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1. Objectivos:  
- Apresentar argumentos novos a favor da hipótese da existência de elipse de VP 
legitimada por verbos principais (hipótese defendida por Raposo, 1986 e Matos, 
1992); 
- Mostrar que a comparação de línguas (em particular do Português e do Castelhano) 
fornece dados úteis à caracterização mais fina das categorias sem contrapartida 
fonética em Português. 
 
2. Elipse de VP, objecto nulo e “queda de argumentos”: 
 
2.1. O problema 
 
Elipse de VP: o material no interior do VP é foneticamente nulo, mas recuperável a 
partir do contexto discursivo. 
 
(1) A Joana não tinha acabado o  artigo mas a Teresa tinha. 
 
     A Joana não tinha acabado o  artigo mas a Teresa tinha [acabado o artigo]. 
 
Em Português, há estruturas semelhantes em que não há uma forma verbal sem 
contrapartida fonética: 
 
(2) A Joana não deu o presente à mãe, mas a prima deu [o presente à mãe]. 
 
a prima deu [-] 

  IP 
     V 
  a prima       I’ 
   V 
       I       VP 
       g       7 
    deu    V DP  PP  
  g      g         g 
            ti  o pres.  à mãe 

 
           
Será a hipótese de que o Português Europeu (PE) tem elipse de VP legitimada por 
verbos principais sustentável à luz dos critérios definidos por Goldberg (2005) para a 
identificação de elipse? 
 
a. Característica do Português que o distingue das outras línguas românicas (com 
excepção do Galego, cf. Martins, 1994): Elipse de VP 
 
. Elipse de VP legitimada por verbo auxiliar: 
 
(1) A Joana não tinha acabado o  artigo mas a Teresa tinha [acabado o artigo]. 
 
 
. Elipse de VP legitimada por verbo principal 
 
(2) A Joana não deu o presente à mãe, mas a prima deu [o presente à mãe]. 
 
 ≠ Castelhano: 
 
(3) *Joana no había acabado el artículo, pero Teresa había. 
 
(4) *Joana no le ha dado el regalo a su madre, pero su prima dio.  (OK: … pero su 
prima (sí) se lo dio.) 
 
 
 ≠ Inglês: 
 
(5) John isn’t leaving town but Mary is / will / has / did [VP e].    [Lobeck, 1995: 141] 
 
(6) *First people began pouring out of the building, and then smoke began.     
[Bresnan, 1976] 
 

↓ 
 Elipse de VP é licenciada numa configuração que implica a subida do verbo. 
A subida do verbo para o IP tem sido vista como uma das condições de licenciamento 
da elipse de VP (cf. Chao 1987, Lobeck, 1995 e Matos 1992 para o PE). 
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Outras línguas em que se tem afirmado existir elipse de VP legitimada por verbos 
principais: Irlandês (McCloskey, 1991), Hebreu (Doron, 1999), Japonês e Coreano 
(Otani & Whitman, 1991, mas ver posição contrária de Goldberg, 2005). 
 
 
Problema: 
 
Em trabalho recente, Goldberg (2005) põe em causa a existência de elipse de VP 
legitimada por verbos principais em línguas como o Japonês e o Coreano. Argumento 
de base: só é possível argumentar a favor de uma derivação como (7a), que 
corresponde a um caso de elipse de VP, se tiver sido excluída a hipótese de uma 
derivação como (7b): 
 
(7)  A Raquel não deu o livro à  mãe no Natal. Mas a Ana deu [-].  
 
 
(7a) a Ana deu [-] 

  IP 
     V 
 A Ana        I’ 
   V 
       I       VP 
       g 
    deu 
 
 
(7b) a Ana deu [-] 
 IP 
  V 
A Ana  I’ 
  V 
        I                VP 
      deui    V 
        VP     no Natal 
       7    

V DP  PP  
  g      g         g 
            ti  o livro  à mãe  

 
 

2.2. Uma hipótese conhecida, argumentos novos 
 
Hipótese: existe elipse de VP legitimada por verbos principais em PE.  
      (Raposo, 1986; Matos, 1992) 
 
2.1. Os argumentos de Raposo 1986 e Matos 1992: 
 
(i) O material omitido corresponde a todo o VP, incluindo quer argumentos quer 
modificadores do VP: 
 
(8)  O João viu o desastre na televisão ontem e a Maria também viu [-]. 
 [-] = [o desastre na televisão ontem] [Matos, 1992: 102] 
 
(9) O João tinha visto o desastre na televisão ontem e a Maria também tinha 
 visto [-]. 

 [-] = [o desastre na televisão ontem]  
 

(ii) A elipse pode ocorrer em ilhas, quer no caso em que é legitimada por um verbo 
auxiliar quer no caso em que é legitimada por um verbo principal. 
 
(10) A Ana deu um livro à  mãe no Natal e conhece uma menina que também deu [um 
livro à mãe no Natal]. 
 
(11) A Ana tinha dado um livro à mãe no Natal e conhecia uma menina que também  
tinha dado [um livro à mãe no Natal]. 
 
(12) A Ana tinha dado um livro à mãe no Natal e conhece uma menina que também 
tinha [dado um livro à mãe no Natal]. 
 
(iii) O VP sem contrapartida fonética tem a sua referência estabelecida pelo discurso 
anterior. 
 
[Numa situação em que alguém vê outro pôr um saco de café no frigorífico.] 
(13) 
a.??/? Eu também pus [ o café no frigorífico]. 
b.*/?? Eu também tinha posto [ o café no frigorífico]. 
c. *Eu também tinha [posto o café no frigorífico]. 
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Estes argumentos permitem distinguir elipse de VP de objecto nulo. O objecto nulo 
não é legitimado nos mesmos contextos que a elipse do VP: 
 
(14)  A  Joana viu  _   na  TV ontem.             [Raposo, 1986] 
 
(15)  a. *O rapaz que trouxe [-] mesmo agora da pastelaria era o teu afilhado.   
 
        b. O rapaz trouxe [-] mesmo agora da pastelaria. [Raposo, 1986: 382] 
 
 
Finalmente, sabendo que objecto nulo existe em línguas que não têm elipse de VP,  
confirma-se a diferente natureza dos dois tipos de estrutura.  
Por exemplo, em Castelhano, em contextos de em que o argumento interno recebe 
uma leitura não específica, i.e. nos mesmos contextos em que a topicalização é 
possível em Castelhano, é possível legitimar objectos nulos (cf. Campos, 1986; 
Duarte, 1987): 
 
(16) A: Vamos a comprar tortillas?     

B: No creo que vendan [cv] aquí.   [Duarte, 1987: 396] 
 

(17)  Tortillasi,  no creo que tengan [-]i.   [Duarte, 1987: 396] 
 

(18)  *El libroi,  (no) compré [-]i.    [Duarte, 1987: 395] 
 
 
(19)  A: Compraste el libro? 
         B:*Si, compré [-].     [Duarte, 1987: 394] 
 
 
 
2.2. Argumentos novos 
 
MAS estes argumentos não distinguem elipse de VP de omissão independente de 
outros argumentos e modificadores do VP, i.e., não chegam para provar que a 
derivação de (7) não pode ser (7b). 
 
Alguns argumentos a favor existência de elipse de VP legitimada por verbos 
principais em PE: 
 

(i) O Castelhano permite recuperação independente de alguns tipos de argumentos e 
de modificadores mas não permite elipse de VP 
 
a. O Castelhano permite objecto nulo, em alguns contextos - v. (16) 
 
 
  b.  Pelo menos em alguns casos, o Castelhano permite a recuperação de outros 
argumentos e de modificadores do VP 
 
(20) Raquel no le dió el libro a Antonio en Navidad, pero Ana se lo dió a Juan. 
 (recupera “en Navidad”) 
 
(21) P: Has puesto huevo en el sushi? 
       R: No, he puesto pepino. 
 (recupera “en el sushi”) 
 
(22) P: Has puesto huevos en el sushi? 
        R: No, he puesto pepino. 
 
(23) P: Has puesto huevos en el sushi? 
        R: ?No, he puesto en la ensalada. 
 
 No entanto, o facto de dois argumentos poderem ser independentemente 
 recuperados não significa que todo o material interno ao VP possa ser 
 recuperado: 
 
(24) P: Has puesto huevos en el sushi? 
        R: ?/* Sí, he puesto 
 
(ii) Quando o VP antecedente inclui modificadores, o VP elidido é obrigatoriamente 
interpretado como incluindo esses modificadores (cf. argumento i. em 2.1) 
 
(25)  A Raquel não deu o  livro à mãe no Natal. Mas a Ana deu [-].  
  [-] = [o livro à mãe no Natal] 
 
(26) A Raquel não limpou o carro cuidadosamente. 
 Mas a Ana limpou [-]. 
 [-] = [o carro cuidadosamente] 
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 Isto é diferente do que acontece em Japonês, por exemplo: 
 
Japanese: *Null VP Including a Null Manner Adverbial 
(27)  Bill-wa     kuruma-o  teineini  arat-ta.           John-wa    arawa-nakat-ta. 
         Bill-TOP car-ACC  carefully wash-PAST   John-TOP wash-not-PAST 
         'Bill washed the car carefully. John didn't wash (the car).' 

'....*John didn't wash (the car carefully).'   
(Oku, 1998:ex.14, apud Goldberg, 2005: 99) 
 

Contudo, estes modificadores só opcionalmente podem ser recuperados em contextos 
de omissão independente. 
 
(28) A Raquel  não deu o  livro à mãe no Natal.  Mas a Ana deu-o à mãe.  

 Leituras:  A Ana deu um livro à mãe no Natal. 
     A Ana deu um livro à mãe. 
 
(29)  A Raquel não limpou o  carro cuidadosamente. Mas a Ana limpou-o. 
 Leituras: ?/* A Ana limpou o carro cuidadosamente. 

       A Ana limpou o carro.  
 

 Quando o material elidido coincide com um VP que inclui um modificador do VP, 
a única derivação possível é a de elipse do VP. 
 
(iii) Embora a “queda de argumentos” seja possível em PE, a interpretação de um 
VP elidido é diferente da interpretação de um VP cujos argumentos internos sejam 
independetemente omitidos. 
 
(30) Q: A   Raquel deu o livro à mãe? 
 A: Deu [-] à tia. 
  [-] = o livro 
 
(31) Q: A   Raquel  deu o  livro à  mãe? 
 A: Deu o jornal  [-]. 
  [-] = à mãe 
 
(32)  A: O João tirou o gelado à Ana. 
 E depois deu o bolo à Maria. 
 
(32a) Speaker B: Tirou __ e deu __. 
(32b)     Speaker B:  Tirou __ e deu o bolo __. 
 

(i) O João tirou o gelado à Ana e deu o bolo à Maria (= VPE) 
(ii) O João tirou o gelado à Ana e deu-lho de novo (= VPE) 
(iii) O João tirou o gelado à Ana e deu-lhe o bolo (≠ VPE) (32a) * 
 
 
3. Um caso de ambiguidade: as fronteiras da elipse de VP e da ACN em PE 
 
3.1. O problema 
 
Dada a existência de elipse de VP legitimada por verbos principais em PE, como 
determinar a existência de Anáfora do Complemento Nulo na mesma língua? 
 
 
Em algumas línguas que não têm elipse de VP, certos verbos legitimam um 
complemento sem contrapartida fonética: 
 
(33) Juan puede hablar con Pedro y María también puede.  [Depiante, 2000: 13] 
 
(34) *Juan había leído este libro y Pedro también había. 
 
(35) Gianni vorrebbe vederlo e anche Maria vorrebbe.  [Depiante, 2000: 13] 
 
(36) *Gianni ha mangiato la pasta e anche Maria ha. 
 
(37) Marie a voulu visiter le musée, mais moi, je n’ai pas voulu. [Emonds, 1978: 162] 
 
(38) *Marie a visité le musée, mais moi, je n’ai pas.   [Emonds, 1978: 162] 
 
 
 

Um facto semelhante é observável em Inglês, língua em que, embora os 
verbos principais não legitimem elipse de VP, alguns verbos legitimam complementos 
nulos: 
 
(39) They asked her to stay but she refused.  [Depiante, 2000: 8] 
 
(40) John went to the movies but Mary didn’t [go to the movies]. 
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Como Depiante (2000) mostra, a ACN só é legitimada por um subconjunto limitado 
de verbos.  
 Exemplos do Castelhano (de acordo com Depiante, 2000: 32-33): 
 
 Verbos que legitimam ACN: querer, poder, tratar de, saber, empezar a, 
 insistir, probar, ... 
 
 Verbos que não legitimam ACN: esperar, tener que, acabar de, preferir, 
 negar, prometer, pedir, sugerir, ... 
 
  
(41) *Las carpetas tienen que ser organizadas, pero María no debe.  
 
(42)   Las carpetas tienen que ser organizadas, pero María no puede/sabe/.... 
 
(43)  Juan insistió en terminar antes, y María también insistió. [Depiante, 2000: 33] 
 
 
 

 Anáfora do Complemento Nulo: a possibilidade de legitimação deste argumento 
interno é uma propriedade lexical. (cf. Depiante, 2000); ao contrário, a elipse de VP 
resulta de propriedades gerais da estrutura sintáctica da língua, o que explica que a 
elipse de VP seja legitimada, numa língua que o permite, por todos os verbos que 
ocupam uma determinada posição na estrutura sintáctica. 
 
 
 
3.2. A aplicação ao PE dos critérios de Depiante (2000) para identificação de 
ACN 
 
 
Qual a estrutura de (39) em PE? 
 
(44)  Eu não li nenhum livro e ele aprovou. 
 
(44’) a. Eu não li nenhum livro e [IP ele [[Iaprovoui] [VP  ti ∅ ]]].  NCA 
          b. Eu não li nenhum livro e [IP ele [[Iaprovoui] [VP ti [CP que eu não lesse]]]]. 
         VPE 
 
 
 

(i) A ACN é um pro, logo não permite extracção: 
 
(45) *Juan sabe qué libro Maria quiere / puede leer y Pedro sabe qué revista Ana 
quiere / puede ∅ 
 
 (cf. Juan sabe qué libro Maria quiere / puede leer y Pedro sabe qué revista Ana quiere 
/ puede leer.) [Depiante, 2000: 17] 
 
 
(46) Os dossiers têm de ser organizados mas a Ana não quer [-].  
 (a.√ [-] = que sejam organizados / b.√ [-] = organizar os dossiers) 
 
  Hipótese:  Leitura a.: elipse de VP 
             Leitura b. : ACN 
 
 
(47) Os dossiers têm de ser organizados mas, os dossiers dos impostos, a Ana não 
quer [-]. 
  (a. √[-] = que sejam organizados /b. *[-] = organizar) 
 
  Confirmação da hipótese: 
       Leitura a.: elipse de VP 
       Leitura b. : ACN 
 
 
(ii) Ao contrário da elipse de VP, a ACN não obedece a uma condição de 
identificação que possa ser identificada como “paralelismo”  
 
 cf. contraste activa / passiva em (46b) 
 
 
(iii) A legitimação de ACN é restrita a um subconjunto de verbos: 
 
(48) A   sopa deve ser comida com azeite, mas a Teresa não pode [-]. 

 [-] =  comer a sopa com azeite 
 
(49) La ensalada debe ser comida con aceite pero Teresa no puede [-], porque está 
haciendo régimen. 
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(50) ?? Os  dossiers têm de ser organizados, mas a Maria não deve [-]. 
  [-] = organizar os dossiers 
 
Cf.  Os dossiers  têm de ser organizados, mas a   Maria não os deve organizar. 
 
(51) *Las carpetas tienen que ser organizadas, pero María no debe. 
  
(52) *Os  dossiers têm de ser organizados, mas a Maria não tem (de) [-]. 
 [-] = organizar os dossiers 
          Cf. Os dossiers têm de ser organizados, mas a Maria não tem de os organizar. 
 
(53) *Las carpetas tienen que ser organizadas, pero Maria no tiene que. 
 
 
 
Conclusão:  
É possível manter em PE uma análise de ACN semelhante à análise de ACN proposta 
por Depiante (2000) para línguas como o Castelhano ou o Italiano (distancio-me de 
Cyrino & Matos, 2006). 
A comparação dos dados do PE com os dados do Castelhano são importantes 
indicadores na investigação das propriedades de construções como elipse de VP e 
ACN. 
  
 
 
4. Conclusões 
 
 A hipótese de que, em PE, todos os verbos (incluindo os auxiliares) 
legitimam elipse de VP é sustentável à luz dos critérios recentemente estabelecidos 
por Goldberg (2005). A comparação dos dados do Português com os dados do 
Castelhano fornecem evidência adicional a favor desta hipótese. 
 
 É possível estabelecer propriedades que distinguem a elipse de VP e a ACN 
em Português, mantendo para a ACN uma análise em tudo semelhante à que Depiante 
(2000) propõe para a mesma estrutura em Castelhano ou em Italiano. 
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