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1.
A construção da teoria da gramática, em especial no quadro da Teoria de Princípios e

Parâmetros (Chomsky 1981 e trabalhos posteriores), tem alimentado a discussão acerca da
natureza e da forma das expressões linguísticas que envolvem expletivos em posição de sujeito
frásico (entre muitos outros, Cardinaletti 1990, Lasnik 1992, Vikner 1995, Dikken 1995,
Holmberg 2000, Svenonius (no prelo), além de Chomsky 1991, 1995). As construções com
expletivos adquirem uma relevância universal, a partir da evidência de línguas como o Inglês ou
o Francês, nas quais qualquer frase finita satisfaz o requisito gramatical de ter uma posição de
sujeito com preenchimento visível obrigatório, independente do conteúdo semântico:

(1) *(Il) a téléphoné.
(2) *(Il) pleut tout le temps. 
(3) *(Ce) sont les livres dont je t’ai parlé.
(4) *(He) has called.
(5) *(It) is raining.
(6) *(There) are few books on the shelf.
Este tipo de evidência das línguas naturais levou à estipulação em Chomsky (1981) de um

princípio universal na linguagem humana que exige precisamente que todas as frases tenham um
sujeito, conhecido sob a designação de Princípio de Projecção Alargado (“Extended Projection
Principle” ou EPP). Assumido este princípio, uma parte significativa da investigação em sintaxe
incidiu, sobretudo nos anos 80, sobre o tipo e sobre as propriedades das categorias que nas
diferentes línguas naturais podem realizar o sujeito frásico. Em especial, permitiu um melhor
conhecimento de uma diferença paramétrica entre línguas como o Italiano ou o Português
europeu (daqui em diante, PE), por um lado, e o Francês ou o Inglês, por outro, em relação à
obrigatoriedade de realização visível do sujeito em frases finitas, classicamente formulada sob o
consagrado Parâmetro do Sujeito Nulo1. 

Os expletivos visíveis, categorias sem conteúdo referencial nem estatuto argumental, meros
preenchedores não significativos de uma posição gramatical obrigatória, têm sido
preferencialmente associados às línguas de sujeito não-nulo obrigatório, como o Francês ou o
Inglês. E, embora esta correlação se tenha revelado imprópria, dada a evidência de línguas que
permitem sujeitos expletivos nulos a par de sujeitos referenciais obrigatoriamente não-nulos2, é
bem sabido que as variedades padrão de línguas de sujeito nulo apresentam de forma
generalizada sujeitos expletivos sem realização visível3:

(7) Piove.
(8) Chove.

                                                
1 A investigação desenvolvida sobre o assunto tem, no entanto, revelado insuficiente a redução a um único
parâmetro do conjunto de efeitos encontrados nas línguas naturais associados à expressão do sujeito de uma frase
finita. Para uma revisão das questões relevantes, veja-se Lobo Gonçalves 1994.
2 Vejam-se, entre outros, Borer 1986, para o Hebraico, Franks 1990, para o Russo, e Vainikka e Levy 1999, para o
Hebraico e o Finlandês.
3  Esta maior permissividade das línguas naturais à omissão de um sujeito não-referencial, ignorada nas primeiras
formulações do Parâmetro do Sujeito Nulo, encontra um tratamento possível na distinção introduzida por Rizzi 1986
entre, por um lado, condições de legitimação formal e, por outro, recuperação do conteúdo de uma categoria vazia
na posição de sujeito de oração finita. Este modelo prediz adequadamente a existência de categorias vazias como os
expletivos, legitimadas formalmente, mas não sujeitas à necessidade de identificação de conteúdo, o que torna os
expletivos nulos independentes dos requisitos mais estritos de legitimação e identificação de uma categoria vazia
com conteúdo referencial.



(9) Llueve.
(10) Está um livro no chão. 
Os sujeitos sem conteúdo referencial nem argumental são portanto aqueles que são omitidos

com maior facilidade, já que não têm normalmente expressão lexical visível não só nas línguas
de sujeito nulo, como também em parte das línguas de sujeito referencial não-nulo.
2.

Ora, o Português europeu permite, em algumas das suas variedades, a realização visível de
um elemento expletivo ele, idêntico na forma ao nominativo do pronome referencial masculino
de 3ª pessoa do singular. 

(11) Ele choveu toda a noite.
(12) Ele há marotos muito grandes na tropa. (Camilo Castelo Branco, Corja)
Tem-se considerado esta propriedade sintáctica como característica de variedades de

natureza popular (“ou popularizante”, segundo Cunha e Cintra (1984:284)). Leite de
Vasconcellos (1901, 1987: 122) nota-a entre o escasso número de particularidades de sintaxe
popular e dialectal que inclui na Esquisse d’une dialectologie portugaise. Como muitos daqueles
que têm assinalado a presença do expletivo em construções impessoais do Português (Moreira
1913, Epifânio Dias 1918, Cunha e Cintra 1984, Duarte e Matos 1984, Peres e Móia 1995, entre
outros), Leite de Vasconcellos analisa como um “pronome-sujeito” este ele, que é idêntico na
forma a um pronome nominativo e que, nos exemplos mais frequentes, ocorre em construções
sem outro sujeito visível. 

A possibilidade de realizar visivelmente um sujeito expletivo em variedades que têm sujeito
nulo  sugere que, pelo menos nestas, o expletivo não é um mero elemento gramatical necessário
à realização do sujeito de uma frase finita:

(13) Choveu toda a noite.
(14) Há marotos muito grandes na tropa.
Enquanto categorias semanticamente vácuas, os expletivos não podem ser sujeitos

contrastivos ou enfáticos – não manifestando, portanto, os efeitos normalmente associados ao
uso de um pronome realizado numa língua de sujeito nulo (cfr.(15) e (16) a par de (17) e (18),
equivalentes de (19)).

(15) *Foi ele que choveu toda a noite.
(16) *Ele é que choveu toda a noite.  
(17) Eu é que trouxe o bilhete.
(18) Fui eu que trouxe o bilhete.
(19) Eu trouxe o bilhete.
No entanto, em usos expressivos próximos de um padrão linguístico (possíveis, por

exemplo, nos media de expressão oral ou mesmo escrita), o expletivo visível ocorre
preferencialmente em contextos que envolvem alguma ênfase, como (11) e (12)4. 
3. 

Considerarei seguidamente a distribuição do expletivo ele em Português europeu popular
dialectal, já que reconhecidamente se trata de um elemento associado a variedades populares. Os
dados que aqui apresento são, em grande parte, provenientes dos materiais integrados no Corpus
Dialectal com Anotação Sintáctica - CORDIAL-SIN5 ou de estudos monográficos6, mas também
recolho numerosas atestações num romance regionalista (Ribeiro 1927) que reproduz algumas
das características do português do Alentejo (cfr. Verdelho 1982).
3.1.
                                                
4 Aproxima-se assim de um certo valor enfático “fossilizado” de ello, que Ureña (1939) assinala em algumas
variedades do Castelhano e que também pode ter um uso expletivo.
5 Projecto PRAXIS XXI P/PLP/113046/1998, financiado pela FCT e em desenvolvimento no CLUL. Este corpus é
constituído por excertos de fala espontânea ou semi-dirigida de inquéritos dialectais realizados pelo Grupo de
Dialectologia do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, para Atlas Linguísticos (Atlas Linguístico-
Etnográfico de Portugal e da Galiza ou Atlas Linguístico do Litoral Português) ou para outros trabalhos de
investigação dialectal (Segura da Cruz 1987).
6 Salvo Azevedo 1928-9, trata-se de dissertações de licenciatura apresentadas à Faculdade de Letras de Lisboa.



Os dados revelam uma predominância de ele expletivo em construções impessoais, com o
verbo na 3ª pessoa do singular e sem outro candidato a sujeito. O expletivo7, que apresenta
morfologia de 3ª pessoa do singular e forma nominativa (como a forma sujeito do pronome
referencial de 3ª pessoa do singular masculino), codifica portanto propriedades de sujeito frásico
e aproxima-se de expletivos como il ou it em Francês e Inglês, respectivamente.

Nestas construções impessoais, o expletivo aparece como sujeito de:
i. predicados que referem fenómenos naturais – verbos meteorológicos como chover,

trovejar ou nevar (cfr. (20)-(24)), estruturas de verbo predicativo (ser, estar, ficar...) ou  fazer(-
se) e uma categoria (nome, advérbio, adjectivo) que faz referência a um fenómeno natural, como
calor, frio, tarde (cfr. (25)-(27)):

(20) Ele não tem chovido nada. (Castro Laboreiro, CORDIAL CLB 48)
(21) Ele estava a nevar, nevava muito, eles não puderam ir. (Perafita, CORDIAL PFT11)
(22) Ele chove tanto! (Soajo, in Pereira 1970: 194) 
(23) Então se ele chover já não vais. (Odeleite, in Segura da Cruz 1969: 153)
(24) Ele choverá hoje? (Ervedosa, Azevedo 1928-9: 160)
(25) Ele está calor. (Odeleite, in Segura da Cruz 1969: 152)
(26) Vou-me, que ele já é tarde. (Terceira, in Dias 1982: 329)
(27) ainda ele faz frio no mês de Abril! (Arronches, in Paulino 1959: 168)
ii. verbos existenciais, como haver ou ter (usado dialectalmente como existencial

impessoal):
(28) Ele há espadilha no mar. (Vila Praia de Âncora, CORDIAL VPA53)
(29) E então ele há muitas [igrejas]. (Perafita, CORDIAL PFT24)
(30) É a estrela da manhã [AB| e há] e há a estrela... Bom, ele há várias estrelas, não é? (Nisa, CORDIAL

AAL92)
(31) Ele há o sete-estrelas, há o cacheiro. (Nisa, CORDIAL AAL93)
(32) O tempo das quadrilhas já lá ia. Que êle houvera-as, de uma pessoa se benzer(...) (Ribeiro 1927: 136)
(33) Ele tinha mais campo para levar [=Havia espaço para mais]  (Odeleite, in Segura da Cruz 1969: 153)
iii. ser impessoal em diferentes construções:
(34) Ele tem sido – da maneira que eu tenho conhecido isto – todos os anos pior, todos os anos pior. (Porches,

CORDIAL PAL12)
(35) Mas, ora!,êle sempre foi assim toda a vida e nem por isso as igrejas fecharam nem deixou de haver gente

cristã. (Ribeiro 1927: 224)
(36) Que êle não podia deixar de ser. (Ribeiro 1927: 173)
iv. outras construções impessoais:
(37) ..., êle diz que chegara já o menino Joanito. (Ribeiro 1927: 171)
v. um predicado de elevação:
(38) – Ele até parece que foi milagre, compadre! (id.: 329)
vi. construções pseudo-impessoais com verbos que denotam estados psicológicos de um

Experienciador ou que envolvem um Beneficiário, argumentos realizados como Dativo:
(39) - Ele já me constava que vinha prior novo. (id.:20)
(40) - Que êle me conste, agora não há aí ninguém morto, mas não sei se àmanhã se poderá dizer o mesmo.

(id.:239)
(41) Que êle também não se lhe daria apartar-se do mundo  (id.: 92) 
Outra das construções em que o expletivo co-ocorre necessariamente com um verbo na 3ª

pessoa do singular é uma construção com extraposição de sujeito oracional (infinitivo, neste
caso):

(42) ... que êle é sempre bom contar com êles. (Ribeiro 1927: 243)
3.2.

Em (43) a (49) encontram-se construções que também não incluem um constituinte
argumental que exiba as propriedades canónicas de sujeito frásico. São construções de sujeito

                                                
7 As configurações sintácticas em que surgem os expletivos sugerem uma distinção mais fina entre quase-
argumentos, como os sujeitos de verbos atmosféricos e temporais, não-argumentos ou expletivos “puros”, que
normalmente estabelecem uma determinada relação com um constituinte associado na mesma frase (cfr. Chomsky
1981). Na apresentação dos dados utilizo o termo expletivo num sentido lado, englobando estes dois tipos de
categorias. 



indeterminado, com se impessoal ou com o verbo na 3ª pessoa do plural. Apesar de os
predicados envolvidos  atribuirem normalmente uma função semântica a um argumento em
posição de sujeito, esta posição deixa de poder receber uma interpretação referencial, pela
criação de um contexto sintáctico particular. A interpretação “impessoal” destas construções
resulta, portanto, do contexto gramatical, o que as distingue das construções consideradas acima,
cuja impessoalidade deriva da natureza do próprio predicado (Fernández Soriano e Táboas
Baylin 1999).

(43) ele nunca se soube quem roubou! (Terceira DIAS 325)
(44) Já está o céu nublado, são nuvens: {fp} “Hoje há nuvens, hoje está o céu nublado”. Ele aqui nem se diz

nublado, eu cito-lhe até a palavra que aqui se emprega: "*enuvrado". (Porto de Espada, AAL69)
 (45) (...) Agora a reforma da Casa do Povo também nunca pode ser muito grande porque ele não se desconta

muito poucachinho dinheiro... (Sapeira, ALL)
 (46) Pois conservava-se, está bem de ver, e começava a fazer pela vida, que êle até não se falava agora noutra

coisa senão no derriço do padre prior com a filha do José Mingorra. (Ribeiro 1927 199)
(47) O Santo mais festejad’aqui? Ele agora já nã festejom santes nenhuns, nem resguardom nada!... (Odeleite

152)
(48) E, então, /depois, ele/ /pôs-lhe ele/, um dia que esteve cá, e quando… Ele mataram-no [AB|quando]

quando daqui abalou. Em Portalegre é que o mataram. Este. (Castelo de Vide, AAL52)
(49) INQ Mas é tudo a mesma coisa?
INF Ah, [AB|consta, ele dizem] há quem diga [AB|que] que é diferente {pp}, uma coisa da outra. Que há aí

algumas que são diferentes, [AB|agora, se] agora, eu é que não sei se são diferentes nem se não são. (Porto de
Espada, AAL56)
3.3.

Noutra série de exemplos com expletivo visível em PE dialectal, ele surge em construções
pessoais com o verbo ser. Em (51) o expletivo manifesta visivelmente falta de acordo com o
verbo de 3ª pessoa do plural (que manifesta concordância com o sintagma à sua direita, como
normalmente acontece nestas estruturas).

(50) Deixa-me ir que êle é já quasi meio-dia. (Ribeiro 1927: 69)
(51) ... êle são boas quatro horas bem andadas de jornada.(Ribeiro 1927: 136)
(52) Uma pracela ou não sei (...) ou uma francela ou... ele era qualquer coisa assim. (Alpalhão, CORDIAL

AAL85)
(53) ... que o que tem de ser tem muita força e êle não é o primeiro caso que se dá. (Ribeiro 1927: 240)
(54) Parece qu’ele vai ser ano de milho. (Terceira, Dias 1982: 325)
(55) Seja ele trigo ou cevada ou aveia. (Alte, CORDIAL PAL22)
O exemplo (55), com inversão do verbo, parece ser de natureza enfática.

3.4.
As construções que se seguem caracterizam-se pelo facto de nelas o ele expletivo estar

associado a um argumento em posição pós-verbal. Estes exemplos apresentam, portanto,
alterações à ordem não-marcada do Português (SVO).

Assim, em (56) o expletivo realiza-se visivelmente numa estrutura predicativa de oração
pequena com sujeito não elevado:

(56) Não há quem semeie, não há quem vá fazer esse serviço, porque (...) ele está tudo muito caro e não há
quem faça. (Porches, CORDIAL PAL11)

De igual modo, em estruturas com verbos inacusativos, o expletivo visível co-ocorre um
associado pós-verbal:

(57) Ele há-de vir uma trovoada, não demora nada (Colos, in  Guerreiro 1968: 351) 
(58) E de forma que, depois, quando era para o ano [...] agora neste tempo, mais ou menos, Fevereiro, Março, é

que ele ia outra máquina (Sapeira, CORDIAL AAL01)
Os contextos de ele expletivo considerados em (20)-(58) são, portanto, compatíveis com

uma análise deste elemento como um sujeito, como contrapartida visível de uma categoria
expletiva nula na variedade padrão. 
3.5.

No entanto, o grupo de dados seguinte reúne construções que exibem o expletivo em co-
ocorrência com um outro constituinte com propriedades de sujeito frásico na sua posição
canónica. Assim, ele expletivo surge como elemento inicial de interrogativas, tanto totais (cfr.



(59)) como parciais (cfr. (60) e (61)), em co-ocorrência com um sujeito visível, que pode mesmo
ser expletivo (como o demonstrativo neutro em (59), sujeito de ser em construção clivada).

(59) Ele isto é assim que se corta  aqui o centeio? (Quadrazais, in Braga 1971: 171)
(60)Ele quem foi que pôs aqui o arroz?
(61) Ele que homem é este? (Germil, in Peixoto 1968: 176 )
Como os exemplos (62)-(64) revelam, também em frases exclamativas e declarativas, o

expletivo visível co-ocorre com um sujeito, quase sempre específico, em posição pré-verbal. As
construções envolvidas são diversificadas – podem ser transitivas como (62), predicativas como
(66) ou passivas como (63). Todos estes exemplos têm em comum a posição periférica do
expletivo, adjacente ao sujeito:

(62) Ele a gente sempre faz cada asneira!( Ervedosa do Douro, in Azevedo 1928-29: 160)
(63) [a propósito de um roubo] Parece impossível [AB| mas com-] mas ele aquilo lá foi feito e /até/ /então/

ninguém deu por isso. (Castelo de Vide, CORDIAL AAL34)
(64) Devem de estar a chegar que ele o sol já se pôs! (Arronches, in Paulino 1959: 168)
(65) Se ele isso é assim... (Quadrazais, in Braga 1971: 171)
(66) Ele a brincadeira está torta.
(67) Ele uma [pulga] fugiu lá para o cerro. (Colos, in Guerreiro 1968: 351)
A ordem relativa expletivo-sujeito parece favorecer uma análise que relacione o ele que aqui

nos ocupa com uma posição periférica à posição canónica de sujeito ([Spec, IP]).
3.6.

No entanto, um grupo restrito de dados contraria esta generalização: trata-se de atestações
que evidenciam contextos de inversão V-expletivo, caracterizados, pelo menos quando o
contexto permite essa observação, pela presença, à esquerda do Verbo, de um constituinte
associado a algum efeito discursivo de tópico (de retoma – (69),(70) – ou mesmo contrastivo –
(68?), (70)).

(68) Aqui está ele um buraco...(Escusa,  Baptista 1967:145)
(69) INQ Mais diferente que os de Portalegre?
INF {fp} Mais diferente e bem mais. Bem, os de Portalegre falam melhor do que nós, não é?
INQ Mas os senhores e os de Nisa compreendem-se perfeitamente?
INF Ah, a gente compreende, pois. Isso compreendemos ele bem. (Alpalhão, CORDIAL AAL 79)
(70) <inq> INQ1 Diz que faz bem aos olhos. </inq>
<inf> INF2 </inf> Ah, bem aos olhos faz ele tudo, <break> (…) </break> quando não haver pouca sorte. (Alte,

CORDIAL PAL28)
3.7.

Finalmente, resta ainda notar a presença do expletivo em contextos que não envolvem
localmente uma predicação verbal: à esquerda de um constituinte aposto (em (73)) ou a
anteceder o elemento mínimo de uma resposta negativa a uma interrogativa total:

(71) – Então a água não falha? – Ele não!(Ervedosa do Douro, in Azevedo 1928-29: 160n)
(72) – Vais trabalhar? – Ele não! (Colos, in Guerreiro 1968: 351)
(73) Estas joldas ajustam-se por um tanto em dinheiro e mais as comedoiras, ele tantos alqueires de farinha e

de grãos, tantos arrates de toicinho, tantas canadas d’azeite e resto; (Ribeiro 1927: 89)
Nestes contextos, ele expletivo parece adquirir um papel estritamente enfático, bastante

diferenciado, portanto, daquele que caracteriza os expletivos de línguas de sujeito não-nulo
(satisfazer o EPP). 
3.8

Verificamos, portanto, que ele expletivo cobre uma variedade de contextos sintácticos que
dificilmente favorecem a sua relação estrita com o preenchimento da posição de sujeito, como
suspeitámos. Em casos como os de 3.5., em especial, a possibilidade de o expletivo ocupar uma
posição de sujeito parece estar comprometida pela co-ocorrência com um sujeito pré-verbal. A
presença do expletivo visível numa língua de sujeito nulo como o PE poderá, portanto, vir a ser
mais adequadamente correlacionada com a codificação de determinados efeitos discursivos, que
certamente merecem uma atenção mais sistemática. É neste momento possível formular a
hipótese de que, numa língua de sujeito nulo, na qual uma categoria vazia de natureza expletiva
pode normalmente satisfazer o EPP, a realização visível do expletivo, não dependendo de



requisitos estritamente sintácticos, pode estar associada à codificação de efeitos de natureza mais
discursiva.
4.

A sintaxe dos expletivos levou-nos assim a considerar a hipótese de correlacionar com
efeitos discursivos este ele não-referencial, que integra o léxico de algumas variedades do PE.
Importará agora definir a forma precisa desses efeitos, integrando-os na análise das estruturas
sintácticas dos dados aqui apresentados. Será então possível tornar mais explícita uma
informação lexical que o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa já esboça:

Aparece, às vezes, como sujeito fictício de verbos impessoais ou unipessoais, ao jeito do francês, do
inglês e do alemão, uso ainda observável, sobretudo na linguagem do povo, em Portugal [...]. Tem, às
vezes, caráter expletivo, servindo para realçar o sujeito dantes expresso [...]. Outras vezes, sem perder
esse caráter, apresenta-se (no falar lusitano) contaminado de afetividade mais ou menos intensa e
despido de qualquer conteúdo lógico. (Ferreira 1986: 623, s.v. ele, sublinhados meus)
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