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Introdução
• Em Português Brasileiro (PB), ao contrário do que acontece em Português Europeu (PE),

a posição de sujeito tem vindo progressivamente a ser preenchida (M. E. Duarte, 1995;
Figueiredo Silva, 1996; Barbosa, Kato, & Duarte, 2005)

• Consequentemente, o PB é, atualmente, considerada uma ĺıngua de sujeito nulo parcial
(por exemplo, Barbosa, 2011), sendo os contextos de ocorrência das formas nulas menos
frequentes e mais restritivos (Modesto, 2007; Holmberg, Nayudu, & Sheehan, 2009; I. Duarte
& Figueiredo Silva, 2016) do que em PE, uma ĺıngua de sujeito nulo consistente

• O nulo tem de ter um antecedente

• O antecedente tem de c-comandar o sujeito nulo

• O antecedente tem de ser local

• Essas restrições tornam os contextos exemplificados abaixo gramaticais, preferenciais ou
agramaticais, de acordo com, por exemplo, Modesto (2007) ou Barbosa (2011), entre outros

(1) O João1 disse que [-]1(PE/PB)/2(PE/*PB) comprou um carro.

(2) O João1 disse que ele1(?PE/PB)/2(PE/PB) comprou um carro.

(3) O João1 disse que o Pedro2 acha que [-]1(PE/*PB)/2(PE/PB) comprou um carro.

(4) O João1 disse que o Pedro2 acha que ele1(?PE/PB)/2(PE/PB) comprou um carro.

Objetivos
• Considerando que as propostas descritas na Introdução se baseiam essencialmente em júızos

intuitivos ou em dados de corpora, neste trabalho pretendemos:

(i) Recolher dados emṕıricos que sustentem as propostas lingúısticas descritas com dados
de produção de modo a comparar, em termos absolutos, a frequência de ocorrência de
formas nulas e plenas em PE e em PB

(ii) Verificar, recorrendo a dados emṕıricos, se as restrições acima referidas, relativas às
condições em que formas nulas e plenas ocorrem nas duas variedades de português, se
verificam: (i) preferências por referências endofóricas ou exofóricas; (ii) preferência por
sujeito local

Método
• Amostra

• 28 estudantes de licenciatura da Universidade de Lisboa, falantes nativos de PE

• 27 estudantes de licenciatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falantes nativos
de PB

• Materiais: 24 itens experimentais em duas condições Simples (a), com apenas um antece-
dente, e Complexa (b), com dois antecedentes dispońıveis + 48 frases distratoras

(a) O David[SN local] comentou que. . .
(b) A Vanessa[SN distante] assegura que o David[SN local] comentou que. . .

• Tarefa: completar frases

• O David comentou que aaaa

Quem ou o que referiu na continuação? aaaa

• Foram exclúıdas da análise todas as observações (i) em que se identificou algum tipo de
erro, (ii) em que não foi posśıvel identificar a entidade retomada ou (iii) em que foi utilizada
uma expressão que não fosse uma forma nula, plena ou um sintagma nominal pleno, assim
como qualquer expressão no plural

• Em PE, dos 672 dados recolhidos, foram analisadas 399 observações (183 na condição
Simples e 216 na condição Complexa)

• Em PB, dos 648 dados recolhidos, foram analisadas 476 observações (250 na condição
Simples e 226 na condição Complexa)

• Análise: Foi calculada a percentagem de respostas Nulo, Pleno e Sintagma Nominal consi-
derando todas as respostas válidas
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Resultados

Figura 1: Percentagem de respostas com pronome Nulo, Pleno e Sintagma
Nominal produzidos nas duas condições testadas em Português Europeu

(PE) e em Português Brasileiro (PB).

• Há um efeito principal do tipo de expressão referencial: mais nulos do que qualquer uma das
outras formas (vs. Pleno: β = −0.847, SE = 0.083, t = −10.232, p =< 0.001; vs. SN:
β = −0.554, SE = 0.042, t = −13.233, p =< 0.001)

• Há uma efeito de interação entre Variedade e Sintagma Nominal, com mais Sintagmas
Nominais em PE (β = −0.327, SE = 0.082, t = −3.991, p =< 0.001) do que em PB,
independentemente da Condição

• Há um efeito de interação entre Pleno e Condição, com mais plenos na condição Complexa
(β = −0.716, SE = 0.153, t = −4.672, p =< 0.001), tanto em PE como em PB

Figura 2: Percentagem de respostas com pronome Nulo, Pleno e Sintagma
Nominal produzidos nas duas condições testadas, tanto em PE (Português
Europeu) como em PB (Português Brasileiro), considerando o antecedente

retomado: SN local, SN distante ou SN exofórico.

Discussão
• O primeiro aspeto a realçar é que mais dados, com outros paradigmas experimentais (em

tarefas de interpretação), são necessários para corroborar os resultados deste trabalho. Com
base nos resultados preliminares deste estudo, podemos, no entanto, verificar que:

(i) No que diz respeito ao primeiro objetivo do presente trabalho, encontrou-se, tanto em PE
como em PB, uma preferência, na produção escrita induzida, por uso de formas Nulas,
seguida de Sintagmas Nominais plenos e, por fim, de formas pronominais Plenas

• Estes resultados, podem ficar a dever-se ao facto de as condições testadas induzirem a
produção de formas na 3.a pessoa, mais resistente ao preenchimento do sujeito em PB
(Barbosa et al., 2005; I. Duarte & Figueiredo Silva, 2016, entre outros), mas também
a efeitos do ńıvel de instrução da amostra (veja-se Almor, Maia, Lima, Vernice, &
Gelormini-Lezama, 2017, para resultados semelhantes de dados de corpora do PB
escrito)

(ii) Relativamente ao segundo objetivo do trabalho, pode-se considerar que, em ambas as va-
riedades os resultados estão, de um modo geral, de acordo com as propostas apresentadas
na Introdução

• Há uma preferência por referir o sujeito mais próximo utilizando a forma nula, tanto
na condição com apenas uma entidade dispońıvel (Simples) como na condição com
duas entidades dispońıveis (Complexa)

• Há uma preferência por referir entidades exofóricas com Sintagmas Nominais plenos,
sendo mais frequente o uso de Sintagmas Nominais em PE

• A referência com formas pronominais plenas, apesar de residual, distribui-se entre SN
local e SN distante na condição Complexa
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