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Resumo: Neste trabalho, apresentaremos alguns dados a respeito da realização do objeto
pronominal acusativo de 3ª pessoa nas variedades de Madri (Cestero Mancera et. al. 2012) e
Montevidéu (Elizaincín s/d). Considerando-se que nas variedades de espanhol em geral
(Campos 1986; Fernández Soriano 1999) e na variedade de Montevidéu (Groppi 1997) os
objetos nulos seriam altamente restringidos, partimos da hipótese de que nas variedades
analisadas essa categoria vazia se restringiria a antecedentes [-determinados; -específicos].
Entretanto, observamos algumas ocorrências de objeto nulo com outros tipos de antecedentes,
o que contraria nossa hipótese e aproxima essas variedades de espanhol de outras variedades
dessa língua, bem como do português brasileiro.
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0. Introdução

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns dados a respeito da expressão do
objeto pronominal acusativo de 3ª pessoa encontrados nas variedades de espanhol de Madri
(Cestero Mancera et. al. 2012) e Montevidéu (Elizaincín s/d), provenientes de entrevistas do
PRESEEA. Essa análise integra a pesquisa de doutorado1 que estamos desenvolvendo, na qual
nos propomos a investigar as tendências de realização dessa função sintática nessas
variedades de espanhol e compará-las ao português brasileiro. O espanhol seria uma língua
em que haveria a necessidade de retomar um antecedente [+específico] pelo clítico
(Fernández Soriano 1999), enquanto os objetos nulos se restringiriam a antecedentes [-
específicos; -definidos] (Campos 1986). Conforme Groppi (1997), a variedade de espanhol de
Montevidéu seguiria essa mesma tendência. Tendo em vista esses trabalhos, nossa hipótese é
de que nas variedades de espanhol de Madri e Montevidéu os objetos nulos estariam
restringidos a antecedentes [-determinados; -específicos]. Investigamos em nossos dados
contextos semânticos, sintáticos e discursivos que poderiam favorecer a expressão do objeto
pelo clítico ou objeto nulo. Temos como referencial teórico a perspectiva biológica de língua
e gramática (Chomsky 1981, 1999, 2001) aliada a aspectos sociolinguísticos (Weinreich et al.
2009). A partir da análise dos dados, observamos a ocorrência de objetos nulos não apenas
quando o antecedente é [-determinado; -específico], mas também quando é [+determinado;
+/-específico] e [+/-humano], contrariando, assim, nossa hipótese. Além disso, verificamos
que esses objetos nulos ocorreram em construções de tópico, com clítico dativo e predicação
secundária. Esses contextos estruturais favoreceriam a ocorrência da elipse do objeto nas
variedades de espanhol do País Basco (Landa 1993, 1995) e de Quito (Suñer e Yépez 1988),
variedades estas em que o objeto nulo é possível com antecedente [+definido]. Sendo assim,
as tendências encontradas em nossos dados nos permitem observar semelhanças entre as
variedades de Madri e Montevidéu e as variedades de espanhol em que a ocorrência dessa

1 Esta pesquisa está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas
Espanhola e Hispano-Americana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Neide Therezinha Maia González. Para a realização dessa pesquisa
recebemos uma bolsa do CNPq, processo nº 146998/2010-3.
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categoria vazia é mais ampla, assim como semelhanças em relação ao português brasileiro
(Cyrino 1996; Kato 2003).

Este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira seção, abordamos a
expressão do objeto acusativo no espanhol em geral e em algumas variedades específicas; a
seguir, apresentamos o referencial teórico; na terceira parte, expomos os dados de nossa
pesquisa e a metodologia de análise; na quarta seção, apresentamos e discutimos alguns dos
dados encontrados e finalizamos com algumas considerações a respeito.

1. O objeto acusativo na gramática do espanhol

Nas variedades de espanhol em geral, para expressar o objeto anafórico em função
acusativa seria necessário que um antecedente [+específico] seja retomado pelo clítico,
enquanto os objetos nulos estariam restringidos a antecedentes [-específicos; -definidos]
(Campos 1986; Fernández Soriano 1999), como se observa nas sentenças em (1).

1a. — ¿Compraste flores?
— Sí, Ø/*las compré.2

1b. — ¿Compraste las flores?
— Sí, las/*Ø compré.

Como no espanhol os sintagmas nominais sem determinante não constituiriam
expressões referenciais (Laca 1999), seria incompatível que esse tipo de sintagma fosse
retomado pelo clítico, que seria considerado um determinante definido (Di Tullio 1997).

Conforme Leonetti (1999), um sintagma nominal encabeçado pelo artigo indefinido
poderia ser retomado por um pronome definido, como em (2b), em que o clítico tem como
referente un caso de corrupción de (2a)3. Devido ao traço semântico de indefinitude desse
artigo, a interpretação mais natural dos sintagmas que encabeça tenderia a ser [-específica].

2a. Han denunciado un caso de corrupción en el juzgado nº 3.
2b. Parece que lo ha descubierto un periodista.

A partir desses trabalhos, é possível observar que o fato de o sintagma nominal estar
encabeçado por um determinante definido ou indefinido, cuja interpretação seja [+específica]
ou [-específica], parece possibilitar e requerer a presença do clítico em espanhol. Por outro
lado, quando se trata de um sintagma nominal sem determinante, teríamos o objeto nulo4.

Além disso, quando o antecedente está em posição de tópico, seria necessário um
clítico que o retome, clítico este que na análise de Groppi (1997, 2009) corresponde ao
argumento do verbo. Em (3) o antecedente constitui uma entidade [+específica] e [+humana],
o que tornaria a sentença agramatical em espanhol na ausência do pronome, como em (3b)5.

2 Exemplo extraído e adaptado de Campos (1999: 1530).
3 Os exemplos em (2) foram extraídos de Leonetti (1999: 838).
4 No entanto, segundo Brucart (1999: 2803), se o objeto direto [-específico] expressa partitividade, seria possível
tanto a elipse do objeto quanto sua retomada pelo clítico, como se observa em (1).

(1a) Buscaron defectos de forma, pero no los había Ø.
(1b)Buscaron defectos de forma, pero no Ø había.

Conforme Trujillo (1988: 147, apud Brucart, 1999: 2803), em (1a) o clítico seria possível pelo fato de que
‘defectos de forma’ poderia ser interpretado como [+definido] em virtude de sua segunda menção, apesar de a
construção com o objeto nulo ser a preferida. Já uma sentença como ‘¿Tiene cerillas?’ admite apenas o objeto
nulo (‘No tengo’).
5 Os exemplos em (3) foram extraídos de Groppi (2009: 110).
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3a. A Juan (,) lo vi en la playa ayer.
3b. *A Juan vi ayer en la playa.

No âmbito dos sintagmas nominais encabeçados pelo artigo indefinido, de acordo com
Leonetti (1999), esses sintagmas poderiam ocupar a posição de tópico e ser retomados pelo
clítico nos casos em que sua interpretação seja genérica [exemplo (4a)] ou [+específica]
[exemplo (4b)]6 7.

4a. Un cumpleaños, es mejor celebrarlo fuera de casa.
4b. A un amigo mío, este profesor le ha suspendido ya tres veces.

Apesar de as variedades de espanhol em geral apresentarem objetos nulos altamente
restringidos, algumas variedades dessa língua, como a do País Basco (Landa 1993, 1995) e a
de Quito (Suñer e Yépez 1988), permitem objetos nulos com antecedentes [+determinados].
Nas sentenças (5)8 e (6)9, que correspondem a essas variedades, respectivamente, observa-se
que essa categoria vazia ocorreu em construções com o antecedente deslocado à esquerda.

5a. Las elecciones yo nunca Ø entendí.
5b. La leche Ø vendían a $1.20.
6a. La bodai me = Øi = pagó ei éste de la Campa de Erandio.
6b. Los perrosi no Øi = podemos llevar ei nosotros a la playa.

Conforme Landa (1993, 1995), além das construções com o antecedente deslocado à
esquerda, outras construções favoreceriam a elipse do objeto, entre elas as ditransitivas
[exemplo (7b)] e as com predicação secundária [exemplo (8)]. Pelo contraste na
gramaticalidade das sentenças em (7), observa-se que quando a construção apresenta um
objeto indireto, seria possível o objeto nulo referindo-se a um antecedente [+animado] e
[+específico].

7a. ¿Presentó Carlos [a su novia]i en la fiesta?
* Sí, Ø = presentó ei con mucho desparpajo.

7b. ¿Presentó Carlos [a su novia]i a sus padres?
Sí, sí les = Øi = presentó ei.

8. ¿Tienes bomba de bici?
Sí, una chiquita.
Pues cuando Øi = tenga ei bajasi te la pido y ya está. (i = ruedas)

Embora algumas variedades do espanhol apresentem objetos nulos em contextos mais
amplos, na variedade de Montevidéu, conforme Groppi (1997), os objetos nulos se restringem
a antecedentes [-definidos; -específicos], de modo que o clítico é necessário quando o
referente é encabeçado por determinante. Observem-se as sentenças em (9)10.

9a. — No tengo coche.
— Yo tampoco tengo.

9b. — No tengo el coche.

6 Os exemplos em (4) foram extraídos de Leonetti (1999: 855).
7 Segundo Leonetti (1999: 855), quando a interpretação do sintagma encabeçado pelo artigo indefinido é
inespecífica, para que a construção de tópico seja possível, seria necessária a presença de elementos modais ou
intensionais, como o tempo futuro em (2b).

2a. #Unas botellas, (las) tengo en la nevera.
2b. Con una cebolla, creo que será suficiente.

8 Exemplos extraídos de Suñer e Yépez (1988: 513)
9 Exemplos extraídos de Landa (1993: 139).
10 Exemplos extraídos de Groppi (1997: 93).
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— Yo tampoco lo tengo.

Tendo em vista os estudos de Campos (1986) e Fernández Soriano (1999) sobre as
variedades de espanhol em geral e o estudo de Groppi (1997) sobre a variedade de
Montevidéu, iniciamos uma análise a fim de verificar as formas de expressão do objeto
pronominal acusativo de 3ª pessoa nas variedades de espanhol de Madri e Montevidéu,
partindo da hipótese de que nessas variedades o objeto nulo se restringiria a antecedentes [-
determinados; -específicos]. Entretanto, encontramos algumas ocorrências de objeto nulo que
contrariaram nossa hipótese inicial, as quais discutiremos na seção dedicada à análise dos
dados. Veremos a seguir o referencial teórico que fundamenta nosso trabalho.

2. O referencial teórico

Em nossa pesquisa, consideramos língua e gramática a partir de uma perspectiva
biológica. Nesse sentido, de acordo com Chomsky (1981, 1999), os seres humanos seriam
dotados de uma capacidade linguística inata, denominada de Faculdade da Linguagem. Seria
por meio desse dispositivo que um determinado indivíduo atingiria o conhecimento
linguístico, que constitui a língua-I, a competência linguística do falante. O processo que
levaria à emergência da língua-I seria a fixação de parâmetros, que ocorre a partir da
interação entre a Gramática Universal e os dados do ambiente linguístico. A língua-I seria
internalizada, intensional e individual e se opõe à língua-E, que é externa e extensional.

Apesar de considerarmos língua e gramática como uma entidade biológica, como
veremos na parte dedicada à metodologia, os dados de nossa pesquisa constituem entrevistas
das variedades de espanhol de Madri e Montevidéu, o que nos remete à teoria sociolinguística
(Weinreich et al. 2009)11.

Segundo Lightfoot (2006), a língua-E refletiria em parte o output da gramática de uma
comunidade linguística, bem como o uso da língua no discurso e na variação social. Tendo
isso em vista, em nossa investigação, as entrevistas corresponderiam à língua-E, enquanto os
nossos dados a respeito da expressão do objeto pronominal acusativo corresponderiam à
língua-I, a gramática internalizada12.

Conforme Kroch (1989, apud Lightfoot 1999: 92), as línguas podem apresentar uma
coexistência de gramáticas, denominada por esse autor de diglossia internalizada. Entretanto,
de acordo com Chomsky (1999), as gramáticas não permitem operações opcionais, uma vez
que a fixação de parâmetros ocorreria de uma forma ou de outra. Por outro lado, a aparente
opcionalidade constituiria uma coexistência de gramáticas. Sendo assim, quando determinado
falante apresenta essa coexistência, isso não significa que seja gerada uma gramática com a
forma A e outra com a forma B de uma maneira opcional, mas que esse falante possuiria duas
gramáticas, sendo uma a que apresenta a forma A e a outra a forma B. Como observamos
variação na forma de expressão do objeto em nossos dados das variedades de Madri e
Montevidéu, levaremos em consideração essa questão da coexistência de gramáticas.

Em síntese, em nossa pesquisa, apesar de lidarmos com uma concepção biológica de
língua e gramática (Chomsky 1981, 1999), os dados que compõem a base de nossa análise são
provenientes de entrevistas. Por outro lado, tendo em vista que, de acordo com Lightfoot
(2006), a língua-E reflete em parte o output da gramática, os dados a respeito da expressão do
objeto pronominal acusativo que vamos extrair das entrevistas seriam a manifestação da

11 Kato e Tarallo (1986) obtiveram resultados significados para o português brasileiro a partir do cruzamento da
perspectiva teórica gerativista com a sociolinguística.
12 Como consideramos que tanto os dados de realização do objeto pelo clítico quanto os dados de realização pelo
objeto nulo seriam decorrentes de aquisição natural nas variedades de espanhol investigadas, ambas as formas
compreenderiam a língua-I enquanto gramática nuclear.
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língua-I. Quanto ao mecanismo de coexistência de gramáticas abordado em Chomsky (1999)
e Lightfoot (1999), este explica a variação encontrada em nossa análise na realização do
objeto pelo clítico e pela categoria vazia.

3. Os dados e a metodologia

Como vimos, nossa pesquisa se dedica a analisar a forma de expressão do objeto
acusativo de 3ª pessoa, considerando-se como variantes o clítico e o objeto nulo. Os dados de
nossa análise estão compostos por 18 entrevistas da variedade de espanhol de Madri (Cestero
Mancera et al. 2012) e de 20 entrevistas da variedade de Montevidéu (Elizaincín s/d). As
entrevistas de ambas as variedades pertencem ao PRESEEA (Proyecto para el Estudio
Sociolingüístico del Español de España y de América ).

Investigamos em nossos dados diferentes fatores linguísticos relacionados a aspectos
sintáticos, semânticos e discursivos. Entre os fatores que analisamos, abordaremos neste
trabalho a estrutura do sintagma determinante que atua como antecedente, seus traços
semânticos e a estrutura da oração em que o objeto ocorre.

Em relação ao antecedente, analisamos se o sintagma determinante é [+determinado]
ou [-determinado], ou seja, se está ou não encabeçado por um determinante, e os traços
semânticos de especificidade13, animacidade e [+/-humano]. Quanto à estrutura da oração,
analisamos se se trata de uma construção com clítico dativo, seja este argumental ou não, se a
construção apresenta predicação secundária e se o antecedente aparece como um tópico.

A próxima etapa de nossa pesquisa consistirá na realização de uma análise quantitativa
dos dados encontrados, a fim de detectar os contextos sintáticos, semânticos e discursivos que
estariam favorecendo o clítico ou o objeto nulo. Na seção a seguir, discutiremos alguns dados
de realização do objeto pronominal acusativo encontrados nas entrevistas das variedades de
espanhol de Madri e Montevidéu analisadas.

4. Alguns dados da análise

Conforme vimos, nas variedades de espanhol em geral (Campos 1986; Fernández
Soriano 1999) e na variedade de Montevidéu (Groppi 1997), o objeto nulo apenas seria
possível quando temos um antecedente [-determinado]. Sendo assim, nas variedades que
investigamos, nossa hipótese era encontrar essa categoria vazia restringida a esse tipo de
antecedente. Em (10) e (11) apresentamos alguns dados de objeto nulo com antecedente [-
determinado] encontrados nas variedades de Madri e Montevidéu, respectivamente.

10a. E: y los estudios ¿seguirías con la idea de hacer oposiciones o no?
I: yo creo que sí porque yo creo que en mi casa aburrida / o a lo mejor no Ø haría / yo realmente hago
oposiciones para tener un trabajo seguro / porque para mí la seguridad es muy importante / (…)
(entrevista 5 - Madri)

10b. I: en<alargamiento/> Salamanca nos conocimos en fin yo por el dis <palabra_cortada/> <vacilación/>
barrio de Salamanca pues siempre / he estado aunque vivía en Prosperidad pero también es un barrio
colindante / justo ¿no? // entonces el colegio estaba allí ¿no? entonces no sé / y buscamos casa por allí

13 Iniciamos nossa pesquisa adotando o critério lógico para considerar a noção de especificidade (Leonetti 1990).
Entretanto, por sugestão de nossa banca de qualificação, adotamos o conceito pragmático de especificidade,
conforme Leonetti (1999). Assim, um sintagma nominal seria [+específico] se o falante pensa em uma entidade
determinada. Dentro dessa concepção, para que um sintagma nominal seja considerado [+específico], não seria
necessário conhecer ou identificar esse elemento, mas ter a intenção de se referir a uma entidade determinada.
No exemplo em (3) (Leonetti 1999: 858), o sintagma nominal ‘un amigo tuyo’ seria [+específico], ainda que o
interlocutor não possa identificar o referente.

(3) Un amigo tuyo te está esperando abajo.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1155



pero no Ø encontramos // y esto fue un hallazgo muy<alargamiento/> / muy fortuito vamos
que<alargamiento/> (entrevista 9 - Madri)

11a. I: (…) es el único lugar que salgo de noche después voy al cine y eso pero<silencio/> pero no / yo por
suerte nunca he tenido problema // he escuchado mil historias de gente que Ø ha tenido pero / yo no no
no Ø he tenido así (entrevista 6 - Montevidéu)

11b. E: y en el jardín ¿tenés plantas?
I: sí / en el fondo Ø tenemos sí / ahora / tengo la lucha con el cachorro que tengo pero (entrevista 16 -
Montevidéu)

Contudo, além de objetos nulos com antecedente [-determinado], encontramos alguns
casos de objeto nulo com antecedente [+determinado; +/-específico] e [+/-humano] em ambas
as variedades, que contrariaram nossa hipótese inicial. Vejamos que fatores parecem estar
relacionados à possibilidade dessa elipse do objeto.

Em (12), temos alguns casos da variedade de Montevidéu que apresentam objetos
nulos cujos antecedentes são [+determinados; -específicos]. Em (12a), observamos duas
ocorrências dessa categoria vazia em construção de clítico dativo e na segunda ocorrência o
antecedente aparece em posição de tópico. Já em (12b), a elipse do objeto ocorre em uma
construção de predicação secundária e, em (12c), o antecedente constitui um tópico.

12a. I: (...) mi madre así <vacilación/> no se compraba un helado en la heladería <cita> porque Miguel no /
porque / nos ayuda / y tú sabes que no / yo te Ø hago en casa de lo que tú quieras / de chocolate / de
crema / pero un helado de heladería no te Ø puedo comprar </cita> (...) (entrevista 14 - Montevidéu)

12b. I: (…) entonces eeh <vacilación/> Belén ahora por ejemplo estudia en <vacilación/> en unos libros no
donde si la tarea es sintetizar la información / eeh <vacilación/> nos ahogamos porque no hay lo que es
sintetizar porque están previstos para que el niño<énfasis> ya </énfasis> Ø tenga resumido (entrevista 11
- Montevidéu)

12c. I: (…) ahora me tocó esto yestee y bueno / y<alargamiento/> lo sobrellevé lo mejor que pude / los
primeros días fueron muy bravos porque ni bañarme podía sola / estee no podía nada / ni vestirme podía /
las cosas más elementales no Ø podía hacer (…) (entrevista 14 - Montevidéu)

No que se refere a antecedentes [+determinados; +específicos] e [-humanos], em (13)
temos um caso encontrado na variedade de Madri em que o objeto nulo ocorre em construção
de predicação secundária.

13. I: hh es moreno // con los ojos / negros // y con un lunar en el bigote <risas = “I”/> y
E: la marca
I: es la marca de // buena
E: es la firma
I: es la es la firma ø tiene ahí <risas = “I”/> es inconfundible <risas = “todos”/> y y es muy delgadín
E: uhum
I: y nada y está estudiando en la universidad ingeniero informático / (entrevista 3 - Madri)

Ainda em relação a antecedentes [+determinados; +específicos] e [-humanos], há
alguns casos em que o referente encontra-se em posição de tópico, como em (14a) e (14b) da
variedade de Madri e (15) da variedade de Montevidéu. Já em (16a), o objeto nulo ocorre em
construção de tópico e clítico dativo não argumental e em (16b) em construção com clítico
dativo argumental. Os exemplos em (16) foram encontrados na variedade de Madri.

14a. I: pusimos todo el piso nuevo menos este cuarto //
E: ¿a la vez todas estas?
I: la puer <palabra_cortada/> <vacilación/> / esta no / esta no
E: <simultáneo> ¡ah! <transcripción_dudosa> digo <cita> dios mío </cita> </transcripción_dudosa>
</simultáneo>
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I: <simultáneo> la / la del pasillo </simultáneo> / sí no no esta no la del pasillo y la del <extranjero>
office </extranjero> no esta Ø seguimos conservando / porque a mí / mmm bueno yo siempre he vivido /
como te comentaba antes / éramos / <énfasis> somos </énfasis> // once hermanos (entrevista 8 - Madri)

14b. I: se acabó o sea ahí no tuve tiempo del<alargamiento/> todo esto que te he contado del otro ¿no? / y han
sido las veces así que <vacilación/> porque luego bueno he tenido más accidentes // a<alargamiento/>
uno más ø tuve / por inexperto / ese fue<alargamiento/> apenas poco después de conducir
pero<alargamiento/> / pero bueno se te va el coche se te va a la derecha<alargamiento/> / m pegas un
volantazo / y acabas empotrado contra un árbol (entrevista 7 - Madri)

15. I: y hojea / el diario que estaba arriba de una mesita / ¿no? / mientras esperaba que se comunicaran entre
ellas lo que se habían olvidado de comentar / y de repente ve una hoja entera de promoción del banco
hipotecario de <énfasis> este </énfasis> complejo y cuando vio los precios dijo <cita> a aquellos les
alcanza / lo que tienen para poderlo comprar </cita> / bue <palabra_cortada/> entonces él me llamó esa
noche / porque era un fin de semana / me llamó esa noche y me dijo <cita> mirá </cita> porque él tiene
auto <cita> yo mañana los paso a buscar y vamos a ver / por las dudas no se hagan muchas ilusiones
porque esto es muy barato este pero / es una oportunidad si fu <palabra_cortada/> fu <palabra_cortada/>
fuera que les sirve bueno no hay que dejarlo pasar </cita>  bueno él / veníamos por Agraciada y él bueno
<cita> ahora este hay que mirarø con ojos críticos </cita> desembocamos en <risas=”todos”/>
Santa Fé lo vi así a los lejos y dice <cita> <énfasis> esta tarde te anotás porque yo sé cómo sos </énfasis>
</cita> <risas=”I”/> yo <cita> pero ¿no era que teníamos que mirar con <énfasis> tanto </énfasis>
cuidado a dónde nos íbamos a meter? </cita> (entrevista 12 - Montevidéu)

16a. E: ¿y tú qué dijiste? //
I: pues que vale pero que<alargamiento/> // que que que vaya / y tengo aquí / todo el labio me Ø abrieron
// o sea que / que nada / pero vamos así / cosas / no (entrevista 12 - Madri)

16b. I: bueno el género por un lado / pero a la plancha lo hacen todo
E: sí
I: con una sal<alargamiento/> / que hay<alargamiento/> s<alargamiento/>al seca que llaman // que es de
m <vacilación/> muy particular / echas en la placa así una altura y ves como cae y hace pshf // pero un
poquito que eches y hace traa // total / no sé de qué será esa sal // a mí me Ø han regalado tengo ahí un
poco pero bueno / total que entonces a la plancha / todos los pescados // lo mismo el rodaballo / que la
lubina / que el <vacilación/> el <vacilación/> el tocho ese de merluza / pero así y así (entrevista 13 -
Madri)

Encontramos também objetos nulos com antecedentes [+determinados; +específicos] e
[+humanos]. Observamos que em (17) e (18), encontrados nas variedades de Madri e
Montevidéu, respectivamente, os antecedentes aparecem como um tópico. Em (17a) a
construção apresenta também predicação secundária e em (17b) um clítico dativo argumental.
Além disso, vemos que em (17a) e (18) o sintagma nominal é encabeçado pelo artigo
indefinido e constitui um objeto direto preposicionado14, enquanto em (17b) o referente
aparece como um pronome demonstrativo.

17a. I: eso le hizo muchísima pero muchísima ilusión / y luego así más sorpresas que haya <simultáneo> dado
</simultáneo>
E: <simultáneo> <ininteligible/> </simultáneo>
I: a una amiga mía ø llamé que estaba viendo la tele / para<alargamiento/> dedicarle un vídeo / y lo vio
así en directo y<alargamiento/> tampoco así // o sea <simultáneo> q <palabra_cortada/> </simultáneo>
(entrevista 5 - Madri)

17b. E: ¿sí? tienen un poco de
I: tienen un poco de los dos / el mayor<alargamiento/> por ejemplo es más del<alargamiento/>- se parece
más a<alargamiento/> mi ex marido
E: hm
I: y<alargamiento/> A el pequeño / sí / ese también // ah / bueno / este espera que te Ø enseño porque este
sí que es // es un bellezón también

14 Segundo Leonetti (1999), a presença da preposição a seria obrigatória nos casos de sintagmas nominais
[+animados] e [+específicos]. No entanto, sua presença não significa que o sintagma nominal seja [+específico],
uma vez que essa preposição também poderia acompanhar entidades [+animadas] e [-específicas]. Por outro
lado, a ausência da preposição com um sintagma nominal [+animado] levaria sempre a uma interpretação [-
específica].
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E: claro / si es que al principio cuando he visto<alargamiento/> creía yo que era esa foto
I: <transcripción_dudosa> pues este </transcripción_dudosa>
E: cuando has dicho lo de A
I: este es<alargamiento/> <ininteligible/>
E: ay sí muy guapo / ¡ay muy guapo! / <simultáneo> sí sí sí // ma<alargamiento/>dre mía </simultáneo>
(entrevista 16 - Madri)

17c. E: ¿ahí en el Parque Rodó?
I: sí / una plazoleta chiquitita / estee / 21 de Setiembre / se engancha con Bulevar España por ahí / a una
de ellas / Ø violaron / eran las seis de la mañana (entrevista 10 - Montevidéu)

A partir desses dados de objetos nulos com antecedentes [+determinados; +/-
específicos] e [+/-humanos] verificamos que a elipse do objeto nas variedades de Madri e
Montevidéu não se restringe apenas a antecedentes [-determinados; -específicos]. Além disso,
o fato de essa categoria vazia ter ocorrido em construções de tópico, clítico dativo e
predicação secundária revela que as possibilidades de objeto nulo nessas variedades de
espanhol assemelham-se às variedades de espanhol do País Basco (Landa 1993, 1995) e de
Quito (Suñer e Yépez 1988).

Os objetos nulos nas variedades de Madri e Montevidéu apresentam também
semelhanças com o português brasileiro. Em decorrência da mudança linguística que
começou a ocorrer no século XIX (Duarte 1989; Galves 1993; Kato 1993; Tarallo 1993; entre
outros), o português brasileiro é uma língua que apresenta essa categoria vazia não apenas
quando o antecedente é [-animado; -específico], mas também quando o antecedente é
[+animado; -específico] e [-animado; +específico] (Cyrino 1996). Por outro lado, segundo
Kato (2003), os objetos nulos com referente [+específico] e [+humano] seriam possíveis no
português do Brasil apenas se este encontra-se em posição de tópico, como em (18). Sendo
assim, parece ser relevante o fato de que objetos nulos com esse tipo de antecedente tenham
ocorrido em construções de tópico15 nas variedades de espanhol que investigamos.

18. Esse atori, eu acho que (eu) não conheci Øi
16

.

Embora tenhamos encontrado algumas ocorrências de objetos nulos em contextos mais
amplos, a expressão do objeto acusativo pelo clítico apresenta-se predominante. Veremos
alguns casos em que o clítico aparece nos mesmos contextos que parecem favorecer os
objetos nulos.

Em (19) e (20), temos antecedentes [+determinados; -específicos] que ocorrem em
posição de tópico. Em (20), que corresponde à variedade de Montevidéu, a construção
apresenta também o clítico dativo. Já em (21) e (22), observamos o clítico com antecedentes
[+determinados; -específicos] e [+humanos]. Nesses exemplos, o antecedente constitui um
tópico, um objeto direto preposicionado e a construção apresenta predicação secundária.

19. E: ¿de qué edad?
I: pues / hh de dieciséis años<alargamiento/> tranquilamente / porque además ¡bueno! /es para dieciocho
pero<alargamiento/> un carné / <risas = “I”> <entre_risas> lo encuentras en cualquier sitio
</entre_risas> // (entrevista 6 - Madri)

20. E: pero claro // ¿y tenés pasaporte / el pasaporte?
I: el pasaporte me lo saqué sí (entrevista 4 - Montevidéu)

15 Na variedade de espanhol do País Basco, Landa (1993, 1995) constatou que os objetos nulos [+animados]
estão relacionados a construções com infinitivo e outras formas não finitas, aspecto imperfectivo e verbos de
estado e de percepção. Esses são outros fatores que estão sendo investigados em nossa pesquisa.
16 Exemplo extraído de Kato (2003: 139).
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21a. I: (…) porque desde luego / eeh a<alargamiento/> <vacilación/> a un<alargamiento/> <vacilación/> a un
hijo de<alargamiento/> ca <vacilación/> veinticuatro años // usted no podrá conseguir eeh tenerle
<simultáneo> en su casa <ininteligible/> </simultáneo> (entrevista 14 - Madri)

21b. I: <simultáneo> veintidós </simultáneo> años y llegó al restaurante y le dije <cita> bueno tía elige la
mesa </cita> porque yo a mis amigas las llamo tía <risas = "I"/> que a lo mejor no es muy así
<simultáneo> pero<alargamiento/> </simultáneo> (entrevista 5 - Madri)

22. E: bien / por ejemplo ¿a tus pacientes? ¿cómo los tratás?
I: a mis pacientes / este /que son adultos mayores los trato de usted / (…) (entrevista 9 - Montevidéu)

Quanto aos antecedentes [+determinados; +específicos], em (23) e (24) os referentes
ocupam a posição de tópico, sendo que em (24a), encontrado na variedade de Montevidéu, a
construção apresenta também predicação secundária. Já em (24b), também dessa variedade,
temos um dado em que a construção apresenta o clítico dativo. Com relação aos antecedentes
[+específicos] e [+humanos], em (25) e (26) observamos que os referentes estão em posição
de tópico e constituem um objeto direto preposicionado. Além disso, em (25) temos uma
construção de predicação secundária.

23. I: pue<alargamiento/>s / parece una tontería pero por ejemplo el periódico del barrio de Salamanca /
nosotros lo hemos empezado a recibir hace<alargamiento/> / medio año o un año (entrevista 6 - Madri)

24a. I: (…) porque después cuando volví allá / ya como que el barrio no lo sentí tan mío / (…) (entrevista 2 -
Montevidéu)

24b. I: (…) <vacilación/> después tuvieron el tupé de entrar al dormitorio // que hay un alhajerito que Valeria
tenía las alhajitas más // mejores l <vacilación/> las trajeron para acá porque yo lo encontré acá / y se lo
llevaron / y yo pero te das cuenta lo que puede haber sido ir que hasta (…) (entrevista 8 - Montevidéu)

25. : <tiempo = "8:13"/> sí / desde el primer hijo / bueno / el primer hijo como teníamos el despacho abajo y
es muy grande / y estábamos empezando // pues yo hacía de todo / desde abrir puerta<alargamiento/> / de
todo / secretaria / abogado / para lo que hiciera falta // y entonces al niño lo tenía al fondo /
y<alargamiento/> para que (entrevista 12 - Madri)

26. E: ahá // decime ¿y a tus abuelos te acordás?
I: <tiempo="02:43"/> no / porque a mis abuelos no los conocí (entrevista 4 - Montevidéu)

A possibilidade de objetos nulos nessas variedades de espanhol não apenas com
antecedentes [-determinados] como também com antecedentes [+determinados; +/-
específicos] e [+/-humanos] revela que haveria uma coexistência de gramáticas (Lightfoot
1999), conforme o mecanismo proposto por Chomsky (1999). Assim, em uma das gramáticas,
o objeto nulo apenas seria possível se o sintagma nominal que constitui o antecedente não está
encabeçado por determinante, enquanto os antecedentes [+determinados; +/-específicos]
seriam realizados pelo clítico. Já a outra gramática, além de permitir a elipse do objeto com
antecedentes [-determinados], permite também com sintagma nominal determinado e
inclusive quando este é referencial e humano. Como vimos, esses objetos nulos parecem ser
favorecidos por determinadas construções que também favorecem essa categoria vazia nas
variedades de espanhol do País Basco (Landa 1993, 1995), de Quito (Suñer e Yépez 1988) e
no português brasileiro (Kato 2003).

5. Considerações sobre os dados

Iniciamos nossa pesquisa a respeito da expressão do objeto pronominal acusativo de 3ª
pessoa nas variedades de Madri e Montevidéu, a partir da hipótese de que os objetos nulos
nessas variedades se restringiriam a antecedentes [-determinados; -específicos]. Contudo, a
análise das entrevistas revelou que seria possível a ocorrência dessa categoria vazia também
quando o antecedente é [+determinado; +/-específico] e [+/-humano].

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1159



Observamos que esses objetos nulos parecem ser favorecidos por construções
ditransitivas, construções de predicação secundária e construções de tópico, como ocorre nas
variedades do País Basco (Landa 1993, 1995) e de Quito (Suñer e Yépez 1988), que permitem
a elipse do objeto com antecedentes [+determinados]. Portanto, os resultados encontrados,
que são ainda parciais, sugerem que as variedades de Madri e Montevidéu apresentam
tendências de possibilidade de objeto nulo que as aproximariam dessas variedades de
espanhol. As variedades analisadas demonstram também semelhanças com o português
brasileiro, não apenas por permitir objetos nulos menos restringidos (Cyrino 1996), mas
também por permitir a elipse do objeto nos casos em que o antecedente [+específico] e
[+humano] aparece como um tópico (Kato 2003).

Além disso, as tendências de realização do objeto encontradas nessas variedades
revelam que haveria uma coexistência de gramáticas (Chomsky 1999; Lightfoot 1999), o que
explicaria a ocorrência de clítico e objeto nulo nos mesmos contextos.

A análise quantitativa que realizaremos revelará os demais fatores semânticos,
sintáticos e discursivos que favorecem a presença ou ausência do clítico. Isso nos permitirá
verificar os caminhos que possibilitam a expressão do objeto pela categoria vazia.
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