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ABSTRACT 
Neste trabalho procederemos à caracterização de Elipse do VP e à determinação das propriedades 

responsáveis pela sua ocorrência e o seu diferente comportamento em Português Europeu e Brasileiro. 

Mostraremos que o mesmo factor de legitimação está presente nas duas variedades e que as diferenças 

registadas decorrem do Léxico. 

 

In this paper we will characterize VP Ellipsis and isolate the properties responsible for its occurrence 

and different behaviour in European and Brazilian Portuguese. We will show that the same licensing 

factor is at work in both varieties and that the differences rely on the Lexicon. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Elipse do VP, movimento/subida do verbo, legitimação do VP elíptico. 

 

 

1. Elipse do VP em Português Europeu (PE) e Brasileiro (PB): aspectos comuns 

 

1.1. Caracterização de Elipse de VP 

A Elipse do VP é caracterizada como um fenómeno que ocorre prototipicamente em 

Inglês, em exemplos como (1), em que o verbo principal e os seus complementos ou 

adjuntos são o alvo da elipse (cf. (1a)-(1d)). A elipse pode, no caso do verbo copulativo 

be, restringir-se ao núcleo da oração pequena seleccionada pelo verbo, como em. (2). 

 

(1)  a. John loves Mary, and Peter does [-], too  

   [-]= love Mary      (Sag, 1980:10) 

  b. Sandy should go to Boston, and Betsy should [-], too. 

   [-]= go to Boston      (Sag, 1980:11) 

  c. Paul apologized, but Bob won’t have [-] 

   [-]=apologized      (Sag, 1980:17) 

  d. Betsy wanted to go home, but Peter didn’t want to [-]. 

   [-]= go home       (Sag 1980: 12) 

2)   Harry seems upset, but Bill doesn’t seem to be [-] 

   [-]= upset.        (Sag, 1980:20) 

 

O contraste entre (1)-(2) e (3), sugere que o factor determinante para a existência de 

Elipse do VP é a possibilidade de um verbo ou de um indicador da morfologia verbal 

(como to em (1d)) instanciar o núcleo da projecção funcional que selecciona o VP 

elíptico. Os verbos auxiliares e be copulativo estão neste caso, um verbo como seem em 

(3) ou outros verbos principais não estão (cf. Pollock 1989, Chomsky 1995).  

 

(3)  * Harry seems (to be) upset, but Bill doesn’t seem [-] 

   [-]= upset.        (Sag, 1980:20) 

 

As frases em (4) e (5) mostram que tanto o PE como o PB possuem a construção de 

Elipse do VP prototípica, legitimada pela presença de verbos auxiliares e copulativos.  



 

3 

 

(4)  (PE) a. Nenhum de nós tinha votado nesse candidato nem admitiamos que  

     alguém tivesse [-]. 

     [-]= votado nesse candidato. 

    b. A: Alguém tem telefonado ao Pedro regularmente? 

     B: Tem a Ana [-] / A Ana tem [-]. 

     [-] = telefonado ao Pedro regularmente 

    c. Quanto às últimas aquisições bibliográficas, podemos dizer que as  

     revistas ainda não foram catalogadas, mas há livros que já foram [-]. 

     [-] = catalogados 

    d. Eles estão preocupados e nós também estamos [-]. 

     [-] =  preocupados. 

(5)  (PB) a. Ela está enviando o livro para a editora e ele também está [-]. 

     [-] = enviando o livro para a editora. 

     b. — Eu já pude constatar que você é uma avó muito coruja. 

     — Mas tenho que ser [-], a minha neta é lindérrima. 

     (V. Loyola.Entrevista Benedita da Silva. Domingo,nº199, 25/ABR/1999) 

     [-]= uma avó muito coruja. 

 

Porém, a existência de subida generalizada do verbo nesta língua (cf. Pollock 1989, 

Belletti 1990) permite casos de Elipse do VP identificados por verbos principais 

distintos dos verbos de cópula (cf. Raposo 1986, Matos 1992, Kato 1993, Cyrino 

1994/1997b, 1997a, Martins 1994). As frases em (6) e (7) ilustram esta propriedade. 

Nestes exemplos, na explicitação do conteúdo da elipse, [t] está pela cópia do verbo. 

 

(6)   A Ana trouxe o computador para a Faculdade hoje e a Paula também trouxe [-]. 

   [-] =  [t] o computador para a Faculdade hoje 

(7)  A: Escute, senhor Magnussen, esse seu Fernado Enríquez.... 

  B: ...Henrique. 

  A: ...OK, Henrique, não tomou posse em Janeiro? 

  B: Tomou [-] sim, porquê? 

   [-]=  [t] posse em Janeiro 

   (Fritz Utzeri, Det ar Logn. Jornal do Brasil 6/9/99) 

 

1.2. Elipse do VP vs. outros tipos de Elipse 

Elipse do VP estabelece fronteiras com outras construções elípticas que afectam o 

predicado frásico ou os complementos do verbo principal. 

 

1.2.1. Elipse do VP vs. Despojamento e Respostas Fragmentárias 

Poderiamos admitir que a Elipse do VP em Português é uma construção ainda mais 

radicalmente diferente da inglesa, incluíndo na elipse o próprio verbo, como ilustrado 

em (8). Esta proposta foi defendida para o Espanhol por Brucart (1999) e Lopez (1999). 

 

(8)  a. Algumas bibliotecárias catalogaram os livros mas outras não [-] 

   [-]= não catalogaram os livros. 

  b. A: Alguém tem telefonado ao Pedro regularmente? 

   B: Só a Ana [-]. 

   [-] = tem telefonado ao Pedro regularmente 
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Rejeitaremos esta posição tendo em vista que as elipses presentes em (8) — 

caracterizadas como casos de Despojamento (Stripping) ou de Respostas Fragmentárias 

em Matos 1992 — têm propriedades diversas: 

 

 (i) Em Despojamento e Respostas Fragmentárias a elipse afecta toda a frase e não 

apenas o VP, podendo ocorrer foneticamente realizado não só o sujeito mas qualquer 

outro sintagma com a função de argumento ou de adjunto: 

 

(9)  a. Elas catalogaram os livros mas as revistas não [-] 

   [-]= Eles não catalogaram [tObj Dir]. 

  b. A: A Ana tem telefonado a alguém regularmente? 

   B: Só ao Pedro [-]. 

   [-] = A Ana tem telefonado [tObj Indir] regularmente 

 

 (ii) Despojamento está excluído de contextos-ilha, em que a Elipse do VP é admitida: 

 

(10) a.  A Maria só vai ao cinema se tu também fores [-].  

    [-] =  [t] ao cinema     (Elipse do VP) 

  b. * A Maria só vai ao cinema se tu também [-].   (Despojamento) 

    [-] = fores ao cinema 

 

1.2.2. Elipse do VP vs. Complemento Nulo 

Elipse do VP distingue-se de Objecto Nulo, ilustrado em (15) por um conjunto de 

propriedades estruturais e distribucionais.  

 

(12) a. (PB)  E se arma é poder, então o estado deve controlar [-].   

      (L.Vieira. Entrevista F. Monteiro. Domingo, nº210, 11/JUL/1999) 

  b. (PE,PB) Ela tirou o anel do dedo e guardou [-] no cofre.     

  c.    O João olhou para a fotografia daquele homem. Reconheceu [-]  

      imediatamente: era um dos seus colega de Faculdade. 

 

 (i) Elipse do VP pode ser legitimada por verbos auxiliares (cf. (4) e (5a)); Objecto 

Nulo só pode ser legitimada por verbos principais (cf. (12c)vs (13)): 

 

(13)  O João olhou para a fotografia daquele homem.  

  * Tinha [-] imediatamente: era um  dos seus colega de Faculdade. 

   (cf. Tinha reconhecido [-] imediatamente: ...) 

 

 (ii) Em Elipse do VP, a elipse abarca a cópia do verbo, os seus complementos e 

adjuntos; Objecto Nulo coincide com um único argumento do verbo (cf. (14) vs (15)). 

 

(14)  Ana trouxe o computador para a Faculdade hoje e a Paula também trouxe [-]. 

   [-]= [t] o computador para a Faculdade hoje 

(15)   Ela tirou o anel do dedo e guardou [-] no cofre. 

 

 (iii) Elipse do VP em Português não pode ser legitimada por um verbo distinto de um 

dos verbos do VP antecedente; Objecto Nulo pode (cf. (16) vs. (17)). 
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(16) a. (PE) * Nenhum de nós havia votado nesse candidato nem admitiamos que  

      alguém tivesse [-].  

      [-]= [t] votado nesse candidato. 

  c.    * Quando a Ana pôs os óculos na mesa, a Maria também colocou [-]. 

      [-] [t] os óculos na mesa. 

(17)  a.    Ela tirou o anel do dedo e guardou [-] no cofre. 

  b. (PB)  Ela espera os novos saírem nas bancas para comprar [-]. 

 

Elipse do VP distingue-se de Anáfora do Complemento Nulo, exemplificada em (18), 

por algumas propriedades diferenciadoras. 

 

(18) a. (PE)  Ainda que queiras [-], não podes resolver esse problema facilmente. 

  b. (PE,PB) Nosso time é superior aos adversários. Sei [-]. 

      (Mauro Ventura, Jornal do Brasil, 2/Out/1999) 

  c. (PE,PB) E se você quiser deitar, também pode [-].  

      (Cláudia, Junho 1999, n´º 6, Ano 38, pp.46-47) 

 

 (i) Elipse do VP em Português exige paralelismo lexical entre o verbo que identifica 

a categoria elíptica e um verbo do VP antecedente, o que não acontece com Anáfora do 

Complemento Nulo. 

 

(19)  *  Ele não tinha ainda sido apresentado ao professor, mas vai [-] em breve 

(20)  E se você quiser deitar, também pode [-].  

   Revista Cláudia, Junho 1999, n´º 6, Ano 38, pp.46-47. 

 

 (ii) Elipse do VP pode mobilizar qualquer verbo. A ocorrência da Anáfora do 

Complemento Nulo é lexicalmente determinada: só é possível com verbos semi-

auxiliares modais ou aspectuais e com certos verbos de complementação (veja-se o 

contraste entre (21) e (22)). 

 

(21) a.  Ainda que precises /necessites /possas /devas [-], não vais resolver esse  

    problema com facilidade. 

  b.  A Maria ainda não escreveu o livro todo, mas já começou [-]. 

  c.  A Maria já começou a escrever a tese, e vai acabar [-] em breve 

(22)  a. * Ainda que pretendas [-], não podes resolver esse problema com facilidade. 

  b. ?? Os médicos não queriam que a doente voltasse logo para casa, mas ela  

    implorou [-].  

    [-] =  voltar para logo casa 

 

 Em suma, Elipse do VP em Português constitui um objecto de estudo autónomo. 

 

2. A Legitimação/identificação do VP elíptico 

Para dar conta da legitimação da Elipse do VP duas questões centrais se colocam:  

(i) Que mecanismo ou propriedade legitima Elipse do VP?  

(ii) Que mecanismo ou propriedade impede a sua existência?  
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No âmbito do Programa Minimalista, Cyrino 1999 considera que a legitimação dos 

constituintes elípticos pós-verbais em geral, e de Elipse do VP em particular, implica o 

movimento do Verbo para Iº. Só assim se explica a existência de Elipse do VP apenas 

com verbos auxiliares no Inglês e a possibilidade de Elipse do VP com verbos auxiliares 

e principais no Português. Adoptando uma proposta de Cyrino 1999, admitiremos o 

seguinte princípio de legitimação: 

 

(23) Legitimação do VP elíptico  

  A legitimação do VP elíptico é feita sob c-comando local do núcleo funcional que  

  subcategoriza o VP, instanciado por um núcleo lexical foneticamente realizado. 

 

Num quadro em que Iº se encontra desmembrado em mais de um núcleo funcional, a 

condição estrutural requerida deve, contudo, ser reprecisada nos seguintes termos, 

quando a legitimação do VP elíptico decorre do movimento do verbo:  

O núcleo verbal legitimador da categoria elíptica move-se para projecções funcionais 

alargadas de V, encabeçando a cadeia funcional que subcategoriza o VP. 

É o que acontece em (24a.B), frase a que atribuímos a representação em (24b). 

 

(24) (PE) a. A: Alguém tem ído à praia? 

     B: Tem a Maria. 

    b. [AgrSP [Agrº tem ] [TP a Maria [Tº t ] [VP - ] ] ] 

 

A questão que seguidamente se coloca é a de saber porque é que c-comando local do 

núcleo verbal é requerido para legitimar a categoria elíptica? A resposta não difere 

substancialmente da dada para os casos de c-comando de categorias sem realização 

lexical decorrentes de movimento - são as instâncias realizadas que permitem identificar 

as cópias não-realizadas (/a suprimir em PF). 

No que diz respeito à Elipse do VP, o c-comando por um item lexical que instancie um 

núcleo de flexão verbal realizado permite identificar a categoria elíptica como uma 

projecção verbal completa (uma fase de vP, no sentido de Chomsky 1999). Assumindo 

a teoria da Bare Phrase Structure, em que uma categoria Núcleo não se distingue 

radicalmente da sua Projecção Máxima, este comportamento é esperado. 

No quadro actual, nada mais é necessário postular para a legitimação do VP elíptico. De 

facto, se em versões anteriores do Programa Minimalista se assumia que a legitimidade 

das representações repousava (quase-)inteiramente na Teoria da Verificação, o mesmo 

não acontece actualmente: só têm de ser verificados os traços não-interpretáveis. Ora o 

VP é uma categoria com traços interpretáveis - corresponde a uma fase (forte) vP, que 

contém a estrutura temática associada ao verbo.1 Os traços não-interpretáveis, 

encontram-se ou na morfologia flexional associada ao verbo, ou nas projecções 

funcionais que a verificam. Admitimos, assim, que nas configurações de Elipse do VP 

apenas o Verbo se move para verificação de traços, por motivos que são independentes 

da legitimação da categoria elíptica embora desse movimento decorra a condição 

necessária para a sua legitimação/identificação. 
 

                                                           
1 Note-se que o facto de o sujeito e o núcleo verbal serem constituintes realizados em elipse do VP é compatível com 

a hipótese de a elipse do VP operar sob uma fase, uma vez que respeita a Condição de Interpenetrabilidade da Fase, 

que admite que em cada fase forte apenas o núcleo e a sua periferia estão acessíveis a operações para fora do domínio 

desse núcleo. 
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2.3.2 Inexistência de Elipse do VP em línguas com Movimento do Verbo 

Tentativamente esboçaremos, no âmbito do Programa Minimalista, uma hipótese de 

explicação da inexistência de Elipse do VP em línguas com movimento do Verbo. 

 

(25) Hipótese: Elipse do VP só é possível em línguas que têm Tº com traços-v fortes   

  pois só estes permitem identificar a categoria a ser suprimida (ou, na hipótese  

  interpretativista, a ser reconstruída em FL). 

 

O Português e o Inglês são línguas em que Tº tem traços-v fortes. As restantes línguas 

Românicas, e as línguas germânicas como o Alemão, têm traços-v de Tº fracos, embora 

apresentem traços-v fortes de Agrº ou Cº, que têm de ser verificados antes de Spell-Out. 

 

É possível encontrar algum fundamento empírico para esta hipótese: (i) em línguas 

germânicas como o Alemão, os fenómenos de V2 têm sido atribuídos à subida do verbo 

para Cº. Deste modo, parece plausível postular que nestas línguas é Cº que tem traços-v 

fortes; (ii) em línguas Românicas como o Francês e o Italiano os tempos verbais do 

passado são frequentemente dados por formas compostas, que em Português e em Inglês 

são usadas para veícular valores aspectuais (veja-se o contraste entre (26) vs. (27)). Este 

facto poderá mostrar que nestas línguas, Tº tem traços-v fracos. 

 

(26)  a. Ho visto Maria. 

  b. J’ai vu Marie. 

(27) a. Tenho visto a Maria. 

  b. I have (just) seen Mary. 

 

3. Elipse do VP em Português Europeu vs. Português Brasileiro 

Embora ambas as variedades coincidam nos aspectos centrais caracterizadores de Elipse 

do VP, existem algumas particularidades que as distinguem. As diferenças tornam-se 

evidentes quando há mais de um elemento verbal dentro do VP. Assim, além da 

impossibilidade de algumas sequências verbais em PB, como estar a V-infinitivo em 

(28a), que tem por correlato possível estar V-gerúndio (cf. (28b)), existem sequências 

bem formadas em PB com contrapartidas marginais em PE ((29b)e (31)vs.(30b) e (32)). 

 

(28) (PE) a.  A Ana está a ler os livros às crianças e a Maria também está [-]. 

       [-] = [t] a ler os livros às crianças 

  (PB) b.  A Ana está lendo os livros às crianças e a Maria também está [-]. 

       [-] = [t] lendo os livros às crianças 

(29) (PB) a.  O carro não foi atribuído à Maria, mas os outros prémios foram [-]. 

      [-] = [t] atribuídos à Maria. 

    b.   O carro não foi atribuído à Maria, mas os outros prémios foram  

      atribuídos [-]. 

      [-] = [t] à Maria 

(30) (PE) a.  O carro não foi atribuído à Maria, mas os outros prémios foram [-] 

      [-] = [t] atribuídos à Maria 

    b.?? O carro não foi atribuído à Maria, mas os outros prémios foram  

      atribuídos [-] 

       [-] = [t] à Maria 

(31) (PB) a.  A Ana está lendo os livros às crianças e a Maria também está lendo[-] 
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      [-] = [t] os livros às crianças 

    b.  A: Esse livro tem sido lido às crianças? 

      B: Não, não tem sido lido [-] 

      [-] = [t] às crianças 

(32) (PE) a. ?? A Ana está a ler livros às crianças e a Maria também está a ler [-]. 

      [-] = [t] livros às crianças 

    b.   A: Esse livro tem sido lido às crianças? 

     ?? B: Não, não tem sido lido [-] 

      [-] = [t] às crianças 

 

Em PE, (30b) e (32) são marginais, sendo privilegiada uma interpretação, não de Elipse 

do VP, mas de complementos nulos (objecto directo e indirecto nulos). De facto, a 

explicitação do verbo principal nestas sequências, faz com que os constituintes elípticos 

sejam preferencialmente interpretados como complementos elípticos referencialmente 

arbitrários. (em (30b) os outros prémios foram atribuídos a alguém; em (32a) A Maria 

está a exercer a actividade de ler (algo), em (32b), o livro não foi lido nem às crianças 

nem possivelmente a ninguém).Pelo contrário, os exemplos (29) e (31) em PB são bem-

formados, sendo preferencial uma interpretação específica dos complementos verbais 

elípticos e sendo aparentemente recuperável uma leitura de Elipse do VP. 

 

Uma outra diferença entre o PE e o PB reside na maior diversidade de posicionamento 

de também nas sequências verbais legitimadoras de Elipse do VP. Este advérbio é 

necessário nas elipses de VP em frases coordenadas por veicular explicitamente a 

identidade do conteúdo predicativo a ser elidido. Os exemplos seguintes mostram que o 

PE é muito mais restritivo do que o PB na colocação deste advérbio nas sequências 

verbais: 

 

(33)  (PB) a.  O João não faz isso antes de a Maria também ter feito [-]. 

    b.  O João não faz isso antes de a Maria ter também feito [-]. 

    c.  O João não faz isso antes de a Maria ter feito [-] também. 

      [-] = [t] isso 

(34) (PE) a.  O João não faz isso antes de a Maria também ter feito [-]. 

    b.??/*O João não faz isso antes de a Maria ter também feito [-]. 

    c. (?) O João não faz isso antes de a Maria ter feito [-] também. 

      [-] = [t] isso 

(35) (PB) a.  A Ana está enviando livros para a editora e a Paula também está  

      enviando [-]. 

    b.  A Ana está enviando livros para a editora e a Paula está também  

       enviando [-]. 

    c.  A Ana está enviando livros para a editora e a Paula está enviando [-]  

      também  

      [-] = [t] livros para a editora 

(36) (PE) a.  A Ana está a enviar livros para a editora e a Paula também está a  

       enviar [-] 

    b. ?? A Ana está a enviar livros para a editora e a Paula está também a  

      enviar [-] 

      [-] = [t] livros para a editora 
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3.2. Uma proposta relativamente aos factores responsáveis pelas divergências 

O que os contrastes acima analisados sugerem é que em PE, a posição preferencial de 

também é c-comandando e precedendo toda a sequência verbal formada por auxiliares e 

verbos principais de forma a indicar, através do seu escopo, o início da sequência que 

legitima a elipse. Esta sequência constitui um complexo verbal, formado por 

reanálise/reestruturação, que é quebrado quando também é interposto entre os verbos da 

sequência verbal, dado que a posição de também indica que sequência legitimadora da 

elipse se inicia a partir do local em que o referido advérbio se encontra (Matos 1992). 

Pelo contrário, no PB os verbos que participam nas sequências verbais legitimadoras de 

Elipse do VP têm muito maior autonomia, aparentemente não havendo re-estruturação/ 

reanálise dos verbos presentes na sequência. 

Assim, a nossa hipótese é que as diferenças observadas entre o PB e o PE estão 

relacionadas com os complementos subcategorizados pelos verbos auxiliares e semi-

auxiliares nas duas variedades. Ilustraremos esta análise com os casos das sequências 

que envolvem o auxiliar ter dos tempos compostos, e o aspectual estar.  

 

No PE o auxiliar ter dos tempos compostos selecciona uma projecção distinta de TP, e o 

Aspectual estar pode seleccionar uma projecção Tº (cf. Matos 1992) activa ou não (cf. 

Gonçalves 1999). Assumimos, pois que é Tº <+activo> o núcleo legitimador do VP 

elíptico, e que as sequências verbais têm de ser sentidas como uma unidade complexa 

instanciadora desse núcleo. Constitui um argumento a favor da formação em PE dessa 

unidade verbal complexa nas estruturas de elipse de VP, a impossibilidade de Inversão 

Sujeito Verbo com mobilização apenas do primeiro auxiliar: 

 

(37) (PE) Alguém tem lido livros às crianças? 

    a.   Tem o João [-].   [-]=[t] lido livros às crianças 

    b.   Tem lido o João [-].  [-]=[t] livros às crianças 

    c.??/*Tem o João lido [-].  [-]=[t] livros às crianças 

(38) (PE) Aguma coisa está a ser lida às crianças pelo João? 

    a.   Estão os livros de histórias [-].  [-]=[t] lidos [DP t] às crianças 

    b.  Estão a ser lidos os livros de histórias [-] [-]= [t] [DP t] às crianças 

    c. ?? Estão os livros de histórias a ser lidos [-] [-]=[t] [DP t] às crianças 

 

Assim, a estrutura a propor para os exemplos bem formados do PE seria a seguinte, em 

que ter-feito em (40) foi reanalisado como uma unidade complexa, que ocupa Tº. 

 

(39) (PE) a. A Ana está a ler os livros às crianças e a Maria também está. 

     b. e a Mª também [Tº<+activo> está] [VauxP t [AspP [TP<-activo> [vP-] ] ] ] 

(40) (PE) a. O João não faz isso antes de a Maria também ter-feito. 

    b. antes de a Maria também [Tº<+activo>ter-feito] [VauxP t [V-PartP  t [vP -] ] ] 

 

O contraste entre estes exemplos e os mal-formados em (41) e (42) sugere que em PE a 

extensão da cadeia, que pode envolver núcleos funcionais diferentes de Tº activo, é um 

factor de degradação e que a interposição do advérbio também quebra essa cadeia. 

 

(41) (PE) a. ?? A Ana está a ler os livros às crianças e a Maria também está a ler 

     b. e a Mª também [Tº<+activo> está] [VauxP t [AspP a [TP<-activo>ler [vP t ] ] ] ] 

(42) (PE) a. * O João não faz isso antes de a Maria  ter também feito. 
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    b. e a Maria [Tº <+activo> ter] [VauxP t [também  [V-PartP  feito [vP t] ] ] ] 

 

Pelo contrário, no PB os verbos auxiliares seleccionam em geral projecções funcionais 

menos defectivas. Mais especificamente, o PB apresentaria um outro domínio de TP 

com uma categoria funcional Tº activa permitindo licenciar os constituintes elípticos: 

 

(43) (PB) a. A Ana está lendo os livros às crianças e a Maria também está lendo. 

    b.  e a Maria também[Tº<+activo> está] [VauxP t [TP<+activo>lendo [AspP t [vP-]]]] 

(44) (PB) a. O João não faz isso antes de a Maria também ter-feito 

    b. e a Maria também[Tº<+activo> ter] [VauxP t [TP<+activo> feito [V-PartP t [vP -]]]] 

 

Assim sendo, a possibilidade de colocação de também está explicada, o mesmo 

acontecendo à legitimidade da interpretação das categorias nulas como elipses de VP 

em sequências com o verbo principal. Em ambos os casos, no PB, o legitimador do VP 

elíptico é o núcleo Tºmais encaixado. 

 

(45) (PB) a. A Ana está lendo os livros às criançase a Maria está também lendo. 

    b. ...e a Maria [TP [Tº está] [VauxP t [TPtambém [Tº<+activo> lendo] [AspP t [vP-]]]]] 

 

Uma evidência adicional a favor dessa segunda projecção TP é fornecida pela colocação 

dos pronomes clíticos em PB, assumindo que estes restringem a sua ocorrência a 

domínios temporalizados.
 
(cf. Rouveret 1995, Ambar 1999, Duarte et alii 2001). Assim, 

em PE, em que poder, mas não o auxiliar ter dos tempos compostos, selecciona TP, os 

seguintes contrastes verificam-se: 

 

(46) (PE) a.  João podia [TP ler-lhe o livro]. 

    b. * Ele tem [VauxP lido-lhe o livro] 

    c. * Ele tinha [VauxP já lhe lido o livro] 

 

Pelo contrário, em PB, a possibilidade de ocorrência sistemática dos clíticos em próclise 

ao particípio passado e ao gerúndio nas construções de verbos auxiliares, confirma que 

estes seleccionam domínios TP activos (cf. (46)). Como esperado, nesses mesmos 

domínios também pode co-ocorrer com o clítico (cf. (47)).  

 

(47) (PB) a.   João tem [te lido o livro] 

    b.   João está [te enviando o livro] 

(48) (PB)   O Pedro está te enviando livros e João está também te enviando livros. 

 

Em suma: 

Os resultados obtidos nesta secção não põem em causa o factor geral de legitimação da 

Elipse do VP: a existência de um Tº <+activo> com traços-v fortes. As divergências 

entre o PE e o PB decorrem do Léxico, mais precisamente, da natureza categorial dos 

complementos seleccionados pelos verbos auxiliares em cada uma das variedades do 

Português. Enquanto em PE os auxiliares seleccionam tendencialmente projecções 

distintas de TP com Tº<+activo>, o mesmo não sucede em PB. 
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