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13  O artigo definido

Alan Baxter

Norma Lopes*

A variação no uso do artigo definido diante de possessivo é amplamente
observada no Brasil, mesmo em contextos urbanos (BAXTER; LOPES, 2004; SILVA,
1996). Por outro lado, na literatura sobre as variedades rurais do português
brasileiro, há também a referência ao emprego variável do artigo definido em
contextos que não envolvem posse (AMARAL, 1920, p.74; VEADO, 1982, p.37),
mas os exemplos são em princípio raros.1 Porém, entre as várias características
crioulizantes do dialeto de Helvécia anotadas por Ferreira (1984), a possibilidade
de o sintagma nominal (SN) sem artigo representar referência definida específica
chama muito a atenção. Em trabalho de campo nas décadas de 1980 e 1990, essa
variável ainda revelou alguma vitalidade, como mostram os seguintes exemplos:
(1) Terrero era grande.

(2) Pedeu vista, não é?

(3) Io fechô janela.

(4) Puque farinha ai tá ruim!

(5) Io num vai pedi caro dele nom.

Estudos sobre os crioulos de base lexical portuguesa do Atlântico
(LUCCHESI, 1993; ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007; BAPTISTA, 2002, 2007)
demonstram que o SN sem artigo desempenha um importante papel na gramática
do SN relativamente à referência definida e indefinida. O SN sem artigo é um
fenômeno bastante geral nas línguas crioulas, possivelmente um vestígio de
reestruturações morfossintáticas nas fases iniciais da história dessas línguas.

* O texto é derivado de Baxter e Lopes (2006). Porém, na preparação do presente capítulo, os dados
e a sua codificação foram revistos e foram realizadas três novas rodadas. Os resultados apresentados
aqui substituem aqueles relatados no referido trabalho anterior.

1 Também se observa um uso variável do artigo definido no português falado como segunda língua
por povos indígenas (AICHENVALD, 2002, p.317; MATTOS E SILVA, 1988, p.106-107).
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O surgimento de um sistema referencial que inclui a ausência do artigo definido
estaria ligado parcialmente a questões de economia de sistema orientadas pelo grau
de previsão de referência atribuído pelos contextos sintático-discursivos e
pragmáticos. Na aquisição da segunda língua (doravante L2), a ausência do artigo
definido é registrada em vários estudos que envolvem diversas línguas maternas
(CAIN; WEBER-OLSEN; SMITH, 1987; KLEIN; PERDUE, 1992) e parece
corresponder a uma fase inicial de desenvolvimento da L2. Contudo, a depender das
primeiras línguas (doravante L1) envolvidas, a ausência do artigo definido poderia
estar relacionada com influências da L1 na estruturação das categorias funcionais
da L2 (HAWKINS, 2001, p.239, 244-247) ou, em situações de contato linguístico
complexas que envolvem diversas L1 e a aquisição natural de uma L2, poderia estar
relacionada simplesmente com a estruturação sistemática da gramática, não sendo
necessário apelar para influências da L1 (ROMAINE, 2003, p.419-420).

O presente capítulo apresenta um estudo da variável artigo definido no dialeto
de Helvécia por meio de dados recolhidos no final da década de 1980 e na primeira
metade da década de 1990 (cf. capítulo 5 deste livro).

13.1  Metodologia e hipóteses

Foram analisados dados de onze informantes em quatro faixas etárias:2

35 a 45 anos (3 informantes), 60 a 70 anos (3 informantes), mais de 80 anos
(4 informantes), e um informante de mais de 100 anos. Um total de 2.655 SNs de
referência definida foram depreendidos, registrando-se 80,2% de presença do artigo
definido, por meio do pacote GOLDVARB-X. Avaliou-se o efeito de oito variáveis
independentes sobre a variável artigo definido, que visam a esclarecer a distribuição
e a função dessa variável no dialeto e podem ser apresentadas como se segue:

Variável 1, faixa etária do informante: os estudos de outras variáveis
morfossintáticas nesse dialeto apontam para a mesma conclusão: a morfossintaxe
do padrão urbano, como o emprego das regras de concordância, foi adquirida a
partir do início do século XX. A variável artigo definido apresentaria o mesmo gênero
de configuração?

As variáveis independentes restantes (variáveis 2 a 8), todas linguísticas,
estão motivadas pelas discussões em estudos sobre o SN e o substantivo sem
artigo, no crioulo de Cabo Verde (LUCCHESI, 1993; BAPTISTA, 2002, 2007) e no

2 O corpus analisado inclui principalmente dados recolhidos em 1994 mas, para a configuração da
faixa 4, e para incluir dados de um informante especial (filho de escravos), foram incluídos
também dados de recolhas de 1987-1988: dois informantes da mesma geração dos informantes
da faixa 4 de 1994 e dados de M.L., filho de escravos.
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crioulo de São Tomé (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007; LUCCHESI, 1993). As
tipologias dessas línguas com substratos das famílias linguísticas africanas
atlântico-ocidentais (subgrupo do níger-congo), no crioulo de Cabo Verde
(doravante CCV), e benue-congo e banto, no crioulo de São Tomé (doravante CST),
podem ser de relevância para a análise do dialeto de Helvécia que tem substratos
benue-congo e banto. No passado da comunidade de Helvécia, houve uma fase em
que variedades de português L2 faladas por africanos serviram de dados linguísticos
primários para a aquisição do português L1, processo que teria facilitado a
incorporação de características crioulas (cf. seção 2.2.2 do capítulo 2).

A variável 2, animacidade do substantivo, é proposta porque no CST a
interpretação semântica do SN sem artigo manifesta alguma sensibilidade ao traço
[+humano] e pode, sobretudo em posição de sujeito, levar à interpretação ‘SN
definido singular’ (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007, p.49). Em CCV, detecta-
se uma relação entre, por um lado, os três fatores animacidade, definitude e flexão
de plural e, por outro lado, a ausência do artigo definido (BAPTISTA 2007, p.86).
Também, seguindo o pensamento de Lyons (1999) de que os referentes humanos
definidos são mais salientes na percepção humana, levanta-se a hipótese de que a
animacidade poderia favorecer a ausência do artigo definido.

A variável 3, contabilidade do substantivo, visa a determinar se a noção
de contabilidade, que diz respeito ao número, em contraste com a noção de massa,
poderia exercer uma influência sobre as variantes do artigo definido. A análise é
inspirada parcialmente na discussão feita por Baptista (2007, p.73-74) a respeito
das implicações do parâmetro de mapeamento nominal proposto por Chierchia
(1998), que atribui ao substantivo contável sem artigo uma denotação de “massa”
no sentido de “classificação de tipo” ou “classe”. Baptista observa que, no CCV, o
substantivo contável sem artigo é tratado como uma entidade individual.

A variável 4, referência do SN (única ou específica), avalia o condiciona-
mento sobre a variável dependente exercido pela referência única. O fator pragmático
da referência única facilita o uso do substantivo sem artigo no CST (ALEXANDRE;
HAGEMEIJER, 2007, p.53-54) e no CCV (BAPTISTA 2007, p.74).

A variável 5, número do SN (singular ou plural), visa a avaliar o efeito
do número do SN sobre a variável dependente. No CST, o substantivo sem
determinante é tipicamente singular (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007, p.52),
sendo o substantivo [+humano] especialmente comum nesses casos (p.49). No
CCV, Baptista (2002, p.41; 2007, p.84, 86) observa que a flexão plural no SN está
ligada à definitude e à animacidade.

A variável 6, presença de outros modificadores no SN, avalia se a presença
de outros modificadores no SN, capazes de atribuir referencialidade, inibe a presença
do artigo pleno. Esse efeito é registrado no CCV (LUCCHESI, 1993, p.90; BAPTISTA,
2007, p.81).
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A variável 7, determinante no SN anafórico prévio, avalia o grau de
condicionamento exercido pelos determinantes de SNs anafóricos antecedentes.
Relativamente ao CCV, Lucchesi (1993, p.81) e Baptista (2007, p.75-76) observaram
que a referência anafórica a um antecedente introduzido por meio do artigo definido
podia ser retomada ou pelo artigo explícito ou pela sua ausência. Segundo Baptista,
a presença prévia do artigo indefinido é desnecessária, pois no CCV o substantivo
pode aparecer sem artigo mesmo na primeira ocorrência.

A variável 8, função sintática do SN, avalia o condicionamento da variável
dependente por aspectos estruturais e funcionais no nível da frase. No CCV
(BAPTISTA, 2007, p.77, 81, 86), o SN singular sem artigo é interpretado
preferencialmente como definido, quando ocorre em posição de sujeito, e como
indefinido, quando ocorre em posição de objeto. Em contrapartida, no CST, Alexandre
e Hagemeijer (2007, p.55) não encontraram essa assimetria na distribuição dos
SNs sem artigo nos argumentos do verbo.

13.2 Análise dos dados

Na análise global do corpus de Helvécia, só as variáveis animacidade do substantivo
e contabilidade do substantivo foram rejeitadas pelo programa GOLDVARB por serem
estatisticamente não significativas. A seguir, são analisados os resultados quantitativos
das variáveis independentes selecionadas como estatisticamente relevantes.

13.2.1  A faixa etária: o perfil diacrônico da variável artigo definido

A distribuição geracional da variável artigo definido revela um nítido perfil
aquisicional. A Tabela 1 apresenta os resultados das três faixas plenas, ao lado da
“faixa 5”, representada pelo informante M.L., filho de escravos.3, 4

Tabela 1 - Efeito da faixa etária sobre o uso do artigo definido em Helvécia-BA

FAIXA ETÁRIA NO. DE DADOS % P.R.

Faixa 2 (35 a 45 anos) 1090/1147 95% .750

Faixa 3 (60 a 70 anos) 514/657 78.2% .479

Faixa 4 (mais de 80 anos) 423/666 63.5% .212

“Faixa 5” (mais de 100 anos) 102/185 55.1% .143

Log likelihood =  -851.435  Significância =  .000 [Rodada 1]

3 O informante M. L. estava, possivelmente, com 105 anos, em 1987.
4 As faixas etárias estão enumeradas de 2 a 5 porque os dados provêm de corpus maior em que há

cinco faixas. Neste estudo, não se considerou a faixa 1.
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Nas faixas 4 e 5, a gramática do artigo definido está numa fase inicial, em
que a ausência do artigo definido é significativa. Em contrapartida, nas faixas 2 e
3, há um aumento considerável do artigo pleno, reflexo de uma gradual aquisição
de formas mais próximas do padrão. Consideramos que a presença do substantivo
sem artigo é um vestígio de um sistema prévio em que prevaleceu um reflexo das
fases iniciais da comunidade, quando dados de português L2 interlíngua foram
produtivos (BAXTER; LUCCHESI, 1999).

13.2.2  Variáveis linguísticas

As variáveis linguísticas independentes revelam vários fatos curiosos muito
significativos a respeito da distribuição e das funções da variável artigo definido no
dialeto de Helvécia. Por um lado, os perfis de determinadas variáveis independentes
relembram as tendências referidas nos crioulos de base portuguesa do Atlântico.
Por outro lado, outras variáveis apontam para características que diferenciam o
dialeto de Helvécia das tendências registradas nessas línguas.

13.2.2.1  Aspectos semânticos do substantivo

A seleção da variável referência do SN como estatisticamente significativa,
cujos resultados estão apresentados na Tabela 2, confirma a hipótese de que o
conhecimento compartilhado pelos interlocutores facilita bastante o uso artigo
definido nos SNs que têm referentes claramente identificáveis, como ocorre com o
substantivo lua, no exemplo seguinte:
(6) tava oiano na lua assim ói, lua tá traz do sol uma bandinha

Tabela 2 - Efeito da referência do SN sobre o uso do artigo definido em Helvécia-BA

REFERÊNCIA DO SN NO. DE DADOS % P.R.

referência [+único] 89/130 68.5% .218

referência [-único] 2040/2524 80.8% .516

Log likelihood =  -851.435  Significância =   .000 [Rodada 1]

O percentual de 68,5%, com peso relativo de .218, indica que a referência
única desfavorece o uso do artigo definido. Registra-se, assim, um paralelo com os
fatos do CCV e do CST referidos na seção 13.1 acima. Por outro lado, a referência
não única tem um efeito neutro sobre a variável dependente.

13.2.2.2  O número do SN

O SN plural, exemplificado em (7) abaixo, revela-se um fator bastante
favorável ao emprego do artigo definido, com um peso relativo de .800 (cf. Tabela 3).
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Ao contrário, o SN singular desfavorece ligeiramente o uso do artigo definido
(p.r. 458).5

(7) num contano as mulhê não

Tabela 3 - Efeito do número do SN sobre o uso do artigo definido em Helvécia-BA

NÚMERO DO SN NO. DE DADOS % P.R.

SN plural 266/286 93% .800

SN singular 1863/2369 78.6% .458

Log likelihood =  -851.435  Significância =   .000 [Rodada 1]

Esse panorama relembra as pesquisas sobre o CST (ALEXANDRE;
HAGEMEIJER, 2007) que chamam a atenção para um vínculo formal entre as
noções semânticas de [+definitude] e [+plural], que nesse crioulo estão
encapsuladas no determinante definido plural inen. Ao mesmo tempo, à semelhança
do CST (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007) e do CCV (BAPTISTA, 2007), o
resultado aponta para uma conexão entre o SN definido singular e ausência do
artigo definido.

Numa tentativa de avaliar o potencial efeito da variável número do SN nas
diferentes gerações, essa variável foi cruzada com a faixa etária. Os resultados estão
apresentados na Tabela 4. De uma perspectiva diacrônica, é evidente que o SN plural
lidera o incremento do uso do artigo definido. Em todas as faixas, o SN plural
favorece o uso do artigo definido; um efeito que cresce em força, conforme diminui
a idade: “faixa 5” (p.r. .535), faixa 4 (p.r. .632), faixa 3 (p.r. .650) e faixa 2 (p.r. 961).
Em contrapartida, o SN singular só se torna favorável ao artigo definido na faixa 2.

Tabela 4 - Efeito do número do SN sobre o uso do artigo definido por faixa etária
em Helvécia-BA

FAIXA ETÁRIA FATOR NO DE DADOS % P.R.

Faixa 2 SN plural 126/127 99.2% .961
(35-45 anos) SN singular 964/1020 94.5% .708

Faixa 3 SN plural 79/90 87.8% .650
(60-70 anos) SN singular 435/567 76.7% .449

Faixa 4 SN plural 52/59 88.1% 632
(80 + anos) SN singular 371/607 61.1% .177

“Faixa 5” SN plural 9/10 90% .535
(100 + anos) SN singular 93/175 53.1% .119

Log likelihood=  -849.004  Significância=   .000 [Rodada 2]

5 Este resultado corrige valores apresentados em Baxter e Lopes (2006, p.60) em que se atribuiu
um valor ainda mais inibidor ao SN singular (p.r. .22). Os resultados do estudo atual aproximam-
se daqueles do estudo piloto dos dados urbanos de Salvador (BAXTER; LOPES, 2004): SN plural,
p.r. .71; SN singular, p.r. .45.
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Também foram cruzadas as variáveis independentes número do SN e
animacidade (cf. Tabela 5), numa tentativa de avaliar os possíveis vínculos entre o
artigo definido nulo e o SN singular com núcleo [+humano], por um lado, e entre
o artigo definido pleno e o SN plural com núcleo [+humano], por outro
(ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007, p.41, 49, 52, para o CST).

Tabela 5 - Efeito do número e da animacidade do SN sobre o uso do artigo definido
em Helvécia-BA

SUBSTANTIVO NO. DE DADOS % P.R.

+humano, plural 150/160 93.8% .801

-humano, plural 116/125 92.8% .816

+humano, singular 333/527 63.2% .429

-humano, singular 1518/1827 83.1% .465

Log likelihood =  -849.333  Significância =   .000 [Rodada 3]

Embora o SN singular com núcleo [+humano] singular seja o fator mais
favorável à ausência do artigo, a diferença de pesos relativos entre esse fator e o
SN singular com núcleo [–humano] é marginal. No total, embora o SN [+humano,
+singular] do dialeto de Helvécia manifeste uma vaga semelhança com os fatos do
CST, o número plural continua a ser o fator predominante favorecedor do artigo
definido pleno, enquanto o SN singular prefere o artigo definido nulo.

13.2.2.3  Presença de outro constituinte capaz de induzir
a referência definida

Na análise do efeito da presença de outros modificadores, foram considerados
os sete fatores listados e exemplificados a seguir:
(8) Nenhum outro modificador: ficô eu pra contá o caso

(9) Oração relativa: a casa que eu morava é lá

(10) Adjetivo pré-nominal: é a merma coisa

(11) Adjetivo pós-nominal: a terra vermelha, ela aguenta

(12) Sintagma preposicional: eu vi distância do caminho

(13) Possessivo: o meu pai ajuntô cum ela

(14) Advérbio locativo: a bica ali secô

Na rodada geral, esta variável foi selecionada como significativa, porém os
resultados apresentados na Tabela 6 sugerem que esses fatores não se comportam
da mesma maneira.
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Tabela 6 - Efeito da presença de outros modificadores no SN sobre o uso do artigo
definido em Helvécia-BA

OUTROS MODIFICADORES NO SN NO. DE DADOS % P.R.

Nenhum outro 1400/1640 85.4% .561

Oração relativa 70/84 83.3% .600

Adjetivo pré-nominal 27/29 93.1% .801

Adjetivo pós-nominal 53/60 88.3% .633

Sintagma preposicional 308/401 76.8% .446

Possessivo 79/191 41.4% .131

Advérbio locativo 150/169 88.8% .533

Log likelihood =  -851.435  Significância =   .000 [Rodada 1]

Detectam-se aí duas tendências. Por um lado, há algumas evidências da
inibição do uso do artigo definido na presença de outros elementos atribuidores
de referência, efeito notado por Lucchesi (1993) no CCV. Isso é notável com o
possessivo, um forte portador de definitude, com p.r. .131.6 Esse mesmo efeito é
marginalmente manifesto com o sintagma preposicional (p.r. .446), que inclui
também estruturas possessivas preposicionais, como no exemplo (5).

Em realidade, os possessivos pré-nominais têm um comportamento muito
diferente daquele dos outros modificadores contemplados aqui e são capazes de
atribuir um grau de referência definida suficiente para dispensar a presença do
artigo definido, uma característica geral no português brasileiro.7 Já a presença de
outro constituinte atribuidor de referência realmente não inibe o uso do artigo
definido, como se observa com o adjetivo pré-nominal (p.r. .801), a oração relativa
(p.r. .600) e o adjetivo pós-nominal (p.r. .633).

O comportamento dos advérbios locativos, que levam a uma redução do uso
do artigo relativamente maior que os outros constituintes (p.r. .533), pode ser
bem analisado de uma perspectiva aquisicional. No dialeto de Helvécia, há evidências
de que o locativo atua como um demonstrativo, capaz de funcionar como artigo
(BAXTER; LUCCHESI; GUIMARÃES, 1997, p.13-14). Seguindo a proposta de
Cerqueira (1993) de que os locativos funcionam como demonstrativos nas primeiras
fases de desenvolvimento do SN na aquisição L1 do português brasileiro, os dados
apresentados aqui representariam uma fase de transição em que o artigo definido
está sendo desenvolvido em estruturas que previamente dependiam do locativo

6 Baxter e Lopes (2004) registraram um resultado semelhante (p.r. .18) em dados urbanos de
Salvador.

7 Em Baxter, Lucchesi e Guimarães (1997, p.24-26), o possessivo foi analisado como um argumento
interno do NP, gerado como especificador. Contudo, a capacidade de atribuição de referência
definida neste corpus vai ao encontro da perspectiva de Castro e Costa (2003), que consideram
que o possessivo no português europeu apresenta qualidades de núcleo (head).
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pós-nominal como marcador das propriedades referenciais do substantivo. Nessa
fase transicional, esse papel pretérito do locativo começa a recuar enquanto se
desenvolve a estrutura pré-nominal.8

Como o artigo definido é altamente favorecido nos SNs plurais, detecta-se
na coocorrência do artigo definido e modificadores pós-nominais nos dados de
Helvécia um paralelo com o estudo de Alexandre e Hagemeijer (2007, p.41) sobre
o CST, no qual observaram que um grande número de substantivos estavam
modificados simultaneamente pelo marcador plural definido inen e por modifi-
cadores pós-nominais que atribuíam especificidade como, por exemplo, a oração
relativa, o adjetivo e o possessivo.

Sob a perspectiva do desenvolvimento diacrônico do dialeto, parece razoável
propor que os modificadores favorecedores da presença do artigo definido constituem
contextos estruturais em que o uso do artigo foi primeiramente adquirido.9

13.2.2.4  Interação com o determinante do SN correferencial prévio

Na avaliação do efeito dessa variável, foram considerados quatro fatores,
exemplificados de (15) a (18), cujos resultados estão na Tabela 7:
(15) Artigo definido: quando eu tava com o machado, quando eu bati o machado no

pau, quando bateu fez <taco>!

(16) Sem artigo definido: Essas menina é... é pa barrê terreiro. [...] poque terrêro era
grande

(17) Demonstrativo: Qu’ocê num contá esse garucho. Pá garucho levá!

(18) Artigo indefinido: Fica uma parte pra ali, ôtra parte pra cá!

Tabela 7 - Efeito do determinante no SN anafórico prévio sobre o uso do artigo definido
em Helvécia-BA

DETERMINANTE: SN PRÉVIO NO. DE DADOS % P.R.

Artigo definido pleno 411/462 89.0% .610

Artigo definido 104/204 51.0% .288

Demonstrativo 27/37 73.0% .345

Artigo indefinido 37/43 86.0% .504

Log likelihood =  -851.435  Significância =   .000 [Rodada 1]

8 SCHWEGLER (2007, p.21) aponta para um mecanismo semelhante no palenquero (crioulo de
base lexical espanhola, falado na região de Cartagena, na Colômbia).

9 Esta ideia é parcialmente confirmada em resultados de análises independentes de cada faixa
etária. Assim, por exemplo, numa análise independente da faixa etária 4 (Log liklihood = -
285.372; significância = .000), o uso do artigo definido em SNs com orações relativas registra
um peso relativo quase neutro (p.r..48). Em contrapartida, em análises independentes das faixas
etárias 3 e 2, o uso do artigo definido é categórico nesse contexto.
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Os resultados revelam uma interação complexa entre o determinante do SN
correferente prévio (SN1) e o determinante do SN correferente subsequente (SN2).
Quando o SN1 leva o artigo definido pleno ou ∅, há um efeito sequencial: é
favorecida a repetição desse determinante no SN2.10 Em contrapartida, a presença
do demonstrativo no SN1 favorece a ausência do artigo definido no SN2. Como o
demonstrativo atribui os dois valores referenciais de dêixis e definitude, a referência
do SN está suficientemente fundamentada para dispensar o determinante na
ocorrência subsequente desse SN.

Por outro lado, o artigo indefinido no SN1 exerce um efeito quase neutro
sobre a presença do artigo pleno no SN2. Nesse caso, há um paralelo com os fatos
do CCV (LUCCHESI, 1993; BAPTISTA, 2002, 2007), e uma diferença em relação ao
CST, que requer um passo intermediário no qual o SN2 aparece com o marcador de
especificidade se, e só na ocorrência posterior aparece o SN sem determinante
definido (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007, p.55).

13.2.2.5  Função sintática do SN

Com esta variável, foram investigados os efeitos de sete fatores listados nos
exemplos (19) a (25) abaixo,11 cujos resultados figuram na Tabela 8.
(19) Sujeito: mãezinha de nós caregava nós assim

(20) Objeto direto: eu vi distância do caminho

(21) Predicativo: Ma lá é casa dela!

(22) Adjunto adverbial: Agora só quand’ele vai lá na venda

(23) Adjunto adnominal: non dou dinheiro de dizmo

(24) Objeto indireto: [eles] vendeu pas firma, vendeu pa fazendero

(25) SN independente: Eu…… meu irmão…12

A análise revela que o SN sem artigo definido aparece numa ampla gama de
funções, mas nota-se que o artigo definido pleno só é consistentemente favorecido
na função de adjunto adnominal, enquanto o SN independente nem o favorece
nem o desfavorece. Em contrapartida, todos os fatores restantes desfavorecem o

10 O fenômeno relembra o processamento paralelo detetado na variável presença da flexão de plural
no SN, observado por Scherre (1988).

11 As funções de tópico e aposto não foram tratadas nesta análise, tendo em vista o baixo número
de dados.

12 Resposta à pergunta do entrevistador: “Quem faz esse trabalho?”.
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uso do artigo definido, e as funções de sujeito e objeto direto são os menos
inibidores, com valores próximos.13

Tabela 8 - Efeito da função sintática do SN sobre o uso do artigo definido em Helvécia-BA

FUNÇÃO SINTÁTICA DO SN NO. DE DADOS % P.R.

Sujeito 492/690 71.3% .456

Objeto direto 402/531 75.7% .445

Predicativo 78/119 65.5% .335

Adjunto adverbial 827/871 94.9% .683

Adjunto adnominal 169/230 73.5% .208

Objeto indireto14 57/68 83.8% .341

Frase independente 47/63 74.6% .494

Log likelihood =  -851.435  Significância =   .000 [Rodada 1]

Quanto ao comportamento favorecedor do adjunto adverbial, há duas
explicações plausíveis. Em primeiro lugar, o artigo pleno teria de aparecer porque
o adjunto adverbial não está governado pelo verbo por meio de c-command e, por
isso, a predicação não pode atribuir referencialidade ao SN. Estendendo essa linha
de argumentação, muitos adjuntos adverbiais são SNs preposicionados; portanto,
a presença da preposição pode motivar o peso favorável do adjunto adverbial. Porém
o SPrep adjunto adnominal, governado por um substantivo, recebe desse uma
referência suficiente para dispensar o artigo pleno. Ao mesmo tempo, a distribuição
de determinadas preposições pode ser relevante. Os possessivos pós-nominais
figuram entre os adjuntos adnominais, e os possessivos levam uma forte carga
referencial. O possessivo pós-nominal poderia contribuir para o peso desfavorável
do adjunto adnominal.

O perfil geral dos resultados aponta para o desenvolvimento inicial do artigo
definido pleno nos SNs que são periféricos ao SV ou independentes. Ao mesmo
tempo, os resultados registrados pelas funções de sujeito e objeto direto parecem
ser superficialmente semelhantes aos dados do SN no CST, que não apresenta
assimetria na distribuição dos SNs sem determinante de referência definida que
figuram como argumentos internos do verbo (ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2007).

13 Baxter e Lopes (2004) obtiveram resultados parcialmente semelhantes a esses na análise de dados
de Salvador: adjunto adverbial favorece o artigo definido pleno (p.r. .60), enquanto são desfavoráveis
o sujeito (p.r. .45), o adjunto adnominal (p.r. .29) e o predicativo (p.r. .16), porém há várias
diferenças. Por um lado, o objeto indireto é o fator mais favorecedor (p.r. .74), seguido do objeto
direto (p.r. .60). Por outro lado, o SN independente é altamente desfavorável à presença do artigo
definido pleno. Consideramos que essas diferenças refletem as diferentes fases de desenvolvimento
das duas variedades linguísticas em questão.

14 O objeto indireto neste dialeto é também representado por um SN não preposicionado, na
configuração VERBO+OI+OD (cf. capítulo 18 deste livro).
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13.3  Conclusão

O presente capítulo atribui mais um dado ao conjunto de variáveis que
testemunham processos de reestruturação morfossintática no passado do dialeto
de Helvécia, provocados pela natureza dos dados linguísticos primários disponíveis
para a aquisição do português L2 e L1 nas primeiras décadas da fundação da Colônia
Leopoldina, quando a maioria dos escravos era de procedência africana. A variável
apresenta um perfil diacrônico aquisicional em relação ao artigo definido pleno, e
há evidências de uma fase pretérita no dialeto, quando o SN definido sem artigo
teria sido mais frequente. Ao mesmo tempo, a análise apontou para algumas
semelhanças com a tipologia do SN sem artigo definido no CVS e no CST, e também
detectou algumas características idiossincráticas do dialeto em foco. No corpus
analisado, a variável está amplamente distribuída num SN que ainda está em
desenvolvimento sob influência de variedades do português brasileiro mais próximas
da norma padrão.
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