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O uso de ele em construções impessoais em português europeu – um estudo 
experimental1

Carmen Widera

Universität Konstanz

Abstract: This article discusses the use of the element ele in impersonal constructions in contemporary European Portuguese. It 
presents the results of an acceptability study based on judgements made by native speakers of European Portuguese. The study 
verifies several characteristics attributed to the realization of ele, examining the effect of different discourse factors, the syntactic 
position of ele, its use with different impersonal verbs and sociolinguistic factors. The analysis reveals, among others, a higher 
acceptability of ele when used in an emphatic discourse condition or in combination with the impersonal verb haver. Altogether, 
sentences containing ele receive lower acceptability judgements and show greater inter-speaker variation in comparison to the same 
sentences presented without ele.
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Resumo: Este texto discute o uso do elemento ele em construções impessoais em português europeu contemporâneo. Apresenta 
resultados de um teste de aceitabilidade que se baseia em juízos de falantes nativos do português europeu, principalmente jovens e 
instruídos. O estudo verifica várias características atribuídas ao uso de ele examinando o efeito de fatores discursivos diferentes, da 
posição sintática de ele, da associação a diferentes verbos impessoais e de fatores sociolinguísticos. A análise revela, entre outros, 
uma aceitabilidade mais alta das frases contendo ele quando usado em condição discursiva enfática ou associado ao verbo impessoal 
haver. Ao todo, as frases contendo ele recebem juízos de aceitabilidade mais baixos do que as mesmas frases sem ele e demonstram 
uma variação interpessoal maior.
Palavras chave: ele expletivo, construções impessoais, português europeu.

1. Introdução

O português europeu (doravante, PE) é considerado uma língua de sujeito nulo. Isso significa que, nesta 
língua, os sujeitos argumentais podem ser nulos ou realizados foneticamente e os sujeitos não argumentais 
e quase argumentais são geralmente nulos (Lobo 2013), como se exemplifica, respetivamente, em (1) e (2):

(1) a. Foi ao cinema.
 b. Ele foi ao cinema.

(2) a. Há muitos acidentes nesta estrada.
 b. Parece que o comboio está atrasado.
 c. Choveu durante toda a tarde.  (Lobo 2013:2314)

A ausência obrigatória de sujeitos expletivos, como ilustrado em (2), representa uma característica típica 
das línguas de sujeito nulo (Rizzi 1982, Burzio 1986, Jaeggli e Safir 1989, Haider 2001, Hinzelin e Kaiser 
2007, Veenstra 2008). A este respeito, Figueiredo Silva (2000) afirma que o uso de um sujeito realizado 
foneticamente em construções impessoais resulta em agramaticalidade no português brasileiro, conforme 
exemplos em (3) e (4):

1  Agradeço aos organizadores do XIV Fórum de Partilha Linguística pela excelente organização e aos participantes pelos comentários. 
Agradeço muito a Ernestina Carrilho, Georg A. Kaiser e três avaliadores anónimos pelos comentários úteis e pela revisão do texto. Todos os erros 
e lacunas são da minha exclusiva responsabilidade.
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URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-124tla1fnc4v78



104 105

(3) a. Choveu a noite inteira.
 b. *Isso/ele choveu a noite inteira.

(4) a. Parece que o João passou por aqui.
 b. *Isso/ele parece que o João passou por aqui. 
     (Figueiredo Silva 2000:130)

Porém, o PE apresenta uma peculiaridade com respeito a estas construções: especialmente em variedades 
não padrão do PE pode-se observar em construções impessoais o uso do elemento ele, que se apresenta, à 
primeira vista, como um sujeito expletivo expresso, tal como acontece nas línguas de sujeito obrigatório (i.a. 
Uriagereka 1995, Brauer-Figueiredo 1999, Barme 2001, Brito 2001, Duarte 2003, Carrilho 2005, Cunha e 
Cintra 2008, Lobo 2013):

(5) a. Ele parece que o comboio está atrasado!
 b. Ele choveu durante todo a tarde!
 c. Ele há cada uma!
 d. Ele era bichos por toda a parte!  (Lobo 2013:2314)

A suposta semelhança de ele com sujeitos expletivos expressos vê-se bem na comparação com línguas de 
sujeito obrigatório como o inglês ou o francês. Veja-se a tradução dos exemplos em (5) em inglês e em francês 
(Lobo 2013:2314):

(6) a. Il semble que le train est en retard.
 b. Il pleuvait pendant tout l’après-midi.
 c. Il y a telles choses!
 d. Il y avait des vermines partout!

(7) a. It seems that the train is late.
 b. It rained all afternoon.

   c. There are such things!   (tradução por Carrilho 2005:4)
 d. There were bugs everywhere!

Devido a estas propriedades distribucionais, vários gramáticos e linguistas classificam ele como pronome 
sujeito impessoal (entre outros, Matos e Duarte 1984, Raposo 1992, Vilela 1995, Gärtner 1998, Barme 2001, 
Duarte 2003, Peres e Móia 2003, Cunha e Cintra 2008, Amorim e Sousa 2012). Note-se que o elemento ele é 
um homónimo do pronome sujeito da terceira pessoa do singular ele, o que representa uma outra semelhança 
com o pronome francês il. Não obstante, o uso de ele distingue-se em vários aspetos dos pronomes sujeitos 
expletivos das línguas de sujeito obrigatório. Por isso, o estatuto de ele tem sido discutido em trabalhos 
recentes (cf., por exemplo, Corr 2015). A secção seguinte apresenta as diferenças entre ele e sujeitos expletivos 
expressos, a distribuição sintática de ele e uma análise alternativa deste elemento.

2. A classificação de ele

No seu uso impessoal, o elemento ele não possui todas as propriedades dos pronomes sujeitos expletivos 
das línguas de sujeito obrigatório. Em primeiro lugar, nas línguas de sujeito obrigatório, o sujeito expletivo 
expresso usa-se, em geral, obrigatoriamente e uniformemente em construções impessoais, enquanto a 
ocorrência de ele é esporádica (Carrilho 2005). Em segundo lugar, os sujeitos expletivos expressos não têm, 
por definição, nenhum valor discursivo, enquanto ele ocorre em contextos discursivos específicos e acrescenta 

um valor expressivo à frase na qual ocorre (Carrilho 2005). Mais precisamente, Carrilho (2009) descreve os 
efeitos discursivos do elemento ele da seguinte maneira:

O expletivo português manifesta efeitos discursivos relevantes ao nível da força ilocutória assumida 
por uma frase em situação de comunicação, caracterizando-se ou pela ênfase dos valores assertivo, 
expressivo ou directivo expresso por frases respectivamente declarativas, exclamativas ou imperativas, 
ou então pela fixação de um valor expressivo em frases interrogativas e, quando em posição pós-verbal, 
também em declarativas. (Carrilho 2009:23)

A terceira diferença está relacionada com os distintos tipos de ele segundo a sua distribuição sintática. O 
elemento ele não ocorre só numa aparente posição de sujeito expletivo e com construções impessoais, mas 
pode também aparecer à esquerda de constituintes periféricos, em construções pessoais e mesmo acompanhado 
por um sujeito argumental expresso. Nestes casos, ele situa-se à esquerda de constituintes periféricos tais 
como advérbios pré-verbais ou topicalizações ou à esquerda de sujeitos pré-verbais. Os exemplos seguintes 
do Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe (CORDIAL-SIN) apresentados por Carrilho (2005) evidenciam 
este tipo periférico de ele:

(8) a. Ele antigamente, comiam.   (CORDIAL-SIN OUT04)
 b. Ele a fome não havia!   (CORDIAL-SIN VPA06)
 c. Mas ele o nosso governo não protege nada a agricultura. 
     (CORDIAL-SIN COV14)

No exemplo (8a) ele ocupa uma posição à esquerda de um advérbio periférico, em (8b) ele ocorre à esquerda 
de um elemento topicalizado em posição pré-verbal e o exemplo (8c) ilustra o caso de ele a preceder um sujeito 
argumental expresso. O exemplo (8b) mostra que ele pode preceder constituintes pré-verbais, periféricos, 
também em construções impessoais. Carrilho (2005) identifica ainda uma possível posição diferente do 
elemento ele, a saber, uma posição pós-verbal, conforme o exemplo ilustrado em (9):

(9) Seja ele trigo ou cevada ou aveia.  (CORDIAL-SIN PAL22)

A ocorrência esporádica, os efeitos discursivos e a distribuição sintática de ele levam vários linguistas a 
classificar ele não como sujeito expletivo em posição de sujeito, mas sim como elemento discursivo (Uriagereka 
1995, Silva-Villar 1998, Kaiser 2003, 2006, Carrilho 2005). Os referidos autores defendem que ele ocupa uma 
posição na periferia esquerda da estrutura frásica. Que posição exatamente, depende da análise proposta por 
cada um dos autores.

3. Os contextos do uso de ele

O uso de ele é relacionado frequentemente com variedades não-padrão do português, por exemplo com 
“linguagem popular ou popularizante de Portugal” (Cunha e Cintra 2008:296, ver também Vilela 1995, 
Amorim e Sousa 2012) ou com variedades dialetais (Duarte 2003, Lobo 2013). Também é associado, por 
vezes, com o português arcaico (Almeida 1967). Duarte (2003) e Carrilho (2005) salientam, no entanto, o uso 
de ele em português padrão e também na língua escrita, mais precisamente em frases feitas e no uso expressivo 
em construções existenciais e apresentativas com os verbos haver e ser. Veja-se os exemplos em (10):
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(10) a. Ele há cada uma!           (Duarte 2003:283)
 b. Ele há dias assim.
 (Isabel da Nóbrega, Expresso, 25.10.2003, apud Carrilho 2005:5)
 c. Ele há gente péssima neste mundo. 
    (CETEMPúblico, ext313280-pol-94a-12)
 d. Tudo está mais caro: ele é o leite, ele é a fruta, ele é o peixe. 
     (Duarte 2003:283)

Os exemplos (10b) e (c) mostram que o uso de ele até se encontra em jornais portugueses de referência. 
Nota-se que, nestes exemplos do uso em português padrão, se trata do elemento ele em posição pré-verbal e 
adjacente ao verbo finito. Duarte (2003) afirma que, em variedades dialetais mais conservadoras do PE, ele 
ocorre também com outros verbos impessoais, tal como o verbo meteorológico chover:

(11) Ele choveu toda a noite!   (Duarte 2003:283)

Como resume Lobo (2013:2314): “Podem aparecer pronomes expletivos foneticamente realizados neste 
contexto em registos marcados, enfáticos, ou em variedades dialetais do português.”

Carrilho (2005) analisa em detalhe o uso de ele por falantes idosos, analfabetos e locais no Corpus 
Dialectal para o Estudo da Sintaxe (CORDIAL-SIN). Para verificar as características referidas acima com 
outro tipo de dados e com falantes de perfil diferente, foi realizado um teste de aceitabilidade, cujos resultados 
serão apresentados neste artigo. A secção seguinte detalha as questões de pesquisa e o desenho do teste de 
aceitabilidade.

4. Estudo empírico

O estudo apresentado aqui tem como objetivo verificar as características de ele descritas na literatura e 
responder de forma experimental às seguintes questões de pesquisa:

1. Há diferenças nos juízos dos falantes atribuíveis a fatores discursivos (uso neutro vs. enfático de ele)?
2. Há diferenças segundo a posição sintática de ele (pré-verbal e adjacente ao verbo vs. periférica)?
3. Há diferenças conforme os verbos impessoais utilizados (verbos meteorológicos, o uso existencial do 

verbo haver e o uso apresentativo do verbo ser)?
4. Há diferenças variacionistas conforme os fatores idade, sexo, nível de instrução dos participantes e 

variedade do português que falam?
As questões resultam da identificação na literatura das características referidas acima. No conjunto, o 

estudo pesquisa os contextos particulares em que os falantes do português europeu (mais facilmente) aceitam 
o emprego de ele em construções impessoais e qual o perfil dos falantes que o aceitam. Visa-se encontrar as 
respostas às perguntas acima enunciadas com base num teste de aceitabilidade aplicado a falantes nativos do 
português europeu, principalmente jovens e instruídos. Conforme as informações na literatura, colocamos as 
seguintes hipóteses para as frases com ele:

1. As frases de uso enfático recebem juízos de aceitabilidade mais altos do que as frases em condição 
discursiva neutra.

2. A aceitabilidade das frases com ele pré-verbal e adjacente ao verbo finito é mais alta do que a 
aceitabilidade das frases em que ele fica numa posição periférica antes de um advérbio.                                             

2  Veja-se o Corpus de Extractos de Textos Electrónicos MCT/Público (CETEMPúblico), versão 1.7: https://www.linguateca.pt/
CETEMPublico/.

3. Os juízos de aceitabilidade das frases com os verbos haver e ser são mais altos do que os juízos das 
frases que contêm um verbo meteorológico.

4. Os juízos de aceitabilidade por pessoas idosas, com instrução baixa, e por falantes de variedades que 
têm influências regionais são elevados para as frases com ele.

Para responder às questões de pesquisa e verificar as hipóteses formuladas, o teste de aceitabilidade é 
construído da seguinte maneira: são analisadas três variáveis independentes, a saber: o (não-) uso de ele, 
a posição sintática de ele e a condição discursiva. Cada variável tem dois níveis, o que resulta em oito 
condições ao todo (2×2×2). A variável ‘(não-) uso de ele’ tem os níveis ‘com ele’ e ‘sem ele’, que designam, 
respetivamente, as frases que contêm uma realização de ele e as mesmas frases sem realização do elemento 
ele. A variável ‘posição sintática de ele’ contempla duas opções, ‘pré-verbal e adjacente ao verbo’ e ‘periférico 
antes de um advérbio’. Finalmente, a variável ‘condição discursiva’ tem os níveis ‘neutro’ e ‘enfático’.3 Para 
ter em conta a terceira questão de pesquisa, são utilizados diferentes verbos impessoais em igual número de 
itens. Ou seja, oito itens contêm um verbo meteorológico, oito itens contêm o verbo existencial haver e há oito 
itens com o uso apresentativo do verbo ser. 

O desenho do estudo é multifatorial e um quadrado latino para equilibrar as condições (cf. Cowart 1997, 
Bross 2019). O teste tem 24 itens e é constituído por oito listas de modo que cada item consiste em oito versões 
da mesma frase nas oito condições. Cada participante vê cada item em apenas uma condição e avalia no total o 
mesmo número de itens para cada condição. Adicionalmente, os participantes recebem 24 frases distratoras em 
ordem pseudo-randomizada e três frases de teste antes do questionário. Um contexto curto precede cada frase 
a avaliar para contextualizá-la. As frases para avaliação são apresentadas em áudio. A variável dependente são 
os juízos de aceitabilidade, que vão de 1 a 7 numa escala de Likert. Os participantes são incentivados a avaliar 
a naturalidade das frases que ouvem. O nível 1 representa o juízo nada natural e o nível 7 da escala representa 
a avaliação perfeitamente natural. Os participantes recebem a instrução para avaliar o português tal como é 
falado no dia a dia e para não usar como referência o português padrão que aprenderam na escola (cf. Cowart 
1997). No final, o questionário contém perguntas demográficas que inquirem sobre a língua materna, a idade, 
o sexo, o nível de instrução, a origem, a morada dos participantes e a variedade do português que falam. O 
preenchimento do questionário faz-se on-line na plataforma SoSci Survey4. Alguns inquiridos enviaram a sua 
perceção relativamente ao questionário por correio eletrónico. 

Veja-se na tabela 1 um exemplo de um item completo contendo a frase a avaliar nas oito condições. O contexto 
precedente deste item é “Quais são as flores azuis de que também se fazia um chá para as constipações?”.

3  Uso enfático significa que a frase tem um valor expressivo ou afirmativo reforçado em comparação com a mesma frase em condição 
discursiva neutra. Mais concretamente, o valor enfático pode resultar de interjeições, de itens linguísticos intensificadores (como tanto, muito 
ou mesmo), de uma expressividade semântica, de estruturas de repetição enumerativa, ou mesmo de entoação enfática em frases feitas como na 
expressão “Ele há coisas!”. Além disso, a leitora foi instruída para ler as frases sem e com enfâse, respetivamente.
4  Trata-se de uma plataforma para inquéritos on-line, disponível em https://www.soscisurvey.de/.
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com ele sem ele

neutro

pré-verbal e 
adjacente ao 

verbo

Ele são malvas. São malvas.

periférico antes 
de um advérbio

Ele aparentemente são malvas. Aparentemente são malvas.

enfático

pré-verbal e 
adjacente ao 

verbo

Estas flores, que estão aqui nesta 
imagem? Ah, ele são malvas.

Estas flores, que estão aqui nesta 
imagem? Ah, são malvas.

periférico antes 
de um advérbio

Estas flores, que estão aqui nesta 
imagem? Ah, ele certamente são 

malvas.

Estas flores, que estão aqui nesta 
imagem? Ah, certamente são malvas.

Tabela 1: Exemplo de um item

Note-se que cada participante recebe só uma condição de cada item. Para imitar um uso natural de ele, o 
item baseia-se, tal como no caso da maioria dos itens, num extrato do corpus CORDIAL-SIN.

Depois da triagem dos casos inválidos, o estudo tem 210 participantes. A língua materna de todos os 
participantes é o português europeu. 5,7 % das pessoas têm uma segunda língua materna, a saber, o francês, o 
espanhol, o inglês, o alemão ou o dinamarquês.5 69,6 % dos participantes são mulheres e 30,5 % homens. A sua 
média de idades é 37,4 e o desvio padrão 13,7. Ao todo, os participantes têm um alto nível de instrução: 89,5 % 
indicaram ter frequentado o ensino superior e 10,5 % o ensino secundário. Os participantes são originários 
de todas as partes de Portugal. Entre eles, os lisboetas constituem o grupo maior com 34,3 %. 47,1 % dos 
participantes indicaram falar uma variedade que é diferente da variedade de Lisboa.

5. A aceitabilidade do uso de ele

Nesta secção são apresentados os resultados do teste de aceitabilidade realizado. Os gráficos e a estatística 
são feitos utilizando R versão 3.3.2 (R Core Team 2016) com os pacotes readr (Wickham, Hester e Francois 
2018), tidyr (Wickham e Henry 2017), ggplot2 (Wickham 2009), lattice (Sarkar 2008), Rmisc (Hope 2013), 
plyr (Wickham 2011), lmerTest (Kuznetsova, Brockhoff, e Christensen 2016) e lme4 (Bates, Maechler, Bolker, 
e Walker 2015). Antes de apresentar e discutir os juízos em geral e em função das questões de pesquisa, damos 
uma breve informação sobre a perceção do estudo pelos participantes.

5.1. Perceção

As três reações ao questionário apresentadas aqui devem ilustrar a perceção do fenómeno do uso de ele. 
Representam a resposta de vários participantes que identificaram o tema do estudo e que enviaram uma 
mensagem por correio eletrónico com a sua perceção relativamente ao inquérito. Um dos participantes descreve 
o uso de ele como forma estranha ou mesmo incorreta. Esta rejeição definitiva poderá ter resultado ou de uma 
5  Estes sujeitos bilingues foram incluídos no estudo porque são também falantes nativos do português e porque uma verificação por 
meio de um modelo estatístico mostrou que este fator não tem nenhum efeito relevante para a avaliação do uso de ele (β = -0.1188, SE = 0.2645, 
t = -0,449, p = 0,654). A influência foi analisada por um modelo de regressão linear misto (lmer) com juízos como variável dependente, o uso de 
ele e o atributo monolingue ou bilingue como fatores fixos, e participantes e itens como fatores aleatórios.

forte orientação para a norma padrão ou do facto de esta pessoa não usar ou não conhecer este fenómeno. 

De facto, o informante associa o uso de ele a um regionalismo e ao português que falam os pais da locutora. 
Veja-se aqui a sua reação: 

A rapariga fala de uma forma um pouco estranha. Usa ‘ele há’ e ‘ele é’ ou ‘ele’ de forma incorreta. 
Provavelmente tem a ver com a região de país de onde é/mora ou influência do português dos pais. Nós 
não dizemos “ele há”, apenas “há”, nem “ele chove”, mas sim “chove” ou “está a chover”.

Um outro informante, que exemplifica um segundo tipo de resposta, partilha com o anterior a opinião de 
que o uso de ele é uma característica regional, mais precisamente típica de regiões do interior de Portugal. 
Adicionalmente, considera o uso de ele pertencente à geração das pessoas de mais de 60 anos:

Terás de ter participantes mais velhos e de outras regiões de Portugal... As gerações mais novas não 
utilizam, pelo menos aqui em Lisboa. Consigo perceber quando utilizam, mas são sempre pessoas com 
mais de 60 anos ou então pessoas de regiões mais do interior do país.

O terceiro tipo de resposta manifesta novos aspetos. O participante considera o uso de ele arcaico e popular, 
o que concorda com as indicações na literatura (entre outros Almeida 1967, Cunha e Cintra 2008). Também o 
associa a uma baixa escolaridade e à língua falada por emigrantes. Veja-se aqui a sua resposta ao questionário:

Uma espécie de vocábulos quase arcaicos, ou de expressão popular/não literária e/ou mais presente em 
grupos com baixa escolaridade. Curiosamente, algumas expressões, estão presentes em emigrantes de 
longa data.

Outras reações têm em comum a associação às gerações mais velhas e a falantes de outras regiões de Portugal. 
No conjunto, o uso de ele é ligado aos seguintes atributos: regional, velho, incorreto, arcaico, popular e baixa 
escolaridade. O estudo visa verificar se estas associações, resultantes de perceções individuais, têm ou não 
uma base factual.

5.2. A aceitabilidade de ele em geral

Em primeiro lugar, vamos descrever os dados em geral. Relembre-se que os participantes avaliaram as 
frases numa escala de Likert de 1 até 7, em que o nível 1 representa a resposta nada natural e 7 significa 
perfeitamente natural. A média dos juízos para as frases com ele é 3,8 (SD = 2,2) e para as frases sem ele 
6,3 (SD = 1,4). Isso significa que, em média, as frases com ele são avaliadas como menos naturais do que 
as mesmas frases sem ele. Porém, é de notar que as frases com ele não são rejeitadas completamente pelos 
participantes. O diagrama de barras no gráfico 1 ilustra esta diferença. As barras de erro mostram o intervalo 
de confiança de 95 %.
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Gráfico 1: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele

Aplicámos um teste para verificar se a diferença entre as médias dos juízos para as frases sem e com ele é 
estatisticamente relevante. Um teste t bicaudal pareado comparando os juízos das duas condições (frases com e 
sem ele) revela um valor p estatisticamente significativo de p < 0,001 (t(2519) = −46,705). Consequentemente 
rejeitámos a hipótese nula, segundo a qual não há nenhuma diferença significativa, e aceitámos a hipótese 
alternativa, segundo a qual há uma diferença significativa entre as frases com e sem ele.

Visto que esperávamos uma grande variação entre os falantes relativamente à avaliação das frases com ele, 
analisámos a distribuição dos juízos por meio de um diagrama de caixa. Os diagramas de caixa no gráfico 2 
representam os juízos para as frases com e sem ele.

Gráfico 2: Diagramas de caixa para os juízos segundo o (não-) uso de ele

Os diagramas de caixa mostram diferenças notáveis entre a avaliação das frases com e sem ele. Primeiro, 
a caixa e a mediana das frases sem ele situam-se mais acima. Os pontos pretos representam as medianas 
respetivas, à esquerda dos juízos das frases com ele (4) e à direita dos juízos das frases sem ele (7). Isto 
significa que 50 % dos juízos para as frases com ele se situam acima de 4 e 50 % abaixo de 4. Para as frases 
sem ele, significa que a maioria dos juízos corresponde a 7. Segundo, a caixa das frases sem ele é mais pequena. 
Quanto mais pequena a caixa, mais próximos estão distribuídos os valores ao redor da mediana (Bross 2019). 
A respeito das frases sem ele, 75 % dos juízos ficam entre 6 e 7, enquanto 50 % dos juízos das frases com ele 

ficam entre 2 e 6. Portanto, as frases com ele não são só avaliadas como menos naturais, mas também há muito 
mais variação entre os inquiridos na avaliação das frases com ele, como esperado. É evidente que vale a pena 
examinar os dados com mais detalhe.

5.3. A aceitabilidade de ele segundo fatores discursivos

Para responder à primeira questão de pesquisa, verificamos nesta secção se há diferenças nos juízos dos 
falantes atribuíveis a fatores discursivos, em particular, tendo em conta ‘uso neutro’ versus ‘uso enfático’ de 
ele. Com esse fim, comparamos a média dos juízos das frases com e sem ele em condição discursiva neutra 
com a média dos juízos destas frases em condição discursiva enfática. O diagrama de barras no gráfico 3 
ilustra esta comparação das médias. As barras de erro representam o intervalo de confiança de 95 %.

Gráfico 3: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e fatores discursivos

Na comparação das médias dos juízos das frases com e sem ele em condição discursiva neutra e enfática, 
destaca-se, em primeiro lugar, uma diferença nas frases com ele em função dos fatores discursivos. Enquanto 
entre as frases neutras e enfáticas sem ele não há nenhuma diferença de aceitabilidade, as frases enfáticas com 
ele são avaliadas como mais naturais do que as frases neutras com ele, a saber em média com 4,3 (SD = 2,2) 
e com 3,1 (SD = 2,1), respetivamente. Ou seja, os participantes aceitam mais o uso de ele em frases enfáticas. 
Parece confirmada a hipótese 1, segundo a qual era esperada uma aceitabilidade mais alta de ele nas frases de 
uso enfático.

5.4. A aceitabilidade de ele segundo a sua posição sintática

A segunda questão de pesquisa visa investigar se há diferenças conforme a posição sintática de ele. As duas 
posições sintáticas de ele que foram investigadas no estudo são a posição pré-verbal e adjacente ao verbo finito 
e a posição periférica antes de um advérbio. Segundo a nossa hipótese 2, estabelecida com base na literatura, 
esperávamos para as frases com ele uma aceitabilidade mais alta de ele pré-verbal e adjacente ao verbo finito, 
isto é, numa aparente posição de sujeito. Para verificar esta hipótese, visualizamos as médias dos juízos das 
frases com e sem ele segundo a diferente posição sintática de ele por meio de um diagrama de barras com 
barras de erro ilustrando o intervalo de confiança de 95 %. Veja-se o gráfico 4.
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Gráfico 4: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e a posição sintática de ele

Constatamos que, em média, não há diferença significativa entre as frases nas quais ele é pré-verbal e 
adjacente ao verbo e as frases nas quais ele se encontra numa posição periférica antes de um advérbio. As frases 
são igualmente bem avaliadas, com ou sem advérbio entre ele e o verbo finito. Este resultado é igualmente 
válido para as frases com e sem ele. Consequentemente, mesmo que, na grande maioria das atestações do uso 
de ele em português padrão, o elemento ele ocorra numa aparente posição de sujeito, as duas posições parecem 
ser igualmente possíveis. Este resultado valida a hipótese segundo a qual ele não se situa numa posição 
sintática de sujeito, mas numa posição na periferia esquerda da frase, isto é, nas frases em que ele está antes de 
um advérbio periférico e também nas frases em que ele fica em posição pré-verbal e adjacente ao verbo finito. 
Por conseguinte, concluímos que não se trata de um pronome sujeito expletivo expresso como nas línguas 
de sujeito obrigatório e subscrevemos a tese segundo a qual se trata de um elemento discurso na periferia 
esquerda, defendida por Uriagereka (1995), Silva-Villar (1998), Kaiser (2003, 2006) e Carrilho (2005).

5.5. A aceitabilidade de ele com os verbos impessoais

Testámos três diferentes tipos de verbos impessoais, a saber, diferentes verbos meteorológicos, o verbo 
existencial haver e o verbo ser no uso apresentativo. Conforme as indicações na literatura, esperávamos, 
segundo a terceira hipótese, uma aceitabilidade mais alta das frases com os verbos haver e ser. O diagrama 
de barras no gráfico 5 compara as médias dos juízos para as frases com e sem ele tendo em conta o verbo 
impessoal utilizado, indicando-se o intervalo de confiança de 95 % com barras de erro.

Gráfico 5: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e o verbo impessoal

O gráfico 5 mostra que nas frases com ele há uma diferença significativa entre o verbo haver, por um lado, e 
os verbos meteorológicos e o verbo ser, por outro lado. As frases com ele contendo o verbo haver são avaliadas 
como mais naturais do que as frases com ele contendo o verbo ser ou um verbo meteorológico. Lembre-se 
que, segundo Duarte (2003), se encontra o uso de ele em português padrão com os dois verbos haver e ser. 
Porém, as atestações em corpora do uso de ele em português padrão e escrito indicam que tal uso de ele é mais 
frequente com o verbo existencial haver, o que está de acordo com o nosso resultado. Além disso, incluímos 
no questionário três frases feitas com o verbo haver que, de facto, receberam uma aceitabilidade mais alta. A 
expressão “Ele há coisas!” foi avaliada com um juízo médio de 6,1 e a expressão “Ele há cada um(a)!” com um 
juízo médio de 6,2, o que está ao nível dos juízos altos das frases sem ele. Isso pode explicar a aceitabilidade 
mais alta das frases com ele contendo o verbo haver. Outro resultado inesperado é a observação de que não há 
diferença significativa entre o uso de ele com o verbo ser e com um verbo meteorológico.

5.6. Diferenças variacionistas na aceitabilidade de ele

Nesta secção, vamos responder à quarta questão de pesquisa e verificar se há diferenças nos juízos de 
aceitabilidade segundo os fatores idade, sexo, nível de instrução e variedade de português que os participantes 
falam. Tendo em conta o perfil dos falantes no estudo de Carrilho (2005) e as reações manifestadas pelos 
participantes deste estudo, esperávamos, de acordo com a hipótese 4, uma aceitabilidade mais alta por pessoas 
idosas com instrução baixa e por falantes de variedades regionais diferentes do padrão.

Os participantes indicaram a sua idade por meio de faixas etárias correspondentes a intervalos de dez anos. 
O diagrama de barras no gráfico 6 representa as médias dos juízos para as frases com e sem ele segundo as 
diferentes faixas etárias dos participantes.



114 115

Gráfico 6: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e a idade dos participantes

Se observarmos a avaliação das frases com ele em azul-escuro, podemos constatar a tendência para a 
maior aceitabilidade pelos participantes mais velhos do que pelos falantes mais jovens. Mais precisamente, os 
participantes com menos de 36 anos aceitam as frases com ele, em média, menos do que os de todas as faixas 
etárias acima dos 36 anos. Contudo, as frases com ele são aceites também por falantes jovens.

Comparando os juízos dos participantes segundo o seu sexo, não se mostra nenhuma diferença significativa 
entre as participantes femininas e os participantes masculinos.

Quanto ao nível de instrução, o terceiro fator a considerar, 89,5 % dos participantes indicaram ter um 
curso superior, o que dificulta uma análise adequada deste fator. O diagrama de barras no gráfico 7 mostra, no 
entanto, uma tendência.

Gráfico 7: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e o nível de instrução dos participantes

Constatamos que os participantes com ensino superior avaliam as frases com ele em média com 3,7 
(SD = 2,2), o que é um pouco abaixo da média 4,3 (SD = 2,3) dos participantes com ensino secundário. Este 
resultado confirma que os participantes com instrução superior são mais orientados para a norma.

Outra pergunta sociodemográfica foi a seguinte: “A variedade de português que fala é diferente da variedade 
de Lisboa?”. Por meio desta pergunta, procurámos verificar se a variedade que falam os participantes tem 
influência na aceitabilidade de ele. Veja-se o gráfico 8 para os resultados.

Gráfico 8: Média dos juízos segundo o (não-) uso de ele e variedade que os participantes falam

Os resultados são inesperados porque são os participantes que indicaram ser falantes da variedade de Lisboa 
que aceitam um pouco mais as frases com ele. Em comparação, os participantes que indicaram falar outra 
variedade avaliam o uso de ele ligeiramente como menos natural. No que diz respeito ao tipo de construção 
impessoal, não há nenhuma diferença significativa entre os dois grupos de falantes: tanto os falantes da 
variedade lisboeta como os falantes de outras variedades regionais mostram a mesma diferença entre os juízos 
altos para o verbo haver e os juízos baixos para o verbo ser e os verbos meteorológicos. Para os três tipos de 
verbos impessoais, os falantes da variedade de Lisboa avaliam as frases com ele, em média, com juízos mais 
altos do que os falantes de outras variedades regionais. Portanto, parece que o uso de ele não é mais aceite por 
falantes de variedades regionais diferentes do padrão, ainda que variedade lisboeta e variedade padrão não 
sejam necessariamente equivalentes. Por outro lado, é possível que quem declarou não falar a variedade de 
Lisboa se sinta mais pressionado pela norma ou pelo que julga ser a norma.

Uma análise detalhada dos resultados do estudo mais amplo ainda em desenvolvimento será apresentada 
na minha tese de doutoramento.

6. Conclusões

Graças a um estudo de aceitabilidade, obtivemos resultados que, por um lado, confirmam as observações 
feitas na literatura e que, por outro lado, trazem novos dados sobre a aceitabilidade do uso do elemento 
ele não argumental. Primeiro, como esperado, as frases contendo ele recebem juízos de aceitabilidade mais 
baixos em comparação com as mesmas frases sem ele, sem que estas, no entanto, sejam completamente 
rejeitadas. Mas constatamos uma grande variação na avaliação das frases contendo ele, mais precisamente 
uma variação segundo os itens, os participantes e os vários fatores examinados. Concretamente, as frases 
enfáticas com ele são avaliadas como mais naturais do que as frases neutras com ele, o que parece confirmar 
a classificação de ele como elemento discursivo. Além disso, os participantes aceitam o uso de ele mais com 
o verbo haver do que com o verbo ser ou um verbo meteorológico. A avaliação mais alta das frases com ele 
é atribuída às frases feitas com haver (por exemplo, “Ele há coisas!”). A observação de que as frases em que 
ele se encontra em posição pré-verbal e adjacente ao verbo finito e as frases em que ele se situa numa posição 
periférica são igualmente bem avaliadas parece validar a hipótese segundo a qual o elemento ele ocorre, em 
ambos os casos, na periferia esquerda da frase. No que diz respeito ao estatuto do elemento ele, os resultados 
do inquérito confirmam as três diferenças entre ele e pronomes sujeitos impessoais das línguas de sujeito 
obrigatório referidas na secção 2. Mais precisamente, os dados recolhidos confirmam que ele não se usa 
obrigatoriamente nem uniformemente, que ocorre em contextos discursivos enfáticos e que pode aparecer 
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à esquerda de constituintes periféricos. Estas propriedades apontam para a hipótese segundo a qual não se 
trata de um pronome sujeito expletivo expresso em posição de sujeito, mas sim de um elemento discursivo na 
periferia esquerda da frase. Além disso, observa-se uma tendência para os participantes com menos de 36 anos 
aceitarem as frases com ele um pouco menos do que os falantes com mais idade. Finalmente, há que assinalar 
que o uso de ele não é mais aceite por falantes de variedades regionais diferentes da variedade de Lisboa, o que 
sugere que o uso de ele em construções impessoais analisado neste estudo não representa necessariamente um 
fenómeno regional ou dialetal, mas também ocorre em português padrão em contextos discursivos marcados, 
especialmente nas construções com o verbo haver.
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