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17  O objeto direto anafórico:
a categoria vazia e o pronome lexical

Cristina Figueiredo*

O português falado no Brasil (PB) conta com duas estratégias não padrão
de realização do objeto direto anafórico de terceira pessoa (ODA): a categoria vazia
e o pronome lexical ele. Trabalhos realizados sobre o tema em corpora sincrônicos
e diacrônicos atestam que essas variantes são condicionadas, principalmente, por
fatores semânticos, e que a implementação da categoria vazia (CV) se deu a partir
do século XVIII, em decorrência do uso da CV com antecedente sentencial, em
razão da perda progressiva do clítico neutro de terceira pessoa, estendendo-se,
mais tarde, a outros contextos. A perda dos clíticos referenciais de terceira pessoa
(o/a) leva à ampliação do uso da CV, e se reflete no aparecimento do pronome
lexical ele (PL) como objeto direto (TARALLO, 1993; DUARTE, 1986; CYRINO,
1997; FIGUEIREDO, 2004, dentre outros).1

Os exemplos abaixo ilustram as duas possibilidades:
(1) a. Maria comprou o disco de Roberto Carlos, mas Ana não quis

ouvir ___i. (CV)

b. João está fazendo muita falta aqui. Vou procurar ele em todo lugar. (PL)

Há ainda uma outra forma de realização do ODA, a retomada através de um
item lexical (SN), que pode ocorrer através da repetição do mesmo item lexical,
como em (2a) ou por outro item que remeta ao antecedente, como em (2b).
(2) a. Há duas semanas, baixou na embaixada de Portugal, em Brasília, um

rapazi pedindo asilo político. [...] Finalmente, horas depois, o embaixador
convenceu o rapazi a pedir ajuda na sede da CNBB, vizinha da embaixada
portuguesa. (Veja, 21 set. 2005, p.20.)

b. Na festa, o aniversariante ganhou o novo livro de João Ubaldo Ribeiroi

e não vê a hora de começar a ler a obrai.

* Agradeço a Ilza Ribeiro pela leitura atenta e pelas discussões realizadas durante a elaboração deste
texto.

1 Não discuto aqui o estatuto das realizações de ele como objeto no português arcaico. Veja-se
Martínez (1993), para uma análise detalhada desta questão.
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Este capítulo apresenta um estudo dos fatos apontados, as possibilidades
de realização do ODA, a partir de dados do Corpus Base do Português Afro-Brasileiro
do Estado da Bahia do Projeto Vertentes, contemplando as 24 entrevistas de quatro
comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia: Helvécia,
localizada no Extremo Sul; Rio de Contas, na Chapada Diamantina; Cinzento, no
Semiárido; e Sapé, no Recôncavo Baiano. A escolha de tal universo de observação
se baseia na hipótese de que o contexto de multilinguismo existente no Brasil,
principalmente durante os três primeiros séculos de colonização, teria sido o fator
que desencadeou, no PB, características sintáticas que o diferenciam do português
europeu (PE) (cf. capítulo 1 deste livro). Sabe-se que, no PE, só as formas clíticas
e a CV, com algumas restrições,2 são possíveis como realização de ODA, como
pode ser observado na distribuição a seguir:
(3) a. Muitos dentifrícios protegem contra as bactérias, mas está clinicamente

provado que só Colgate Total protege contra as bactérias abaixo da gengiva.
Pensamos que lhe dá proteção mais completa. Exprimente-o. (CYRINO
2001, p.177-1783) (CL)4

b. O pirata partiu para as Caraíbas depois de ter guardado ___i. cuidadosamente
no cofre. - sobre o tesouro (RAPOSO, 2004, p.44) (CV)

(√PB/?PE5)

c. Ganhei muitas laranjas. Vou descascar elas para fazer um doce (PL)

Para verificar a interferência do multilinguismo na realização das estratégias
de retomada do ODA no português afro-brasileiro, este capítulo está estruturado
da seguinte maneira: a primeira seção apresenta uma revisão dos estudos desse
fenômeno em dialetos urbanos e os principais fatores de condicionamento das
variantes; na seção 17.2, são analisados os dados quantitativos do dialeto rural
afro-brasileiro, apontando-se os fatores linguísticos e extralinguísticos relevantes
no uso da CV e do PL; a seção 17.3 contém os resultados da análise dos
condicionamentos sociais; e, na seção 17.4, são apresentadas as conclusões a que
se chegou a respeito da variante eleita pelos falantes durante o período de contato
linguístico, bem como a trajetória do PL no dialeto analisado.

2 Cf. Raposo 1986, 2004, e referências citadas.
3 Exemplo do português europeu.
4 Clítico acusativo de 3ª pessoa.
5 Raposo (1986) considera que a CV em contexto de ilha, como em 3b, seja agramatical, porém

Raposo (2004) reconsidera o juízo de gramaticalidade anteriormente proposto.
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17.1  Explicitando as variantes: uma revisão

Esta seção apresenta sucintamente resultados de pesquisas sobre o estado
do ODA em corpora de amostras dos dialetos paulista e carioca, precisamente os
utilizados por Duarte (1986) e por Averburg (2000); e estabelece uma avaliação
das variantes de acordo com a tradição gramatical. Tem como objetivo principal
delinear um quadro geral das variantes (padrão e não padrão) em uso no Brasil, o
que fornecerá elementos para entender as questões de transmissão linguística
irregular (cf. capítulo 3 deste livro).

A variante CL, embora considerada padrão, é pouco encontrada no vernáculo
brasileiro. A pesquisa variacionista empreendida por Duarte (1986) sobre as
estratégias de realização do uso do ODA num dialeto urbano de São Paulo comprova
que o uso do clítico de terceira pessoa (o/a) está condicionado, principalmente,
pela escolaridade, e que essa variante é preferida em situações mais formais e nos
textos escritos. A importância do fator escolaridade pode ser observada na Figura
1, de Averburg (2000), que estuda a realização variável do objeto direto anafórico
em textos escritos de estudantes do Rio de Janeiro.

Figura 1 - O objeto direto anafórico segundo a escolaridade no dialeto carioca

Fonte: Averburg, 2000, p.58.

Nota-se, a partir dos resultados numéricos da Figura 1, que quanto maior
a escolaridade, maior é o percentual de uso do CL, 40% das ocorrências em textos
de universitários, enquanto a variante mais estigmatizada, o PL, não é encontrada
nesse grupo.

Outra estratégia bastante comum de manter a coesão entre os enunciados
de um texto, função fundamental dos ODA, é a retomada de antecedentes através
do uso de um SN. Essa estratégia, que Fávero (1993, p.23) chama de coesão
referencial por reiteração, pode ser realizada através de vários recursos lexicais,
tais como nos exemplos apresentados pela autora, transcritos a seguir:
(4) a. Repetição do SN:

O fogo acabou com tudo. A casa estava destruída. Da casa não sobrara nada.

2
19

30

49

6

15

34

45

23

13

31

33

28

6

30

36

40

0

37

23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GA 4a. Série 8a. Série Ens. Méd. Ens. Sup.

Clitico Pronome SN anafórico Objeto nulo

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36411



412

b. Sinonímia:

A criança caiu e chorou. Também, o menino não ficava quieto.

c. Expresssões referenciais definidas:

O cantor Sting tem lutado pela preservação da Amazônia. O ex-líder da
banda Police chegou ao Brasil ontem.

A frequência de realização da variante SN não é bastante significativa nos
corpora estudados por Duarte (1986), não alcançando 20% dos dados, mas deve ser
considerada na investigação do ODA, uma vez que, para os dialetos em que não há
a forma padrão, CL, essa é uma forma neutra ao padrão linguístico estabelecido
pela tradição gramatical. Segundo Duarte (1986), a frequência dos SNs aumenta
em grupos com maior escolaridade e faixa etária mais alta, superando o uso da
variante PL, em função do estigma que ainda recai sobre esta última. O gráfico de
Averburg (2000), do dialeto carioca (Figura 1), mostra uma maior realização dessa
estratégia, no patamar de 30% a 40% das ocorrências de ODA, não havendo
diferenças substanciais no que diz respeito à escolarização.

Embora considerado não padrão pela tradição gramatical, o pronome ele, na
posição de objeto direto, tem-se caracterizado como uma marca do PB (cf. exemplo
em (1b)). O estudo sincrônico de Duarte (1986) aponta que, inversamente ao
comportamento apresentado pelo CL, essa variante é mais frequente entre os falantes
mais jovens, e a sua percentagem decresce à medida que a idade do falante aumenta,
estando condicionada também pela escolarização. Os números da Figura 1 confirmam
os resultados de Duarte (1986), haja vista a sua ausência no grupo com escolaridade
máxima, bem como os19% de realização no grupo de alfabetização. Há uma frequência
contínua decrescente do PL, de informantes de menor escolarização para aqueles
com maior escolaridade, um padrão inverso ao comportamento da variante CL.

A CV6 é uma estratégia não reconhecida pela norma padrão, nem seu uso
sofre qualquer estigma, sendo um recurso presente inclusive em textos escritos em
que predomina a norma culta, conforme os exemplos a seguir retirados de revistas:
(5) a. O prefeito de São Paulo José Serra apoiou a candidatura do senador Tasso

Jereissati à presidência do PSDB com uma condiçãoi. Requisitou a
secretaria-geral do partido, o segundo cargo mais importante na hierarquia,
para o deputado Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Tasso aceitou ___i.
(Veja, 12 out. 2005, p.4.)

b. Em Buenos Aires, Borgesi está por todo lado. É ler ___i para crer” (___=
a obra de Borges - o assunto do texto) (Entre Livros, jun. 2006, p.39.)

6 Neste trabalho, considera-se o termo CV de forma ampla, representando qualquer lacuna  na
posição de OD que esteja em covariação estrita com as demais estratégias. Para a caracterização
sintática desta CV, cf. Cyrino (1997), dentre outros.
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A Figura 1 revela a importância do fator escolaridade, ao apontar para o
declínio no uso da CV: informantes menos escolarizados apresentam 49% de
ocorrência, e os mais escolarizados, 23%, uma diferença de quase 30%. Segundo
os resultados de Duarte (1986), essa é a variante mais utilizada na retomada do
objeto direto no dialeto urbano, e é favorecida, principalmente, pelo traço semântico
[–animado] do antecedente. Assim, além do fator escolaridade, outro traço que
tem se mostrado determinante na escolha da variante do ODA é a animacidade do
seu antecedente (cf. exemplos em (8)).

Ao realizar o inventário das ocorrências para a análise das comunidades de
fala do dialeto rural afro-brasileiro, foram consideradas apenas três das estratégias
de realização do ODA, a CV, o PL e o SN, visto que a estratégia CL, segundo
Figueiredo (2004), não faz parte da gramática dos falantes das comunidades
analisadas, uma vez que o uso dessa variante está condicionado ao nível mais alto
de escolarização, e essas comunidades são compostas, predominantemente, por
analfabetos e semianalfabetos.

17.2  Análise linguística

A análise dos dados segue os pressupostos do modelo variacionista (LABOV,
1972a, 1994), com o emprego do pacote de programas VARBRUL para o seu
processamento quantitativo. Foram depreendidas 1.755 ocorrências do ODA,
distribuídas pelas três variantes presentes nas comunidades analisadas, segundo
a Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição das variantes no dialeto rural afro-brasileiro

VARIANTES SN PL CV TOTAL

No de ocorr. 275 213 1267 1755

% 16 12 72 100

A CV é a estratégia de uso mais difundida na realização do ODA (72%),
seguida do SN, com 16%, embora com diferenças quantitativas e percentuais
mínimas em relação ao PL (12%). A análise desse quadro geral se mostra mais
interessante quando comparado com os resultados de Duarte (1986), do dialeto
urbano paulista, representados na Tabela 2.

Tabela 2 - Distribuição das variantes no dialeto urbano paulista

VARIANTES CL SN PL CV TOTAL

No de ocorr. 79 338 304 1235 1974

% 4.9 17.1 15.4 62.6

Fonte: Duarte, 1986, p.17.
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Nos dois dialetos, rural e urbano, a CV é a estratégia preferida pelos falantes.
Diferentemente do dialeto urbano, o CL não é encontrado no dialeto rural,
demonstrando que essa é uma estratégia que não faz parte da gramática dos falantes
das comunidades aqui estudadas, como já comentado acima; contudo, ressalte-se
que, no dialeto urbano, o uso do CL tem baixa frequência (4,9%). A análise conjunta
dessas duas estratégias aponta para uma conclusão interessante: a maior realização
da CV no dialeto rural (72% contra 62% no dialeto urbano) pode ser um recurso
para compensar a perda do CL.

Não há diferenças quantitativas relevantes na estratégia do SN, com 16% das
realizações no dialeto rural e 17% no urbano paulista. Contudo, o PL apresenta um
percentual menor no dialeto rural do que no urbano, respectivamente 12% e 15%.

Esperava-se que, na fala dos membros das comunidades rurais analisadas, a
variante PL fosse mais frequente, já que se partiu do pressuposto de que seu
dialeto, tendo em vista o contexto multilíngue em que se formou, apresentasse
traços “crioulizantes”, como simplificação de formas mais marcadas — o PL
[+marcado] para caso nominativo da função sujeito no PE passa a [–marcado]
para caso, podendo ser realizado também na função de objeto e substituiria o CL.
Contudo, o que se percebe é o desaparecimento da variante [+marcada] para caso
acusativo, a forma CL, e o uso frequente da variante neutra, a CV.

Em resumo, os dados computados não permitem dizer que tenha havido, no
processo de formação do dialeto rural afro-brasileiro, a substituição da forma CL
pelo PL, desde que seu uso é pouco frequente, mas aponta para a substituição do
CL pela variante menos marcada, a CV, tendo em vista a sua maior frequência.

Serão apresentados a seguir os fatores relevantes na realização do objeto
direto anafórico, segundo a ordem de seleção do programa utilizado para análise
quantitativa.

17.2.1  O condicionamento semântico

Este fator tem sido bastante relevante na caracterização da CV em posição
de objeto, e muitos autores têm confirmado a preferência pela CV com antecedente
[–animado] (DUARTE, 1986; CYRINO, 1997; GALVES, 1984). Exemplos das duas
possibilidades estão (6).
(6) a. [–animado]

Eu vem de manhã, coloco o fêjãoi no fogo e deixa ___i aí. (RC-01)

b. [+animado]

Elesi (os vereadores) vêm aqui?

Vêm... a gente só aborrece elesi quando... a vez, se doece um, a gente
pede  um... um socorro e eles dão, né, (CZ-03)
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Os resultados desta pesquisa também revelam que é este o fator mais
relevante na escolha das estratégias em foco: a CV é favorecida pelo traço
[–animado], com peso relativo de .68, enquanto o traço [+animado] favorece o
uso do PL, com peso relativo de .80. Embora este seja um condicionamento bastante
significativo, a CV predomina, mesmo nos contextos de traço [+animado], como
se pode ver percentualmente na Figura 2.

Figura 2 - O traço semântico animacidade do antecedente do ODA
no dialeto rural afro-brasileiro

Na seção 17.2.3 este fator será retomado, buscando-se verificar a sua
relevância em relação à estrutura do VP.

17.2.2  O paralelismo discursivo

O paralelismo, como definido por Scherre e Naro (1993), reflete a hipótese de
que marcas levam a marcas e zeros levam a zeros.7 Segundo os autores, tanto no nível
da sentença (paralelismo formal) quanto no nível do discurso (paralelismo discursivo),
há correlação entre as marcas explícitas, de modo que formas gramaticais particulares
tendem a ocorrer juntas. Os exemplos a seguir ilustram a modalidade do paralelismo
discursivo, com as duas variantes do ODA, a CV, em (7a), e o PL, em (7b).
(7) a. DOC: E a cobrai pode mordê?

INF: Uai, eles fala que num pode matá ___i, né? Que a gente só passa no
qu’é deles.

DOC: Ham, ham.

INF: Se incontrá _____i, cum’é que vai matá ___i?

7 Esta hipótese se baseia em Poplack 1980 apud Scherre e Naro, 1993.
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b. DOC: E Jovelina vai também?

INF: Não, ela só foi quando a menina casô... quando casô, depois ela num
foi mais não.

DOC: Num tem vontade de ir lá.

INF: Não, ela quase num vai, que sempre quando eu vô dêxo ela mais
minha mãe, né?

Na análise desse fator, incluiu-se a variante SN, a fim de verificar se o fator
paralelismo discursivo atua também em relação à repetição do SN. Os resultados
do processamento quantitativo são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - A estrutura formal do antecedente mais próximo no dialeto rural afro-brasileiro

FORMA DO ANTECEDENTE SN PL CV
MAIS PRÓXIMO Nº ocorr. / % Nº ocorr. / % Nº ocorr. / % TOTAL

SN 102 / 27 27 / 7% 252 / 66 381

PL 5 / 3 90 / 53 76 / 44 171

CV 63 / 9 68 / 10 537 / 80 668

Total 170 / 14 185 / 15 865 / 71 1220

O uso de uma dada variante favorece a sua repetição, em relação à CV (80%
nesse contexto versus 71% de frequência geral) e ao PL (53% versus 15%), ou
mesmo o SN (27% versus 14%).

17.2.3  A estrutura da frase

A estrutura da frase foi o terceiro fator selecionado pelo VARBRUL como
significativo na escolha das variantes, sendo um fator apontado por Duarte (1986)
como determinante na escolha da forma ODA no dialeto paulista. As estruturas
testadas estão exemplificadas abaixo:
(8) V + OD(SN):

INF: De primêro, eles vinha, mas depois que o pai morreu vêi mais não. Eu
sempre vô lá, [encontro eles]. (CZ-06)

(9) V + OD(SN) + SP(OI/LOC):

DOC: E me diga uma coisa: E aí vocês fazem como? Cada um paga um poquinho
pa comprá a taçai, não?

INF: Não, isso aí já vem, é o prefeito mesmo que... que [manda___i pa
gente].(SP-04)

(10) V + OD(SN) + PRED:

DOC: Graças a Deus. Onde a senhora pega a lenhai pra...?
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INF: Não, não, panha assim hoje e dá pa queimá a semana.

DOC: Ah é?

INF: E quando a vez eu acho uma pessoa, eu pago pa [tira ___i verde]. (RC-24)

(11) V + OD[SSUacc + V[-tempo]]:

DOC: Cê nunca teve curiosidade de sabê comé que surgiu o Cinzento não?

INF: Sobe não, né?... a vez, eu [vejo eles contá], mas num prendei na mente
assim não. (SP-03)

No dialeto rural afro-brasileiro, este fator também se mostra relevante, como
se pode observar nos números da Tabela 4.

Tabela 4 - A forma do objeto direto anafórico segundo a variável estrutura da frase
no dialeto rural afro-brasileiro

ESTRUTURA DA FRASE PRONOME LEXICAL CATEGORIA VAZIA

Nº ocorr. % p.r. Nº ocorr. % p.r.

V+OD(SN)+SP(OI/LOC)1 28/292 10 .38 264/292 80 .62

V+OD(SN) 152/1120 14 .52 968/1120 86 .48

V+OD(SN)+PRED 11/32 34 .66 21/32 66 .34

V+OD[SSUacc+V[-tempo]] 22/36 61 .74 14/36 39 .26

Total 213/1480 14 — 1267/1480 86 —

Na estrutura mais simples, exemplifcada em (8), o peso relativo das variantes
CV e PL não são decisivos na escolha dos falantes, pois estão muito próximos ao
ponto neutro de .50 (respectivamente, .48 e .52).

O contexto em que o ODA é seguido por um SP(OI/LOC), exemplificado
em (9), favorece a CV (p.r. de .62). Já o PL é favorecido, em estruturas em que o
ODA está envolvido numa predicação, como nos casos exemplificados em (10) e
(11). Em (10), o ODA está inserido numa predicação nominal, formando uma
minioração com o predicativo do objeto. No caso da estrutura (11), o ODA, embora
receba caso acusativo do verbo da oração principal, expressa o agente do verbo da
oração encaixada, mesmo que esse verbo não lhe possa atribuir caso nominativo,
pois não está flexionado, como se pode ver na representação feita em (12) abaixo.
(12) V’

V Sentença
vejo eles contá

os contar[-flexão]

8 Na posição de SP, foram considerados os termos que exercem a função de objeto indireto e de
locativo na posição de argumento do verbo, sendo descartados os termos locativos em posição de
adjunção.
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Considerando o favorecimento da variante PL nessas estruturas, foi feito o
cruzamento dessa variável com a de animacidade. O resultado desse cruzamento
pode ser conferido na Tabela 5.

Tabela 5 - Animacidade versus estrutura do SV no dialeto rural afro-brasileiro

ESTRUTURA DO SV [+ANIMADO]  [–ANIMADO]

CV PL CV PL

Nº ocorr / % Nº ocorr / % Nº ocorr / % Nº ocorr / %

V+OD(SN) 246/67 120/33 715/96 30/4

V+OD(SN)+SP(OI/LOC) 74/75 25/25 188/98 3/2

V+OD(SN) + PRED 7/39 11/61 14/100 —

V+OD[SSUacc+V[-tempo]] 13/37 22/63 1/100 —

Total 340/66 178/34 918/97 33/3

Com o cruzamento dos fatores, verifica-se que, quando o traço do antecedente
é [+animado], a CV é favorecida em estruturas do tipo V + OD(SN)  e V +
OD(SN) + SP(OI/ LOC), com 67% e 75% respectivamente. Quando  o traço do
antecedente é [–animado], é favorecida praticamente por todas as estruturas.

Quanto ao PL, além do traço [+animado] do antecedente, percebe-se que a
estrutura complexa é também bastante relevante em sua escolha. Essa variante é
favorecida, principalmente, em contextos como aqueles em que o ODA é sujeito
da oração encaixada, com 63%, um resultado esperado ao se considerar a hierarquia
temática proposta por Baker (1977)9. Nessa mesma estrutura, com antecedente
[–animado], nenhuma ocorrência com PL foi encontrada, embora exista um dado
de CV. Eis o único dado:
(13) INF.: ...aí só é jogá o fogo e jogô a massa, liga o motôi e [dêxa ___i rolá] enté

ti... a... a... a farinha tivé pronta]. (SP-04)

Em (13), chama atenção o fato de a CV exercer a função de sujeito da
sentença encaixada, mas não expressar o papel de agente, mas o de tema, por ser
uma construção ergativa, em que o argumento interno do verbo é alçado para a
posição de sujeito.

9 Segundo Baker (1997), a disposição dos elementos na sentença segue preferencialmente uma
hierarquia temática que pode ser assim representada: agente/experenciador/causativo > tema >
benefactivo/locativo...  De acordo com essa hierarquia, o elemento mais alto no VP, o argumento
externo, deverá receber papel temático de agente, enquanto o argumento interno, a VP, deverá
receber papel temático de tema. De acordo com essa hierarquia, pode-se dizer que o argumento
externo, por tender a ser agente, deverá possuir traço [+animado], e o argumento interno, por
receber papel de tema, não terá restrição de animacidade.
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Voltando ao PL, os dados expostos na Tabela 5 mostram que as estruturas
em que o ODA está ligado a um predicativo também favorecem o seu uso quando
o antecedente possui traço [+animado] e que o traço [–animado] desfavorece-o
totalmente, não havendo uma só ocorrência do PL nesse tipo de estrutura. Quando
o traço do antecedente é [–animado], verifica-se que o PL aparece quase sempre
em estruturas em que o OD recebe o papel de tema. Em resumo, o PL é favorecido
pelo traço [+animado] do antecedente e pelas estruturas complexas, e a CV é
favorecida pelo traço [–animado] e pelas estruturas menos complexas.

A fim de verificar, a trajetória do PL nesse dialeto, cruzaram-se os dados
referentes à estrutura interna do VP com a faixa etária.

Tabela 6 - Faixa etária versus estrutura do SV no dialeto rural afro-brasileiro

ESTRUTURA DO SV FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

CV PL CV PL CV PL

Nº ocorr/% Nº ocorr/% Nº ocorr/% Nº ocorr/% Nº ocorr/% Nº ocorr/%

V+OD(SN) 324/86 54/14 360/83 72/17 280/92 24/8

V+OD(SN)+SP(OI/LOC) 106/89 13/11 85/89 10/11 72/94 5/6

V+OD(SN) + PRED 6/60 4/40 7/54 6/46 8/89 1/11

V+OD[SSUacc+V[-tempo]] 7/41 10/59 5/56 4/44 2/20 8/80

Total 443/85 81/15 457/83 92/17 362/91 38/11

O cruzamento dessas variáveis permite vislumbrar os passos da aquisição
do PL no dialeto em estudo. Em estruturas em que o ODA é o sujeito de um verbo
da oração encaixada, o PL é favorecido nas três faixas etárias, sobretudo na faixa 3,
com 80% das ocorrências (embora sejam apenas 10 dados). O segundo contexto
favorecedor do PL é a estrutura em que a variável dependente analisada funciona
como sujeito de uma minioração. Essa estrutura também favorece o PL nas três
faixas consideradas. Nos demais contextos, o PL é menos frequente, porém a sua
frequência de uso aumenta nas faixas constituídas por falantes com menos idade.

Confrontando os resultados das Tabelas 5 e 6, é possível traçar a trajetória
do PL nesse dialeto:
(i) inicialmente, o PL ocorre em contextos em que a posição favorece elementos

com traço [+animado], como nas estruturas em que o ODA é sujeito de
uma oração encaixada, o que ocorre com maior frequência na faixa 3;

(ii) o uso inicial amplia-se nos contextos em que há também complexidade
estrutural, mas que não exige necessariamente o traço [+animado] do
antecedente, como a minioração entre o ODA é um predicativo;

(iii) por fim, esta variante expande-se para os contextos não complexos, em que
o PL só pode ser interpretado como objeto direto e ocorre inclusive com
antecedente com traço [–animado].
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17.2.4  Referencialidade do objeto direto anafórico

Segundo Cyrino (1997, p.202), o traço referencialidade relacionado com o
traço animacidade é bastante relevante no licenciamento do objeto direto que
parametriza o PB, pois a CV, no PE, é licenciada quando seu antecedente é
determinado/específico, e sua  recuperação se dá através de um tópico discursivo
ou num contexto pragmático. Já no PB, a CV ocorre mais livremente, com antece-
dente com traços [+especifíco/referencial] e pode ser recuperada estruturalmente,
como se pode ver nos exemplos abaixo:
(14) a. INF: Não, meu pai já morava quando eu... /eu num cheguei alcançá meu

paii, não, qu’elei morreu eu tava piquena. É, o povo mataro elei, ele
morava em Mariana. (HV-09) [+específico/referencial]

b. INF: Que aqui o ININT mais, mais faço que tinha era... era fazê um saco de
farinhai e vende ___i por dez real (CZ-07) [–específico/referencial]

A Tabela 7 apresenta os resultados desse fator no dialeto aqui analisado.

Tabela 7 - Distribuição das variantes de acordo com a referencialidade do ODA
no dialeto rural afro-brasileiro

REFERENCIALIDADE DO ODA PRONOME LEXICAL CATEGORIA VAZIA

Nº ocorr. % p.r. Nº ocorr. % p.r.

[+específico/+referencial] 145/568 26 .65 423/568 74 .35

[–específico/+referencial] 54/648 8 .42 594/648 92 .58

[–referencial] 14/262 5 .36 248/262 95 .64

Total 213/1478 14 — 1265/1478 86 —

A CV é favorecida pelo traço [–referencial] do antecedente com peso relativo
.64; enquanto o traço [+referencial] favorece o uso da realização do PL, quando
combinado com o traço [+específico] do antecedente, com .65, e favorece a CV,
quando combinado com o traço [–especifico], com .58.

17.2.5  Forma verbal

A Tabela 8 apresenta a quantificação dos dados, bem como a relação das
formas verbais encontradas.10

10 Alguns tempos verbais foram encontrados em pequeno número, o que levou ao agrupamento de
formas semelhantes; o imperativo, por exemplo, foi amalgamado às formas de subjuntivo. Não
foi encontrada nenhuma forma de futuro simples, seja do presente, seja do pretérito.
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Tabela 8 - Realização do ODA segundo a variável forma do verbo
no dialeto rural afro-brasileiro

FORMA VERBAL PRONOME LEXICAL CATEGORIA VAZIA

Nº ocorr. % p.r. Nº ocorr. % p.r.

Pretérito imperfeito 12/113 11 .34 101/113 89 .66

Pretérito perfeito 74/425 17 .42 351/425 83 .58

Formas compostas 20/204 10 .44 184/204 90 .56

Subjuntivo 10/46 22 .51 36/46 78 .49

Formas nominais 32/239 13 .57 207/239 87 .43

Presente do indicativo 65/453 14 .61 388/453 86 .39

Total 213/1480 14 — 1267/1480 86 —

A CV é favorecida pelo pretérito perfeito, com .58, assim como pelo pretérito
imperfeito, com .66, pois são tempos próprios da narrativa, geralmente ligados ao
tópico discursivo. Já o presente do indicativo, como no exemplo em (15), a seguir,
remete a ações praticadas com frequência, habituais, e com menor nível de coesão
discursiva, favorecendo o uso do PL (.61), garantindo a coesão do enunciado,
como se pode ver nos exemplos abaixo.
(15) INF: É. O cravoi esse ano que passou deu o que, dez, doze reais o quilo, já foi

uma força né?

DOC: Mas também daqui que o cravoi faça um quilo, né?

INF: Não dá muito trabalho não! Aqui o cara colhe... um cara bom pega uns
seis sete quilos de cravo. [...] Você colhe elei, ele tem aqueles dentei,
aqueles cacho, você quebra elesi sem folha, prá casa, chega em casa,
você destala elei, tira o taloi, [...] e pega elei e bota ___i no só.

O fator formas nominais, que inclui as formas do gerúndio e do infinitivo,
favorece, segundo Duarte (1986), não só o CL quanto o PL. O PL, no dialeto
urbano paulista, é favorecido pelo gerúndio com 23,8%, e o CL é favorecido pelo
uso do infinitivo, com 13,5%, pelo fato de sua realização contar com o apoio de
uma consoante, estabelecendo o padrão silábico CV, como no exemplo de Duarte
(1986, p.15), apresentado em (16).
(16) Elei veio do Rio só para me ver. Então eu fui ao aeroporto buscá-loi.

No dialeto rural afro-brasileiro, nem mesmo em contextos com o infinitivo
essa variante aparece.

17.2.6  Posição da ocorrência em relação ao antecedente

Fixou-se este fator buscando verificar se a distância entre o referente e
seu anafórico interferiria na seleção da estratégia do ODA. Na análise desta
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variável,11 observou-se que, quando o antecedente se encontra em outro período,
ou seja, o ODA se encontra mais distante do antecedente, como em (16), o PL é
favorecido, com .68.
(17) INF: [...] Senhô com vinte lito de cacau, de cacau sequim, qu’é por causo

chega aqui que vê tudo maduro, quebra ele, fumenta, bota ele dento de
um saco plástico, (HV-22)

Nos contextos de coordenação, em que o antecedente se encontra na oração
imediantenete anterior, a CV é favorecida. Quanto mais próximo estiver o ODA do
antecedente, como em (17a), maior é a coesão, portanto a CV pode ser utilizada
(com .53) sem comprometimento do enunciado; quanto maior a distância; como
em (17b), menor a coesão e o preenchimento da posição é favorecido, com peso
relativo igual a .68.
(18) a. INF: Eu vem de manhã, coloco o fêjãoi no fogo e deixa ___i aí.(CZ-01)

b. INF: a menina evinha da roça, / o sole entrano,/ o cascavéi pegô ela,/ a
noite inteira ficô ruinzinha... (RC-24)

Nas estruturas de coordenação sindética, independentemente da posição
ocupada, é favorecida a CV, com .65, o que demonstra que o elemento conector
estabelece coesão entre as orações, permitindo o esvaziamento da posição de objeto
direto anafórico.
(19) INF: pegô [as cerca tudo]i e desmantelô___i.dano presento pro home...(CZ-12)

Em períodos em que há uma relação de dependência entre as orações, há
uma relação de coesão bastante intensa, o que favorece o uso da CV, principalmente
quando a CV ocorre na sentença matriz e o antecedente ocorre na adverbial anteposta
a ela (.61), como no exemplo a seguir.

INF: [...] Já cavalo, não, quase que num cai não. Mas, se ele tivé de saltá uma
cercai, ele salta ___i.(SP-06)

17.3  Condicionamentos sociais

No processamento quantitativo dos dados, o programa VARBRUL selecionou
como estatisticamente relevantes as variáveis sociais sexo e comunidade de origem.
Os pesos relativos da variável sexo revelaram que as mulheres preferem a CV, enquanto
os homens preferem a variante PL. Ambas apresentam o mesmo índice de
favorecimento, .58. Assumindo que a CV seja a variante mais antiga nesse dialeto,
as mulheres mantêm uma postura conservadora, enquanto os homens inovam mais.

11 Como foram fixados inúmeros fatores, a tabela ficou extensa; então, preferimos não usar tabelas
nos resultados desta variável e expor apenas os seus resultados mais relevantes.
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A outra variável social considerada pelo programa foi a variável comunidade
de origem. Para a interpretação dos resultados alcançados na análise quantitativa
dessa variável, é importante levar em consideração características particulares a
cada comunidade:12

(i) Cinzento (CZ), de difícil acesso, não mantém contato permanente com outros
dialetos; é, portanto, bastante isolada.

(ii) Em Helvécia (HV), os homens, a fim de buscar sustento para a família,
saem da comunidade, inclusive para outros estados, entrando em contato
com outros dialetos.

(iii) Na região de Rio de Contas (RC), o turismo é uma atividade bastante
desenvolvida, o que possibilita a seus membros estar em constante contato
com dialetos diferentes;

(iv) Sapé (SP) fica numa região de difícil acesso, e seus membros não demonstram
interesse em sair da comunidade; é, portanto, uma comunidade isolada.

Tabela 9 - Distribuição das variantes no dialeto rural afro-brasileiro
segundo a comunidade de origem

COMUNIDADE HV RC CZ SP TOTAL

No de ocor./% No de ocor./% No de ocor./% No de ocor./% No de ocor./%

SN 49 / 11 70 /16 99 / 20 57 / 15 275 / 16

PL 74 / 17 65 / 15 40 / 8 34 / 9 213 / 12

CV 307 / 71 306 / 69 359 / 72 295 / 76 1267 / 72

Total 430/25 441/25 498/28 386/22 1755/100

Os resultados quantitativos revelaram que, nas comunidades mais isoladas,
Cinzento e Sapé, a variante CV, considerada a mais antiga, é favorecida apenas em
Sapé, com 76%. Em Cinzento, a frequência desta variante reflete a percentagem do
cômputo geral dos dados, 72%. Nas demais comunidades, embora desfavorecida, o
percentual da CV fica próximo à média de uso dessa variante no dialeto aqui
analisado.

O PL é favorecido, embora discretamente, nas comunidades em que há maior
contato com outros dialetos, seja pela saída de seus membros em busca de trabalho
(Helvécia, com 17%), seja pela interferência do turismo (Rio de Contas, com 15%).

A última variante, o SN, é favorecida nas comunidades em que o PL é menos
frequente, em Cinzento e em Sapé, o que lhe confere o caráter de substituto do PL.

Embora a variável faixa etária não tenha sido considerada relevante pelo
VARBRUL, é interessante analisar os percentuais referentes a seu uso, a fim de se

12 Uma análise mais detalhada das características históricas e socioeconômicas de cada comunidade
pode ser encontrada no capítulo 2 deste livro.
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apresentar mais um argumento para a hipótese de que o contato multilguístico
favoreceu a implementação da CV na realização do ODA.
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Figura 3 - Distribuição das variantes segundo a faixa etária no dialeto rural afro-brasileiro

Como demonstra a Figura 3, a CV apresenta um comportamento bastante
equilibrado em todas as faixas etárias. Se, por um lado, isso não aponta para
mudança em curso, por outro, revela que essa variante já está estratificada na
comunidade há bastante tempo. Esse comportamento, aliado ao fato de não haver
ocorrência de CL, mostra que, na situação de contato, os falantes perderam o CL,
uma variante [+marcada] para caso, e passaram a utilizar uma variante neutra, a
CV, um comportamento bastante comum em situação de transmissão linguística
irregular (cf. capítulo 3 deste livro).

Percebe-se ainda que, no dialeto analisado, o PL foi adquirido posteriormente,
tendo em vista a baixa frequência na faixa 3, com 8%, que aumenta nas duas
outras faixas para 14%. A frequência do SN diminui à medida que a idade dos
falantes diminui. O comportamento desses dois fatores parece apontar para a
substituição do SN pelo PL, bem como para a entrada posterior do PL nesse dialeto.

No dialeto urbano paulista (DUARTE, 1986), o uso do PL apresenta o mesmo
comportamento encontrado na análise do corpus desta pesquisa: é mais frequente
entre os jovens e decresce à medida que aumenta a faixa etária.

17.4  Conclusão

Este trabalho, norteado pela hipótese de que a introdução de novas estratégias
de realização do ODA se deva ao contato linguístico existente durante o período
de colonização, apresentou dados que mostam que a CV foi a variante eleita pelos
falantes na situação de contato linguístico, portanto, a variante mais antiga no
dialeto rural afro-brasileiro. O equilíbrio no percentual de frequência dessa variante
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em todas as faixas etárias — 73% na faixa 1, 70% na faixa 2, e 74% na faixa 3 —
confirma tal hipótese. O PL, inicialmente considerada uma estratégia crioulizante,
mostrou-se inovadora, tendo em vista sua baixa frequência na faixa 3, com 8%, e
seu aumento nas faixas 1 e 2. A sua trajetória pode ser assim descrita:
(i) aparece, na faixa 3 com frequência de 80%, sendo favorecido em construções

complexas e com o traço [+animado];

(ii) sua frequência aumenta na faixa 2 em contexto também complexo, que não
apresenta restrição de traço de animacidade;

(iii) sem marca de caso e sem especificidade de traço semântico, passa a ocorrer
em estruturas não complexas, em que é argumento interno do verbo com
papel temático de tema, e sem restrição de animacidade: V+OD(SN) e
V+OD+SP.

Não se pode esquecer que a CV é a variante mais realizada, independen-
temente do traço de animacidade de seu antecedente. Embora tenha se proposto
uma trajetória para o PL, sua frequência ainda é bastante baixa.
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