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10  A negação sentencial

Rerisson Cavalcante*

Este capítulo trata da expressão da negação sentencial em uma variedade
específica do português brasileiro (PB), o dialeto de comunidades rurais isoladas,
constituídas majoritariamente por afrodescendentes.1 No PB contemporâneo,
coexistem três padrões de negação sentencial, de acordo com a posição em que a
partícula negativa aparece em relação ao sintagma verbal (VP): um primeiro padrão,
pré-verbal [Não VP], conforme (1); um segundo padrão, em que ocorrem dois
marcadores, um em posição pré- e outro pós-verbal [Não VP não], conforme (2); e
um terceiro padrão, pós-verbal [VP não], como em (3):
(1) Não sei o nome dela. [Não VP]

(2) Não sei o nome dela não. [Não VP não]

(3) Sei o nome dela não. [VP não]

O objetivo principal deste capítulo é a identificação de aspectos linguísticos
e discursivos, além de sociais, que condicionam o uso da negação no dialeto
examinado, bem como de restrições sintáticas à ocorrência das variantes. O texto
está organizado da seguinte forma: na seção 10.1, apresento os aspectos
metodológicos da pesquisa; na seção 10.2, a descrição e análise quantitativa dos
dados em função dos aspectos linguísticos examinados; e na seção 10.3, do ponto
de vista dos aspectos sociais. Por fim, na seção 10.4, apresento as conclusões.

10.1  Metodologia

Esta pesquisa foi realizada de acordo com a metodologia de base estatística
desenvolvida pela Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1983 [1972a]). O corpus
utilizado é constituído por entrevistas informais com membros de três comunidades

* Meus agradecimentos a Ilza Ribeiro e Jacyra Mota, respectivamente orientadora e co-orientadora
da dissertação de Mestrado de que esse trabalho se origina.

1 Uma análise mais ampla da negação sentencial no português brasileiro se encontra em Cavalcante
(2007).
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afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia: Cinzento (no Município de Planalto),
Sapé (no Município de Valença) e Barra e Bananal (no Município de Rio de Contas).2

O recorte do corpus é constituído por dezoito entrevistas, seis de cada comunidade,
realizadas com informantes naturais da localidade. Os informantes são distribuídos
por sexo e por três faixas etárias, a saber: a faixa 1, com informantes entre 20 e 40
anos; a faixa 2, entre 41 e 60 anos; e a faixa 3, com mais de 60 anos.3

10.2  Descrição dos dados: aspectos linguísticos

Em um total de 2.026 sentenças levantadas do corpus, a negativa pré-verbal
[Não VP] ocorre com uma frequência de 66%. Já a estrutura com dois marcadores
negativos, [Não VP não], corresponde a 28% dos dados, e a negativa pós-verbal
[VP não] a apenas 6%, conforme números da Tabela 1.4

Tabela 1 - Distribuição das construções negativas no corpus

[NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL

Ocorrências 1343 568 115 2026

Frequência 66% 28% 6% 100%

Resultados de trabalhos sobre outras variedades do PB (RONCARATI, 1996;
FURTADO DA CUNHA, 1996; CAMARGOS, 2000; ALKMIM, 2002; SOUZA, 2004
confirmam que a negativa pré-verbal é a estratégia que ocorre majoritariamente.
Entretanto, a comparação dos números de ocorrências e porcentagens mostra que
o perfil da formação demográfica e histórica das comunidades se reflete na difusão
das variantes.

2 Para uma maior informação sobre as comunidades analisadas, ver o capítulo 2 deste livro.
3 A metodologia de constituição dos corpora das localidades estudadas é apresentada no capítulo 5.
4 Os advérbios e quantificadores negativos do tipo nada, ninguém, nenhum(a) e nunca não foram

tratados como marcadores de negação, uma vez que possuem o traço negativo como secundário
em relação a outras funções que desempenham, além de manifestarem outras propriedades
sintáticas distintas do NÃO. Dessa forma, sentenças como (i) e (ii), abaixo, foram consideradas
como casos de [Não VP] e [Não VP não], respectivamente.
(i) [Não VP]

(a) (...) sei lá, num tava sentino quase nada também. (RC-04)
(b) poque num conhecia ninguém. (RC-24)
(c) num teve confusão nenhuma. (RC-05)

(ii) [Não VP não]
(a) Ela levô um dia lá no hospital, mas num teve nada não. (RC-13)
(b) num vi nada não. (RC-24)
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A negação pré-verbal [Não VP] apresenta frequências maiores em dialetos de
comunidades com perfil demográfico mais complexo e sem um histórico de forte (e
prolongado) contato linguístico e sem isolamento, como as capitais Fortaleza, Natal,
Belo Horizonte e a cidade mineira de Mariana.5 A frequência, por outro lado, cai nas
localidades isoladas e em que o contato linguístico foi predominante e prolongado,
como Pombal, Helvécia6 e as três comunidades investigadas neste trabalho.

No primeiro caso, os percentuais da negativa pré-verbal oscilam entre 77%
e 88%, enquanto nas outras comunidades esses números ficam entre 64% e 66%,
como pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2 - Frequência de [Não VP] versus perfil das localidades

PERFIL DAS COMUNIDADES COMUNIDADES [NÃO VP]

Comunidadesnão marcadas etnicamente Natal 88,6%

Fortaleza 77%

Belo Horizonte 70%

Mariana 77,1%

Comunidades de origem afro estudadas
na pesquisa Cinzento, Sapé, Rio de Contas 66%

Outras comunidades de origem afro Helvécia 66,9%

Pombal 64,2%

A seguir, apresento os resultados quantitativos de cada um dos fatores
investigados nos dados das comunidades aqui analisadas.

10.2.1  Negação sentencial e tipo de frase

Nesta primeira variável explanatória, examino a distribuição das sentenças
negativas pelo tipo de frase em que ocorrem, considerando três possibilidades: se
a oração negativa ocorre em um contexto de resposta; em um contexto de não
resposta ou como pergunta, conforme descrito a seguir:
(i) frase dada como resposta a uma pergunta direta, entendida como resposta a
uma pergunta polar (yes/no-question)
(4) Respostas a pergunta polar

(a) E ela costuma ir?

Num gosta muito de ir im festa não...(SP-04)

5 Os dados de Fortaleza são de Roncarati (1996); os de Natal são de Furtado da Cunha (1996); os
de Belo Horizonte, de Camargos (2000), e os de Mariana, de Alkmim (2002).

6 Os dados de Pombal são de Alkmim (2002), e os de Helvécia, de Souza (2004).
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(b) E demora muito pa descê, não? Ô vai esperano secá, não?

Não. Demora não... (SP-04)

(ii) frase usada como pergunta, aí enquadrados casos de perguntas polares e
perguntas-QU7

(5) Perguntas

(a) Eu vi, vai, vai, vai... E o rapaz tamém, é noivo não? (SP-09)

(b) Tem...  Num viu onte ali na venda o tanto de mulhé que tinha, não? (SP-01)

(iii) e frases que não funcionam como resposta direta nem como pergunta,
denominadas genericamente de não resposta.

(6) Não resposta

(a) Aí ela pegô esse carajé, por causa de me dá todim p’eu comê, pegô e num
dividiu. (SP-05)

(b) Aí nós... aí agora nós ficô na praça, assim camiano pra lá e prá cá, nós
num parava não... (CZ-01)

Na delimitação dessa variável, foi importante a hipótese de que o contexto de
respostas curtas e/ou de respostas diretas seria um favorecedor do uso da negativa
pós-verbal [VP não]. Tal ideia é apontada, mesmo impressionisticamente, por muitos
pesquisadores (RONCARATI, 1996; FURTADO DA CUNHA, 1996, 2001). Furtado
da Cunha (1996) defende que a “negação dupla” é usada para recusar oferta ou sugestão,
ou para rejeitar uma asserção previamente mencionada ou pressuposta pelos
interlocutores. Desse modo, a partícula de negação pós-verbal introduziria informação
preposicional nova, “mas para negar informação já presente no discurso ou ao menos
compartilhada por falante e ouvinte pelo conhecimento de mundo” (p.173).

A variável tipo de frase foi selecionada pelo VARBRUL como a mais importante
no condicionamento da realização da negação sentencial. Os resultados percentuais
e os pesos relativos, apresentados na Tabela 3, mostram que as negativas em que
aparece uma partícula de negação em posição pós-verbal, ou seja, [Não VP não] e
[VP não], se comportam de maneira oposta a [Não VP] com relação a essa variável.

7 Perguntas-QU são aquelas em que aparece um pronome interrogativo, que funciona como uma
variável a que a resposta deve fornecer uma especificação. Uma pergunta polar não apresenta
pronome interrogativo e exige a confirmação ou refutação do conteúdo proposicional da sentença,
em geral, por partículas assertivas com sim e não:

(i) — Quem você viu com Maria na festa?
— (Eu vi) João.
[Quem = João]

(ii) — Você viu João na festa com Maria?
— Sim / Não / Vi.
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Tabela 3 - Tipo de frase e tipo de negativa sentencial

TIPO DE FRASE [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL
% P.r. % P.r. % P.r.

Não resposta 73 .55 24 .46 2 .43 1687

Pergunta 50 .46 40 .59 10 .62 52

Resposta a yes/no question 28 .24 47 .68 25 .83 287

Nível de significância: .000 para [Não VP], .008 para [Não VP não], .005 para [VP não].

Enquanto a variante pré-verbal [Não VP] é favorecida pelo contexto de não
resposta e desfavorecida por respostas diretas e perguntas, as duas outras variantes
[Não VP não] e [VP não] são favorecidas pelo contexto de respostas, principalmente,
e pelo de perguntas, sendo desfavorecidas pelo de não respostas. Esses resultados
são confirmados pelo trabalho de Souza (2004), com dados de Helvécia, outra
comunidade isolada de origem africana do interior da Bahia (Município de Nova
Viçosa).

Apesar de o contexto de perguntas aparecer como favorecedor das negativas
com não final, estas mesmas negativas não ocorrem no corpus em perguntas-QU,
mas somente em perguntas polares, conforme exemplos em (7).
(7) (a) Tu já foi não? (CZ-09)

(b) Ah, se ocê... Tu faz jarro dento de casa não? (CZ-09)

(c) Ah! O povo de Lula que se exibe?

É. Os eleitô dele que se exibe. Parece que vai até dá um bom... presidente,
né? Tá dano aí comida aí aos... Tu viu na televisão não? (SP-01)

A ausência das negativas [Não VP não] e [VP não] em perguntas-QU no
corpus pode indicar que essas construções são agramaticais nesse contexto. A
comparação dos exemplos em (9-10) com (8) mostra que elas têm, no mínimo,
uma gramaticalidade duvidosa.
(8) (a) O que foi que ele não fez?

(b) Por que ele não saiu de casa?

(c) Que horas você não está ocupado?

(9) (a) ?*O que foi que ele não fez não?

(b) ?*Por que ele não saiu de casa não?

(c) ?*Que horas você não está ocupado não?

(10) (a) ?*O que (foi que) ele fez não?

(b) ?*Por que ele saiu de casa não?

(c) ?*Que horas você está ocupado não?

O Quadro 1 resume a ação da variável tipo de frase.
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TIPO DE NEGATIVA FAVORECIDA POR DESFAVORECIDA POR AGRAMATICAL EM

[Não VP] não resposta perguntas e
respostas diretas ——

[Não VP não] perguntas e
[VP não] respostas diretas não resposta perguntas-QU

Quadro 1 - Resumo da atuação da variável tipo de frase sobre as negativas

De um modo geral, os resultados confirmam que [Não VP] é uma estrutura
não marcada, usada em contextos de negação de uma declaração; já [Não VP não]
e, principalmente, [VP não] estão ligadas a contextos de respostas diretas, em que
se expressa não apenas a negação da própria sentença, mas de pressupostos ativados,
por um interlocutor, numa situação de diálogo (GIVÓN, 1984; RONCARATI, 1996).

10.2.2  Negação sentencial e tipo de oração

A variável tipo de oração leva em conta o tipo ou a função da oração em que
a negação aparece. Os resultados do VARBRUL apontam esse grupo de fatores
como o segundo mais importante no condicionamento da negação, pois foi o
segundo fator selecionado para [Não VP não] e [VP não] e o terceiro para [Não
VP]. As orações foram classificadas em oito tipos, descritos abaixo:
(11) Absoluta

(a) Num sei não. (SP-01)

(b) Num saiu nenhum ainda não. (SP-01)

(c) Hum... Era muntcho boa não. (SP-01)

Principal

(d) Aí ficô lá, num sei se interno... (RC-04)

(e) Ieu num sei... do... ieu num sei do quê qu’ele tá trabaiano lá não... (RC-04)

(f) que é umas rosas feita assim... num sei se é de papel, sei que que é não...

Coordenada “livre”8

(g) ... a gente num vamo de carro, a gente vamo... vamo montado... (RC-05)

(h) ... e dexo aí mesmo... num levo pra lá não. (CZ-05)

(i) Guenta não! A terra aqui é muito ININT (RC-08)

Coordenada introduzida por conjunção

(j) É, tem gente que continua, moço! Mas aí é num tá mais estimano a vida,
né? (RC-08)

8 Ao longo do texto, por questões de comodidade e de facilidade mnemônica, a coordenada não
introduzida por conjunção será chamada de coordenada livre.
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(k) ... num quero ir. Mas eu num qué, não. (RC-05)

(l) Ele nunca que chega, assim, de uma vez, e estraga não (CZ-04)

Substantiva

(m) A gente ficô assim... pensano que num ia voltá estudá, né? (CZ-01)

(n) É, eu acredito que a metade num volta não... (CZ-01)

Adverbial

(o) Quando eu num tava aqui, minha irmã cozinhava... (CZ-08)

(p) Ensina. Se a pessoa num entendê uma coisa... (SP-01)

Relativa

(q) ... tem um período de tempo qu’eu num viajei não. (CZ-03)

(r) Chega lá compra o ingresso que num tem e só que já era mais, né? (CZ-08)

Causal / explicativa9

(s) ... poque tamém o terreno num dá pra fazê direto, né? (RC-26)

(t) Vai vê que já [criaro] estrada pra lá, poque num tinha estrada de carro po
Paramirim não. (RC-26)

(u) Aí ela chegava na sala com a cara feia, que num gostava. (SP-01)

As porcentagens e os pesos relativos apresentados na Tabela 4 mostram que a
estrutura [Não VP] é favorecida por todos os tipos de sentenças encaixadas, e [Não VP
não] por todas as matrizes. Já [VP não] é favorecida apenas por dois tipos de matrizes.

Tabela 4 - Tipo de oração e tipo de negativa sentencial

TIPO DE ORAÇÃO [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL
% P.r. % P.r. % P.r.

Absoluta 26 .27 37 .52 36 .89 118

Principal 69 .48 30 .53 1 .22 319

Coordenada assindética 60 .48 32 .53 7 .64 913

Coordenada sindética 66 .45 33 .58 1 .20 249

Substantiva 77 .60 23 .45 —— —— 86

Adverbial 100 —— —— —— —— —— 112

Causal / explicativa  85 .69  15 .33 —— —— 154

Relativa 90 .81 10 .21 —— —— 73

Nível de significância: .000 para [Não VP], .008 para [Não VP não], .005 para [VP não].

9 Ao invés de serem classificadas, respectivamente, como coordenadas introduzidas por conjunções e
como encaixadas adverbiais, as orações explicativas e causais foram agrupadas em uma categoria à
parte. Essa decisão teve o objetivo de prevenir o enviesamento dos dados que poderia ocorrer, uma
vez que os critérios para distinguir os dois tipos de oração não são nítidos em português,
principalmente com dados de fala.
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Negativa pré-verbal [Não VP]
A negativa pré-verbal ocorre majoritariamente nas orações encaixadas: é

categórica nas sentenças adverbiais (100% dos dados) e tem frequências de 90%,
85% e 77% nas relativas, causais e substantivas, respectivamente. Os valores dos
pesos relativos são: de .81 em relativas, de .69 em causais  e de .60 em substantivas.

Entre as sentenças matrizes, por outro lado, [Não VP] sofre um leve
desfavorecimento por parte das coordenadas e das principais, mas parece ser
fortemente desfavorecida pelas orações absolutas. Os números dos pesos relativos
são de .48 em principais e coordenadas livres e de .45 nas coordenadas introduzidas por
conjunções. Já nas absolutas, o peso relativo de [Não VP] é de apenas .27.

Negativa pré- e pós-verbal [Não VP não]
A negativa [Não VP não] também se comporta de modo oposto à pré-verbal.

É desfavorecida por sentenças encaixadas, como mostram os pesos relativos de .21
para as relativas, de .33 para as causais e de .45 para as substantivas. Além disso, a
construção não foi documentada no corpus para as orações adverbiais.

As sentenças matrizes, por outro lado, aparecem como um contexto de
favorecimento da negativa [Não VP não], que obteve peso relativo de .58 nas
coordenadas introduzidas por conjunção, de .53 nas principais e nas coordenadas livres e
de .52 nas absolutas.

Em resumo, sentenças encaixadas favorecem [Não VP] e desfavorecem [Não
VP não], enquanto matrizes desfavorecem [Não VP] e favorecem [Não VP não].

Negativa pós-verbal [VP não]
A negativa pós-verbal [VP não] se comporta de maneira apenas parcialmente

semelhante a [Não VP não]. Apesar de também ser desfavorecida por sentenças
encaixadas, [VP não] não é favorecida por todos os tipos de matrizes, como [Não
VP não] o é. A negativa final recebe um incremento por parte das coordenadas livres
e, principalmente, pelas absolutas, como mostram os pesos relativos de .64 e .89,
respectivamente. Já as principais e as coordenadas iniciadas por conjunção aparecem
desfavorecendo fortemente a variante, conforme os pesos de .22 e .20.

O tipo de oração indica ainda a existência de contextos sintáticos em que
[VP não] não ocorre no corpus examinado. A construção não é encontrada em
frases encaixadas de nenhum tipo, sejam subjetivas, adverbiais, causais ou relativas.
Esse é mais um aspecto que distingue [VP não] de [Não VP não], pois, com
exceção das adverbiais, a última é somente desfavorecida nesses contextos, mas
ainda assim ocorre com frequências que variam entre 10% e 23%. O Quadro 2
resume a atuação dessa variável sobre a negação.
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TIPO DE NEGATIVA FAVORECIDA POR DESFAVORECIDA POR AGRAMATICAL EM CATEGÓRICA EM

[Não VP] encaixadas matrizes —— encaixadas
adverbiais

[Não VP não] todas as encaixadas encaixadas ——
matrizes adverbiais

[VP não] matrizes matrizes principais todas as ——
absolutas e e iniciadas encaixadas
coordenadas livres por conjunção

Quadro 2 - Resumo da atuação da variável tipo de oração

10.2.3  Negação sentencial e realização dos argumentos verbais:
complementos verbais

Nesta e na próxima subseção, apresento os resultados das variáveis ligadas
ao tipo de realização dos argumentos verbais. As variáveis tipo de sujeito e tipo de
complemento verbal buscam contrapor a realização versus a não realização dos
argumentos verbais, entendendo que a omissão desses está ligada à possibilidade
de já terem sido mencionados anteriormente. Além disso, essas variáveis levam
em consideração também a posição em que o argumento é realizado e a natureza
da não realização. Dessa forma, com relação ao complemento verbal, os dados
foram assim classificados:
(i) complemento realizado in situ, quando o constituinte em função de objeto do
verbo está em posição pós-verbal.
(12) (a) Eu num tenho dinhêro, (SP-12)

(b) Eu nem sei... num sei a idade dele não! (RC-13)

(c) Não. Dá muito trabalho não! (SP-06)

(ii) complemento topicalizado ou anteposto, quando o objeto do verbo aparece movido
para a posição inicial da sentença ou simplesmente para uma posição à direita de
sujeito e verbo.10

(13) (a) Na de Bom Jesus mesmo, nós num foi. (CZ-08)

(b) ... mas com o arame eu num preocupo não. (CZ-06)

(c) ... dinhêro eu num tinha. (CZ-11)

(iii) complemento não realizado, que se trata do objeto que ocorre nulo ou por já
ter sido mencionado no discurso ou por ser recuperável pelo contexto, representado
nos exemplos por Ø.

10 A segunda possibilidade, contudo, é citada apenas como uma possibilidade lógica, uma vez que
não foram registrados casos de ordem SOV no corpus.
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(14) Complemento nulo

(a) Ah! Rita foi lá em cima levá um pessoar, aí... tinha uns rapaz lá, mas eu
num conheci Ø. (RC-24)

(b) E porque que lá se chama Rapa Tição, cê sabe?

É... Eu num sei Ø não... (SP-12)

(c) Vai Ø não.... Vai Ø não. (SP-12)

(iv) complemento não projetado, que corresponde aos casos de verbos intransitivos,
que não possuem complemento a ser projetado, ou de transitivos usados
intransitivamente.11

(15) Complemento não projetado

(a) Trabaio. Agora que eu num tava... qui eu num trabaiei Δ poque eu tava
doenti... (RC-04)

(b) ... num existia isso aí tamém não. (RC-05)

(c) Aí ININT o osso de cá é mais duro... Eu corro Δ não. (SP-01)

A variável tipo de complemento foi selecionada pelo VARBRUL como o quinto
fator mais importante para a realização de [Não VP] e como o sexto para a [Não VP
não], mas não foi selecionada para [VP não]. Os valores da Tabela 5 mostram que
as negativas [Não VP] e [Não VP não] apresentam igualmente uma distribuição
oposta.

Tabela 5 - Realização do complemento verbal e tipo de negativa sentencial

TIPO DE COMPLEMENTO VERBAL [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL

% P.r. % P.r. % P.r.

Realizado in situ 72 .54 25 .47 3 — 1093

Topicalizado 80 .70 20 .36 — — 41

Não-realizado / nulo (Ø) 57 .44 32 .54 11 — 705

Não-projetado 62 .42 33 .56  5 — 168
(verbo intransitivo)

Nível de significância: .000 para [Não VP], .008 para [Não VP não].

A negativa [Não VP] é favorecida pela realização lexical do complemento,
seja in situ ou topicalizado, como mostram os pesos relativos de .54 e .70,
respectivamente, e é desfavorecida pelo complemento nulo ou complemento não
projetado, com pesos de .44 e .42.

11 O símbolo Δ representa a inexistência do complemento, em oposição a Ø, que representa a sua
omissão.
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Por outro lado, complementos nulos e não projetados favorecem levemente
[Não VP não], com peso de .54 e .56, respectivamente. Já os complementos
realizados desfavorecem essa variante, principalmente os topicalizados, que têm
peso de .36 enquanto os in situ têm .47.

Embora tenha sido descartado para [VP não], esse fator traz uma importante
informação sobre essa construção, pois aponta para um possível contexto de restrição
à sua ocorrência. Nos dados das três comunidades, não há casos de [VP não] com
o complemento topicalizado, o que pode indicar mais um contexto de agramati-
calidade desse tipo de negativa, como mostram os exemplos em (16), criados como
teste de gramaticalidade:12

(16) (a) ??Esse livro eu comprei não.

(b) ??Com o arame eu preocupo não.

(c) ??Feijão eu gosto não.

(d) ??Show de Ivete eu vi não.

(d) ??Esse ladrão o policial prendeu não.

10.2.4  Negação sentencial e realização dos argumentos verbais:
sujeito

Com relação à variável tipo de sujeito, foram consideradas quatro possi-
bilidades:
(i) sujeito realizado anteposto, que corresponde aos dados em que o sintagma que
exerce a função de sujeito está realizado foneticamente em posição pré-verbal.
(17) Sujeito realizado anteposto ao verbo

(a) ... pode dizê que eu num conheço ga... (CZ-26)

(b) Eu num fiquei muito tempo não. (CZ-26)

(c) ... você vai com a menina hoje não. (SP-05)

(ii) sujeito realizado posposto, ou seja, sujeito realizado foneticamente em posição
à direita do verbo.
(18) Sujeito realizado posposto ao verbo

(a) ... num vai duas pessoa... (SP-01)

(b) Num saiu nenhum ainda não. (SP-01)

(iii) sujeito nulo referencial, que é o caso em que o sujeito temático é omitido em
razão da sua recuperabilidade pela morfologia e pelo contexto linguístico.

12 Versões dessas mesmas frases, com a presença do marcador negativo pré-verbal, estão presentes
no corpus.
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(19) Sujeito nulo referencial (Ø)

(a) ... quano Ø num queria estudá, eu saía. (SP-01)

(b) Ø Num sei não. (SP-01)

(c) Ah, num fala não, que... Ø Fala não. (SP-05)

(iv) e sujeito nulo expletivo, que corresponde aos casos de construções existenciais
ou com verbos que indicam fenômenos atmosféricos, que não possuem sujeito
temático.
(20) Sujeito nulo expletivo (Δ)

(a) Se Δ num chovê, num nasce. (SP-09)

(b) Mas Δ num tinha não. (CZ-26)

(c) Δ Tem não. (CZ-11)

Esse fator foi selecionado como o terceiro mais relevante para [VP não],
sendo descartado pelo VARBRUL para os outros padrões de negação.

De um modo geral, com relação ao tipo de realização do sujeito, as negativas se
comportam de modo paralelo13 à realização do complemento verbal, com [VP não]
sendo favorecida por sujeitos nulos tanto referenciais quanto expletivos, que apresentam,
ambos, o peso relativo de .66, e é desfavorecida pela sua realização lexical em posição
pré-verbal, que tem peso de .31, como se pode verificar na Tabela 6.

Tabela 6 - Realização do sujeito e tipo de negativa sentencial

TIPO DE REALIZAÇÃO DO SUJEITO [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL

% P.r. % P.r. % P.r.

Realizado 70 —- 28 — 2 .31 879

Realizado posposto 69 —- 31 — — — 29

Nulo referencial (Ø) 61 — 30 — 9 .66 875

Nulo expletivo (Δ) 68 — 22 — 10 .66 213

Nível de significância: .005 para [VP não].

A realização do sujeito fora de sua posição “típica”, pré-verbal, parece, a
princípio, ser um contexto de restrição à ocorrência de [VP não]: assim como não
há exemplos no corpus de [VP não] com complemento topicalizado, não há dados
dessa construção com sujeito posposto.

A posposição parece ser possível pelo menos com verbos inacusativos (e
parece até mesmo bastante natural), principalmente quando o sujeito é um Item
de Polaridade Negativa (nada, ninguém, nenhum), conforme exemplos em (21).

13 A comparação não se dá diretamente com relação a [VP não], uma vez que o tipo de complemento
não foi selecionado para essa negativa, mas entre [VP não] e [Não VP não], estruturas em que há
um marcador negativo em posição final, versus [Não VP].
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(21) (a) Veio ninguém não.

(b) Aconteceu nada não

(c) ? Chegou o menino não

Dois fatores podem ter contribuído para a ausência de dados como em (21) no
corpus: (i) a própria baixa ocorrência de sujeitos pospostos de qualquer tipo, que se
restringiu a 19 casos; (ii) e a não ocorrência de Itens de Polaridade Negativa como
sujeitos pospostos mesmo com os outros tipos de negativas, [Neg V] e [Neg V neg].

O Quadro 3 resume a atuação das variáveis tipo de sujeito e tipo de complemento.

TIPO DE NEGATIVA FAVORECIDA POR DESFAVORECIDA POR AGRAMATICAL EM

[Não VP] complemento realizado  complemento nulo ——
in situ ou topicalizado  e não projetado

[Não VP não] complemento nulo complemento realizado ——
e não projetado in situ ou topicalizado

[VP não] sujeito nulo referencial sujeito realizado complemento
e expletivo topicalizado

Quadro 3 - Resumo da atuação das variáveis tipo de sujeito e tipo de complemento

10.2.5  Negação sentencial e realização fonética
da partícula pré-verbal

Outra variável linguística examinada foi a realização fonética da partícula
pré-verbal de negação. Nessa posição, o marcador negativo pode ser pronunciado
como não e como num.14 Os números da Tabela 7 mostram que a forma num é
quase categórica nessa posição na variedade estudada, ocorrendo com uma média
de 96% dos dados.

Tabela 7 - Realização fonética da partícula negativa pré-verbal nas três comunidades

REALIZAÇÃO LOCALIDADES TOTAL
FONÉTICA CINZENTO SAPÉ RIO DE CONTAS

num 754 94,36% 620 97,79% 428 99,07% 1802 96,62%

não 45 5,63% 14 2,2% 4 0,92% 63 3,37%

14 O não pode ocorrer, também, como uma simples consoante nasal [n] diante das formas verbais
“é” e “era”, como em (i) e (ii). Esses casos foram excluídos da análise, uma vez que atendem a um
condicionamento mais lexical do que sintático ou fonético-fonológico: aparecem apenas com
essas duas formas do verbo ser. Ocorrências como (iii) são agramaticais.
(i) Né não!
(ii) N’ era nada não.
(ii) * N’empata não.
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Os resultados de outros trabalhos mostram que a forma num é, provavelmente,
a forma vernácula do PB. É a mais recorrente em vários dialetos documentados, e
sua frequência ainda aumenta à medida que a variedade demonstra menos influência
da norma escrita e da escolarização: tem frequência de 59% em Belo Horizonte
(RAMOS, 2002), 86% em João Pessoa (MATA, 1999) e 97% nos dados das
comunidades rurais da Bahia aqui analisados.

Essa variável foi selecionada como a segunda mais relevante para [Não VP]
e como a quarta para [Não VP não].15 As negativas [Não VP] e [Não VP não]
voltam a apresentar comportamentos opostos. Os números da Tabela 8 mostram
que a forma não favorece fortemente a negação pré-verbal [Não VP] e desfavorece
[Não VP não], com os pesos relativos bastante expressivos de .72 e . 29, respecti-
vamente.

Tabela 8 - Realização fonética do NÃO pré-verbal e tipo de negativa sentencial

FORMA FONÉTICA [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] TOTAL

% P.r. % P.r.

não 87 .72 13 .29 63

num 71 .49 29 .51 1802

Nível de significância: .000 para [Não VP], 008 para [Não VP não].

As duas construções, aparentemente, não se mostram tão sensíveis à forma
num, como se pode perceber pela proximidade dos pesos relativos de .50. A análise
de cada construção separadamente, porém, indica um desfavorecimento de [Não
VP] com a forma num, já que a frequência da construção cai de 87% com não para
71%, o mesmo ocorrendo com o peso relativo, que vai de .72 para .49. Por outro
lado, há um favorecimento de [Não VP não] pela forma num, pois há um aumento
da frequência de 13% com não para 29% com num e do peso relativo de .29 para .51.

10.3  Atuação dos aspectos sociais

Quatro variáveis sociais foram investigadas nesta pesquisa: (i) faixa etária
dos informantes; (ii) sexo; (iii) nível de escolaridade e (iv) estada fora da comunidade
por um período mínimo de seis meses. A única variável selecionada pelo VARBRUL
como relevante no condicionamento da negação foi a estada fora da comunidade,
que foi considerado o quarto aspecto mais importante para a realização de [Não
VP] e o segundo para [Não VP não], mas foi descartado para [VP não].

15 Note-se que esse grupo de fatores não se aplica a [VP não], uma vez que, nessa construção,
inexiste um marcador pré-verbal.
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Esta variável está relacionada com a importância que o contato com outros
dialetos pode ter para a implementação de uma dada variante linguística. Avalia,
assim, se há alterações no uso das negativas em função de o falante ter permanecido
por algum tempo em contato direto com outra(s) variedade(s) linguística(s),
principalmente urbana(s).

Os números percentuais e os pesos relativos indicam que a realização da
variante pré-verbal [Não VP] aumenta entre aqueles que já passaram seis meses
ou mais fora da comunidade e diminui entre os que nunca saíram, como mostra a
Tabela 9. O oposto ocorre com [Não VP não]. Em outras palavras, a ocorrência da
variante [Não VP] é favorecida pelo deslocamento e desfavorecida pela permanência
na localidade; e [Não VP não] é desfavorecida pelo deslocamento da localidade e
favorecida pela permanência.

Tabela 9 - Deslocamento da comunidade e tipo de negativa sentencial

ESTADA FORA DA COMUNIDADE [NÃO VP] [NÃO VP NÃO] [VP NÃO] TOTAL

% P.r. % P.r. % P.r.

Sim 73 .57 22 .43 5 — 947

Não 60 .44 34 .56 6 — 1079

Nível de significância: .000 para [Não VP] e .008 para [Não VP não].

As variáveis sexo e nível de escolaridade, embora não tenham sido selecionadas
pelo VARBRUL como relevantes para a realização da negação, apresentam, com
relação aos números percentuais, um perfil semelhante ao da atuação do desloca-
mento. Ou seja: a variante [Não VP], considerada padrão, tem um pequeno aumento
da frequência com os fatores que apontam para um maior contato com outras
variedades linguísticas: o sexo masculino16 (5% de aumento) e o contato com a
escolarização (aumento de 11%).17 Por outro lado, a variante [Não VP não] é
favorecida pelos fatores que indicam um perfil conservador: o sexo feminino e a
não escolarização. Para [VP não], sexo e escolaridade não apresentam variação
percentual significativa. Quanto à variável faixa etária, os números não apontam
para a existência de um processo de mudança em progresso, mas de variação estável,
como pode ser visto na Figura 1.

16 Os homens, por saírem com mais frequência dessas comunidades, por questões de trabalho e
terem, assim, maior contato com outras variedades linguísticas, costumam estar mais próximos
do padrão, como já mostraram outros estudos realizados no âmbito do Projeto Vertentes
(LUCCHESI, 2002a).

17 Os informantes estão distribuídos, quanto à escolaridade, em dois grupos: (i) os que tiveram
algum contato com a escolarização, considerados semialfabetizados e (ii) os que não tiveram
contato algum, sendo analfabetos. Esse perfil se deve à dificuldade de acesso à educação nessas
comunidades, o que minimiza, em verdade, a força desse fator sobre a comunidade e pode ser o
motivo para ele não ter sido selecionado pelo VARBRUL.
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Figura 1 – Faixa etária e tipo de negativa sentencional

O Quadro 4 resume os resultados da atuação das variáveis sociais sobre a
negação.

TIPO DE NEGATIVA DESLOCAMENTO SEXO ESCOLARIDADE FAIXA ETÁRIA

[Não VP] Deslocamento Masculino Semianalfabetos Variação estável

[Não VP não] Permanência Feminino Analfabetos

[VP não] —— —— ——

Quadro 4 - Resumo da atuação das variáveis sociais sobre as negativas

10.4  Conclusões

Os resultados apresentados neste capítulo mostram que o uso das negativas
sentenciais é fortemente condicionado por fatores linguísticos e discursivos. De
um modo geral, foi possível confirmar a intuição de que o uso de [Não VP não] e
[VP não] atende, prioritariamente, a uma função de negação de pressuposições.
Isso se evidencia no favorecimento dessas variantes tanto pelos contextos de
perguntas e respostas diretas, quanto pelo apagamento dos argumentos verbais e pelas
orações matrizes, ao passo que a negativa [Não VP], considerada discursivamente
neutra, é favorecida pelos contextos de não resposta, por orações encaixadas e pela
realização lexical dos argumentos verbais.

Outro resultado importante alcançado pela pesquisa diz respeito à identi-
ficação de contextos sintáticos em que algumas variantes são bloqueadas, ou seja,
situações de agramaticalidade. Como apontado, a negação [VP não] se mostra
agramatical em três contextos: (i) em orações encaixadas de qualquer tipo; (ii) em
orações com complementos topicalizados e (iii) em interrogativas-QU (a negativa
[Não VP não] também é agramatical nesse último contexto).

Testes de gramaticalidade mostram que essas restrições não são válidas apenas
para o dialeto examinado, mas provavelmente para todo o PB. No entanto, a
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identificação das razões para a impossibilidade da ocorrência de [VP não] nesses
contextos requer uma análise formal da gramática do PB que foge aos limites
deste texto.18

Com relação aos aspectos sociais, as variáveis que indicam um maior contato
com outras variedades linguísticas apontam um leve favorecimento da variante
considerada padrão [Não VP] e um desfavorecimento da variante inovadora [Não
VP não]. Por outro lado, [VP não] não é afetada por fatores sociais de nenhum
tipo. Seu condicionamento é exclusivamente linguístico. Com relação à projeção
da variação no tempo, os resultados da variável faixa etária indicam um processo
de variação estável, sem perspectiva de mudança.

18 Em minha dissertação de Mestrado (CAVALCANTE, 2007), além da análise quantitativa mais
detalhada, forneço uma proposta teórica de análise das estruturas negativas [Não VP não] e
[VP não] de acordo com o modelo gerativo.
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