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Os testes de julgamento de aceitabilidade como método empírico na linguística portu-
guesa – vantagens, desafios e análise – utilizando o exemplo de um estudo  

sobre o uso de ele impessoal em português europeu 
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O objetivo de muitos estudos linguísticos é determinar se um fenómeno ou uma construção 
particular é gramatical, ou seja se faz parte da gramática (mental) de uma língua, ou não. Vis-
to que é discutível confiar em intuições únicas sobre um fenómeno linguístico, é vantajoso 
recolher dados em grande escala e de uma forma estruturada através da investigação empírica. 
Esta palestra centra-se no método empírico dos testes de julgamento de aceitabilidade em que 
os participantes classificam os dados linguísticos a examinar, por exemplo, utilizando uma 
escala Likert. Estes estudos tornam-se cada vez mais populares e são cada vez mais utilizados 
no campo da linguística. Também no português foram já investigados vários fenómenos lin-
guísticos utilizando este método (ver, por exemplo, Freitas & Barbosa 2013, Souza, Oliveira 
& Henrique 2017, Santana & Grolla 2018, Lopes & Mota 2019). Na minha palestra, apresen-
tarei as potencialidades deste método, mostrando o que pode contribuir para a investigação 
das questões linguísticas e como pode complementar os estudos de corpus. Uma vantagem 
crucial dos estudos de aceitabilidade reside no facto de fornecerem juízos sobre frases que são 
raramente produzidas ou que podem nunca ter sido produzidas assim antes. Além disso, abor-
darei os pontos fracos deste método, bem como a diferença entre aceitabilidade e gramaticali-
dade (cf. Schütze & Sprouse 2013, Schütze 2016). Mais concretamente, descreverei o que é 
importante ao estabelecer um estudo de aceitabilidade e ao fazer uma análise (estatística) dos 
dados obtidos (cf. Cowart 1997, Schütze & Sprouse 2013). 
 Tudo será apresentado teoricamente, e também através de um estudo experimental sobre o 
emprego de ele em construções impessoais em português europeu (Widera 2020). Sobretudo 
em variedades não-padrão do português europeu, pode-se observar em construções impesso-
ais o uso ocasional do elemento ele, conforme os exemplos seguintes: 

(1) Ele choveu toda a noite! 
(2) Ele há cada um!       (Mateus et al. 2003:283) 

O estudo baseia-se em juízos de falantes nativos do português europeu e tem em vista desco-
brir diferenças a respeito de diferentes verbos impessoais, da posição de ele na frase e em 
relação a fatores discursivos diferentes. Dá, assim, um exemplo concreto para a análise dife-
renciada de um fenómeno linguístico raro utilizando uma tarefa de julgamento de aceitabili-
dade. No conjunto, a apresentação tem como objetivo fazer avançar o debate metodológico e 
contribuir para a divulgação dos testes de julgamento de aceitabilidade como método empíri-
co na linguística portuguesa. 
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