dos resultados dos dois estudos referenciados na
secção 3.2. Os valores para o português europeu são os que acabamos de apresentar.

70%

0%

4.5%

10%

16%

45%

20%

21.5%

19%

30%

24.25%

40%

24%

31%

50%

1%

% percentagens %

60%

55%

58.75%

Objectos directos em 3 variedades do português

0%
Clítico

Objecto nulo
Brasil

Angola

SN anafórico

Pronome lexical

Portugal

Gráfico 8: Comparação de resultados de estudos variacionistas sobre a distribuição de formas do objecto
directo anafórico em três variedades do português.

Para facilitar a comparação, somos obrigados a incluir os pronomes demonstrativos na
categoria dos sintagmas nominais plenos, pois os outros estudos não fazem a diferença entre
estas duas categorias (cf. Duarte 1989: 20). Pode-se pensar que a comparação na categoria dos
SN seja pouco fiável em consequência disso. Por outro lado, temos uma imagem clara da
situação das três variantes pronominais: os clíticos acusativos, os objectos nulos, e os
pronomes lexicais.
Assumindo que a extinção do clítico românico e o uso do pronome lexical constituam
mudanças, o gráfico aponta que o português do Brasil é a variedade mais mudável e o
português europeu a mais conservadora. A variedade angolana ocupa uma posição intermédia
em todos os casos, talvez com a tendência a estar mais perta da europeia, pelo menos no que
diz respeito às mudanças apresentadas pelo clítico e o pronome lexical.
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A notar tambén que o português de Angola, conforme esses dados, utiliza todas as três formas
pronominais, enquanto o pronome lexical não ocorre no português europeu e o clítico
acusativo quase desapareceu no português do Brasil.
Assim termina a apresentação dos resultados quantitativos. A próxima secção abordará a
questão do estatuto sociolinguístico do objecto nulo.
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6) Discussão: O estatuto sociolinguístico do objecto nulo
6.1. A maior variabilidade do objecto nulo
Os principais pontos que ressaltam dos nossos resultados são que a escolaridade tem maior
influência que os outros factores sociais, e que o objecto nulo é mais afectado que as outras
formas. A conjunção dessas duas tendências será o nosso foco nas próximas páginas. Antes de
proceder, apresentamos algumas considerações breves e gerais sobre a variação em todas as
quatro formas, com ênfase na sua regularidade.
Como foi notado, os clíticos, os demonstrativos e os sintagmas nominais evidenciam o
mesmo padrão geral, no sentido que a frequência de uso regista um aumento modesto em
proporção directa ao nível de escolaridade, e pouco ou nenhuma influência devida aos outros
factores. Na base destas escassas evidências, sugerimos que trata-se mais provavelmente de
um caso de ‘variação sociolinguística estável’, ou seja, a persistência da variação ao longo de
várias gerações sem haver mudança em curso (Labov 2001: 74ff.). Em particular, a ausência
de fortes efeitos atribuíveis à idade faz com que a hipótese de uma mudança em curso pareça
pouco plausível, embora não seja possível dizer mais sem fazer estudos diacrónicos.
O objecto nulo é mais fortemente afectado que as outras formas em dois sentidos. Em
primeiro lugar, os efeitos são mais acentuados. Em segundo lugar, provêm de dois factores e
não dum só: da escolaridade mas também da idade. A diferença mais notável é o facto de o
objecto nulo ser a única forma que acusa efeitos em proporção inversa à escolaridade: quando
mais educação, menos emprego dessa forma. Contudo, nada nessa irregularidade indica a
mudança em curso. Nas próximas páginas, apresentamos uma análise do fenómeno em outros
termos.
O caso dos sintagmas nominais precisa ser discutido a parte. É verdade que esta variável
acusou um efeito modesto da idade assim como a influência mais marcada da escolaridade. A
frequência exibe um padrão curvilínea. Consideramos que não se pode tirar qualquer
conclusão, pois a nossa leitura dos dados convence-nos que certos factores inerentes ao
discurso tiveram um papel determinante no desempenho dessa forma. Segundo Huang, quanto
maior a distância linear e o número de referentes intermetidos, menor será a possibilidade de
que a co-referência seja codificada por “expressão anafórica reduzida” (Huang 2000: 303,
seguindo Givón 1983). Ora, grande parte das entrevistas com falantes mais instruídos que se
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disponibilizam no Corpus Português Fundamental partilham as seguintes características
gerais: apresentam complexidades consideráveis em termos da estrutura e do comprimento
das frases, tratam de temas abstractos, fazem pouca referência no mundo físico e tangível, e
apresentam estruturas auto-referenciais em que um argumento duma oração consiste em uma
anáfora referindo de moda puramente ‘metalinguística’ (Jakobson 1960) ao conteúdo
proposicional do discurso precedente. A interacção de tais circunstâncias leva a uma
preponderância de sintagmas nominais, em linha com Givón (1983) e Huang (2000). Assim, a
relação entre essas variáveis e o factor social ‘nível alto de escolaridade’ está condicionada
ainda por um complexo de factores discursivos. Isso sem falar da influência do ambiente de
formalidade e de seriedade em que grande parte das entrevistas com falantes cultos têm lugar.
Duarte observou um aumento no uso de clíticos e de SNs anafóricos e uma diminuição no uso
de pronomes lexicais e de objecto nulo em circunstâncias de maior formalidade e de “fala
mais planejada” (Duarte 1989: 29). Por essas razões, hesitamos a tirar conclusões em relação
à influência dos factores sociais na escolha de sintagmas nominais.
O mesmo pode-se afirmar dos demonstrativos, que têm muitas vezes funções metalinguísticas
em discursos complexos que os clíticos não podem cumprir; aliás, recordamos que Duarte
incluiu os demonstrativos na categoria dos sintagmas nominais (Duarte 1989: 20).
Restam os clíticos e os objectos nulos que, já vimos, têm possibilidades de estarem em
variação livre ou em distribuição complementar conforme os contextos. Em seguida vamos
considerar o papel dos factores sociais, sobretudo a escolaridade, na escolha entre essas
formas. O nosso foco de interesse principal continua a ser o objecto nulo e as suas
possibilidades para estudos futuros.

6.2. O papel da educação nacional e da gramática normativa
O objecto nulo está afectado pela escolaridade e, até um grau menor, pela idade. Para nós,
pode não se tratar de dois efeitos distintos, mas antes da consequência de certa pressão
normativa exercida pela educação nacional, hipótese esta que desenvolvemos nesta secção.
Recordamos que o sub-corpus comporta pouco material de falantes jovens com nível baixo de
escolaridade. Em particular, são raríssimas as mulheres jovens com nível inferior ao terceiro
ciclo liceal. Em contrapartida, não fazem falta os inquiridos mais velhos só com nível
primário, ou nem tanto. Pode-se ser perdoado por pensar que esse desequilíbrio inerente ao
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material reflecte uma realidade social da época: nomeadamente, que grande parte dos jovens
teve acesso à educação secundária, enquanto, da geração mais antiga, só uma ínfima minoria
tinha continuado depois do primário e grande parte era analfabeto2. Nesse contexto, não seria
de estranhar que a minoria com nível médio ou alto de escolaridade tivesse integrado
rigorosamente certas regras e normas, quer linguísticas quer sociais, e que o cumprimento de
tal fosse imperativo em certas circunstâncias. De acordo com Labov (2001), a variação
linguística transmite-se pelas crianças em termos de formalidade versus informalidade.
Criam-se certas associações; de um lado, a formalidade está ligada com “a instrução e o
castigo”, de outro lado, a informalidade relaciona-se com a intimidade e o divertimento. Em
determinada altura, aprende-se que as variantes informais estão associadas com baixo estatuto
social na comunidade em geral (Labov 2001: 437). Ora, suponhamos que o incumprimento
das regras gramáticas relativas ao clítico acusativo era censurado de forma mais ou menos
veemente pela educação nacional. É inteiramente plausível, na hipótese dum sistema de
ensino fortemente inclinado para normas prescritivas, que as construções do tipo que nós
chamamos de objecto nulo sejam consideradas simplesmente como incumprimento de tais
regras, e não como uma construção alternativa com características próprias. O declínio súbito
na frequência do objecto nulo entre os níveis baixo e médio de escolaridade explicar-se-ia por
o efeito das normas prescritivas disseminadas pela escola assim como na comunidade de
forma mais ampla.
Na sequência desta análise, o efeito da idade sobre a frequência do objecto nulo (os falantes
com mais de 36 anos produziram 9 pontos percentuais em mais que os falantes jovens) seria
essencialmente o corolário do efeito da instrução, dado o aumento progressiva da taxa de
escolaridade em meados do século (Instituto Nacional de Estatística 2009: 101).

2

De facto, a taxa de alfabetização de Portugal, conhecida por ser a mais baixa da Europa Ocidental

(Jessup 1998: 597), melhorava rapidamente em meados do século XX: o censo do ano 1940 registrou
52% de analfabetos, 42% em 1950, 33% em 1960, e 26% no censo do ano 1970 (Candeias et al. 2007:
40), altura em que começaram as entrevistas do Corpus Português Fundamental. Entretanto, a taxa de
escolarização, embora muito baixo ainda, subia rapidamente nos anos sessenta. A título indicativo, o
ano lectivo 1969-70 foi o primeiro em que a maioria das crianças com 13 anos de idade continuou na
escola (Instituto Nacional de Estatística 2009: 101).
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6.3. Uso do objecto nulo por mulheres cultas
Assim, o objecto nulo seria entre todas as variantes a única da qual o uso era desencorajado
pela educação nacional (sem falar do pronome lexical que, sem dúvida, era considerado
agramatical). De facto, já vimos provas circunstanciais a apontar que será este o caso.
Referimo-nos ao facto de, geralmente, as gramáticas pedagógicas e prescritivas do português
europeu não fazerem alusão à gramaticalidade dos objectos directos não-realizados (Mateus et
al. 1983, Cunha & Cintra 1984, Hutchinson & Lloyd 1996, 2003).
Estes factos suscitam a questão do estatuto exacto do objecto nulo no português europeu: seria
uma forma desprezada e “própria só de pessoas sem bom nível de escolaridade” como o
pronome lexical no português do Brasil (segundo Monteiro 2000: 66)? Em alternativa, seria
uma variante informal que muitos falantes achariam perfeitamente apropriada em certas
circunstâncias? Pretendemos defender esta última hipótese, com apoio nos dados de fala duma
das nossas categorias de falantes cultos, nomeadamente a célula 36+ F 3, categoria das
mulheres com mais de 36 anos de idade e com nível de escolaridade alto.
Colectivamente, o grupo 36+ F 3 é interessante por fazer o oposto do que se espera: favorece
os objectos nulos acima das outras variantes, ao contrário dos outros cinco grupos com nível
de escolaridade médio ou alto; e produz muito menos sintagmas nominais que os outros cinco
grupos (para comparar facilmente entre células, ver a série de gráficos anexa no fim desta
tese). No Gráfico 9 apresentamos uma versão modificada do precedente Gráfico 7 em que a
categoria 36+ F 3 fica a parte das restantes categorias de nível 3. Assim contrastamos a
frequência de uso dos quatro variantes pelas falantes do grupo 36+ F 3, com a de todos os
outros inquiridos, discriminados por nível de escolaridade: nível 1, nível 2, e os restantes
falantes do nível 3. Sem a tendência contrariante das 36+ F 3, a diminuição da frequência dos
objectos nulos torna-se regular, enquanto os sintagmas nominais constituem a variante mais
favorecida pelos falantes com nível alto. Assim, este grupo de falantes está a mitigar os
efeitos que já ligámos com a escolaridade e que se manifestam de modo essencialmente
regular no restante da amostra. Ora, tem de admitir que tal divergência do padrão pode sempre
ter motivos linguísticos (sintácticos, morfológicos, semânticos). No entanto, quem lê as
transcrições das entrevistas estará em condições de apreciar a importância da posição social
nas escolhas discursivas dessas falantes.
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Uso relativo ao nível de escolaridade, 36+ F 3 posto de
parte
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Gráfico 9: Frequências de uso de quatro variantes segundo o nível de escolaridade (nível 1, nível 2, restante
do nível 3), contrastado com as mesmas frequências no grupo 36+ F 3; exprimidas em percentagens.

Em seguinte, indicamos brevemente como os assuntos discutidos nas entrevistas da célula
36+ F 3 tornam mais provável a escolha do objecto nulo por motivos semânticos. Depois,
assinalamos o condicionamento por dois pormenores de índole social que já foram salientados
por Labov (2001): a relação entre intimidade social e variantes linguísticas informais, e a
indiferença da parte das falantes cultas às normas prescritivas.
Os dados na célula 36+ F 3 provêm de cinco falantes só, das quais quatro produziram objectos
nulos. Ao ler as transcrições, fica aparente que o grupo distingue-se dos outros falantes cultos
pelos assuntos abordados. Estes incluem: o mercado municipal, a hortaliça, o preço das frutas,
a receita de sopa de castanha (0129-49F6); a revista religiosa, a criada que é muita beata, a tia,
o tio, a fórmica (0479-42F6); os bordados antigos (0816-38F6, falante com “influência
linguística: padrão” segundo os metadados e que não produz objectos nulos); as móveis, as
pinturas, as ‘coisas’ de colecção (0977-41F6). O facto de essas falantes conversarem
principalmente sobre referentes materiais, tangíveis e inanimados cria boas condições para o
uso apropriado do objecto nulo, pois estes fazem parte dos principais factores semânticos que
condicionam essa escolha, segundo Duarte e outros (Raposo 1986: 373; Duarte 1989: 24-26).

Em contrapartida, os outros falantes do mesmo nível têm mais a tendência de falar sobre
assuntos abstractos: a arbitrariedade da maternidade (0455-35F6); a crónica do Saramago e a
censura (0173-25M5); A morte em Veneza, a beleza que nos foge, a formação renascentista do
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Visconti (0194-32M6); os três meses de aprendizagem do que pode ser a democracia dentro
da universidade (1296-49M6). Assim, os factores semânticos que suscitam o uso do objecto
nulo (Duarte 1989: 24-26) são ausentes. Ao contrário, tais assuntos e a complexidade
estrutural da fala sobre assuntos abstractos leva a mais emprego de sintagmas nominais plenos,
como previsto por Givón (1983) e Huang (2000) (ver secção 6.1).

Tem de salientar também os aspectos sociais. Em primeiro lugar, a relação entre inquiridas e
inquiridores. Como já notámos, a associação da informalidade com a intimidade e o
divertimento faz parte dos princípios de variação que são transmitidos às crianças quando na
escola (Labov 2001: 437). Ora, nessas entrevistas há um ambiente descontraído que as destaca
entre material que é muitas vezes de tom mais formal. As pessoas que recolham os materiais
são mulheres com idade entre 20 e 30 anos, portanto mais jovens que as inquiridas. Fazem
sensivelmente mais interjeições, mais ocorrências de back-channelling e de turn-taking,
quando comparado às entrevistas com homens da célula 36+ M 3, mesmo que tenham sido
recolhidas pelas mesmas pessoas. Assim, a forma está menos a duma entrevista e mais a duma
conversa entre amigas:
29. X: e portanto fico muito tempo à procura dum móvel. E quando encontro e penso
que se enquadra bem, então adquiro.
B: mas eu acho até que assim é um prazer maior, ir fazendo aos poucos.
X: para mim é. Para mim... É.
B: a pessoa vai, vai tendo o prazer quando tem uma coisa nova e depois quando
isso, esse prazer já está a acabar tem outro, e, (...)
X: exactamente.
B: e vai...
X: e até uma, uma ocupação, não é?
A: pois!

(0977-41F6).

Em consequência do ambiente divertido, a linguagem também evidencia uma certa
descontracção; ou seja, trata-se de um registo que se pode qualificar de informal. Em
contraste, grande parte dos outros falantes com nível alto de escolaridade falam de maneira
mais séria, talvez por estarem conscientes de serem gravados para um projecto de pesquisa
académica sobre a língua. É o caso sobretudo dos falantes mais jovens, que sejam homens ou
mulheres.
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Em segundo lugar, salientamos o papel que faz a posição privilegiada das falantes. Embora as
variantes informais sejam associadas com baixo estatuto social, Labov afirma que a recusa de
normas prescritivas, da parte de mulheres de estatuto social elevado, é uma força motriz para
a mudança linguística (Labov 2001: 415). A confiança e a liberdade de expressão que tal
indiferença às normas implica pode se observar no facto dessas falantes privilegiadas não
hesitarem em utilizar o objecto nulo em contextos em que seja apropriado do ponto de vista
semântico. A entrevista sobre a revista religiosa fornece um exemplo bonito da co-ocorrência
do estatuto social elevado e do uso correcto da forma desaconselhada:
30. Eu só li o primeiro número e achei Ø de tal maneira mau que agora vai sem abrir
Ø para a cozinha e quem Ø lê é a minha criada”

(0479-42F6).

A conversa sobre os móveis é de interesse particular. A inquirida exprime-se de maneira
requintada, construindo frases bem-formadas, quase no estilo da língua escrita. Emprega o
clítico acusativo em referência aos sujeitos humanos assim como a coisas abstractas (31), e o
objecto nulo para indicar os móveis de colecção (32). É claro que o emprego do objecto nulo
não é nada incompatível com o uso cuidadoso da língua na gramática desta falante.
31. Como já disse há pouco, as minhas horas de, de ócio - que são muito poucas também as ocupo na procura exactamente de, de móveis.
32. E portanto fico muito tempo à procura dum móvel. E quando encontro Ø e penso
que se enquadra bem, então adquiro Ø.
(0977-41F6).
Salientamos a co-ocorrência dos seguintes elementos na fala das mulheres cultas: o privilégio
social, o ambiente descontraído entre interlocutores, eventualmente uma certa informalidade
do registo discursivo; e o aumento no uso do objecto nulo em circunstâncias que
exemplificam perfeitamente as características semânticas que o distinguem das outras
variantes do objecto directo anafórico (segundo Raposo 1986, entre outros).
Estes factos levam-nos à conclusão que não existe grande justificação para evocar
comparações com o pronome lexical no português do Brasil, esta variante estigmatizada e
“próprio só de pessoas sem bom nível de escolaridade”. O objecto nulo é antes uma forma
com especifidades próprias semânticas, pragmáticas e morfossintácticas, cujo uso não
repugna, nem a falantes cultas, nem a falantes mais tradicionais (supondo que os falantes com
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mais de 36 anos de idade e nível baixo de escolaridade sejam conservadores em matéria de
língua). É a nossa hipótese que o objecto nulo é uma variante antiga que tem sido
desencorajada por um sistema de educação nacional prescritivo, plausivelmente por ser
analisada como a não-realização errada do clítico acusativo, variante padrão do objecto
directo anafórico.
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7) Conclusão
7.1. Resumo dos objectivos
Esta tese investigou a variação nas formas do objecto directo anafórico de terceira pessoa no
português europeu numa perspectiva variacionista e quantitativa, seguindo de perto o modelo
metodológico laboviano da pesquisadora brasileira Maria Eugênia Duarte (1989). Como
ponto de partida, apresentaram-se cinco formas pronominais e nominais que se sabe existirem
nas variantes mundiais do português: (i) o clítico acusativo, (ii) o objecto nulo, (iii) o pronome
demonstrativo, (iv) o sintagma nominal pleno, e (v) o pronome lexical ou pronome atono em
função acusativa.
O objectivo principal foi o de quantificar o uso dessas cinco variantes numa amostra de dados
reais da língua falada, e de investigar a frequência e distribuição delas entre categorias
demográficas formadas pelos factores sociais sexo, idade e nível de escolaridade. Outro
objectivo implícito foi o de saber mais, de forma geral, sobre o estatuto no português europeu
do objecto nulo.
Com base numa amostra de transcrições oriundas do Corpus Português Fundamental
(Nascimento, Marques & Cruz 1987) fez-se uma colecta de ‘tokens’ do objecto directo de
carácter anafórico ocorrendo em contextos discursivos em que os antecedentes poderem se
identificar. Um requisito foi a repartição uniforme do material entre 12 categorias
demográficas conforme as características sociais dos falantes em termos de idade (2
categorias), sexo (2 categorias) e nível de escolaridade (3 categorias).

7.2. Resumo dos resultados
Foram recolhidos dessa maneira 394 tokens do objecto directo anafórico. Depois análise, o
resultado foi como a seguir:
O pronome lexical foi totalmente ausente. O clítico acusativo foi a variante mais empregada
(com 31% do total), seguido pela categoria dos sintagmas nominais plenos (30%). O objecto
nulo teve um desempenho forte, com 24% do total. A categoria dos pronomes demonstrativos
foi a mais fraca, sempre com 15%. Estes dados permitem concluir que os clíticos, os objectos
nulos, os demonstrativos e os sintagmas nominais foram de uso corrente no português
europeu. Por outro lado, a ausência do pronome lexical indica que essa forma fortemente
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associada com o português do Brasil é agramatical para os falantes portugueses: pelo menos,
os que contribuíram pelo Corpus Português Fundamental nos anos 1970 a 1974.
O resultado sobre o objecto nulo foi de particular interesse, na medida em que a exclusão
dessa forma de várias gramáticas pedagógicas ou normativas publicadas em Portugal levantou
questões quanto à sua gramaticalidade na variedade europeia. O número elevado de
ocorrências, assim como a distribuição (em 11 categorias demográficas sobre 12),
testemunham da presença estabelecida da forma na modalidade falada.
Quanto à questão de condicionamento por factores sociais, a conclusão mais importante é que
a frequência de uso do objecto nulo foi mais variável que a das outras variantes, sendo
afectada sobretudo em proporção inversa ao nível de escolaridade. Entrando mais em
pormenores, os efeitos que observámos foram os seguintes:
Sexo: pouca ou nenhuma influência;
Idade: pouca ou nenhuma influência, com a possível excepção dum efeito modesto sobre os
objectos nulos (9 pontos em mais do total nos falantes mais velhos) e os sintagmas nominais
(8 pontos em mais do total nos falantes mais jovens);
Nível de escolaridade: a influência desse factor foi mais nítida, e manifestou-se em dois
sentidos opostos. Em primeiro lugar, as frequências dos clíticos, os demonstrativos e os
sintagmas nominais aumentaram em proporção directa com o nível de escolaridade, sendo
essa tendência mais clara nos demonstrativos e sintagmas nominais. Em contrasto, a
frequência do objecto nulo diminuiu marcadamente em proporção que o nível de escolaridade
subiu.
Para além dessas constatações relativas ao português europeu, fez-se uma comparação
tripartida com os resultados de vários estudos prévios sobre o português do Brasil assim como
o da Angola. As três variedades apresentaram padrões distintos. Mais notavelmente, o clítico
foi dominante no português europeu e praticamente extinto na variedade brasileira, enquanto
o pronome lexical foi estabelecido no Brasil e totalmente ausente na variedade portuguesa.
Foi sugerido que a variedade brasileira era a mais sujeita à mudança e a portuguesa a mais
conservadora. O português angolano ocupou uma posição intermédia, embora mais
aproximada a Portugal.
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O objecto nulo foi a única forma a ser afectada em proporção inversa ao nível de escolaridade.
Acusou efeitos mais marcadas que nas outras variantes, e foi condicionado por mais factores:
pela escolaridade mais a idade. Foi sugerido que esta situação era devida à imposição de
normas prescritivas no contexto da educação nacional. Especulamos que o objecto nulo,
enquanto argumento acusativo não-realizado dum verbo transitivo, tenha sido considerado
pela gramática prescritiva meramente como um caso de incumprimento das regras gramáticas
relativas ao uso do clítico acusativo (sendo este a forma padrão na língua escrita), em vez de
ser entendido como uma construção própria. De qualquer forma, a relação em proporção
inversa entre nível de escolaridade e uso do objecto nulo sugere que essa forma foi reprovada
nas escolas e, sem dúvida, pela sociedade em geral.
O efeito aparente da idade seria um corolário do condicionamento na escola, devido ao
aumento da taxa de escolaridade em Portugal em meados do século XX.
Sendo assim, foi interessante verificar a presença da tendência oposta numa categoria de
falantes, nomeadamente as mulheres com mais de 35 anos de idade e com nível mais alto de
escolaridade, grupo que produziu muito mais tokens do objecto nulo de que os outros grupos
de falantes com nível médio ou alto de escolaridade.

7.3. Direcções futuras
Para terminar, mencionamos algumas orientações para futuros trabalhos: a perspectiva
diacrónica, a questão do condicionamento por factores linguísticos, e as modalidades da
escolha do objecto nulo por falantes cultos.
Variação no objecto directo anafórico: a perspectiva diacrónica
Nesta tese apresentámos um instantâneo duma situação de variação existente num momento
histórico particular, há mais de 40 anos. Assim, foi um estudo sincrónico-histórico. Os nossos
resultados mostram que a frequência de uso do objecto nulo foi maior nos falantes mais
velhos, em particular os com nível baixo de escolaridade (falantes pertencentes às categorias
36+ F 1 e 36+ M 1). Uma interpretação possível destes factos é que indicam o
desaparecimento em curso duma variante estigmatizada (Labov 2001: 76). No entanto, não se
pode saber se este for o caso sem investigar o desempenho do objecto nulo através do tempo.
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Assumindo que a gramática dos falantes velhos com nível baixo de escolaridade teria
tendência a estar bastante estável e de preservar formas linguísticas estabelecidas em vez de
abarcar novidades, e sem esquecer que essas pessoas nasceram nas décadas de 20 e 30,
achamos interesse procurar dados dos tempos mais recuados: por exemplo, registos escritos
de testemunhos falados dados. Quais perfis de variação e de mudança poderiam se detectar?
Repetimos, a este respeito, a afirmação de Cyrino: “os objectos nulos estão presentes nos
dados diacrónicos do português do Brasil desde o século XVI, isto é, desde a chegada da
língua portuguesa ao Brasil.” (Cyrino 1997: 14).
Outras questões dizem respeito à situação hoje em dia. O pronome lexical já se usa? Em quais
contextos? E qual a evolução no uso do objecto nulo nos tempos modernos?
Condicionamento por factores linguísticos
Nesta tese levámos em consideração só a ocorrência das formas e o condicionamento por três
“variantes externas independentes”, ou seja, os factores sociais sexo, idade e nível de
escolaridade. Foi o equivalente do primeiro capítulo dum estudo variacionista mais
abrangente. A próxima etapa será a de investigar as “variáveis internas independentes”
(Pereira & Coelho 2013), ou seja, os factores linguísticas susceptíveis de pesar na escolha
entre as quatro formas que já identificámos no português europeu. Raposo (1986), Duarte
(1989) e outros escritores identificam diversos factores semânticos, sintácticos e
morfossintácticos (ver secção 3.1). Em verdade, foi-nos possível, no curso da análise do nosso
material, tomar nota de casos em que certos factores linguísticos pareceram actuar. Assim já
tem material para ser analisado de mais perto.
Uso do objecto nulo por falantes cultos
Já sabemos que o objecto nulo, no português do Brasil, representa a norma mais usada por
falantes cultos: nem “pedante” como o clítico, nem “próprio de pessoas sem bom nível de
escolaridade” como o pronome lexical (Monteiro 2000: 66, citado em Matos 2003: 1016).
Uma área interessante de investigar em mais detalhada seria o emprego dessa forma por
falantes cultos portugueses. Recordamos que a categoria 36+ F 3 no presente estudo,
categoria das mulheres com mais de 36 anos de idade e com nível de escolaridade alto, foi um
caso excepcional por utilizarem muito mais o objecto nulo do que as outras categorias de
falantes com nível de escolaridade médio ou alto. Parece interessante investigar essa categoria

42

de falantes de mais perto. Tais questões levam em conta não só as preferências dos indivíduos
que se exprimam, como também o contexto, o registo, os assuntos abordados e as
modalidades em que se exprimam. As diferenças entre o clítico e o objecto nulo ao nível da
pragmática também podem ser relevantes. Para examinar essas relações complexas entre o
contexto, a falante e a variação, preferimos uma abordagem qualitativa e especulativa de tipo
análise textual, talvez em conjunto com entrevistas em que as falantes julgam da
aceitabilidade de formas que eles próprios produziram. Duarte (1989) fez essa experiência
com os falantes que produziram o seu material de estudo. Utilizaram o objecto nulo sem saber,
pois “passa quase inteiramente despercebida, sendo natural sua aceitação em todas os tipos de
estruturas. Mesmo com traço [+animado] sua aceitação é razoável por parte dos informantes,
excepto aqueles que se situam num nível de escolaridade mais alto, a quem causam estranheza
construções de que eles próprios fazem uso na fala natural” (Duarte 1989: 31-32).

43

8) Referências
Adger, David. 2003. Core Syntax: A Minimalist Approach. Oxford University Press.
Archer, Maria. 2001. Ela é apenas Mulher. Lisboa: Parceria A. M. Pereira.
Baker, Mona. 1992. In Other Words: a coursebook on translation. London: Routledge.
Câmara Junior, J. Mattoso. 2004. Dispersos. Rio de Janeiro: Lucerna.
Candeias, António et al. 2007. Alfabetização e Escola em Portugal nos Séculos XIX e XX. Os
Censos e as Estatísticas, Fund. C. Gulbenkian.40.
Costa, João & Maria Lobo. 2007. “Clitic omission, null objects or both in the acquisition of
European Portuguese?” Em S. Baauw, F. Drijkonongen & M. Pinto, (eds.) Romance
Languages and Linguistic Theory 2005. Amsterdam: John Benjamins; 59-72.
Costa, João, Maria Lobo, Jaqueline Carmona & Carolina Silva. 2008. “Clitic omission in
European Portuguese: correlation with null objects?”. Em: A. Gavarró & M. J. Freitas (orgs).
Proceedings of Generative Approaches to Language Acquisition 2007, Newcastle: Cambridge
Scholars Publishing, pp. 133-143.
Costa, João., & Maria Lobo. 2010. “Compreensão de objecto nulo em contextos transitivos e
reflexos na aquisição do português europeu”. Textos Seleccionados. XXV Encontro Nacional
da Associação Portuguesa de Linguística, 339-350.
Costa, João & Maria Lobo. 2011. “Objeto nulo na aquisição do português europeu: pro ou
variável”. Textos Selecionados do XXVI Encontro da Associação Portuguesa de Linguística,
197-207.
Cunha, Celso & Luís F. Lindley Cintra. 1984. Nova Gramática do Português Contemporâneo.
Lisbon: Sá da Costa.
Cyrino, Sonia Maria Lazzarini. 1997. O objeto nulo no português do Brasil: um estudo
sintático-diacrônico. Editora Uel.

44

Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 1989. “Clítico acusativo, pronome lexical e categoria vazia
no português do Brasil”. Em: Tarallo, F. (ed.) Fotografias Sociolinguísticas. Campinas:
Pontes/Ed. da Unicamp. 19-34.
Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 2007. “Termos da Oração”. Em: Vieira S.R. & Brandão, S.
F. (Eds.) Ensino de Gramática. Descrição e uso. São Paulo: Editora Contexto. 186-204.
Duarte, Maria Inês da Silva. 1987. A construção de topicalização na gramática do português:
regência ligação e condições sobre movimento. Tese de Doutorado, Universidade de Lisboa.
Givón, Talmy. 1983. Topic Continuity in Discourse. A quantitative cross-language study. |
Typological Studies in Language, 3. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Hankamer, Jorge, and Ivan Sag. "Deep and surface anaphora." Linguistic inquiry 7, no. 3
(1976): 391-428.
Huang, Yan. 2000. Anaphora: a cross-linguistic study. Oxford: Oxford University Press.
Huang, Yan. 2014. Pragmatics. Oxford : Oxford University Press.
Hutchinson, A. P., & Lloyd, J. 1996, 2003. Portuguese: an essential grammar. London:
Routledge.
Instituto Nacional de Estatística. 2009. 50 anos de Estatísticas da Educação.
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_
boui=82890475&PUBLICACOESmodo=2
Jakobson, Roman. 1960. “Closing statement: Linguistics and Poetics”. Em: Thomas Sebeok
(ed.). Style in Language. Cambridge: The MIT Press. 350-377.
Jessop, John. 1998. An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution, 19451996. Westport, Ct. Greenwood Press.
Kehler, Andrew. 2000. “Discourse”. Em Jurafsky, Daniel & James H. Martin. Speech and
Language Processing: An introduction to natural language processing, computational
linguistics and speech recognition. New Jersey: Prentice Hall. 669-718.

45

Labov, William. 1972. Sociolingistic Patterns. Philadeplphia: University of Pennsylvania
Press.
Labov, William. 2001. Principles of Linguistic Change. Volume 2: Social Factors. Oxford:
Wiley-Blackwell.
Mateus, Maria Helena Mira, Ana M. Brito, Inês S. Duarte, Isabel H. Faria. 1983. Gramática
da língua portuguesa: elementos para a descrição da estrutura, funcionamento e uso do
português actual. Coimbra: Almedina.
Mateus, Maria Helena Mira, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria, Sónia Frota,
Gabriela Matos, Fátima Oliveira, Marina Vigário, Alina Villalva. 2003. Gramática da língua
portuguesa. Segunda edição revista. Lisboa: Caminho.
Matos, Maria Zelma Meneses de Santana. 2003. “A expressão do objeto direto anafórico nos
falares urbanos itabienses”. Em: Anais do 5º Encontro do Celsul, Curitiba-PR, 1014-1021.
Milner, Jean-Claude. 1976. “Réflexions sur la Référence”. Langue Française, 30. 61-71.
Monteiro, J.L. 2000. Para Compreender Labov. Petrópolis, RJ: Vozes.
Nascimento, Maria Fernanda Bacelar, Maria Lúcia Garcia Marques & Maria Luísa Segura da
Cruz. 1987. Português Fundamental, Volume Segundo: Metodos e Documentos, Tomo
Primeiro: Inquérito de Frequência. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.
Oliveira, Solange Mendes. 2007. "Objeto direto nulo, pronome tônico de 3ª pessoa, SN
anafórico e clítico acusativo no português brasileiro: uma análise de textos escolares." Em:
Revista Virtual de Estudos da Linguagem–ReVEm 5, no. 9.
Omena, Nelize Pires. 1978. Pronome pessoal de terceira pessoa: suas formas variantes em
função acusativa. Dissertação (Mestrado em Linguística de Língua Portuguesa) –
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Pereira, Ivelã & Izete Lehmkuhl Coelho. 2013. “O uso variável das formas anafóricas no
acusativo”. Letrônica, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 288-318.
Raposo, Eduardo. 1986. “On the Null Object in European Portuguese”. Em: Studies in
Romance Linguistics, O. Jaeggli & C. Silva-Corvalan. Dordrecht, Foris. 373-390.
46

Rocha Lima, C. H. 1972. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 32ª ed. Rio de Janeiro:
José Olympio Editora.
Souza, Jacilene da Silva & Eliana Pitombo Teixeira. 2011. O Objeto Direto Anafórico no
Português de Angola. http://www.xvsemic.esy.es/upload/2011/2011XV-013JAC752-090.pdf
Wallin, Max. 2017. O uso do objeto direto anafórico em Cabinda, Angola. Tese de
licenciatura, nível de bacharel. Falun: Högskolan Dalarna.

47

Anexo 1: Distribuição dos dados por célula, apresentada em gráficos de sectores
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Anexo 1: Distribuição dos dados por célula, apresentada em gráficos de sectores

36+ F 2

36+ M 2

obj. nulo
10
28%

clítico
9
25%

clítico
11
31%

dem
6
17%

dem
6
17%

SN
11
30%

SN
14
40%

18-35 F 3

18-35 M 3

obj. nulo
6
17%

clítico
8
23%

obj.
nulo
2
6%

clítico
7
21%

dem
7
20%

SN
14
40%

dem
7
20%

SN
18
53%

36+ F 3

clítico
8
25%
SN
3
9%

obj. nulo
4
12%

36+ M 3

obj. nulo
13
41%

clítico
14
41%

obj. nulo
6
18%

SN
11
32%

dem
8
25%
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dem
3
9%

