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RESUMO 

 

Este estudo utiliza os pressupostos teórico-metodológicos da teoria da variação e mudança 

linguística (cf. Weinreich, Labov; Herzog, 2006 [1968]; Labov, 2008 [1972]), segundo os 

quais toda mudança implica um período de variação passível de sistematização. Toma por 

base, também, estudos linguísticos sobre o sistema pronominal no português brasileiro (PB) 

(cf. Tarallo, 1978; Tarallo; Kato, 1989; Duarte, 1993, 1995, 2003, 2012, entre outros). Tendo 

em vista tal perspectiva teórica, esta dissertação tem por tema o fenômeno variável da 

representação do sujeito pronominal, objetivando investigar a representação do sujeito 

pronominal na fala de Natal/RN. O córpus está constituído por 8 entrevistas de informantes 

socialmente estratificados, com 30 minutos de duração, do projeto FALA-Natal, levando em 

conta 4 diferentes faixas etárias e o sexo dos informantes no intuito de buscar indícios de 

mudança em tempo aparente (LABOV, 1994). Defendemos a hipótese de que a representação 

do sujeito pronominal na fala de Natal está passando por mudanças quanto ao preenchimento 

do sujeito pronominal, identificando-se a passagem de uma língua de sujeito nulo para uma de 

sujeito preenchido. Vários estudos linguísticos corroboram essa hipótese, considerando a fala 

e a escrita de diferentes regiões do Brasil em diferentes períodos (DUARTE, 1993, 1995, 

2003, 2012; DUARTE, PAIVA, 2003; OLIVEIRA, 1989). Por meio da análise quantitativa e 

qualitativa dos dados coletados, os resultados mostram a mudança por que está passando o 

sistema pronominal na fala de Natal: a preferência do preenchimento do sujeito expresso 

pelos informantes de faixa etária mais nova.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito pronominal; Teoria da Variação e Mudança; Teoria de 

Princípios e Parâmetros; Sociolinguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study adopts the theoretical-methodological assumptions of the theory of language 

variation and change (cf. Weinreich, Labov; Herzog, 2006 [1968]; Labov, 2008 [1972]) - 

from which we have that every change implies a period of variation liable to be systematized. 

Based on linguistic studies about the Brazilian Portuguese (PB) pronominal system, (cf. 

Tarallo, 1978; Tarallo; Kato, 1989; Duarte, 1993, 1995, 2003, 2012, among others). In view 

of this theoretical perspective, this dissertation has as its theme the variable phenomenon of 

the representation of the pronominal subject, aiming to investigate the representation of the 

pronominal subject in Natal/ RN speech.The corpus preliminarily consists of 8 interviews 

applied to socially stratified informants, with 30-minutes long samples, from the project 

FALA-Natal, taking into account 4 different age and the genre groups of informants in order 

to search for evidence of change in apparent-time (LABOV, 1994). We defend the hypothesis 

that the representation of the pronominal subject in the speech of Natal is undergoing changes 

as to the filling of the pronominal subject, identifying the passage from a null-subject 

language into a non-null-subject one. Various linguistic studies corroborate this hypothesis, 

considering speech and writing of different regions of Brazil in different periods (DUARTE, 

1993, 1999, 2003, 2012; DUARTE, PAIVA, 2003; OLIVEIRA, 1989). By means of 

qualitative and quantitative analysis of the collected, the results most the change that is 

passing the pronominal system in the Natal speech: the preference of the filling of the express 

subject by informants of the younger age group. 

 

 

KEY-WORDS: Pronominal Subject; Theory of Language Variation and Change; Principles 

and Parameters Theory; Sociolinguistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

TABELAS 

Tabela 1 Ocorrência de sujeito nulo de segunda pessoa (adaptado Duarte, 1995, p. 51) ........ 26 

Tabela 2 Ocorrência de sujeito nulo segundo a faixa etária (adaptado de DUARTE, 1995, p. 

80) ............................................................................................................................................. 29 

Tabela 3 Total de sujeitos expressos nas amostras analisadas (DUARTE, 2003, p. 116) ....... 49 

Tabela 4 Sujeito preenchido segundo a faixa etária – Tendência (DUARTE, 2003, p. 119) ... 50 

Tabela 5 Sujeito preenchido segundo a escolaridade – Tendência (DUARTE, 2003, p. 119). 51 

Tabela 6 Distribuição total dos informantes pelas variáveis sociais ........................................ 58 

Tabela 7 Distribuição de sujeitos expressos a partir da faixa etária ......................................... 72 

Tabela 8 Distribuição de sujeitos expressos a partir do traço semântico do referente ............. 76 

Tabela 9 Distribuição dos sujeitos pronominais segundo o tipo de conjunção da primeira 

coordenada ................................................................................................................................ 77 

Tabela 10 Ocorrências de sujeito expresso nas três pessoas gramaticais ................................. 78 

Tabela 11 Ocorrências de sujeito expresso a partir do padrão sentencial ................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURAS 

Figura 1 A trajetória das três pessoas do discurso ao longo do tempo (adaptado de Duarte, 

2012, p. 22) ............................................................................................................................... 27 

Figura 2 Ocorrência total de sujeitos nulos. ............................................................................. 39 

Figura 3 Ocorrência de sujeito nulo nas três pessoas do singular. (DUARTE, 1993, p. 117) . 40 

Figura 4 A trajetória das três pessoas do discurso ao longo do tempo (adaptado de Duarte, 

2012, p. 22) ............................................................................................................................... 44 

Figura 5 Ocorrências de sujeito nulo na fala espontânea segundo a pessoa gramatical e a faixa 

etária (%) (Duarte, 1995, p. 48). ............................................................................................... 47 

Figura 6 Ocorrências de sujeito nulo/expresso em duas pesquisas distintas, Duarte (1995), 

com a fala do Rio de Janeiro, e os dados desta pesquisa, com a fala de Natal/RN .................. 69 

Figura 7 Ocorrências de sujeito preenchido na fala de Natal/RN, segundo a faixa etária ....... 72 

Figura 8 Ocorrências de sujeitos expresso e nulo das pessoas gramaticais ............................. 81 

Figura 9 Ocorrências de sujeito expresso e nulo de terceira pessoa gramatical ....................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADROS 

Quadro 1 Evolução no paradigmas flexionais do português (DUARTE, 1993, p. 109) .......... 37 

Quadro 2 Procedência e total de dados analisados (DUARTE, 1993, p. 111) ......................... 39 

Quadro 3 Desinências números pessoa no PB.......................................................................... 62 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................16 

 

CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: A 

SOCIOLINGUÍSTICA LABOVIANA (OU TEORIA DA VARIAÇÃO E DA 

MUDANÇA)  

 1.1 A sociolinguística: pressupostos teórico-metodológicos.....................................18 

 1.2 A mudança linguística: o tempo para a sociolinguística 

variacionista.............................................................................................................................30 

1.3 O Parâmetro do Sujeito Nulo ..............................................................................32 

 

CAPÍTULO 2 – A EXPRESSÃO DO SUJEITO REFERENCIAL NA DIACRONIA E 

NA SINCRONIA DO PORTUGUÊS NO/DO BRASIL 

 2.1 O sujeito pronominal no português brasileiro ...................................................35 

 2.2 Estudos sobre a representação do sujeito expresso/nulo na diacronia do PB 

...................................................................................................................................................37 

 2.3 O reflexo da mudança em amostras sincrônicas ...............................................47 

 2.4 Concluindo o capítulo ..........................................................................................53 

 

CAPÍTULO 3 – OBJETIVOS, QUESTÕES, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 3.1 Questões, hipóteses e objetivos.............................................................................55 

 3.2 A coleta de dados...................................................................................................56 

 3.3 Metodologia de análise: o envelope da variação.................................................59 

  3.3.1 A variável dependente............................................................................59 

  3.3.2 Os grupos de fatores condicionadores..................................................60 

   3.3.2.1 A pessoa gramatical.................................................................60 

   3.3.2.2 A morfologia desinência verbal número-pessoal .................62 

   3.3.2.3 A posição do referente do sujeito pronominal ou padrões 

sentenciais ...............................................................................................................................62 

   3.3.2.4 O traço semântico do sujeito de terceira pessoa ..................64 

   3.3.2.5 Tipo de conjunção da primeira coordenada ........................64 

   3.3.2.6 O sexo do informante ..............................................................65 



 

 

   3.3.2.7 A faixa etária do informante ..................................................65 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 RESULTADOS GERAIS: ANÁLISE DE REGRA VARIÁVEL.................................67 

 4.1.1 Sujeito pronominal expresso versus sujeito nulo: distribuição geral dos 

dados ........................................................................................................................................68 

 4.1.2 A faixa etária do informante ............................................................................71 

 4.1.3 Traço semântico do sujeito de terceira pessoa ................................................75 

 4.1.4 Tipo de conjunção da primeira coordenada ...................................................77 

 4.1.5 A pessoa gramatical ..........................................................................................78 

 4.1.6 O Padrão Sentencial ..........................................................................................84 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO .............................................................87 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................89 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................93 

 

 

 



 

16 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação apresenta estudos sobre a representação do sujeito pronominal na fala 

de Natal/RN. O córpus utilizado está organizado no bando de dados FALA-Natal, que conta 

com amostras representativas de diferentes comunidades da fala de Natal/RN1. O banco de 

dados reúne entrevistas sociolinguísticas feitas com membros da comunidade de fala e, na 

medida do possível, de diferentes comunidades de prática, do município de Natal.  O córpus 

analisado nesta pesquisa está composto por 8 informantes socialmente estratificados, tendo 4 

informante do sexo masculino e 4 do sexo feminino, distribuídos em quatro faixas etárias 

distintas: 8 a 12, faixa etária 1; 15 a 21, faixa etária 2; 25 a 45, faixa etária 3; e mais de 50, 

faixa etária 4. O tempo da entrevista de cada informante nesta pesquisa tem duração de 30 

minutos, tempo suficiente para coletar os dados e obter resultados significativos2.  

Estudos que tratam sobre a representação do sujeito pronominal no PB já vêm há 

algum tempo sendo desenvolvidos no Brasil (cf. DUARTE, 1993, 1995, 2003, 2012; 

DUARTE, PAIVA, 2003, 2013; OLIVEIRA, 1989). Pesquisas apontam que o português do 

Brasil (PB) está passando por mudanças que orientam a uma remarcação paramétrica do 

sujeito pronominal: o PB passa de língua [+ sujeito nulo] para língua de [- sujeito nulo]. Em 

outras palavras, com base no quadro teórico da Teoria de Princípios e Parâmetros 

(CHOMSKY, 1981, 1986 [1994], 1995), os estudos apontam a possibilidade de o sujeito 

gramatical poder ser expresso ou não em uma sentença, o chamado Parâmetro do Sujeito 

Nulo. 

Para a sociolinguística laboviana, a língua é um produto sociocultural; é variável e está 

em constante mudança, sempre. Enquanto ciência, a sociolinguística traz importantes 

contribuições para o estudo da variação e da mudança linguísticas, ao levar em conta o 

contexto sociocultural e a comunidade de fala em suas pesquisas linguísticas. Por meio dessa 

perspectiva, torna-se possível ao pesquisador, então, examinar as condições em que a variação 

é produzida, analisando-a nos diversos contextos de produção por determinadas comunidades 

(cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 1994, 2008 [1972]; 

TARALLO, 2007; BORTONI-RICARDO, 2014). As análises quantitativas e qualitativas do 

PB, com base no quadro teórico-metodológico da sociolinguística laboviana, evidenciam o 

                                                 
1 A constituição do Banco de Dados FALA-Natal foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no Parecer nº 244.207/CAAE 11652312.2.0000.5537. CAAE: 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética. 
2 Vale ressaltar que o Banco de Dados FALA-Natal conta com entrevistas de pelo menos 60 minutos de duração. 

O tempo estabelecido de 30 minutos neste trabalho refere-se a um recorte específico para a pesquisa.  
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comportamento da língua em processo de variação e/ou mudança, como constatam os 

trabalhos de Duarte (1993, 1995, 2003) sobre o sujeito pronominal. Tendo em vista tal 

referencial teórico, esta dissertação tem por tema o fenômeno variável que envolve a 

representação do sujeito pronominal de referência determinada na fala de Natal-RN3. 

Por ser a realização do sujeito pronominal no PB um fenômeno variável, utilizaremos 

neste nosso estudo os pressupostos teórico-metodológicos da teoria da variação e mudança 

linguística (cf. WEINREICH et al, 2006 [1968]; LABOV, 1994, 2008 [1972]), segundo o 

qual toda mudança linguística implica um período de variação passível de sistematização – 

tomaremos por base, ainda, estudos linguísticos sobre a representação do sistema pronominal 

no Português Brasileiro (PB) (cf. TARALLO, 2007; TARALLO, KATO, 1989; DUARTE, 

1993, 1995, 2003, 2012, 2015, 2016).  

 

 

 

                                                 
3 Para uma consulta de como foi organizado o banco de dados FALA-Natal, ver Tavares e Martins (2014). 
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CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: 

A SOCIOLINGUÍSTICA LABOVIANA (OU TEORIA DA VARIAÇÃO E DA 

MUDANÇA) 

 

 Este capítulo apresenta algumas questões teóricas e metodológicas sobre a Teoria da 

Variação e Mudança proposta por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1868]) e discorre sobre 

os problemas empíricos levantados pelos autores ao se fazer uma pesquisa sociolinguística. 

Procuraremos mostrar a sistematicidade heterogênea da língua sobre a perspectiva laboviana, 

levando em conta a língua em situação de uso. Focalizaremos as análises exemplificadas desta 

parte no tema representação do sujeito pronominal, uma vez que esse é o tema desta nossa 

pesquisa.  

O capítulo está organizado em três seções: a primeira seção, (1.1) A Sociolinguística: 

pressupostos teóricos-metodológicos, mostra resultados de estudos linguísticos realizados 

sobre a perspectiva sociolinguística, passando pelos trabalhos iniciais de Labov, como os da 

ilha de Martha’s Vineyard e a da cidade de Nova York, até trabalhos recentes, como os de 

Duarte sobre a representação do sujeito pronominal; na segunda seção, (1.2) A mudança 

linguística: o tempo para a sociolinguística variacionista, trata da relação que a mudança tem 

com a idade do falante; e, por fim, a última seção, (1.3) O Parâmetro do Sujeito Nulo, 

apresenta a contribuição do Parâmetro do Sujeito Nulo, perspectiva teórica do Gerativismo, 

para os estudos sociolinguísticos.  

 

1.1 A Sociolinguística: pressupostos teórico-metodológicos 

 

 A perspectiva teórica da Sociolinguística defende ser impossível estudar a língua sem 

levar em conta o aspecto sociocultural dos falantes. Essa corrente teórica procura investigar a 

relação existente entre o mundo linguístico e o mundo social (PAGOTTO, 2006). A 

intersecção entre esses dois mundos é estudada pela Teoria da Variação e Mudança ou 

sociolinguística quantitativa (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 



 

 

 

 

19 

 

 

 

 

1994, 2008 [1972]), que busca discutir o modo como o sistema linguístico é lapidado pela 

relação com a estrutura social. 

 Labov (2008 [1972]) defende a inclusão na linguística do estudo do comportamento 

social e o estudo da fala, apresentando sólidas evidências de que toda língua varia e está em 

constante processo de mudança, e mesmo assim o sistema continua estruturado. A 

metodologia aplicada pela Sociolinguística Variacionista esclarece problemas anteriores que 

aparentavam não ter soluções para os estruturalistas.  

 

Não seria injusto dizer que o grosso dos escritos teóricos sobre linguística 

histórica das últimas décadas tem sido um esforço por vencer o dilema 

saussuriano, por elaborar uma disciplina que fosse estrutural e histórica ao 

mesmo tempo (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968], p. 33).  

 

As conclusões alcançadas pelas pesquisas, em especial destaque para as de Weinreich 

(sobre o bilinguísmo), de Herzog (sobre interação dialetal, dialetologia) e de Labov (sobre 

realidade sociolinguística urbana, variação e mudança) constituem o ponto de partida para as 

investigações sobre a dinâmica da mudança linguística. 

 Por meio das duas pesquisas clássicas de Labov (2008 [1972]), a da ilha de Martha’s 

Vineyard e a da estratificação social do inglês na cidade de Nova York, respectivamente a sua 

dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, estabeleciam-se as bases teórico-

metodológicas da pesquisa sociolinguística variacionista, colocando em foco a questão da 

variação e da mudança linguísticas e suas motivações sociais.  

Mediante a observação direta da mudança sonora dos ditongos /ay/ e /aw/, realizada na 

ilha de Martha’s Vineyard, Labov (2008 [1972]) objetivou compreender a estrutura interna do 

inglês da ilha, o que incluiu analisar as diferenças sistemáticas que lá existiam e as mudanças 

que estavam ocorrendo a partir do contexto de vida daquela comunidade vineyardense. O 

autor entende que a partir da correlação entre “[...] o complexo padrão linguístico com 

diferenças concomitantes na estrutura social, será possível isolar os fatores sociais que 

incidem diretamente sobre o processo linguístico (LABOV, 2008 [1972], p. 19)”, o que 

possibilita, assim, entender o processo de mudança sonora por que passa aquela comunidade. 

Estamos diante, então, de uma relação entre fatores linguísticos e fatores extralinguísticos.  



 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 Sendo assim, a análise dos resultados da pesquisa teve de levar em conta os dois 

fatores, linguísticos e extralinguísticos, para que, de fato, se chegasse a resultados 

significativos de uma pesquisa sociolinguística. Ao final do estudo realizado na ilha de 

Martha’s Vineyard, Labov apresenta os seguintes apontamentos: (i) quanto aos fatores 

extralinguísticos, a identidade e a atitude dos falantes com relação à ilha, ao pertencimento a 

um local, foram elencados como fatores condicionantes à centralização da primeira vogal dos 

ditongos /ay/ e /aw/, apontando a um perfil linguístico mais conservado; e (ii) quanto aos 

fatores linguísticos – mesmo pouco significativos na força para o processo de variação da ilha 

–, o ambiente fonético, a prosódia, a influência estilística e alguns intens lexicais foram 

considerados como motivação para a mudança sonora, apesar de ressaltar que as explicações 

para a variação fonética dos ditongos estavam no contexto social dos informantes. Labov 

(2008 [1972], p. 354) chega, então, à seguinte conclusão: “Quando se ocupam da linguagem 

os ilhéus se concentram no jargão especial dos marinheiros (‘falar salgado’ [‘talkingsalty’]), 

mais do que nas regras sistemáticas de pronúncia”. Dito de outra forma, os habitantes que se 

identificam com a ilha, no intuito de resguardar/ preservar uma marca de identidade local, 

centralizam mais os ditongos /ay/ e /aw/; já, os demais habitantes, conforme mostram os 

resultados da pesquisa, apresentam essa centralização com menor frequência, ou mesmo 

nenhuma frequência.  

 Outra pesquisa de Labov, constituída pelos capítulos 3 e 9 de sua tese (intitulada The 

Social Stratification of English in New York City, de 1966), trata diretamente sobre a 

estratificação social do [r] nas lojas de departamento na Cidade de Nova York. Nesse estudo, 

Labov analisa a variável fonológica <r>, a partir de uma amostra aleatória da comunidade de 

fala do Lower East Side (uma das partes da Ilha de Manhattan). Preliminarmente, com base 

em 70 entrevistas individuais e várias observações anônimas em lugares públicos, o autor 

definiu a variável fonológica e as variantes em jogo: variável fonológica <r> com as variantes 

‘presença’ ou ‘ausência’ da consoante [r] em posição pós-vocálica – como em car, card, four, 

forth etc. Embasado nos resultados iniciais, Labov, então, empreende duas noções gerais: (i) 

que a variável linguística <r> é um diferenciador social em todos os níveis da fala de Nova 

York e (ii) que eventos de fala rápidos e anônimos poderiam ser usados como base para um 
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estudo sistemático da língua. Dessa forma, foi levantada a seguinte hipótese: de que se dois 

subgrupos quaisquer de falantes nova-iorquinos estão dispostos numa escala de 

estratificação social, logo estarão dispostos na mesma ordem por seu uso diferenciado do 

<r>.  

 Para confirmar a hipótese, Labov aplicou um teste que levou em conta a estratificação 

social dentro de um mesmo grupo ocupacional. Assim, escolheu os vendedores de grandes 

lojas de departamentos de Manhattan para seu objeto de pesquisa. As evidências constatadas 

foram as de que o emprego que ocupa uma pessoa está intimamente relacionado ao seu 

comportamento linguístico. De tal forma que, conforme revela a estratificação sociais dos 

empregados das três lojas de departamentos, “[...] vendedores da loja de status mais alto vão 

apresentar valores mais altos de (r); os da loja de status médio vão apresentar valores 

intermediários de (r); e os da loja de status mais baixo vão apresentar os valores mais baixos” 

(LABOV, 2008 [1972], p. 66).  

 Os resultados das pesquisas de Labov, na ilha e nos departamentos em Nova York, 

trouxeram significavas contribuições sociolinguísticas, uma vez que apresentaram explicações 

científicas sobre o processo de variação/mudança por que passa uma língua em seu contexto 

de fala. Ao mesmo tempo, os estudos feitos por ele evidenciaram a relação existente na 

intersecção entre o linguístico e o não linguístico dada à devida comunidade de prática, ou 

seja, as pesquisas mostraram que as explicações encontradas para a variação não estavam 

apenas na estrutura – gramatical – da língua, mas estavam também estreitamente ligadas ao 

contexto social dos informantes. 

Nesse quadro, à luz desses estudos, a Sociolinguística Variacionista passa a estudar a 

mudança linguística quando ainda em progressão dinâmica da variação no sistema linguístico. 

Para tanto, busca apreender a sistematicidade da variação e sua possível relação com a 

mudança linguística, a fim de descrever a diferenciação ordenada em uma língua que serve a 

uma comunidade. Os autores – Weinrich, Labov e Herzog (2006 [1968]), Labov (1994, 2008 

[1972]) – propõem lançar as bases de uma teoria da mudança linguística, mudança essa que 

seja capaz de superar as contradições encontradas nas teorias estruturalistas a respeito da 

linguística histórica.  
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Assim, a variação e a mudança linguísticas são de grande interesse para os estudos dos 

sociolinguistas, que devem analisar problemas teóricos que envolvem processos de 

encaixamento, avaliação e implementação. A partir disso, dois conceitos se tornam 

elementares para o estudo da sociolinguísticas: a noção de variação linguística e de variante 

linguística. A primeira pode ser compreendida como o processo pelo qual duas formas podem 

ocorrer no mesmo contexto com o mesmo valor referencial. Já, para a compreensão do termo 

variante, podemos dizer que são formas individuais que concorrem ou coocorrem pela 

expressão da variável (COELHO et al, 2015). Tarallo (2007, p. 5) foi bastante elucidativo ao 

construiu o conceito por meio da metáfora do campo de batalha: 

 

A partir dos inúmeros exemplos de situações sugeridas no texto, você desde 

logo observará que o “caos” basicamente se configura como um campo de 

batalha em que duas (ou mais) maneiras de dizer a mesma coisa (doravante 

chamadas “variantes linguísticas”) se enfrentam em um duelo de 

contemporização, por sua subsistência e coexistência, ou, mais 

fatalisticamente, em um combate sangrento de morte. 

 

Entendamos variante, então, como formas alternativas que configuram o fenômeno variável. 

A variável linguística é formada pelo conjunto dessas variantes. 

Para ficar claro, percebamos tais conceitos por meio de alguns exemplos abaixo do 

banco de dados FALA-NATAL (MARTINS, TAVARES, 2014), retirados do córpus desta 

pesquisa.  

 

(1)  O rapaz veio me abordar fazer uma pergunta se eu1ps tinha algum dinheiro pra] 

... eu1ps disse que não tinha] ... ele3pscomeçou a me pressionar dizendo que] ... Ø3ps 

puxou um negócio assim Ø1ps não sei se é uma arma um ferro aí Ø3ps tomou o meu 

celular e o dinheiro] Ø3ps me abordou aqui na entrada da igreja nos degrau]. (Inf.4-

M40)4 

                                                 
4 Por uma política legal de privacidade, optamos por não escrever o nome dos informantes. As siglas que 

seguirão aqui nesta pesquisa estarão divididas pela faixa etária do informante (Inf. 1, Inf. 2, Inf. 3 e Inf. 4), 

seguida pelo sexo (M, para o Masculino e F para o Feminino) e pelo número da entrevista contida no banco de 

dados (constando, até o momento, de 1 ao 48). O capítulo 3.2 discorre precisamente sobre a coleta de dados, 

deixando claro a estratificação dos informantes.  
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(2)  Porque eu1ps não bagunço muito] eu1ps fico lá quietinho na minha esperando o 

professor chegar enquanto o povo tá lá brincando de luta e se jogando no chão]. (Inf.1-

M20) 

 

A partir dos exemplos (1) e (2) acima, constatamos que a representação do sujeito 

pronominal em português encontra-se em variação, pois apresenta duas formas distintas para 

o mesmo referencial. Essas duas formas são as variantes, quais sejam: a expressão ou a 

ausência do sujeito pronominal. Temos acima, a possibilidade de a primeira pessoa gramatical 

ser representada foneticamente (eu1ps) ou ser representada de forma nula (Ø1ps); da mesma 

forma ocorre com a terceira pessoa do singular (ele3ps, Ø3ps). Vale salienta que em todas as 

pessoas é verificada essa possibilidade, como atesta várias estudos sobre o assunto (cf. 

TARALLO, KATO, 1989 [2007]; DUARTE, 1993, 1995, 2003, 2012, 2016; CARVALHO 

JÚNIOR, 2014). Assim, temos <a representação do sujeito pronominal> para a variável e a 

possibilidade de [expressão] ou [nulidade] do sujeito pronominal como variantes.  

Em pesquisa clássica de Tarallo (2007), foi verificado que a marcação de plural nos 

substantivos encontra-se em variação, pois se realiza por meio de duas variantes linguísticas: 

(i) a marca de concordância de número ou (ii) a ausência de marca de concordância. Temos o 

<s> para a variável e os [s] e [Ø] como variantes:5 

 

(3)  aS pessoaS bonitaS 

(4)  aS pessoaS bonitaØ 

(5)  aS pessoaØ bonitaØ 

 

Da mesma forma, a concordância entre o verbo e o sujeito é uma variável linguística, que 

também se realiza por meio de duas variantes, quais sejam: (i) a marca de concordância no 

                                                 
5 Essa notação que assinala a variável (os parênteses angulares) e a as variantes (os colchetes) é a mesma 

formulada por Tarallo (2007). 
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verbo ou (ii) a ausência de concordância. Para a terceira pessoa do plural, temos, então, o 

<m> para a variável e os [m] e [Ø] como variantes:  

 

 (6)  os meninos correM 

 (7) os meninos correØ 

 (8)  os meninoØ correØ 

 

 Ademais, outras restrições podem afirmar o processo de variação que ocorre na língua. 

Naro (2013, p. 15), por exemplo, apresenta uma síntese desses fatores que condicionam a 

variação linguística.  

 

Isso fica bem evidente na fonologia, onde coexiste variantes como 

peixe/pexe (com ou sem ditongo), homem/home (com ou sem nasalização), 

menino/minino (com vogal alta ou média na primeira sílaba). Na morfologia 

os exemplos são parecidos: particípios duplos do tipo pego/pegado, na 

concordância nominal na língua informal (umas casinhas bonitinhas/umas 

casinha bonitinhaØ). Quando chegamos à sintaxe, as variantes podem 

carregar uma diferença mais sensível na mensagem transmitida, mas não 

deixa de oferecer opção ao falante, que pode escolher entre ativa e passiva 

(alguém lavou os pratos/ os pratos foram lavados), a ordem verbo-sujeito ou 

sujeito-verbo (apareceram três homens/ três homens apareceram), ou o uso 

ou não do pronome sujeito (ele chegou/ chegou 6 ). Mesmo no nível do 

discurso, o falante não deixa de enfrentar decisões, às vezes difíceis, como a 

escolha de uma forma de tratamento (tu, você, o senhor, ou a simples 

omissão de qualquer pronome). 

 

E, por fim, ainda na tentativa de clarificar o significado do termo ‘variante’ e 

compreender seu importante uso na sociolinguística, Mollica (2013, p. 11) assim comenta:  

 

As variantes podem permanecer estáveis nos sistemas (as mesmas formas 

continuam se alternando) durante um período curto de tempo ou até por 

séculos, ou podem sofrer mudança, quando uma das formas desaparece. 

Neste caso, as formas substituem outras que deixam de ser usadas, momento 

em que se configura um fenômeno de mudança em progresso.  

 

                                                 
6 Por já haver utilizado como notação científica o símbolo Ø em exemplos anteriores, acredito que Naro também, 

nessa passagem, poderia dele se valer para expressar o sujeito nulo: (ele chegou/ Øchegou).  
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Ao sociolinguísta, cabe, portanto, investigar o grau de estabilidade ou de mutabilidade 

presentes na variação, diagnosticar fatores linguísticos (fatores de natureza fonéticos, 

morfológicos, sintáticos, semânticos discursivos e lexicais) e extralinguísticos (fatores de 

natureza individual – etnia, sexo e idade, por exemplo –, de natureza social – escolarização, 

renda, classe social – e os contextuais – grau de formalidade e tensão discursiva) que têm 

efeito sobre a variação e prever seu comportamento regular e sistemático.  

A abordagem da Teoria da Variação instrumentaliza as análises Variacionista, 

sistematizando a descrição da língua em uso de forma coerente para o estudo da variação e da 

mudança linguística e buscando desvendar o comportamento de fenômenos variáveis dentro e 

fora da própria língua.  

No intuito de encontrar explicações concretas sobre a mudança, o pesquisador 

necessita descrever dados empíricos variáveis, com a finalidade de confirmar que as formas 

em variação dispostas numa dada língua é sistemática e ordenada. A Sociolinguística fornece 

ao pesquisador orientações metodológicas norteadas por um conjunto de problemas empíricos 

formulados por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]). A seguir, apresentaremos alguns 

dos principais problemas empíricos que envolvem esta pesquisa de trabalho. 

Inicialmente, podemos ver o problema dos fatores condicionantes, ou o problema da 

restrição. Esse problema discorre a respeito do conjunto de mudanças possíveis e de 

condições que envolvem o processo de mudança numa dada língua. O pesquisador tem de 

levar em conta o controle de grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos aplicados aos 

mais diversos fenômenos de variáveis, no intuito de compreender quais são as condições para 

que a mudança ocorra em determinadas estruturas linguísticas. A partir disso, busca-se 

construir generalizações capazes de prever direções de uma mudança na estrutura da língua, 

apontando para regularidades ou tendências gerais da mudança.  

 Para esta pesquisa, interessa-nos discutir sobre a representação do sujeito pronominal 

expresso ou nulo. Sobre esse tema, Duarte (1995), tratando especificamente sobre a perda do 

Princípio ‘Evite Pronome’, quando o sujeito nulo deixa de ser obrigatório, nos apresenta os 

seguintes resultados para a variável do sujeito nulo de segunda pessoa: 
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Tabela 1 Ocorrência de sujeito nulo de segunda pessoa (adaptado Duarte, 1995, p. 51) 

Pessoa Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

 N / T (%) N / T (%) N / T (%) N / T (%) 

2ª p. sing. 5/24 (21) 2/30 (7) 6/65 (9) 13/119 (11) 

2ª p. plur. 0/1 (-) 0/1 (-) 0/6 (-) 0/8 (-) 

 

 Os dados mostram que do total de 127 ocorrências de sujeito pronominal na segunda 

pessoa gramatical, apenas 13 foram de sujeitos nulos, apresentando um percentual de apenas 

11% do total. A segunda pessoa do plural, com apenas 8 ocorrências, não apresentou nenhum 

sujeito nulo. Já, a segunda pessoa do singular, das 119 ocorrências, 13 foram de sujeito 

pronominal nulo.  

 Tais resultados evidenciam uma regularidade que nos possibilita atribuir o 

direcionamento da língua a partir do contexto da variável apresentada. Assim, podemos 

conjecturar que a segunda pessoa gramatical favorece a realização do sujeito expresso. Claro, 

vários outros fatores entram em jogo no processo de mudança e que deverão ser analisados 

para construir um indicativo geral, universal de mudança. Esse é apenas um fator que pode ser 

investigado, e, nele, tem ainda o pesquisador a tarefa de combinar vários outros fatores 

linguísticos e extralinguísticos que pode atuar na variação do fenômeno.  

 Outro fator condicionante que afere possíveis condições para uma mudança na língua 

é a concordância nominal – não está inserido tal assunto na nossa pesquisa, mas serve como 

ilustração para clarificar o problema dos fatores condicionantes. A partir de estudos feitos por 

Brandão (2011), no que diz respeito à concordância de número, verificou-se na variável <s> 

os fatores condicionantes linguísticos e extralinguísticos que atuam na variação desse 

fenômeno. Quanto aos fatores extralinguísticos, por exemplo, na fala de diferentes grupos 

sociais, levando em conta principalmente o nível de escolarização do falante, constatou-se a 

preferência da marcação de número em todos os sintagmas pela variante [s] pelos falantes 

com maior nível de escolarização, o que poderia ser representado como o exemplo (9) logo 

abaixo; quanto aos fatores linguísticos, a posição da variável no sintagma nominal tende a ser 

preferida o uso da variante [s] para marcar o primeiro termo, como exemplificado em (10):  
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 (9)  AquelaS alunaS atentaØ 

 (10)  AquelaS alunaØ atentaØ 

 

A partir de acurada observação sistemática de diferentes fenômenos variáveis, assim 

como de diferentes condicionantes atuando sobre um mesmo fenômeno, é que conseguimos 

compreender como uma mudança se entrelaça com outras na estrutura linguística e social. É 

necessário atentar-se para os fatores linguísticos e extralinguísticos que pesam sobre o sistema 

como um todo na explicação da mudança linguística. Temos, então, mais um problema 

elencado pela Teoria da Variação e Mudança: o problema do encaixamento.  

Não ocorre no sistema linguístico variável uma mudança abrupta; ao contrário, os 

fenômenos em mudança vão se encaixando no sistema estruturalmente, de forma que os 

falantes continuam se entendendo enquanto o sistema muda (cf. WEINREICH, LABOV, 

HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008; TARALLO, 2007; COELHO et al, 2015). Na 

verdade, temos no processo de variação e mudança dentro de uma língua um conjunto de 

fenômenos ocorrendo de forma ordenada e não uma mudança única que ocorre 

repentinamente na estrutura da língua.  

Para esclarecer esse problema, e ao mesmo tempo visualizar o entrelaçamento de 

fenômenos que atuam ao mesmo tempo no processo de mudança da língua, observemos o 

exemplo da Duarte (2012) sobre a trajetória das três pessoas do discurso ao longo do tempo.  

 

Figura 1 A trajetória das três pessoas do discurso ao longo do tempo (adaptado de Duarte, 2012, 

p. 22)7 

                                                 
7 Os períodos estão compreendidos entre peças escritas no final da primeira metade do século XIX (Período I) a 

peças escritas nos anos de 1990. Para um estudo acurado sobre cada período, consultar Eugênia Duarte, em O 

sujeito em peças de teatro (1833-1992): estudos diacrônicos, 2012. 
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Observando as curvas apresentadas na figura acima, percebemos a implementação do 

sujeito pronominal nas três pessoas gramaticais no decorrer do tempo. O gráfico ascendente 

mostra que o percurso adotado pelas pessoas gramaticais quanto ao fenômeno da 

representação do sujeito pronominal não é encaixado no sistema de forma regular. Um 

conjunto de variáveis, que atua no processo de mudança, vai se encaixando no sistema aos 

poucos, repercutindo diferentes condicionamentos em cada fator linguístico ou 

extralinguístico sem afetar as condições de comunicação entre os falantes, ou seja, sem afetar 

a estrutura do sistema. Alguns dos fatores que podem ser elencados de acordo com essa 

trajetória do sujeito pronominal são os de natureza linguísticas (como a redução do paradigma 

flexional verbal) e de natureza extralinguísticas (por exemplo, o traço semântico [+/- humano] 

e [+/- específico], além do grau de formalidade/informalidade do discurso). A observação 

criteriosa desses fatores orienta a forma como esse processo de mudança se encaixa na 

estrutura linguística e social do português brasileiro no curso dos séculos. 

 Fica evidente, portanto, que o processo de mudança ocorre em estágios. A mudança, 

assim, progride ao longo do tempo, passando de um estágio a outro. A maneira como isso 

ocorre nos leva ao terceiro problema aqui elencado, o problema da transição.  

 Esse problema trata dos estágios intervenientes que envolvem o processo de mudança 

da língua (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968]). A observação de estágios 

distintos na língua, seja em tempo real de curta ou longa duração ou em tempo aparente, 

viabiliza ao pesquisador a compreensão de como as formas em variação ou mudança estão, de 

fato, se propagando no sistema linguístico em jogo. Assim, a variação ou mudança de uma 
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forma linguística é compreendida a partir dos resultados empíricos entre os dois estágios da 

língua em foco, mostrando ao analista os possíveis contextos linguísticos e extralinguísticos 

que pressionam o fenômeno variável (cf. COELHO et al, 2015). 

 Duarte (1993), a partir de um estudo linguístico em tempo real de longa duração, com 

base em peças de teatro popular escritas nos séculos XIX e XX, mostrou que no decorrer do 

tempo houve uma preferência pela marcação do sujeito pronominal expresso. Os índices 

apontam que o fenômeno representação do sujeito pronominal, observado o seu contexto 

linguístico, tem sido associado à simplificação ocorrida em nossos paradigmas flexionais 

verbais, levando em conta a inserção do você, para a segunda pessoa do singular, e do a gente, 

para a primeira pessoa do plural.  

No que se refere aos estágios de natureza extralinguísticas, levando em conta o tempo 

aparente, podemos citar Duarte (1995), que discorre a respeito da representação do sujeito 

pronominal na fala culta carioca. Na análise sincrônica realizada pela autora, que contou com 

informantes distribuídos em três faixas etárias (de 25 a 35 anos, de 36 a 45 anos e de + 46 

anos), foram constatados os seguintes resultados, conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 Ocorrência de sujeito nulo segundo a faixa etária (adaptado de DUARTE, 

1995, p. 80) 

Fator P.R. N/T % 

Faixa etária    

+ 46 anos .62 190 / 491 39 

36 a 45 anos .46 126 / 475 27 

25 a 35 anos .41 99 / 458 22 

 

Os resultados percentuais, assim como os pesos relativos, das ocorrências do sujeito 

nulo estão distribuídos de forma gradativa em relação à faixa etária. A faixa etária mais velha 

apresenta índices percentuais e pesos relativos mais altos de sujeito nulo, passado 

gradativamente para a faixa intermediária e depois para a faixa etária mais nova. Assim, 

constata-se que o uso do sujeito nulo está correlacionado à faixa etária, estabelecendo uma 

relação direta de proporção: quanto maior a faixa etária, maior o índice de sujeitos nulos e 
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mais favorável o seu preenchimento. A transição fica evidenciada ao percebermos a 

propagação da mudança ocorrida gradativamente entre uma faixa etária a outra.  

A identificação dos fatores que agem sobre o processo de mudança nos permite fazer 

conjecturas sobre as causas que estão associadas na mudança e sobre o modo como as formas 

vão se implementando nos diversos contextos linguísticos. Isso nos leva a um outro problema, 

o problema da implementação.  

Como visualizado acima, a implementação do sujeito pronominal é dependente, dentre 

outros fatores, da faixa etária do informante. A faixa etária mais nova condiciona o 

preenchimento do sujeito pronominal, enquanto que a mais velha favorece o não 

preenchimento do sujeito pronominal. Então, levando em conta a variável faixa etária, 

podemos afirmar que o processo de implementação do sujeito pronominal expresso ocorre 

mais fortemente na faixa etária mais nova.   

Ainda com vistas na representação do sujeito pronominal, tomemos o traço semântico 

do referente de terceira pessoa. O traço [+ humano] condiciona o preenchimento do sujeito, 

enquanto que o traço [- humano] prefere o sujeito nulo. Assim, o fator mais favorável no 

processo de implementação do sujeito expresso é o traço semântico [+ humano].  

 Esses problemas empíricos dão respostas ao questionamento ‘como a estrutura 

linguística de uma comunidade de fala se transforma no curso do tempo e mesmo assim a 

estrutura linguística permanece de tal forma organizada a ponto dos falantes perfeitamente se 

entenderem’. Cada um dos problemas orienta o pesquisador na investigação de determinado 

fenômeno variável, fornecendo um aparato metodológico essencial para o estudo da variação 

e da mudança. 

 

1.2 A mudança linguística: o tempo para a sociolinguística variacionista 

 

 Este tópico trata sobre a relação que a mudança linguística tem com a idade do falante. 

É fato para os estudos linguísticos que as línguas mudam com o passar do tempo. Tais 

mudanças não são abruptas, não ocorrem de forma repentina, mas implicam variação que 

pode durar por longos períodos de tempo (WEINREICH, LABOV E HERZOG, 2006 [1968]). 
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Se fizermos um recorte sincrônico do tempo, perceberemos que indivíduos de diferentes 

faixas etárias compartilham entre si formas variantes diversas. Observar o comportamento 

linguístico dessas diferentes gerações em um mesmo espaço de tempo levará o pesquisador 

sociolinguista a obter conjecturas sobre o processo de mudança por que passa a língua 

(PAIVA, 2016). Este tipo de estudo é conhecido como o estudo da mudança em tempo 

aparente (LABOV, 1994).  

 Afirmamos, então, que as mudanças linguísticas também se processam de maneira 

gradual e em várias dimensões em um mesmo espaço de tempo. O modo mais simples de se 

verificar uma mudança na língua é observando dois momentos distintos, onde conseguimos 

atestar mudanças já concluídas – a chamada mudança em tempo real; entretanto, podemos 

observar a forma como uma mudança linguística se implementa em um determinado recorte 

sincrônico. Assim, ao levarmos em conta uma comunidade de fala, observaremos diferenças 

linguísticas a partir de diferenças sociais, como a faixa etária, a escolaridade, o sexo entre 

outros. Ao respeito disso, Naro (2013b, p. 43) nos instrui assim de forma clara: 

 

Nos eixos sociais, por exemplo, os falantes mais velhos costumam preservar 

mais as formas mais antigas, o que pode acontecer também com as pessoas 

mais escolarizadas, ou das camadas da população que gozam de maior 

prestígio social, ou ainda de grupos sociais que sofrem pressão social 

normalizadora, a exemplo do sexo feminino de maneira geral, ou das pessoas 

que exercem atividades socioeconômicas que exigem uma boa apresentação 

para o público. E mesmo uma única pessoa pode escolher uma forma mais 

conservadora numa situação formal, preferindo outra forma mais atual em 

conversa informal. 

 

 Essas diferenças linguísticas entre os falantes, para o estudo da mudança em tempo 

aparente, auxiliam, por meio de proposições, o estudo da mudança em tempo real. O 

comportamento linguístico das diferentes faixas etárias reflete determinados estágios da 

língua. Vários estudos comprovam que os indivíduos mais novos preferem usar formas mais 

inovadoras, enquanto que os indivíduos mais velhos preferem o uso das formas mais antigas 

(NARO, 2013b). A partir dessa constatação e ancoradas no postulado teórico do processo de 

aquisição da linguagem, Duarte e Paiva (2003, p, 14) chegam à seguinte conclusão: 
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É a associação entre diferenças linguísticas geracionais com diferenças 

sociais entre os indivíduos de uma comunidade de fala que permite observar 

a forma como uma mudança linguística se instala na fala de um determinado 

grupo social restrito e vai se espraiando para outros grupos até atingir a 

comunidade como um todo. 

 

 O postulado teórico da hipótese clássica da aquisição da linguagem prevê que a 

aquisição de linguagem de um indivíduo se encerra mais ou menos no começo da puberdade, 

ou seja, em torno dos 15 anos de idade. A partir desse período, a língua do indivíduo fica 

estável, não sofre mudanças significativas em sua estrutura (NARO, 2013b); o vernáculo do 

indivíduo, portanto, fica com certa estabilidade. Com base nisso, há de se compreender que a 

fala de um indivíduo de 75 anos é o reflexo da fala usada há 60 anos, enquanto que a de um 

indivíduo com 20 anos refletirá o estado da língua de 5 anos atrás.  A comparação entre a fala 

do indivíduo mais velho com a fala de um jovem de 15 anos nos mostra uma mudança em 

curso na sincronia. 

 A partir do postulado teórico da aquisição da linguagem, em que identificamos a 

estabilidade do sistema linguístico de uma falante na época da puberdade, conseguimos 

levantar a hipótese do relacionamento entre mudança linguística e idade. Tal hipótese nos 

orienta que o processo da mudança linguística se espelha na fala das sucessivas faixas etárias 

e é a partir dela que sustentamos a base deste nosso estudo.  

 

1.3 O Parâmetro do Sujeito Nulo 

 

 Com base nos pressupostos da teoria da variação, a Sociolinguística Variacionista 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]), várias pesquisas têm contribuído 

significativamente para os estudos da variação e mudança de fenômenos sintáticos sobre as 

gramáticas do português brasileiro (cf. MARTINS; COELHO; CAVALCANTE, 2015). Essa 

perspectiva toma por base os estudos feitos por Tarallo e Kato (2007 [1989]) que 

compatibilizam a Sociolinguística com o Gerativismo. Os autores assim dizem sobre esse 

‘casamento’ (p. 16-17):  
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Empreenderemos, sim, um novo caminho: aquele que resgata a 

compatibilidade entre as propriedades paramétricas do modelo gerativo e as 

probabilidades do modelo variacionista, seja para provar seu espelhamento e 

reflexo, seja para realinhar um modelo em função do outro. 

  

 Os autores acreditam que, no estudo da variação e mudança linguística, a teoria de 

Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981, 1986) trazem informações intralinguísticas 

essenciais não explicados pela Teoria da Variação e Mudança, proposta por Weinreich, Labov 

e Herzog (1968). O tratamento da variação linguística estuda/explica apenas o processo da 

mudança ou da variação existente nas línguas naturais, não sendo foco dela a explicação 

linguística do fenômeno. Dessa premissa, parte a necessidade do estudo de uma teoria formal, 

como cede o gerativismo com a proposta da teoria do parâmetro do sujeito nulo, que subsidie 

o levantamento de hipóteses sobre determinados fenômenos linguísticos em variação. 

Portanto, ao pesquisador, atento ao processo linguístico investigado, cabe o papel de adotar 

uma teoria formal/ funcional que exiba as propriedades gramaticais do fenômeno. Afirmam 

Martins, Coelho e Cavalcante (2015, p. 308),  

 

Quando tratamos de variação (e, especificamente para a discussão que aqui 

se apresenta, de variação na sintaxe), precisamos lançar mão de uma teoria 

para entender o sistema linguístico e/ou as propriedades do sistema afetado 

pela variação e mudança, tendo em vista que, como já dito antes, a teoria da 

variação e mudança é uma teoria para o estudo/para a explicação do 

processo de mudança ou da variação inerente às línguas naturais. 

 

 A proposta da teoria do parâmetro do sujeito nulo tem contribuições significativas para 

os estudos de alguns fenômenos sintáticos em variação no PB. Vários trabalhos de Duarte 

(1993, 1995, 2003, 2012) apresentaram evidências de que o parâmetro do sujeito nulo se 

encontra em processo de variação no PB. Os estudos de Duarte acreditam que o PB está 

passando por uma transição de língua [+ sujeito nulo] para língua [- sujeito nulo], defendendo 

a hipótese de que o PB está em direção ao sujeito pleno. Os resultados das pesquisas da autora 

só foram elucidados com a associação de pontos fundamentais da Teoria da Variação e 

Mudança com a teoria de Princípios e Parâmetros.   
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Com isso, veremos no próximo capítulo estudos realizados sobre a sintaxe do PB que 

parte da interface entre a teoria da variação e mudança e a propriedade paramétrica do modelo 

gerativo. A literatura levantada discute a respeito da mudança por que passa o PB quanto à 

representação do sujeito pronominal.  
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CAPÍTULO 2 – A EXPRESSÃO DO SUJEITO REFERENCIAL NA DIACRONIA E 

NA SINCRONIA DO PORTUGUÊS NO/DO BRASIL 

 

Este capítulo se destina a investigar os trabalhos sobre a representação do sujeito 

pronominal no PB (TARALLO, KATO, 2007 [1989]; OLIVEIRA, 1989; DUARTE, 1993, 

1995, 2003, 2012, 2016). Os pressupostos teórico-metodológicos dos autores aqui retomados 

se inserem na conciliação entre a Teoria da Variação e Mudança e a teoria do Gerativismo, 

com o módulo da teoria de Princípios e Parâmetros. Os estudos realizados por eles apontam 

que o PB estaria passando de língua [+ sujeito nulo] para língua de sujeito nulo parcial. 

 Dividimos o capítulo em duas seções. Na seção 2.1, discorremos sobre a perspectiva 

teórico-metodológica da Sociolinguística Paramétrica, postulado teórico adotado pelos 

autores; na seção 2.2, revisitamos importantes estudos sobre a representação do sujeito 

pronominal expresso/nulo na diacronia do português brasileiro; por fim, na seção 2.3, 

voltamos nossa atenção ao estudo da mudança do sujeito pronominal nulo por meio de 

amostras sincrônicas de língua oral do PB.  

 

2.1 O sujeito pronominal no português brasileiro 

   

 Tomando por base a proposta num texto ora clássico em sintaxe diacrônica de Tarallo 

e Kato (2007 [1989]), os estudos sociolinguísticos no Brasil ganham fôlego em uma 

perspectiva teórico-metodológica que passa a compatibilizar a linguística de probabilidades 

(assim denominada a Teoria da Variação e Mudança pelos autores) com a linguística de 

propriedades paramétricas do modelo gerativo. Esse ‘casamento’ permitiu ao pesquisador, por 

meio da noção teórica de parâmetro, identificar propriedades paramétricas em variação 

intralinguística, como a possibilidade de uma sentença realizar-se com sujeito nulo, o 

denominado parâmetro do sujeito nulo – ou parâmetro pro-drop.  

 Duarte (2016a) compactua da proposta discutida em Tarallo e Kato, defendendo que 

os postulados teóricos da denominada Sociolinguística Paramétrica contribuem para o 

entendimento dos fenômenos sintáticos em variação no PB. Para a autora, a Teoria da 
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Variação e Mudança não tem por foco a explicação linguística em si e por si, mas sim tem 

como escopo a teorização para o estudo/para a explicação de processo de mudança ou da 

variação inerente às línguas naturais. Martins, Coelho e Cavalcante (2015, p. 225) afirmam 

que: 

 

Vale lembrar que a Teoria da Variação e Mudança, ao se propor a explicar as 

formas internas que atuam na restrição e no condicionamento da variação ou 

mudança linguística, se ancora em teorias linguísticas de natureza diversa, 

seja elas formais ou funcionais.  

 

Portanto, para o entendimento da variação é preciso estar subsidiado por uma teoria que faça 

compreender o sistema linguístico e/ou as propriedades do sistema afetado pela variação e 

mudança. Nesse sentido, os autores aliam os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da 

Variação e Mudança com a Teoria Gerativa, com base no modelo de Princípios e Parâmetros.  

 A postura teórico-metodológica discutida por Tarallo e Kato (2007 [1989], desde a 

década de 1980, já era adota por vários estudiosos no Brasil. Oliveira (1989), por exemplo, 

objetivando aferir a frequência relativa de preenchimento do sujeito (S) e de supressão do 

objeto (O), apresenta um estudo sobre a representação do sujeito e do objeto em sentenças do 

português do Brasil. Para a realização da pesquisa, a autora partiu da hipótese de que o sujeito 

tem aparecido de forma preenchida nas orações, enquanto que o objeto tem se caracterizado 

pela elisão. A partir do córpus constituído por 60 informantes do curso de graduação (20 da 

PUC-SP, 20 da UFMG e 20 da PUC-RJ), a autora computou uma taxa de 77% de índice de 

preenchimento do sujeito, considerando para os dados as formas nominais, pronominais e 

oracionais8. A partir da descrição e análise dos índices de atualização do sujeito, chegou-se à 

conclusão de que os informantes tendem a usar mais o sujeito expresso9.  

 Seguindo essa proposta teórica, Duarte (1993, 1995, 2003), e em vários outros 

trabalhos, investiga a representação pronominal do sujeito no/do PB. A partir de postulados 

                                                 
8  Oliveira (1989) considera alguns fatores para o estabelecimento de variáveis, dentre elas: menção ao discurso, 

tipos de verbo e modalidade de expressão. Para um estudo minucioso dos fenômenos por ela analisados, 

consultar o seu artigo.  
9 Para verificar os índices de supressão do objeto, consultar o artigo de Oliveira (1989). Optei, nesta parte, por 

apresentar apenas os índices dos dados percentuais do sujeito por este ser o escopo desta pesquisa. 
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teóricos da Teoria Gerativa, conforme se apresenta sobre as propriedades do parâmetro do 

sujeito nulo nas línguas naturais, a autora analisa se o PB estaria passando por um período de 

mudança paramétrica. Os estudos da autora sobre a representação do sujeito pronominal no/do 

PB indicam um quadro de mudança quanto a sua representação. As pesquisas apontam que o 

PB no século XIX apresentava uma preferência para o sujeito nulo, enquanto que o PB já no 

início do século XX passava por um processo de mudança ao apresentar maiores índices de 

sujeitos expressos. Tal fato espelha os mesmo resultados da pesquisa anterior de Oliveira 

(1989), revelando o processo de mudança por que passa o PB em direção à marcação 

paramétrica de língua [- sujeito nulo].  

 Nas seções seguintes, revisitaremos algumas pesquisas importantes de Duarte e outros 

autores que tratam especificamente sobre a representação do sujeito pronominal no/do PB.  

  

2.2 Estudos sobre a representação do sujeito expresso/nulo na diacronia do PB 

  

 Em seus estudos, Duarte (1993, 1995, 2003, 2012) considera a hipótese de que a 

explicação para determinadas línguas poderem apresentar ou não um sujeito nulo 

(CHOMSKY, 1981) advém da capacidade de o elemento de concordância verbal capacitar a 

visibilidade do sujeito. A autora acredita no refinamento da formulação do parâmetro 

oferecida por Roberts (1993)10, no qual, a partir da análise do francês antigo, o autor chegou à 

conclusão de que um paradigma funcionalmente rico permite igualmente o sujeito nulo. No 

português do Brasil, Duarte (1993) constata um enfraquecimento no paradigma flexional 

verbal, o que leva, portanto, a alterações significativas na representação do sujeito. Observe-

se o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 Evolução no paradigmas flexionais do português (DUARTE, 1993, p. 109) 

Pessoa Núm. Paradigma 1 Paradigma 2 Paradigma 3 

     

1ª sing. cant-o cant-o cant-o 

                                                 
10 Não tive contato com o texto do autor. Deixo aqui a referência retirada da obra de Duarte (1993) para 

possíveis consultas sobre o tema: ROBERTS, I. Verbs and Diachronic Syntax, Dordrecht, Kluwer (1993). 
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2ª direta sing. canta-s   

2ª indireta sing. canta-0 canta-0 canta-0 

3ª sing. canta-0 canta-0 canta-0 

1ª plur. canta-mos canta-mos canta-0 

2ª direta plur. canta-is   

2ª indireta plur. canta-m canta-m canta-m 

3ª plur. canta-m canta-m canta-m 

 

 A partir dos dados do quadro acima, fica evidente que o PB passou por mudanças 

quanto ao paradigma flexional verbal, saindo de uma paradigma que apresentava seis formas 

distintas (Paradigma 1) para um com apenas três formas distintas (Paradigma 3). Para Duarte, 

esse enfraquecimento ou empobrecimento licencia a entrada do sujeito pronominal pleno, 

capacitando, pois, a retomada do referente.   

Com vista na relação direta entre o paradigma flexional verbal e a possibilidade de 

omissão do sujeito em sentenças finitas, Duarte (1993) analisa a mudança em tempo real que 

se observa no português do Brasil no direcionamento de língua de marcação positiva para 

marcação negativa. Utilizando para o córpus da pesquisa trechos de peças de teatro de cunho 

eminentemente popular escritas nos séculos XIX e XX (entre 1845 e 1992), a autora procura 

observar a evolução na expressão do sujeito pronominal no português do Brasil, na busca de 

evidências que comprovem ou não a relação entre a crescente preferência pelo sujeito 

pronominal pleno e a redução nos paradigmas flexionais verbais.  

 Estudos diacrônicos mostram a erosão no paradigma flexional verbal no português do 

Brasil. Essa erosão, compreendida por Duarte como um empobrecimento ou um 

enfraquecimento na morfologia verbal, conforme evidencia os dados do Quadro 1 acima, 

licencia alterações significativas na representação do sujeito pronominal. A partir desse 

entendimento, Duarte (1993) analisa a representação do sujeito pronominal no português 

brasileiro à luz do parâmetro ‘pro-drop’. 

 Os dados levados em conta foram os sujeitos pronominais (nulos ou plenos) com 

referência definida, sendo excluídas as coordenações com sujeitos correferentes. O total de 

dados por peças de teatro e ano de publicação segue no quadro abaixo.  
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Quadro 2 Procedência e total de dados analisados (DUARTE, 1993, p. 111) 

Ano Peça Autor Nº 

    

1845 O noviço Martins Pena 150 

1882 Como se fazia um deputado França Jr. 150 

1918 O simpático Jeremias Gastão Tojeiro 150 

1937 O hóspede do quarto nº 2 Armando Gonzaga 150 

1955 Um elefante no caos Millôr Fernandes 150 

1975 A mulher integral Carlos E. Novaes 150 

1992 No coração do Brasil Miguel Falabella 200 

 

 A partir dos resultados gerais, Duarte (1993) verificou a evolução no uso da 

representação do sujeito pronominal, constatando uma preferência do sujeito nulo nas peças 

mais antigas e uma gradativa progressão no uso do sujeito pleno no decorrer dos períodos. A 

figura abaixo, retirada do estudo da autora, mostra a evolução do sujeito nulo a partir dos 

períodos analisados.  

 

Figura 2 Ocorrência total de sujeitos nulos. 
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Os dados mostram que nos três primeiros períodos havia uma preferência para o uso 

do sujeito pronominal nulo, chegando o quadro a se inverter apenas em 1975, quando o 

sujeito nulo passou a ter apenas 33% de ocorrências. Em 1992, o sujeito expresso já se 

apresenta como a opção preferida, com índice de 74% das ocorrências. 

Duarte (1993) sustenta a hipótese de que a simplificação do paradigma flexional é 

causa para a preferência do sujeito pleno. Para ela, a associação da diminuição de morfemas 

flexionais verbais no decorrer do tempo com o aumento gradativo pela preferência do sujeito 

pronominal pleno comprova isso. A autora atesta que  

 

o português do Brasil evoluiu de um sistema com seis formas distintivas, 

mais dois sincretismos – representados pela segunda pessoa indireta, que 

utiliza as formas verbais de terceira pessoa (Paradigma 1) – para um 

paradigma que apresenta quatro formas, graças à perda  da segunda pessoa 

direta (Paradigma 2). Este paradigma, restrito hoje à língua escrita e à fala de 

uma geração situada numa faixa etária mais alta, coexiste com um terceiro, 

em que se vêem apenas três formas, em consequência da perda do pronome 

de primeira pessoa do plural nós, substituído na fala dos jovens e cada vez 

mais popular entre os falantes de faixas etárias mais altas, pela expressão a 

gente, que se combina com formas verbais de terceira pessoa do singular 

(Paradigma 3) (DUARTE, 1993, p. 110). 

 

 Observando, por sua vez, o sujeito pronominal nas três pessoas do discurso 

separadamente, Duarte (1993) verificou um comportamento distinto entre elas. A figura 

abaixo mostra o comportamento nas três pessoas gramaticais do singular:  

 

Figura 3 Ocorrência de sujeito nulo nas três pessoas do singular. (DUARTE, 1993, p. 117) 
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 A figura mostra que as três pessoas gramaticais caminham de formas distintas no 

decorrer do tempo. Por volta de 1845, havia uma clara preferência pelo sujeito nulo nas três 

pessoas gramaticais, passando em 1992 a terem preferência pelo sujeito expresso. Entretanto, 

o estágio de mudança em direção ao pronome pleno avançou mais rapidamente na primeira e 

segunda pessoa, apresentando a terceira pessoa gramatical uma resistência quanto à 

implementação da mudança em direção ao sujeito pleno.  

 A primeira pessoa do singular, até o ano de 1918, mostra uma preferência para o 

sujeito nulo, chegando a marcar um percentual de 81% dessa forma nessa mesma data. A 

partir de 1937, os índices começam a cair abruptamente, marcando 1992 um percentual de 

21% de sujeitos nulos.  

 A segunda pessoa do singular, como podemos ver a partir do gráfico, foi a mais 

afetada no processo de mudança. Em 1845, marcava um percentual de 85% de sujeitos nulos, 

gradativamente caindo no decorrer do período até alcançar apenas 18% de ocorrências de 

sujeito nulo.  

 Comportamento diferente das demais se vê na terceira pessoa do singular. Apesar de 

os dados mostrarem que ela saiu da preferência do sujeito nulo para o sujeito expresso, tal 
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comportamento se deu de forma regular, não abrupta como as demais: em 1845, a terceira 

pessoa do singular marcava um percentual de 73% de sujeito nulo, passando a 45% em 1992. 

A regularidade média dos índices percentuais apresentada no decorrer do tempo mostra essa 

pessoa gramatical como a mais resistente no processo de implementação da mudança.  

 As três pessoas do plural também apresentam comportamentos distintos entre si. 

Quanto à primeira pessoa do plural, a análise de Duarte (1993) mostra a inversão no número 

de ocorrências entre o sujeito nulo e o pleno. Nos três primeiros períodos, o sujeito nulo 

marca o índice percentual de 100% das ocorrências, constando, a partir do texto de 1955, a 

preferência pelo sujeito pleno, ficando o sujeito nulo com apenas 3% de ocorrências. As 

poucas ocorrências da primeira pessoa do plural se fizeram pelo uso de ‘nós’ e de ‘a gente’, 

acreditando a autora que os pouquíssimos dados são responsáveis pelo alto índice percentual 

dessa pessoa gramatical.  

Já a segunda pessoa, os resultados apontam para a prevalência do uso dos sujeitos 

nulos nos textos mais antigos, chegando à faixa de 69% em 1918, dando uma abrupta queda 

para 25% em 1937, momento que coincide com a perda da 2ª pessoa direta (tu e vós). A partir 

desse momento, os sujeitos nulos de segunda pessoa gramatical permanecem com esse 

percentual estável até 1992.  

A terceira pessoa do plural, assim como a do singular, parece também não ser 

significativamente afetada pela redução do paradigma. O sujeito nulo é a opção preferida no 

decorrer do tempo, marcando ocorrências de 83% em 1845 para 58% em 1992. Assim, 

enquanto as 1ª e 2ª pessoas avançam em direção ao pronome pleno, a 3ª pessoa dota de 

comportamento adverso, sendo o sujeito nulo a opção preferida.  

A partir da análise dos dados, Duarte (1993) conclui que a redução no quadro das 

desinências verbais, identificador da pessoa gramatical, direciona o preenchimento do sujeito 

pleno, aferindo o início do processo de mudança por alterar as características de língua ‘pro-

drop’ que o português do Brasil apresentava em fins do século XIX e início do século XX, 

conforme mostram os dados dos três primeiros períodos das peças teatrais examinadas pela 

autora.  
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 Com base nos resultados, e levando em conta a conclusão da autora, levantamos, 

então, a seguinte questão: como que as pessoas gramaticais percorrem caminhos distintos ao 

longo do tempo? A resposta encontrada por Duarte (1993) diz que a erosão na morfologia 

verbal ocorre de forma distinta nas pessoas gramaticais, acarretando, por conseguinte, 

comportamentos também distintos na representação do sujeito pronominal. Entretanto, há 

umas dúvidas que permanecem quando a autora identifica que a erosão do paradigma 

flexional verbal é causa do preenchimento do sujeito expresso. Vamos a elas.  

Vimos que a primeira pessoa gramatical, tanto do singular quanto do plural, é uma das 

mais afetadas na implementação da mudança. A autora acredita que a competição entre o nós 

e o a gente contribui diretamente para a erosão do paradigma flexional verbal da 1ª pessoa do 

plural: a entrada do a gente, no lugar do nós, licencia o morfema flexional verbal Ø da 

primeira pessoa do plural. Mas, e quanto à primeira pessoa do singular, em que o morfema 

flexional verbal (-o) e (-i) ainda estão bastante presentes e o sujeito expresso se mostra, de 

longe, o preferido para a realização pronominal? Para a primeira pessoa do singular, apenas 

considerando o aspecto estrutural da sentença, acreditamos ser contrafuncional a relação entre 

o erosão do paradigma flexional verbal como causa do preenchimento do sujeito expresso.  

 Tal relação entre o paradigma flexional verbal e o preenchimento do sujeito 

pronominal pode ser visualizada quando observamos os resultados para a segunda pessoa. O 

texto de 1927 é significado para o enquadramento dessa questão quando se verifica, de fato, a 

perda da segunda pessoa tu e vós. Segundo a autora, a substituição dos pronomes tu e vós por 

você e vocês está diretamente ligada à neutralização das formas distintivas nos paradigmas 

verbais de 2ª e 3ª pessoas: o morfema flexional verbal Ø, tanto para a segunda como para a 

terceira pessoa gramatical, habilita o preenchimento do sujeito pleno para a identificação 

necessária da pessoa.  

 Mas ao verificar os resultados para a terceira pessoas, nos deparamos novamente com 

dúvidas. Por que a terceira pessoa gramatical, a que apresenta desde sempre o zero 

morfológico, ou um morfema não marcado ou mesmos especificado, no paradigma flexional 

verbal do português, é a que apresenta índices de menor preenchimento do sujeito pleno? 

Com o paradigma flexional verbal funcionalmente ‘pobre’ (como aponta DUARTE, 1993), a 
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terceira pessoa deveria, por ser aquela associada à uma morfologia pobre ou menos 

especificada, apresentar maior índice de preenchimento do sujeito expresso, o que de fato não 

ocorre. Para tentar responder a essa indagação, vamos ao texto de Duarte (2012) em que 

revisita a pesquisa de 1993 e nos traz respostas mais concretas. 

 Vejamos a Figura 4 abaixo que nos mostra a trajetória das três pessoas gramaticais ao 

longo do tempo.  

 

Figura 4 A trajetória das três pessoas do discurso ao longo do tempo (adaptado de Duarte, 2012, 

p. 22) 

 

 

 A autora concluiu que a redução no quadro das desinências verbais alterou as 

características da língua de sujeito nulo, tomando as três pessoas do discurso rumos distintos 

no processo de implementação, como podemos visualizar na figura acima. Para explicar o 

comportamento da terceira pessoa, Duarte (2012) revisita sua pesquisa de 1993 e assinala o 

comportamento diferenciado que essa pessoa gramatical seguiu. Para Duarte (2012), a terceira 

pessoa passa a depender de um ‘reforço’ externo ao elemento de concordância, como o caráter 

anafórico. A autora aponta a falta de um refinamento do traço semântico e da ‘acessibilidade 

sintática’ na análise por ela proposta em 1993, que provavelmente indicaria as motivações de 

o porquê do comportamento da 3ª pessoa ser distinto das demais.  

 De toda forma, a partir dos dados constados na figura acima, confirma-se a hipótese 

levantada por Duarte ao longo dos seus estudos: a mudança no PB (ou no português escrito no 

Brasil dos séculos XIX e XX) em direção ao sujeito pronominal expresso. Nos textos mais 
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antigos, há uma preferência pelo sujeito nulo, ocorrendo uma inversão na marcação 

paramétrica ao decorrer do tempo, apresentando os textos atuais uma preferência pelo sujeito 

expresso, conforme exemplos abaixo: 

 

(1) Ambrósio: Quando Ø1ps te vi pela primeira vez, Ø1ps não sabia que Ø2pseras

 viúva e rica. Ø2psAmei-te por simpatia. (O noviço, Martins Pena, 1845) 

(2)  a. Carlos: Ø2ps Sabe o que está dizendo? 

  Rosa: Essa é boa! 

  Carlos: Ø2ps Está em seu perfeito juízo? (O noviço, Martins Pena, 1845) 

b. Madalena: Acalma-te “miss”, que tudo se há de arranjar. Ø2ps Terá o cavalo 

 que Ø2ps deseja. (O simpático Jeremias, Gastão Tojeiro, 1918) 

(3)  Dona Bárbara: Quem sabe ela não sofre de verme? 

Filomena: O próprio médico não sabe o que é. Ø3ps Sente umas coisas que 

sobem e descem: às vezes Ø3ps fica meia apatetada. (Caiu o ministério, França 

Júnior, 1883) 

(4)  a. Margareth: Tuiparece que ti gosta. Por falar nisso, como é que tu tá coçando 

pé com o braço desse jeito? 

b. Margareth: Você não entende meu coração porque você ‘tá sempre olhando 

 pro céu e procurando chuva. (No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992) 

  

Para fazer uma investigação mais acurada do comportamento da 3ª pessoa, Duarte 

(2012) ampliou a amostra de 1993. Inicialmente, a análise focalizou dois aspectos: (i) de 

natureza estrutural, levando em conta o padrão sentencial, com o refinamento de 

‘acessibilidade’ do antecedente do sujeito; e (ii) de natureza semântica, levando em conta o 

papel de interação dos traços [+/- humano] e [+/- específico]. Em seguida, foi incluído a esses 

grupos de fatores outro grupo de fator ligado ao tipo de verbo (verbo de ligação), que segundo 

a hipótese da autora esse tipo de verbo constitui um importante contexto de resistência do 

sujeito nulo no PB quando associado com o traço semântico [- humano/ - específico] e a 

função diferente do antecedente. 
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 Com os grupos devidamente selecionados (o padrão sentencial, o traço semântico/ 

referencial do referente, o período de tempo e a transitividade verbal), Duarte (2012) analisa o 

processo de mudança ao longo do tempo tomando como variável dependente a expressão 

plena /nula do sujeito pronominal. Os grupos de fatores que favorecem o sujeito pleno são o 

padrão sentencial 4 (54% e .77 PR), o traço semântico [+h/ + esp] (43% e .61 PR), o período 

de tempo VII (58% e .77 PR) e a transitividade verbal com verbos com mais de um 

argumento (.58 PR)11.  

 Os valores em porcentagem e peso relativo apresentados nos grupos de fatores acima 

estão representados nos anos de 1970 e 1990, conforme periodização da peças de teatro 

utilizadas. Em contraste com esse período, os grupos de fatores que desfavorecem o sujeito 

pleno são o padrão sentencial 1 (11% e .13 PR), o traço semântico [-h / - esp] (4% e .07 PR), 

o período de tempo I (25% e .25 PR) e os verbos de ligação (43%), representados nos anos de 

1840. Por meio do cruzamento desses grupos de fatores, a análise dos resultados, segundo o 

período de tempo, confirma a hipótese da autora a respeito da mudança em direção ao sujeito 

pleno.  

 A partir disso, têm-se as seguintes conclusões: (i) os padrões 1 e 2 são mais resistentes 

à implementação do sujeito expresso, devido à acessibilidade do referente; (ii) o traço [+ 

humano] associado ao traço [+ específico] apresenta maiores índices de preenchimento do 

sujeito; (iii) o traço [- humano] se revela inibidor do pronome expresso; e (iv) a combinação 

com o traço [- humano] e [- específico] é o contexto mais desfavorável à expressão do 

pronome sujeito. 

 Nesta seção, vimos os resultados de pesquisas a partir de estudos diacrônicos 

realizados no PB. Tais estudos, centrados nos trabalhos de Duarte (1993, 2012), comprovaram 

o direcionamento do português brasileiro em direção à língua [- sujeito nulo]. A próxima 

seção estará centrada em pesquisas realizadas em amostras sincrônicas, no intuito de 

verificarmos indícios de mudança da língua no PB a partir do estudo em tempo aparente, 

conforme proposta de Labov (1994). 

 

                                                 
11 A autora não incluiu nas análises a porcentagem do grupo de fator transitividade verbal.  
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2.3 O reflexo da mudança em amostras sincrônicas  

 

 Numa análise sincrônica, com gravações feitas em 1992, baseada na fala culta carioca 

de 13 informantes com formação superior, distribuídos em três faixas etárias (de 25 a 32, de 

45 a 53 e de 59 a 74), Duarte (1995) constatou que o PB do final do século XX prossegue em 

direção à língua [- sujeito nulo]. Essa mudança, segundo a autora, pode ser relacionada à 

redução do paradigma flexional verbal, que sai de seis formas distintas para três formas. Tal 

evidência morfológica fez com que se perdesse o “Princípio ‘Evite Pronome”, que leva a não 

representação fonológica do sujeito pronominal sempre que for possível a sua identificação, 

passando o sujeito nulo a não mais ser obrigatório no PB e, por conseguinte, a deixar de ser a 

opção de realização.   

 A hipótese levantada por Duarte (1995) é a de que “[...] o português do Brasil perdeu o 

Princípio ‘Evite Pronome’ e caminha, em consequência dessa perda, na direção das línguas 

não-pro-drop” (p. 30). Na sincronia, considerando dados de fala carioca do ano de 1992, do 

total de dados computados com referência definida, apenas 29% apresentam sujeito nulo, 

ficando o sujeito pronominal pleno com 71% das ocorrências. Seus principais resultados, com 

uma divisão base segundo a pessoa gramatical e a faixa etária, podem ser vistos nos gráficos 

da Figura 5 abaixo:  

 

Figura 5 Ocorrências de sujeito nulo na fala espontânea segundo a pessoa gramatical e a faixa 

etária (%) (Duarte, 1995, p. 48). 
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 O gráfico deixa evidente a diferença acentuada entre o grupo mais velho (grupo 1 – de 

59 a 74) e os outros dois grupos mais jovens (grupo 2 – de 45 a 53 e o grupo 3 – de 25 a 32). 

Como se pode observar a partir da relação entre a faixa etária dos informantes e a pessoa 

gramatical, percebe-se que os informantes mais velho (grupo 1) têm a preferência para o 

sujeito nulo, chegando a um patamar de 50% dos casos de ocorrências na terceira pessoa 

gramatical, enquanto o grupo mais novo (grupo 3) apresenta índices percentuais de 29% para 

a mesma pessoa. As outras duas pessoas pessoais gramaticais também apresentam uma 

ascendência no número de ocorrências de sujeito nulo. O grupo 1 apresenta índices 

percentuais de sujeito nulo na faixa de 33% e 20%, descrendo para o grupo 3 para faixa de 

21% e 8%, respectivamente para a primeira e segunda pessoas gramaticais.  

 Os resultados da pesquisa de Duarte (1995) confirmam sincronicamente os estudos 

diacrônicos realizados pela autora (DUARTE, 1993): de que o PB está diante de um mudança 

paramétrica de língua [+ pro drop] para língua [- pro drop], ou para língua pro-drop parcial 

como atestado em resultados recentes (DUARTE, 2016). A autora assim conclui (DUARTE, 

1995, p. 31):  

 

Ora, com a perda do Princípio ‘Evite Pronome’, é natural esperar que 

estruturas com sujeito nulo se tornem cada vez menos frequentes, 

substituídas pelas que exibem o pronome pleno. Grupos sociais que 

implementam uma mudança em determinada comunidade linguística 

exercerão seu papel propulsor. Os dados que constituem uma ‘experiência 
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detonadora’ (triggering experience, Lightfoot, 1991) da criança durante o 

processo de aquisição trarão cada vez menos sujeitos nulos; e como a criança 

vai acionando os parâmetros com base em evidência positiva, é natural 

esperar que cada geração vá fazendo suas reanálises diacrônicas até a 

refixação do parâmetro.  

 

 Em outro estudo, agora em tempo real considerando duas sincronias de fala culta 

carioca, Duarte (2003) realizou uma pesquisa com base no quadro da Sociolinguística 

Paramétrica no intuito de atestar evidências do progressivo preenchimento do sujeito 

pronominal expresso, como já verificado em trabalhos com base em dados de língua oral e na 

escrita de cartas ou de peças de teatro.  

A autora, por meio de duas amostras separadas por um intervalo de tempo de 

dezenove anos (uma em 1980 e outra em 2000), investigou o fenômeno da representação 

sujeito pronominal sob a perspectiva do tempo real de curta duração (cf. Labov, 1994) na fala 

carioca, no intuito de averiguar a implementação da mudança em direção ao preenchimento 

do sujeito pronominal expresso.  

 Levando em conta 16 informantes de faixa etária distintas, em que a idade do mais 

novo em 1980 era de 6 anos e o mais velho de 60, os resultados gerais obtidos para a 

representação dos sujeitos pronominais definidos nos dois estudos – Estudo de Painel e 

Estudo de Tendência12 – ficaram assim dispostos, conforme a  

 abaixo.  

 

Tabela 3 Total de sujeitos expressos nas amostras analisadas (DUARTE, 2003, p. 116) 

Estudo de Painel Estudo de Tendência 

Amostra 1980 (I) Amostra 2000 (I) Amostra 1980 (C) Amostra 2000 (C) 

1696/2168 1646/2056 3640/4540 3421/4264 

78% 80% 80% 80% 

.79 .81 .81 .81 

                                                 
12 Estudo de Painel: Coleta de amostra de fala de um mesmo indivíduo em dois momentos distintos; Estudo de 

Tendência: coleta de amostra de fala aleatória de uma comunidade de fala com a mesma estratificação social. 

Nos dois casos de estudo, o pesquisador dever retornar à coleta de dados por volta de um período de vinte anos.  
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 Os resultados mostram que o preenchimento do sujeito é a estratégia preferida em 

ambas as sincronias, confirmando resultados já realizados em outras pesquisas (DUARTE, 

1993, 1995). Por outro lado, o intervalo de tempo que separa as amostras desse estudo revela 

uma estabilidade do preenchimento do sujeito pronominal. A pesquisadora sugere que possa 

se tratar de um período muito curto para que se evidencie o progresso de uma mudança 

morfossintática.  

 De modo específico, Duarte (2003) investiga vários fatores atuantes na variação do 

sujeito pronominal: os fatores sociais e os fatores estruturais. Para o primeiro, o nível 

extralinguístico considerado é o social, tendo como condicionadores externos (i) a faixa etária 

e (ii) o nível de escolaridade; para o segundo, os níveis linguísticos considerados são o 

morfossintático e o semântico, tendo como condicionadores internos (i) presença/ausência de 

elementos antes do sujeito pronominal, (ii) sintagmas complementizadores (como as palavras 

qu-), (iii) conjunções subordinativas, (iv) resultados de focalização, (v) adjuntos adverbiais, 

(vi) condições estruturais de referências – com o referente sintaticamente não acessível e com 

o referente sintaticamente acessível –, (vii) o tempo verbal e (viii) o traço [+/- animado] do 

referente.  

 No que diz respeito à dimensão externa da língua (os níveis extralinguísticos em que 

ocorrem a variação e os condicionadores externos), a autora apresenta as seguintes 

conclusões: com relação à faixa etária, confirma-se uma preferência pela expressão do sujeito 

por parte da faixa etária mais velha; e, com relação ao nível de escolaridade, a preferência 

pela expressão se mostra favorecida pelos indivíduos com formação mais elevada. As Tabelas 

4 e 5 a seguir apresentam os resultados para as duas variáveis. 

 

Tabela 4 Sujeito preenchido segundo a faixa etária – Tendência (DUARTE, 2003, p. 119) 

Amostras Amostra 1980 (C) Amostra 2000 (C) 

Faixa etária % P.R. % P.R. 

07-14 79 .51 75 .44 

15-25 84 .57 81 .51 



 

 

 

 

51 

 

 

 

 

26-49 82 .49 84 .55 

50... 74 .42 78 .47 

 

Tabela 5 Sujeito preenchido segundo a escolaridade – Tendência (DUARTE, 2003, p. 119) 

Amostras Amostra 1980 (C) Amostra 2000 (C) 

Escolaridade % P.R. % P.R. 

Fundamental 1 81 .50 81 .50 

Fundamental 2 78 .46 77 .46 

Ensino Médio 84 .62 85 .59 

 

Apenas uma ressalva quanto à faixa etária. Os pesos relativos de ambas as amostras 

não apresentam resultados significativos capazes de confirmar uma mudança geracional: não 

há diferença significativa entre os pesos relativos que nos oriente para tal. Os resultados da 

faixa etária mais velha indicam apenas um leve favorecimento ao não preenchimento do 

sujeito. A faixa etária mais nova, que seria a responsável por apresentar a mudança 

geracional, na Amostra 1980, apresentou peso relativo de 0,51, decrescendo um pouco na 

Amostra 2000 para 0,44 de PR, apresentando também um favorecimento ao não 

preenchimento do sujeito pronominal. Portanto, a partir dos resultados apresentados para os 

pesos relativos, não há constatação de mudança em tempo aparente.  

 Quanto à dimensão interna da língua (os níveis linguísticos em que ocorrem a variação 

e os condicionadores internos), percebe-se o seguinte direcionamento: (1) os que favorecem o 

preenchimento do sujeito e (2) os que favorecem a supressão do sujeito, conforme ilustra os 

exemplos retirados da pesquisa de Duarte (2003):  

 

1. a. Foi uma reportagem que eu vi na televisão na época que eu via televisão. 

b. Ela ganha bem, mas eu acho que ela devia ganhar mais porque ela merece. 

c. Minha avó gosta muito de se divertir, gosta de tomar a cerveja dela. Cerveja ela 

toma bastante.  

d. Agora ele deixou de ter amigo. Agora ele só tem um colega. 
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e. Minha noiva era muito ciumenta. Eu ia pra faculdade, ela ia atrás de mim. Eu fiz 

curso de inglês, ela se matriculou também. Eu falava com alguém no telefone, ela 

logo queria saber quem era. 

2. a. Eu estava grávida da Cocódi, barrigão, sete, oito, nove meses. ___ (cv)13 Pegava 

esses ônibus, Caxias, em pé. ___ (cv) Ia a Madureira... (cv) Tenho dois braços. Eu 

carregava seis sacolas. 

b. A briga começou porque meu marido bateu no meu sobrinhoi. Elei estava batendo 

no cachorro. Aí meu maridoj não gostou porque elej gosta muito de bicho. 

 

Analisando os dados a partir do estudo de tendência, temos os seguintes resultados 

para o fatores que favorecem o preenchimento do sujeito:  

(1a) o sintagma complementizador apresenta pesos relativos de 0,83 na Amostra 1980 

e 0,91 na Amostra 2000, indicando o quanto as relativas e as interrogativas estão bem mais 

adiantas das demais no processo de preenchimento do sujeito pronominal;  

(1b) as conjunções subordinativas mostram índices que favorecem ao preenchimento 

do sujeito, com pesos de 0,63 e na Amostra 1980 com um aumento significativo na Amostra 

2000, com PR. de 0,75; 

(1c) quanto aos pesos relativos dos resultados de topicalização, as Amostras 

apresentam uma redução quanto ao favorecimento do preenchimento do sujeito, caindo o peso 

de 0,74 na Amostra 1980 para 0,64 na Amostra 2000; 

(1d) os adjuntos adverbais também indicam uma redução significativa nos pesos 

relativos, quase chegando a apresentar um comportamento estável na segunda amostra, pois 

saiu de 0,69 de PR. na Amostra 1980 para apenas 0,55 na Amostra 2000; 

(1e) as condições estruturais de referência com referentes sintaticamente não acessível 

mostram regularidade nas Amostras, com PR. de 0,64 e 0,63, respectivamente para as 

Amostras 80 e 00, indicando sempre ao favorecimento do preenchimento do sujeito;  

                                                 
13 Optamos por deixar nesses exemples a mesma notação científica para os sujeitos nulos que a autora utilizou.  
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(1f) quanto ao tempo verbal, que vale salientar que foi selecionado apenas no estudo 

de tendência, o tempo presente se constitui como o que favorece o preenchimento do sujeito, 

com PR. de 0,5414; 

(1g) e por fim, o traço semântico [+ animado] do referente, no qual apresenta um 

contexto levemente favorável à implementação do sujeito expresso, com PR. de 0,52 na 

Amostra 1980, subindo para 0,57 de PR. na Amostra 2000. 

Do outro lado, os que não favorecem o preenchimento do sujeito foram:  

(2a) a ausência de elementos antes do sujeito pronominal15, que apresenta pesos de 

0,44 e 0,38 nas Amostra 1980 e 00, respectivamente, indicando que o processo de 

implementação desse fator segue em direção ao não preenchimento do sujeito;  

(2b) os pesos relativos de 0,45 e de 0,48 nas Amostra 1980 e 00, respectivamente, 

indicam que o referente sintaticamente acessível favorece ao não preenchimento do sujeito.  

(2c) e por último, o traço [- animado] do referente, com pesos relativos de 0,31 na 

Amostra de 80, mostrando o favorecimento bem significativo ao não preenchimento do 

sujeito expresso, e de 0,48 na Amostra de 00, índice que aproxima bastante do grau de 

estabilidade, mas que ligeiramente ainda favorece ao não preenchimento.  

 

2.4 Concluindo o capítulo  

 

Este capítulo teve por objetivo principal apresentar algumas pesquisas sobre a 

representação do sujeito pronominal no/do português do Brasil, que tiveram como base a 

perspectiva linguística da Sociolinguística Paramétrica (cf. TARALLO, 2007; TARALLO, 

KATO, 1989; DUARTE, 1993, 1995, 2003, 2012, 2015, 2016, entre outros), e discorrer a 

respeito dos resultados que os estudos nos trouxeram até o momento.  

                                                 
14 Duarte (2003) não apresenta nas Amostras os percentuais e os pesos relativos das Amostras do tempo verbal e 

do traço semântico do referente. Isso justifica a ausência dos exemplos em nossa análise para esses casos.  
15 A análise da ausência de elementos antes do sujeito pronominal pode vista nos contextos de ausências de 

sintagma complementizador, de conjunções subordinativas, de topicalizações e de adjuntos adverbias (ao menos 

foram esses contextos elencados por Duarte (2003)). Dei a devida atenção à ausência do elemento quanto ao 

estudo de tendência na estrutura do CP, pois os resultados apresentam uma diferenciação significativa no 

favorecimento ao não preenchimento.  
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De um modo geral, numa perspectiva diacrônica ou sincrônica, Duarte (1993, 1995, 

2003, 2012, 2016) atesta a preferência no português do Brasil pela representação dos sujeitos 

pronominais expressos, indicando, a partir dos dados, evidências de um processo de mudança 

que sugere uma remarcação no parâmetro do sujeito nulo.  

As análises das pesquisas de Duarte (1993, 1995, 2003), tanto sobre a perspectiva da 

mudança em tempo real quanto da mudança em tempo aparente (LABOV, 1994), associam o 

fenômeno da remarcação paramétrica do/no PB à simplificação do paradigma flexional 

verbal. Conforme afirma a autora, o enfraquecimento (cf. Roberts, 1993) na morfologia verbal 

licencia alterações significativas na representação do sujeito pronominal expresso, orientando 

o direcionamento do PB de língua de marcação positiva para língua de marcação negativa.  

Resumidamente, os resultados revelam o processo de implementação por que passa o 

PB no direcionamento à língua [- sujeito nulo] e mostram os fatores que estão associados a 

esse processo. Alguns condicionamentos bastante significativos para o preenchimento do 

sujeito pronominal, como a faixa etária do informante, o traço semântico do sujeito, a pessoa 

gramatical, por exemplo, nos revelaram resultados relevantes para a constatação da mudança 

sobre a perspectiva em tempo aparente e que, com certeza, serão comparados aos resultados 

da nossa pesquisa no intuito de subsidiar, também, futuros estudos sobre o assunto. 

Por fim, com base nos fatores linguísticos e extralinguísticos constados nas pesquisas 

presentes neste capítulo, constituímos nosso envelope da variação no intuito de confirmar 

nossa hipótese: a de que o sistema pronominal na fala de Natal/RN está passando por 

mudança no sentido de ser mais produtivo o preenchimento do sujeito pronominal.  

 Passemos, então, para o próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 – QUESTÕES, OBJETIVOS, HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 

 Este capítulo discorre sobre os passos metodológicos da nossa pesquisa. Está divido da 

seguinte forma: em (3.1), apresentamos as questões, os objetivos e as hipóteses que norteiam 

este trabalho; em (3.2), discorremos a respeito da amostra da pesquisa; e, por fim, em (3.3), 

apresentamos o envelope da variação, explicitando as variáveis dependente e independentes.  

 

3.1 Questões, hipóteses e objetivos 

 

 Este estudo utiliza os pressupostos teórico-metodológicos da teoria da variação e 

mudança linguística (cf. Weinreich, Labov & Herzog, 2006 [1968]; Labov, 2008 [1972]), de 

onde toda mudança implica um período de variação passível de sistematização, e toma por 

base estudos linguísticos sobre o sistema pronominal no português brasileiro (PB) (cf. Tarallo, 

1989; Tarallo; Kato, 1989; Duarte, 1993, 1995, 2003, 2012, entre outros). Defendemos que a 

matriz teórica sociolinguística permite a construção de generalizações por meio da 

comparação de amostras de dados em tempo real e em tempo aparente, podendo, então, ser 

elencada a proposição de princípios universais de variação e mudança. Neste trabalho, 

faremos um estudo sincrônico no intuito de verificar a mudança sobre a perspectiva de 

mudança em tempo aparente na fala de Nata/RN, levando-se em conta a representação do 

sujeito pronominal.  

Considerando esse quadro, algumas questões são levantadas para orientar este 

trabalho: 

(i) Quanto ao uso, evidências de um processo de mudança na fala de Natal indicam 

uma preferência por sujeitos pronominais expressos?  

(ii) Qual é o papel da faixa etária dos informantes na representação do sujeito 

pronominal? 

(iii) A pessoa gramatical pode interferir na representação do sujeito pronominal?  

(iv) Estudos anteriores constatam que o sujeito pronominal passa por mudanças, no 

sentido de que cada vez mais é favorecido o seu preenchimento? 
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Tem-se a hipótese de que o sistema pronominal na fala de Natal está passando por 

mudanças no sentido de ser mais produtivo o preenchimento de sujeitos pronominais, 

identificando-se a passagem de uma língua de sujeito nulo para uma de sujeito preenchido. 

Vários estudos linguísticos vêm afirmando essa hipótese, considerando a fala e a escrita de 

diferentes regiões do Brasil em diferentes períodos. Dentre muitos pesquisadores, Duarte 

(1993, 1995, 2003, 2012) tem uma atenção especial para esse fenômeno, investigando-o sobre 

a perspectiva diacrônica (como as análises em peças de teatro de cunho popular) e sincrônica 

(com base em dados da língua oral – banco de dados PEUL: Programa de Estudos sobre o 

Uso da Língua). Em seus estudos, constatam-se evidências de uma mudança em progresso no 

português do Brasil ao longo dos séculos: a preferência por sujeito pronominal expresso.  

A partir dessas evidências constatadas pela autora e com base na nossa hipótese 

central acima mencionada, elencamos algumas proposições que norteiam esta pesquisa:  

(i) O preenchimento do sujeito é favorecido pela fala dos informantes da faixa etária 

mais nova;  

(ii) As pessoas gramaticais caminham de maneiras distintas no percurso da mudança;  

(iii) O preenchimento do sujeito pronominal na fala de Natal segue o mesmo 

direcionamento das outras pesquisas já realizadas sobre o tema: de que o PB passa por 

mudanças em direção ao sujeito pronominal expresso.  

 Assim, tomamos por objetivo geral investigar a representação do sujeito pronominal 

na fala de Natal/RN, levando em conta a proposta de mudança em tempo aparente, conforme 

Labov (1994), e será subsidiado por alguns objetivos específicos, quais sejam:  

(i) correlacionar os índices de frequência do sujeito pronominal nos dados das faixas 

etárias;  

(ii) observar o comportamento linguístico do sujeito pronominal diante dos fatores 

linguísticos correlacionados à pessoa gramatical;  

(iii) verificar o direcionamento da representação do sujeito pronominal em 

comparação com estudos já realizados no PB sobre o tema.  

 

3.2 A coleta de dados 
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 Nas pesquisas sociolinguísticas, o que interessa ao pesquisador é a língua em uso. Não 

interessa a ele o indivíduo isoladamente; interessa, sim, o grupo social, a comunidade de fala 

em que os indivíduos estão inseridos (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968]). 

Como o comportamento linguístico de uma comunidade de fala é composto por vários 

indivíduos do grupo social a que pertencem, faz-se necessário a construção de amostras 

representativas para a pesquisa. De tal forma, a coleta de dados referente ao comportamento 

linguístico dos indivíduos segue alguns procedimentos metodológicos no intuito de definir o 

universo da amostra (COELHO et al, 2015). 

 Sendo assim, as pesquisas sociolinguísticas necessitam da coleta de dados confiáveis. 

Esses dados linguísticos permitirão ao pesquisar desenvolver resultados significativos da 

amostra a partir do fenômeno por ele analisado (COELHO et al, 2015), permitindo a 

sistematização da variação linguística. Assim, ancorados nos pressupostos da Teoria da 

Variação e Mudança, utilizamos como método para a investigação sociolinguística a 

observação direta na fala (cf. Labov, 2008 [1972]), com o córpus constituído por entrevistas 

de pessoas norte-rio-grandenses, contidas no banco de dados FALA-Natal (TAVARES; 

MARTINS, 2014).   

Os organizadores desse banco de dados propõem-se a organizar um córpus de fala, 

denominado Banco de Dados da Fala do Rio Grande do Norte (FALA-RN), que contará com 

amostras representativas de diferentes comunidades de fala norte-rio-grandense (TAVARES; 

MARTINS, 2014)16. Na finalização do projeto, teremos um córpus que nos possibilita fazer 

inferências sobre a população com base na amostra representativa. As entrevistas do projeto 

FALA-Natal estão, atualmente, assim distribuídas17:  

 

(i) faixa etária 1 – 12 informantes de 8 a 12 anos (Inf. 1);  

(ii) faixa etária 2 – 12 informantes de 15 a 21 anos (Inf. 2); 

                                                 
16 De antemão, agradeço à professora Dr. Maria Alice Tavares e ao professor Dr. Marco Antônio Martins por 

terem cedido as entrevistas antes mesmo da conclusão final do projeto FALA-Natal.  
17   O banco de dados FALA-Natal ainda está em andamento, aguardando, atualmente, as transcrições das 

entrevistas.  
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(iii) faixa etária 3 – 12 informantes de 25 a 45 anos (Inf. 3); e 

(iv) faixa etária 4 – 12 informantes de mais de 50 anos (Inf. 4). 

 

No intuito de representar tendências gerais do comportamento linguístico da 

comunidade de fala norte-rio-grandense quanto à expressão do sujeito pronominal, utilizamos 

para o córpus deste trabalho 8 entrevistas de informantes socialmente estratificados, com 30 

minutos de duração, do projeto FALA-Natal, levando em conta quatro diferentes faixas 

etárias dos informantes para buscar indícios de mudança em tempo aparente (LABOV, 

1994)18. A mudança em tempo aparente (cf. capítulo 1.2) permite ao analista verificar os 

diversos padrões de comportamento linguístico, em diferentes grupos etários em um 

determinado espaço de tempo – é apenas uma conjectura, uma projeção, portanto, constitui-se 

de uma hipótese. Assim, temos a seguinte distribuição dos informantes: 

 

Tabela 6 Distribuição total dos informantes pelas variáveis sociais 

Faixa etária Sexo 

 Masculino Feminino 

Inf. 1 (8 a 12 anos) 1 1 

Inf. 2 (15 a 21 anos) 1 1 

Inf. 3 (25 a 45 anos) 1 1 

Inf. 4 (mais de 50 anos) 1 1 

Total 4 4 

 

Como podemos observar acima na distribuição total dos informantes, houve uma 

redução significativa da amostra do projeto FALA-Natal, que contém 48 informantes, também 

distribuídos equivalentemente entre os sexos masculino e feminino. A redução é possível 

devido ao nosso fenômeno em análise (o sujeito pronominal de referência definida), que 

                                                 
18 No momento em que realizava esta pesquisa, as entrevistas não estavam transcritas, estando disponível tão 

somente os áudios. Optei por transcrevê-las e coletar os dados da amostra. Apesar do exausto trabalho, o contato 

constante com os áudios no processo de transcrição trouxe-me  uma melhor visibilidade para a realização da 

análise sintática da fala dos informantes.  
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contém uma grande quantidade de ocorrências, mesmo em um córpus reduzido, o que nos 

permite, de toda forma, a partir da amostra representativa, fazer inferências do 

comportamento linguístico da comunidade de fala norte-rio-grandense quanto à expressão do 

sujeito referencial. Assim, os informantes validados para amostra prévia não invalidam a 

representatividade do comportamento linguístico do grupo como um todo, uma vez que as 

variável social selecionada – quais sejam: faixa etária e sexo– orientam uma regularidade da 

variação linguística de cada indivíduo dentro do seu grupo de origem (GUY, ZILLES, 2007).  

 

3.3 Metodologia de análise: o envelope da variação 

 

 Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista 

(cf. Weinreich, Labov e Herzog, 2006 [1968]; Labov, 2008 [1972]), analisamos quantitativa e 

qualitativamente os dados coletados da amostra do projeto FALA-Natal (cf. seção 3.2), com o 

intuito de observar a mudança por que está passando o sistema pronominal na fala de Natal no 

sentido de ser mais produtivo o preenchimento de sujeitos pronominais de referência definida. 

A partir dos diversos estudos já realizados sobre o tema, conforme apresentamos no Capítulo 

2, delimitamos, por sua vez, o envelope da variação.  

 

3.3.1 A variável dependente 

 

 Nossa variável dependente é a representação do sujeito pronominal, que pode ser 

expresso ou nulo, conforme a Teoria de Princípios e Parâmetros. Delimitamos o nosso objeto 

de estudo para a representação do sujeito pronominal de referência determinada na fala norte-

rio-grandense, conforme amostra analisada. Observemos a seguir os dados retirados do 

córpus: 

 

(1)  Ø1ps trabalho aqui na igreja né ajudando os departamento de música às vezes 

na limpeza em escritório alguma coisa assim]. (Inf.4-40M) 
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(2)  Eu1ps eu vou muito no campo lá de Ponta Negra ... Campo do Cruzeiro] eu1ps 

jogo bola às vezes Ø1ps vou à praia só tomar banho / ... mas Ø não surfo não]. (Inf.1-

20M) 

 

(3)  Ai foi um incêndio] é ... a mulher saiu pra trabalhar seis horas da manhã] Ø3ps 

era doméstica] Ø3ps saiu para trabalha quando ela saiu deixou os dois o casal de filhos 

dela dormindo]. (Inf.3-26F) 

 

(4)  Aí a gente1pp brincava até de noite até a gente dormir] a gente1pp só parava 

para jantar e Ø1pp ia brincar com minhas boneca] eu morro de ciúme delas] Ø1ps dou a 

ninguém]. (Inf.2-01F) 

 

 Observem que os termos destacados são os sujeitos das orações, subscritos logo em 

seguida pelas suas respectivas pessoas gramaticais. Eles representam as possíveis variantes da 

nossa variável.   

  

3.3.2 Os grupos de fatores condicionadores 

 

 Observamos, por sua vez, a nossa variável dependente em relação aos seguintes 

fatores condicionadores:  

 

3.3.2.1 A pessoa gramatical 

  

 A implementação do sujeito pronominal no PB caminha no decorrer do tempo de 

forma distintas entre as pessoas gramaticais. Os trabalhos realizados por Duarte (1993, 1995, 

2012) identificam como uma das causas que afeta esse comportamento das pessoas 

gramaticais a entrada do você e do a gente no sistema pronominal do PB. Segundo a autora, 

paralelo a essa nova configuração do quadro pronominal, a redução do paradigma flexional 

verbal produziu efeitos na representação pronominal do sujeito, orientando os falantes da 



 

 

 

 

61 

 

 

 

 

língua ao preenchimento do sujeito pronominal como forma de identificar o referente, cada 

vez menos especificado na forma verbal. De fato, toda essa reestruturação linguística afetou 

diferentemente as pessoas gramaticais, o que nos fez dar a devida importância a esse grupo de 

fator.  Os dados abaixo exemplificam algumas ocorrências de pessoas gramaticais. 

 

P1 – Primeira pessoa do singular 

(5)  Rapaz se eu1ps tivesse um bom estudo e se o ensino da gente fosse ensino de 

primeiro mundo eu1ps tivesse condições eu1ps queria ser engenheiro]. (Inf.3-11M) 

 

P2 – Segunda pessoa do singular 

(6)  Ficava parecia um queijo bem amarelinho bonito] uma vez chegou um rapaz 

lá pra ir olhar já Ø queria meter a mão dentro ... o rapaz ‘não que isso aí é quente 

senão você se queima’]. (Inf.4-29F) 

 

P3 – Terceira pessoa do singular 

(7)  Eu não perdi um prato eu deixei em cima da pia ele que sumiu]. (Inf.1-44F) 

 

P4 – Primeira pessoa do plural 

(8)  Foi bom foi bom ... que até minha vó que faz viagem pra Juazeiro] a gente1pp 

viajou Ø1pp passava lá uns três dias viajando]. (Inf.2-08M) 

 

P6 – Terceira pessoa do plural 

(9)  E: Como são seus professores, assim, eles são legais, brincam muito? 

I: Tem alguns que brincam muito mas tem outros que são muito rígidos] ... 

eles3pp brigam por tudo tudo que a gente1pp faz] (Inf.1-20M) 

 

Acreditamos que o tipo de entrevista sociolinguística do córpus FALA-Natal ‘Diálogo 

entre informante e documentador’ não permitiu/favoreceu a realização de nenhuma ocorrência 

de segunda pessoa do plural (P5).  
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3.3.2.2 A morfologia desinência verbal número-pessoal 

 

 A identificação da morfologia flexional verbal foi feita com base no quadro abaixo, 

em que a associamos com a pessoa gramatical.  

 

Quadro 3 Desinências números pessoa no PB 

Desinências Pessoa gramatical 

-0, -o (-i) P1 

-0 P2 

-0 P3 

-0, -mos P4 

-0, m P6 

 

 

As possibilidades para estas ocorrências também levaram em conta os tempos verbais 

dos dados. A partir do controle dessa variável, tentaremos verificar como o comportamento da 

implementação do sujeito pronominal está associada ao paradigma flexional verbal.  

 

3.3.2.3 A posição do referente do sujeito pronominal ou padrões sentenciais 

 

 O padrão sentencial diz respeito à acessibilidade do referente do sujeito pronominal de 

terceira pessoa. Nos orientamos a partir da definição de Duarte (2012), conforme segue 

conceituação abaixo seguido dos exemplos:  

 

Padrão 1 – O antecedente se encontra no mesmo período e é o sujeito da oração 

precedente (principal ou subordinada): 
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(10)  A diretora foi chamou os dois lá e Ø3ps disse que só Ø entrava quando a mãe 

fosse no colégio / aí pronto Ø passei três dias sem ir pro colégio pra não dizer minha 

mãe]. (Inf.3-11M) 

 

Padrão 2 – O antecedente se encontra no período adjacente e tem a função de sujeito 

ou tópico estrutural/discursivo: 

 

(11)  Mas minha irmã minha irmã, vixi M* de19, era uma bonequinha de porcelana 

ela] tudo o que ela queria ele fazia na maior] aí eu achava ruim né ia enredar]. (Inf.3-

11M) 

 

Padrão 3 – O antecedente é o sujeito da oração não adjacente no contexto 

precedente, ou seja, há uma ou mais orações intervenientes: 

 

(12)  E: VJ* já fez alguma coisa engraçada que você ficou rindo, em casa ou em 

algum canto? Ou alguma coisa assustador? Ou ele teve medo de alguma coisa que 

você fez? 

I: Teve uma vez que ele foi engraçado] ele ele acordou na noite que tinha uma 

TV a gente chama a TV aí ela ficava desligada sabe durante a noite para a gente 

dormir]. (Inf.1-44F) 

 

 

Padrão 4 – O antecedente está na oração precedente/adjacente, mas tem função 

distinta da de sujeito: 

 

                                                 
19 Todas as informações registradas na entrevista serão sigilosas. Nomes de pessoas não públicas e de lugares 

que possam levar à identificação dos informantes serão suprimidos, sendo colocado letras aleatórias seguida por 

um asterisco.  
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(13)  Foi o vizinho ao lado né que pararam o meu vizinho] ele vinha nas compras de 

supermercado aí abordaram ele ... tiraram as coisas do carro dele ... e só isso]. (Inf.4-

40M) 

 

A análise desse fator pode nos levar a constatação de resultados encontrados em outras 

pesquisas (cf. Duarte, 1995, 2012) a respeito da referencialidade posicional do sujeito.  

 

3.3.2.4 O traço semântico do sujeito de terceira pessoa 

 

 Pesquisas apontam que o traço semântico do sujeito [+ animado] ou [- animado] de 

terceira, respectivamente exemplos (14) e (15), atua no processo de implementação do sujeito 

pronominal (DUARTE, 1995, 2012): o traço [+ animado] do referente de terceira pessoa no 

PB favorece o sujeito pleno. Por meio desse fator, esperamos constatar se o comportamento 

linguísticos dos falantes de Natal/RN acompanham esse mesmo processo de mudança. 

 

(14)  Foi o vizinho ao lado né que pararam o meu vizinho] ele3ps vinha nas compras 

de supermercado aí abordaram ele ... tiraram as coisas do carro dele ... e só isso]. 

(Inf.4-40M) 

 

(15)  Hum hum ... um invadiu o outro o campo do outro e pegou um balão desse 

taman bem grandão e colocou na cabeça de uma pessoa e puft Ø3ps estourou]. (Inf.1-

20M) 

 

3.3.2.5 Tipo de conjunção da primeira coordenada 

 

 Alguns elementos coesivos vêm adjuntos ao sujeito pronominal na primeira 

coordenada. Esses elementos parecem apresentar um contexto de condicionamento na 

representação do sujeito pronominal. Selecionamos o ‘mas’ (16), o ‘aí’ (17) e o ‘e’ (18), 
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elementos mais frequente na fala, no intuito de verificar o comportamento deles quanto ao 

grau de favorecimento na expressão do sujeito pronominal.  

 

(16)  Não é assim uma amiga que eu ficava até ... não Ø fico mais agora] ... a gente 

brigou mas a gente chegou lá Ø viu o filme Ø tomou um sorvetinho né] foi só isso 

mesmo]. (Inf.2-08M) 

 

(17)  Aí hoje ela ...  a patinha dela é um pouquinho menor é um pouquinho menor 

porque a gente deixou sarar normalmente aí ela é um pouquinho menor] e é tipo assim 

quando ela corre com as três pernas porque e a outra toda molengona pra lá e para cá 

aí ela mal pisa com a patinha quebrada quer dizer ex quebrada né]. (Inf.3-26F) 

 

(18)  Aí minha irmã ia a minha irmã mais velha pegava ia bem caladinha pouco da 

carne que a gente tinha irmã tirava um pedaço e Ø levava pra cozinhar para brincar de 

boneca] aí eu pegava e Ø dizia]. (Inf.1-44F) 

 

3.3.2.6 O sexo do informante 

 

 O controle dessa variável na pesquisa tem por finalidade comparar as frequências de 

uso do sujeito pronominal na fala de Natal/RN entre o sexo dos informantes. As evidências 

podem indicar em qual dos sexos o processo de mudança em direção ao sujeito expresso mais 

facilmente se implementa.  

 

3.3.2.7 A faixa etária do informante 

 

 A faixa etária do informante pode nos mostrar o progresso da mudança linguística por 

que passa o PB, mais precisamente, no português falado em Natal-RN. Esperamos, por meio 

da análise, identificar o processo de mudança da língua quanto à representação do sujeito 

pronominal no direcionamento de língua [- sujeito nulo] (cf. DUARTE, 1995), ao levar em 
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conta a diferença entre os quatro grupos de faixas etárias elencados acima, quais sejam: faixa 

etária 1 – de 8 a 12 anos; faixa etária 2 – de 15 a 25 anos; faixa etária 3 – de 25 a 45 anos; e 

faixa etária 4 – mais de 50 anos. Partimos do pressuposto de que a análise dos dados 

linguísticos dos informantes mais novos nos possibilita, ao relacionar com a análise dos dados 

linguísticos dos informantes mais velhos, conjecturar a respeito do direcionamento da língua 

em um futuro próximo (ver Capítulo 1, seção 1.2), verificando a mudança do sujeito 

pronominal sobre a perspectiva da mudança em tempo aparente (cf. Labov, 1994).  

 Após definição da nossa metodologia e da descrição do córpus, passemos para a 

análise dos dados no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresentamos a descrição e a análise dos resultados da amostra colhida 

das entrevistas sociolinguísticas de informantes da cidade de Natal/RN, explicando o processo 

da implementação da mudança por que passa a fala norte-rio-grandense quanto ao 

preenchimento do sujeito pronominal. Está dividido em duas seções: a seção 4.1 mostra os 

resultados gerais obtidos com a análise da nossa variável dependente e das variáveis 

independentes; na seção 4.2, apresentamos a conclusão sobre os resultados a respeito do 

processo de implementação do sujeito pronominal expresso na fala de Natal/RN.  

 

4.1 RESULTADOS GERAIS: ANÁLISE DE REGRA VARIÁVEL 

 

 Após a definição das variáveis e a quantificação dos dados, seguimos, pois, para a 

análise dos resultados. Os resultados foram submetidos aos programas do pacote estatístico 

GOLDVARB 2001 (CF. ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001), por meio do 

qual obtivemos as frequências de uso e os pesos relativos que subsidiaram nossa análise 

quantitativa e qualitativa dos dados. Para a obtenção desses resultados20, realizamos uma 

rodada considerando os oito informantes selecionados para o córpus da pesquisa (cf. Capítulo 

3 desta dissertação). Das oito variáveis independentes elencadas na metodologia, o programa 

estatístico excluiu a variável sexo do informante, por não considerar relevante. Nas rodadas 

subsequentes, o GOLDVARB 2001 apresentou ainda como não significativa no 

condicionamento do preenchimento do sujeito duas variáveis independentes: o tempo verbal e 

a morfologia flexional verbal. Considerando isso, decidimos por não descrever/analisar essas 

variáveis que o programa selecionou como não significativas para o processo de 

implementação do sujeito pronominal. 

Por ordem de relevância no que diz respeito ao condicionamento do preenchimento do 

sujeito pronominal, as variáveis independentes foram assim elegidas pelo programa 

estatístico, nas rodadas binominais, tendo por aplicação da regra o sujeito expresso: (1) Faixa 

                                                 
20 As frequências de uso será expressa pelo símbolo matemático (%) e os pesos relativos pela abreviatura (PR.). 
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etária do informante; (2) Traço semântico do sujeito; (3) Tipo de conjunção da primeira 

coordenada; (4) Pessoa gramatical e (5) Padrões sentenciais. Ao decorrer deste capítulo, nos 

atemos às análises, tanto da nossa variável dependente, quanto dessas variáveis independentes 

selecionadas pelo programa.  

 

4.1.1 Sujeito pronominal expresso versus sujeito nulo: distribuição geral dos dados 

  

O total de dados com sujeitos pronominais computados foi de 1.756 ocorrências de 

sujeitos pronominais de referência determinada na fala de Natal/RN, das quais 1.125 (64,1%) 

são sujeitos foneticamente realizados e 631 (35,9%) são sujeitos nulos. A partir dos 

resultados, é possível já constatar a preferência, em termos percentuais, pelo sujeito expresso 

na fala de Natal, seguindo o mesmo direcionamento de pesquisas realizadas em outros 

estudos, conforme aponta Duarte (1993, 1995, 2003, 2012). Os exemplos a seguir ilustram as 

possibilidades de uso dos sujeitos pronominais (expresso versus nulo) na fala de Natal: 

 

(1)  Algumas vezes vem alguns circos e parques e aí eu1ps vou com a minha mãe 

pra lá pr a gente brincar]. (Inf.1-20M) 

 

(2)  Eu1ps tenho meu irmão mais velho doze anos e minha irmãzinha mais nova de 

um ano]. (Inf.1-44F) 

 

(3)  Aí também tem os campeonatos lá de futsal] Eu1ps participo da comunidade lá] 

... pronto ... praticamente é só isso mesmo]. (Inf.2-08M) 

 

(4) E: E a mais velha tem quantos anos? 

I: Ah ... Ø3ps tem dezoito ... das mulher né]. (Inf.2-01F) 

 

(5)  Não ... nervosismo né] Ø1ps fiquei nervoso na hora, sem ação de nada]. (Inf.3-

11M) 
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(6) Ø1ps levei uma pisa grande grande] papai me deu uma pisa]. (Inf.3-26F) 

 

(7)  E: Onde seus pais foram criados, foi aqui também? 

I: Ø foram sim] meu pai é da Paraíba Bananeiras né mas eles3pp me criaram 

aqui]. (Inf.4-40M) 

 

(8) A gente saía logo cedo para ir pro roçado aí Ø1pp levava água comida para 

comer lá] Ø1pp passava o dia todinho no roçado apanhando algodão]. (Inf.4-29F) 

 

 É importante ressaltar que os dados percentuais encontrados aqui na análise, quanto à 

representação do sujeito pronominal expresso/nulo no PB, está de acordo com o que já 

mostraram pesquisas anteriormente realizadas (OLIVEIRA, 1989; DUARTE, 1993, 1995, 

2003). Conforme vimos acima no Capítulo 2, Oliveira (1989), em sua pesquisa realizada com 

estudantes do curso de graduação da PUC-SP, da UFMG e da PUC-RJ, computou uma taxa 

de 77% de índice de preenchimento do sujeito contra 23% de sujeito nulo; Duarte (1993), 

com base na análise em peças de teatro, constatou que, a partir da década de 1955, o sujeito 

pronominal expresso já apresentava maiores índices de frequência do que o sujeito 

pronominal nulo, chegando em 1992 a índices de 74% de sujeito expresso contra 26% de 

nulos. Vejamos a figura comparativa abaixo que apresenta resultados quantitativos desta 

pesquisa e da pesquisa de Duarte (1995) – a seleção desse estudo de Duarte não foi aleatória, 

mas escolhida pela proximidade da amostra, uma vez que ambos os estudos envolvem a 

variável social faixa etária no intuito de observar a mudança a partir da perspectiva em tempo 

aparente (cf. LABOV, 1994).  

 

Figura 6 Ocorrências de sujeito nulo/expresso em duas pesquisas distintas, Duarte (1995), com a 

fala do Rio de Janeiro, e os dados desta pesquisa, com a fala de Natal/RN 
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 Os gráficos na figura 6 revelam a preferência pelo sujeito pronominal expresso nas 

duas pesquisas. O interessante a observar no quantitativo percentual é a diferenciação 

significativa entre a expressão e a elisão do sujeito. Em Duarte (1995), os dados computados 

apresentam 71% de sujeito pronominal pleno e apenas 29% de sujeito nulo; já, os dados da 

nossa pesquisa em Natal revelam aproximadamente 64,1% de sujeito expresso e 39,5% de 

sujeito nulo. Essa pequena diferenciação percentual quanto às ocorrências do sujeito expresso 

nas duas pesquisa em comento não incorre em falar sobre distorção dos dados ou mesmo que 

o sujeito no PB está novamente se direcionando para o parâmetro [+ sujeito nulo] – digo 

assim pela pesquisa de Duarte ter sido realizada na década de 1990 e os percentuais desta 

pesquisa ter apresentado uma pequena redução na expressão do sujeito com dados de fala 

coletados em Natal em 2010 –, o que iria de encontro à hipótese levantada pelos 

pesquisadores. Os dados quantitativos em percentuais, em si, não são capazes de apontar/dizer 

sobre o direcionamento da mudança21. O que muito nos traz de importante são resultados 

gerais, para a partir daí, o pesquisador fazer o levantamento de hipóteses para posteriores 

                                                 
21 Claro, uma hipótese que poderia ser levantada a partir dos gráficos seria a de que em Natal/RN, o processo de 

mudança em direção ao sujeito preenchido está ocorrendo mais lento do que no Rio de Janeiro/RJ. Para tanto, 

trabalhar essa hipótese fugiria aos objetivos deste trabalho. Deixo tal tema para trabalhos posteriores.  
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conclusões com o fechamento do envelope da variação.  

Diferentes fatores podem e devem condicionar os pontos percentuais de uma pesquisa, 

como a faixa etária, a pessoa gramatical, o nível de escolaridade, o padrão da sentença etc. 

Portanto, há a necessidade de realizarmos uma análise de regra variável em busca de 

probabilidades de ocorrência segundo a relevância dos fatores selecionados pelo pesquisador. 

Dessa forma, a partir do controle das variáveis da amostra, pode o pesquisador obter 

resultados probabilísticos, a exemplo do peso relativo (PR.) e constatar os fatores que 

condicionam e os que impedem o processo de mudança.   

Diante disso, nas próximas seções, passaremos a analisar nossa amostra a partir de 

uma análise estatística multivariada. Por meio do programa GOLDVARB 2001, verificamos a 

influência de vários fatores que atuam sobre as variáveis linguísticas. As rodadas estatísticas 

mostraram em dados probabilísticos o comportamento da língua quanto à representação 

pronominal diante de certos contextos linguísticos e extralinguísticos.  

Partimos, então, às análises, seguindo a ordem de relevância selecionada pelo 

programa: (1) Faixa etária, (2) Traço semântico, (3) Tipo de conjunção, (4) Pessoa gramatical 

e (5) Padrões sentenciais.  

 

4.1.2 A faixa etária do informante 

 

 A Tabela 7 abaixo mostra a relação entre a faixa etária dos informantes e o número de 

ocorrências possíveis para a representação do sujeito expresso de referência determinada. Dos 

dados computados para a análise, os informantes mais novos (Faixa 1- de 8 a 12 anos) foram 

os que mais preencheram o sujeito, com um percentual de 77,5% das ocorrências. A partir do 

resultado do peso relativo de 0,65 nessa faixa etária, em oposição às demais faixas etárias, 

computados de 0,48, 0,48 e 0,39, respectivamente para as faixas etárias 2, 3 e 4, fica evidente 

a faixa etária 1 como o único condicionador do preenchimento do sujeito. As faixas 2 e 3, 

com percentuais de sujeito preenchido de 63,5% e de 62,8%, respectivamente, indicam pouco 

efeito sobre a aplicação da regra preenchimento do sujeito, conforme aponta os dados dos 

pesos relativos, tendo uma pequena tendência para o não preenchimento. Já, a faixa etária 4 
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tem pouca força de atuação sobre o preenchimento do sujeito, sendo ainda esta faixa a que 

menos realiza foneticamente o sujeito pronominal, com percentual de 53,4%.  

 

Tabela 7 Distribuição de sujeitos expressos a partir da faixa etária 

Faixa Etária  Apl/Total PR. 

Faixa 1 (8 a 12 anos) 331/427 – 77,5% 0,65 

Faixa 2 (15 a 21 anos) 289/455 – 63,5% 0,48 

Faixa 3 (25 a 45 anos) 255/406 – 62,8% 0,48 

Faixa 4 (+ de 50 anos) 250/468 – 53,4% 0,39 

TOTAL 1125/1.756 – 64,1%  

Log likelihood = -1117,362 Significance =0,000 

 

 De forma geral, os dados mostram que indivíduos de diferentes faixas etárias 

compartilham entre si e em um mesmo período de tempo formas variantes diversas e com 

diferentes frequências de uso. Ocorre um decréscimo quanto ao preenchimento do sujeito do 

informante mais novo para o mais velho, conforme mostra os dados percentuais, assim como 

decresce a força de atuação condicionante para a realização do sujeito, apresentados com os 

pesos relativos. Entre os mais jovens e os mais velhos, a diferença no peso relativo é de 0,26 

de significância no condicionamento do preenchimento do sujeito na fala de Natal. E essa 

diferença é muito significativa! As faixas etárias intermediárias, com os informantes de 15 a 

25 e de 25 a 45 anos, apresentam percentuais bem próximos um do outro, o que indica uma 

certa estabilidade na língua nessa faixa etária quanto à representação dos sujeito pronominal.  

Vejamos esses dados em gráfico na Figura 7 abaixo para melhor visualização das 

ocorrências face à variável faixa etária:  

 

Figura 7 Ocorrências de sujeito preenchido na fala de Natal/RN, segundo a faixa etária 
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 A linha ascendente desse gráfico, que parte da faixa etária mais velha à faixa etária 

mais nova, evidencia o processo de mudança na língua a partir da perspectiva da mudança em 

tempo aparente (LABOV, 1994). Os resultados nos levam a conjecturar sobre o processo de 

mudança que está sofrendo a fala de Natal/RN. Gradativamente, conforme a faixa etária do 

informante diminui, aumentam as ocorrências do sujeito pronominal expresso e a sua 

probabilidade de ser preenchido.  

Conforme já dito anteriormente, e agora reforçado, o percentual mais baixo está nos 

informantes da faixa 4 – com mais de 50 anos, com 53,4% e com PR. de 0,39. O peso relativo 

a essa faixa mostra favorecimento à supressão do sujeito, diferentemente do que ocorre nos 

informantes da faixa 1 – de 8 a 12 anos, com PR. de 0,65. Duarte (2003), em um estudo sobre 

a perspectiva de mudança linguística em tempo real de curta duração, chegou a constatar no 

estudo de tendência que fez com a fala do Rio de Janeiro um leve favorecimento dos 

informantes de faixa etária mais velha pela também supressão do sujeito. A pesquisa da autora 

apresenta índices de 74% e de 78% de preenchimento do sujeito na faixa etária mais velha e 

os pesos relativos obtidos foram de 0,42 e de 0,47, nas amostras da década de 1980 e de 2000, 

respectivamente, resultando no favorecimento ao não preenchimento por essa faixa etária. A 
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faixa etária mais nova, apresenta 79% e 75% de preenchimento do sujeito, com 0,51 e 0,44 de 

PR, respectivamente para as Amostras 1980 e 2000. Os percentuais de preenchimento do 

sujeito em ambas as faixas etárias estão equivalentes, mas temos uma pequena diferença entre 

os pesos relativos. A faixa etária mais nova apresenta na Amostra 1980 um leve 

favorecimento ao preenchimento do sujeito, passando na Amostra 2000, mesmo que sutil, a 

favorecer o não preenchimento.  

 Observa-se que nos dados da fala de Natal os informantes das faixas 3 e 2 mostram 

proximidade tanto em percentagem quanto em peso relativo. Há um aumento significativo no 

número de ocorrências de sujeitos preenchidos dos informantes da faixa 4 para os Informantes 

da faixa 3 (62,8% e PR. de 0,48), o que demonstra que mesmo entre os dois informantes mais 

velho, o de maior faixa etária ainda prefere o sujeito nulo como opção de realização, em 

termos percentuais. Quando verificamos a linha da figura que parte dos informantes da faixa 3 

para os informantes da faixa 2 (63,5% e PR. 0,48), notamos um grau de estabilidade entre 

eles, com um pequeno declive de 0,7 %. Tanto os dados percentuais quanto os pesos relativos 

não se diferenciam significativamente a ponto de obtermos resultados divergentes entre esses 

informantes. Podemos afirmar, então, que ambas as faixas etárias apresentam um contexto 

que favorece ligeiramente o não preenchimento do sujeito, conforme mostram os pesos 

relativos de PR. 0,48 das duas faixas etárias intermediárias.  

 Por fim, quanto aos informantes da faixa 1, os dados nos trouxeram informações 

relevantes para confirmação da hipótese levantada neste trabalho, apontando o 

direcionamento por que está passando o sistema pronominal na fala de Natal quanto ao 

preenchimento de sujeitos pronominais. Os índices percentuais de sujeitos foneticamente 

realizados maiores foram o desse informante, com 77,5% de sujeitos preenchidos, com uma 

média de pouco menos de 15% acima dos informantes da faixa 3 (62,8%), o segundo que 

mais realiza quantitativamente essa forma de sujeito pronominal. No que diz respeito ao peso 

relativo, a faixa etária 1, com PR. de 0,65, mostra um favorecimento positivo para a 

realização do sujeito, o que o diferente das outras faixas, com pesos relativos sempre com 

direcionamento favorável à supressão do sujeito pronominal.  

Esse recorte sincrônico nos traz algumas conclusões relevantes sobre o processo de 
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mudança em relação ao parâmetro pro-drop no português brasileiro falado no Nordeste do 

Brasil, mais especificamente em Natal/RN: (i) a idade dos informantes constitui fator 

importante para a implementação da mudança, no sentido de que falantes mais jovens 

condicionam o preenchimento em oposição à fala dos mais velhos; (ii) a diferença linguística 

na representação do sujeito pronominal a partir da faixa etária evidencia uma mudança em 

tempo aparente, posto que, a hipótese clássica da aquisição da linguagem prevê a estabilidade 

do vernáculo do indivíduo no começo da puberdade (NARO, 2013b), o que afirma, pois, com 

base no gráfico acima, a mudança paramétrica em direção ao sujeito expresso na fala de 

Natal; e (iii) esta pesquisa espelha o mesmo direcionamento do comportamento linguístico 

quanto à representação do sujeito pronominal de outras pesquisas já realizadas (cf. DUARTE, 

1993, 1995, 2003), com o diferencial que encontramos na fala de Natal evidências estatísticas 

em peso relativo de uma mudança em tempo aparente.  

Enfim, a partir da figura acima, podemos conjecturar que os informantes mais novos 

(faixa etária 1), com o passar do tempo, carregará consigo o seu comportamento linguístico, 

até a faixa etária do informante mais velho (faixa etária 4), consequentemente, os índices de 

preenchimento do sujeito pronominal de hoje configurarão a realidade linguístico daqui a 50 

anos, refletindo por lá, pois, o sistema linguístico atual.  

 

4.1.3 Traço semântico do sujeito de terceira pessoa 

 

Para além das características estruturais morfossintáticas, a terceira pessoa tem um 

comportamento singular no que diz respeito ao traço semântico do seu referente. No 

levantamento dos dados da amostra, ficava sempre evidente que quando o referente tinha o 

traço semântico [- animado], era alta a possibilidade de o sujeito ser nulo; na direção oposta 

caminhava o traço semântico [+ animado], que favorecia o preenchimento. Após realizar as 

rodadas no pacote estatístico de dados, tivemos a seguinte configuração, como mostra a 

Tabela 8 abaixo e ilustram os exemplos que a seguem:   
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Tabela 8 Distribuição de sujeitos expressos a partir do traço semântico do referente 

 Apl/Total PR. 

[+ animado] 238/397 – 59,9% 0,54 

[- animado] 12/49 – 24,5% 0,19 

TOTAL 250/446 – 56,1%  

Log likelihood = -1096,959 Significance =0,000 

 

(9)  Também teve da minha tia também] minha tia tava saindo do trabalho aí tava 

passando o carro do mercado aí o carro do mercado veio ... num viu né ela passando] 

... Ø3ps bateu nela aí ela quebrou a perna aí Ø passou um monte de mês em casa]. 

(Inf.2-08M) 

 

(10)  E: Tem algum vizinho ou tem algum vizinho que você sempre tem em algum 

bairro algum vizinho que não gosta muito da gente. No seu caso, tem também? 

I: tem] ... ele é muito chato] ele gosta muito de prestar atenção à vida do povo]. 

(Inf.3-26F) 

 

O resultado comprovou que não seria apenas uma impressão de que o traço semântico 

[- animado] favorece o sujeito nulo. Do total de 49 ocorrências do traço [- animado], há 

apenas 12 com o sujeito expresso, apresentando uma quantificação percentual de 24,5%. O 

peso relativo, com PR. de 0,19 para o sujeito [- animado] mostra uma força muito baixa com 

relação ao preenchimento do sujeito, favorecendo significação à não realização do sujeito 

pronominal. As ocorrências com o traço [+ animado] foram de 397, sendo 238 com sujeito 

preenchido, num percentual de 59,9%. O peso relativo desse traço semântico, de PR. 0,54, 

mostra um leve favorecimento ao preenchimento do sujeito pronominal. Tais resultados nos 

levam a afirmar que a referencialidade do sujeito é fator contribuinte para o processo de 

mudança por que passa a língua dos falantes de Natal/RN, confirmação também já vista em 

estudos anteriores de Duarte (DUARTE, 1993, 1995, 2012).  
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4.1.4 Tipo de conjunção da primeira coordenada 

 

Também controlamos na nossa pesquisa o tipo de conjunção da primeira oração 

coordenada. Os dados na Tabela 9 abaixo mostram como se deu a distribuição das ocorrências 

e, logo em seguida, apresentamos alguns os exemplos contidos no córpus:  

 

Tabela 9 Distribuição dos sujeitos pronominais segundo o tipo de conjunção da primeira 

coordenada 

 Apl/Total PR. 

Mas 33/46 – 71,7% 0,61 

Aí 100/143 – 69,9% 0,62 

E 49/118 – 41,5% 0,31 

TOTAL 182/307 – 59,3%  

Log likelihood = -1081,939 Significance =0,000 

 

(11)  É difícil fazer ... mas a gente1ps agora tá fazendo porque a gente não faz prova 

a gente só faz trabalho]. (Inf.2-01F) 

 

(12)  Aí eu professora tomou a prova umas duas vezes só aí eu1ps disse ‘eu quero 

mais negócio de cola’ não ... aí pronto]. (Inf.3-11M) 

 

(13)  Às vezes que uma vizinha pegava ficava lá conversando e já Ø3ps ia logo 

embora por causa do escuro]. (Inf.4-29F) 

 

Como mostra a tabela, o elemento coesivo ‘mas’ apresenta um total de 71,7% e peso 

relativo de 0,61 de sujeito expresso, seguido bem perto pelo ‘aí’, com 69,9% e peso relativo 

de 0,62. A conjunção ‘e’ apresenta uma percentual de 41,5% e peso relativo de 0,31. Dentre 

esses elementos coesivos da primeira coordenada, os que mais favorecem o preenchimento do 

sujeito são o ‘aí’, com peso de relativo de 0,62, seguido bem perto pelo ‘mas’, com PR. de 
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0,61. Os dados mostram que quando o informante faz uso de um desses dois elementos 

coesivos na primeira oração coordenada, há uma maior possibilidade de o sujeito pronominal 

vir expresso, conforme mostram os exemplos (11) e (12) acima.  

Já, o elemento coesivo ‘e’, exemplificado em (13), apresenta um comportamento de 

não favorecimento ao preenchimento do sujeito, com PR. de 0, 31. Há também uma clara 

preferência dos informantes, quando do uso dessa conjunção na primeira coordenada da 

oração, pela sua supressão. Das 118 ocorrências, computa um percentual de 41,5 de sujeito 

expresso.  

 

4.1.5 A pessoa gramatical 

 

Das variáveis em foco, uma das que também se mostrou relevante no processo de 

mudança foi a variável pessoa gramatical. A distribuição das ocorrências entre as pessoas 

gramaticais, quanto à representação do sujeito pronominal, nos apresenta percentagens e 

pesos relativos bastante divergentes, além do enorme contraste no número de dados entre cada 

uma delas. Os resultados da Tabela 10 abaixo mostram como está direcionada a representação 

do sujeito pronominal nas três pessoas gramaticais22 na fala de Natal/RN.  

 

Tabela 10 Ocorrências de sujeito expresso nas três pessoas gramaticais 

 Apl/Total PR. 

P1 645/1002 – 64,4% 0,49 

P3 235/399 – 58,9% 0,45 

P4 223/296 – 75,3% 0,63 

P6 22/59 – 37,3% 0,26 

TOTAL 1125/1.756 – 64,1%  

Log likelihood = -1071,035 Significance =0,000 

                                                 
22 Apesar de falar em três pessoas gramaticais, os dados de segunda pessoa não estão presentes nesta pesquisa. 

Os raros casos que aparecem ou estão na forma imperativa, ou situados em um contexto pragmático de discurso 

direto de outra fala ou em interrogativas diretas ou indiretas. Não apareceram dados em P5. Optamos, portanto, 

por não computar a segunda pessoa gramatical.  
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Atentemo-nos a algumas ressalvas postas para a segunda pessoa gramatical em que 

incorreram na exclusão dessa pessoa no computo dos dados, conforme verificada a ausência 

na tabela acima de P5 e P2. Na verdade, em P5, a única ocorrência que ‘talvez’ tenha sido 

realizada foi considerada um caso excepcional, sendo, portanto, excluída da análise 

probabilística, ou mesmo podendo ser interpretada como P2. Vejamos o exemplo: 

 

(14)  Na sala de aula se falarem comigo eu1ps falo se não falarem Ø1ps entro na sala 

Ø1ps saio] ... pra você2ps verem ... ontem quando vocês2pp forem me parar ali eu1ps parei 

pra conversar]. (Inf.3-11M) 

 

A indicação dessa ocorrência única em P5 é dada quando o informante relata um caso à parte, 

ao falar com o entrevistador sobre o momento da abordagem para a realização da entrevista. 

Tal fato sugere, inicialmente, que o pesquisador/entrevistador estava em companhia de 

outra(s) pessoa(s). Entretanto, a ocorrência anterior, ‘para você verem’, também pode sugerir 

que há uma manutenção na fala do entrevistado, em que ele tenta ajustar a forma verbal com o 

pronome expresso da segunda pessoa gramatica (P2). Devido à dúvida, advindo contexto 

pragmático, optou-se, portanto, pelo não computo do dado.  

Em P2, obtiveram-se pouquíssimos dados, levando em conta a dimensão total de 

ocorrências nas demais pessoas gramaticais: de 1.756 ocorrências, apenas 25 foram de P2. 

Dessas 25, apenas 12 foram de sujeito expressos. As ocorrências deram-se nas situações 

apenas de contexto pragmático com discurso direto de outra fala, na forma imperativa e nas 

interrogativas diretas ou indiretas. Nos exemplos (15) a (18), os informantes parafraseiam a 

fala de alguém, tentando reconstituir um contexto passado, e também recorrem ao modo 

imperativo na fala, conforme ilustrado nas falas a seguir:  

 

(15) Aí quando foi o ano passado ela disse ... ‘homem já que você2ps não tá fazendo 

nada Ø2ps não tá trabalhando Ø2ps vá pelo menos pro colégio fazer umas novas 

amizades / Ø vá ver gente nova Ø2ps vá’] ... aí eu vim pro colégio me agradar me]. 

(Inf.3-11M) 
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(16) Aí eu perguntei o que era para minha amiga Luana aí ela chegou e disse assim 

‘você2ps não sabe?’] aí eu ‘não’] aí ela ‘Luiz pegou o telefone dele e jogou do último 

mandar do colégio] o celular caiu quebrou todinho no chão’]. (Inf.1-44F) 

 

(17) Não tinha essa história com ela não ela chegava fazia ‘Fábia vem aqui você2ps 

vai fazer isso aqui para mim’ eu era doida de dizer que não]. (Inf.3-26F) 

 

(18)  Uma vez chegou um rapaz lá pra ir olhar já queria meter a mão dentro ... o 

rapaz ‘não que isso aí é quente se não você2ps se queima’] ele já ia metendo a mão 

dentro]. (Inf.4-29F) 

 

Nestes outros exemplos, o informante volta-se para o entrevistador fazendo uma pergunta, 

seja por meio de uma interrogativa direta (19) ou indireta (20):  

 

 (19)  Você2ps também nunca passou não?]. (Inf.3-11M) 

 

(20)  Sinto ... das brincadeira] a gente brincava ali] não sei você2ps lembra daquela ... 

comé esqueci] ... sim amarelinha]. (Inf.2-01F) 

 

 Outras pesquisas realizadas mostram a mesma tendência para a segunda pessoal 

gramatical. A pesquisa de Duarte (1995) apresentou, também, algumas poucas ocorrências de 

sujeito nulo de P2. A autora afirma em alguns trabalhos que a identificação do sujeito de 

segunda pessoa gramatical se prende ao contexto pragmático (DUARTE, 1993, 1995). Esse 

pode ser um dos fatores de tão poucas ocorrências, não descartando também o modelo da 

entrevista ou o córpus analisado.  

 Direcionando a atenção agora para as primeiras e terceiras pessoas gramaticais, com 

dados computados na pesquisa, conforme mostra a Tabela 10 acima, observemos os gráficos 

abaixo na Figura 8 em que mostram a distribuição percentual geral das ocorrências de sujeitos 
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nulos e expressos em ambas as pessoas.  

 

Figura 8 Ocorrências de sujeitos expresso e nulo das pessoas gramaticais 

 

 

 Dentre as pessoas gramaticais, P6 é a que tem o menor índice percentual de sujeito 

pronominal expresso, com apenas 37,3% das ocorrências. O peso relativo de 0,26 orienta uma 

tendência ao não favorecimento ao preenchimento do sujeito. O alto índice de sujeito nulo na 

terceira pessoa gramatical P6 pode ser relacionado ao reforço cedido pelo referente externo, 

que é facilmente recuperado e interpretado pelo falante, como ilustram os exemplos (21) e 

(22) a seguir:  

 

(21) E: E como são seus pais e seus avós? 

I: Ø3pp são legais...] algumas vezes o meu pai é chato porque ele briga comigo 

e outras ele é bom porque eu tiro nota boa]. (Inf.1-20M) 

 

(22)  I: Ai foi um incêndio] é ... a mulher saiu pra trabalhar seis horas da manhã] 

Ø3ps era doméstica]. (Inf.3-26F) 
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Duarte (1993, 1995), ao analisar a terceira pessoa, informa que há uma ligação entre a 

não realização do sujeito pronominal e o empobrecimento da concordância, tornando o sujeito 

nulo o mais resistente dentre as demais pessoas devido ao referente externo que reforça os 

traços enfraquecidos de concordância (Agr.): o esforço para a identificação do sujeito nulo 

vem do NP que dá referência a pro.  

 Nos dados aqui analisados, as ocorrências da terceira pessoa do singular (P3) diferem 

significativamente da terceira pessoa do plural (P6). A figura abaixo mostra o contraste 

existente entre o singular e o plural da terceira pessoa gramatical. 

  

Figura 9 Ocorrências de sujeito expresso e nulo de terceira pessoa gramatical 

 

  

Enquanto P3 apresenta um índice percentual de 58,9% de sujeito pronominal expresso, P6 

apresenta 37,3%. Os dados revelam uma acentuada diferença percentual de sujeito expresso 

de P3 face aos percentuais de P6. O peso relativo de P3, com PR. de 0,47, mostra apenas um 

leve favorecimento ao não preenchimento do sujeito pronominal. A justificativa para tal fato 

talvez seja compreendida a partir da hipótese de Duarte (1995), na qual, além do reforço do 

referente externo, que auxilia na identificação do sujeito, orientando a terceira pessoa 

gramatical a ser um fator de resistência à mudança, há também o caso da perda do paradigma 

flexional morfológico para essas pessoas gramaticais ([-0] em P3 e [-m] em P6). De tal forma, 

o sujeito expresso em P3 está mais preenchido por ter a morfologia verbal com zero [-0], 

facilitando, assim, a visualização imediata do referente (23), enquanto que em P6, com PR. 
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0,26, por apresentar uma morfologia flexional [-m], está mais direcionado ao não 

preenchimento do sujeito (24).  

  

(23)  Que eu fazia mais] ... que eu achava melhor quando mamãe ia pro rio lavar 

roupa] minha mãe ia pro rio lavar roupa na sexta-feira não era no sábado ela3ps 

juntava toda a roupa da casa para lavar]. (Inf.4-29F) 

 

(24)  Foi aqui na igreja foi ano passado é geralmente os ensaios do coral na quinta-

feira na igreja aí me chamaram] aí de repente o pessoal começou a juntar as coisas lá 

sem eu1ps perceber no salão aqui né aí foi Ø3pp me chamaram aí / Ø3pp cantaram 

parabéns que eu1ps não sabia]. (Inf.4-40M) 

 

 Por fim, a primeira pessoa gramatical, singular (P1) e plural (P4), são as que contêm 

maior ocorrências de sujeito pronominal expresso, com índices percentuais de 64,4% e 75,3% 

respectivamente. Chama a atenção a enorme quantidade de dados ocorridos em P1, com 

1.002, sendo 645 de sujeito expresso. Acreditamos que isso se deve ao tipo de entrevista 

sociolinguística do córpus FALA-Natal ‘Diálogo entre informante e documentador’, pois os 

informantes trazem muitos relatos da vida particular deles, fazendo com que a descrição ou 

narração dos acontecimentos estejam encabeçados pela pessoa deles. Um outro fator para o 

número elevado de P1 deve-se também às constantes perguntas diretas ao informantes, em 

que é comum iniciar a resposta se inserindo no contexto. Os exemplos abaixo ilustram esses 

fatos: 

 

(25) E: Você encontrava com ela todos os dias, não? 

I: Ø1ps encontrava]. (Inf.2-01F) 

 

(26) E: E por que falaram que você tinha batido no menino? 

I: Eu1ps acho que ele não gostava de mim]. (Inf.1-20M) 
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Ademais, no que diz respeito ao favorecimento ou não do preenchimento do sujeito 

pronominal de P1 em relação às demais pessoas, com os 0,49 de PR., não nos é possível 

alegar uma tendência do direcionamento comportamental dessa pessoa. Em P4, acreditamos 

que o alto índice percentual de sujeito expresso e o elevado número no peso relativo em 

relação às demais pessoas, com PR. de 0,64, o que o elenca como favorecedor ao 

preenchimento do sujeito, se deve à coocorrência da forma pronominal ‘a gente’ com o ‘nós’, 

como exemplificado em (27) e (28). 

 

(27)  Não ... são todos gente boa] não não apesar que tem dois irmãos por parte de 

mãe que a gente1pp não se bate não] a gente1pp não conversa se não é a minha irmã 

mais velha e o meu irmão mais novo ... monte de besteira familiar mesmo]. (Inf.3-

11M) 

 

(28)  Então assim dizem que todo mundo é todo mundo se conhece mas que na 

verdade nós é que conhecemos todo mundo porque nós1pp estamos aqui e Ø vemos 

passar muitas coisas]. (Inf.2-01F) 

 

 Nesse sentido, pela análise feita dos resultados gerais presentes nas pessoas 

gramaticais, é visível que a primeira pessoa, mais precisamente P4, se encontra bem mais 

adiantada do que as outras no estágio de mudança em direção aos sujeitos pronominais 

expressos.  

 

4.1.6 O Padrão Sentencial 

 

 A análise estrutural dos padrões leva em conta a função do antecedente e a sua posição 

estrutural de ocorrência, conforme ilustrado abaixo nos exemplos (29) – Padrão 1, (30) – 

Padrão 2, (31) – Padrão 3 e (32) – Padrão 4, tal como definido por Duarte (2012) e visto na 

seção 3.3.2.3: 

 



 

 

 

 

85 

 

 

 

 

Padrão 1 

 

(29) Sim meu amigo topou numa pedra e Ø3ps caiu numa lama ... a cara na lama]. 

(Inf.1-20M) 

 

Padrão 2 

 

(30) A gente assiste fica conversando] uma ajuda outra] aí os menino é só conversa 

mesmo falando sobre o jogo que acontece] ... eles3pp não fala nada além de jogo]. 

(Inf.2-01F) 

 

Padrão 3 

 

(31) É né fazer como outro né a gente Deus fez o mundo em 7 dias tirou um pra 

descansar] ... e a gente não ter um mundo desse todinho aí a gente não ter um 

momento de agradecer a ele] ... eu pelo menos eu quando eu vou pra igreja Ø vou pra 

agradecer né as coisas boas que ele3ps sempre me fornece] apesar que ele3ps não é ele3ps 

que vai chegar e Ø3ps vai dizer ‘não eu vou lhe dar um emprego bom ... não sei o quê 

não sei o quê’]. (Inf.3-11M) 

 

Padrão 4 

 

(32) Eu fiz todinha bem bonitinha como ela me ensinou] eu tinha até a cópia dessa 

carta aí Ø3ps ficou lá em casa aí o povo lá destruiu quando me casei / aí eu vim me 

embora nem trouxe]. (Inf.4-29F) 

 

A análise do programa probabilístico selecionou os padrões sentenciais como 

relevante para a representação do sujeito pronominal e nos trouxe os seguinte resultados, 

conforme mostra a tabela abaixo:  
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Tabela 11 Ocorrências de sujeito expresso a partir do padrão sentencial 

 Apl/Total PR. 

Padrão 1 35/92 – 38% 0,32 

Padrão 2 52/89 – 58,4% 0,53 

Padrão 3 112/165 – 67,9% 0,59 

Padrão 4 52/101 – 51,5% 0,49 

TOTAL 251/447– 56,2%  

Log likelihood = -1063,027 Significance =0,001 

 

Para uma melhor discussão dos resultados percentuais, separamos os padrões 

presentes em dois grupos, levando em conta a função do antecedente. O Grupo 1 estão os 

Padrões 1, 2 e 3, em que tem o seu referente com ocupação da função de sujeito; o Grupo 2 

está o Padrão 4, tendo seu referente qualquer função que não a de sujeito.  

Observando o Grupo 1 (com percentuais de sujeito expresso de 38%, 58,4% e 67,9% 

para os Padrões 1, 2 e 3, respectivamente), percebemos que quanto mais distante o referente 

se encontra da sua forma pronominal, maior o preenchimento do sujeito expresso. Tais 

resultados nos levam a afirmar que isso ocorre devido ao fator acessibilidade do sujeito. Uma 

ocorrência como em (29) torna fácil o informante recuperar o antecedente, optando-o, então, 

pela não expressão do sujeito; de outro modo, o distanciamento do antecedente, como 

podemos visualizar em (31), dificulta a visualização imediata do antecedente, sendo, então, 

mais viável a realização do sujeito preenchido no intuito de facilitar a localização/recuperação 

do referente. O que denominados de Grupo 2, que contém apenas o Padrão 4, mostra que das 

104 ocorrências computadas, 53 foram de sujeito pronominal expresso, equivalendo a 51% 

em pontos percentuais. Isso indica que quando a função do referente é qualquer outra que não 

a função de sujeito, os falantes não apresentam uma preferência entre o nulo ou expresso.  

Quanto aos pesos relativos, verificamos que o Padrão 1, com PR. de 0,32, favorece o 

não preenchimento do sujeito em relação. Como dito acima, a proximidade do referente faz 

com que o falante opte pela elisão da forma pronominal expressa, pois já uma fácil 
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acessibilidade do sujeito. Quanto aos Padrões 2 e 3, com pesos relativos de 0,54 e 0,59, 

respectivamente, há um favorecimento à realização do sujeito pronominal. O Padrão 4, com 

PR. 0,49, pode-se dizer que se apresenta neutro na força de atuação para nossa regra variável. 

No geral, como constatado na análise, o Padrão 3, por apresentar maior peso relativo, indica o 

fator por onde a mudança se implementa mais facilmente.   

 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 Levando em conta os resultados da análise das variáveis elencadas no estudo sobre a 

representação do sujeito pronominal na fala de Natal/RN, podemos sistematizar algumas 

conclusões.  

  

(i) Os dados mostram que os informantes norte-rio-grandenses preferem o uso do 

sujeito pronominal expresso na língua oral;  

 (ii) O processo de mudança na língua, com base na perspectiva da mudança em tempo 

aparente, é evidenciado a partir dos resultados obtidos entre as faixas etárias dos informantes 

da amostra – conforme a faixa etária do informante diminui, aumenta as ocorrências do 

sujeito pronominal expresso e o seu favorecimento ao preenchimento do sujeito expresso;  

 (iii) Favorecem o preenchimento do sujeito expresso o traço semântico [+ animado] da 

terceira pessoa gramatical e os elementos coesivos da primeira oração coordenada ‘mas’ e 

‘aí’; 

 (iv) Entre as pessoas gramaticais, P4 se mostra como a mais adiantada no estágio de 

mudança em direção ao sujeito pronominal expresso;  

 (v) Quanto à posição do referente de terceira pessoa gramatical, levando em conta os 

Padrões 1, 2 e 3 analisados, quanto mais distante o referente se encontra da sua forma 

pronominal, maior o preenchimento do sujeito expresso; 

 Assim, podemos verificar que vários fatores podem condicionar o processo de 

implementação de uma língua. Os resultados apresentados neste capítulo nos possibilitaram 

uma análise e descrição sobre o processo de implementa do sujeito pronominal na fala de 
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Natal/RN com base nas variáveis selecionadas. Outras variáveis e outros fatores poderiam 

entrar em jogo no processo de implementação da nossa análise; entretanto, acreditamos que os 

descritos na pesquisa já foram capazes de mostrar o direcionamento da remarcação 

paramétrica do sujeito pronominal, passando de língua [+ sujeito nulo] para língua [- sujeito 

nulo].  

 Enfim, apresento no próximo capítulo as considerações finais da pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho investigou a representação do sujeito pronominal na fala de Natal/RN. A 

análise dos dados da amostra possibilitou confirmar a hipótese de várias outras pesquisas 

realizadas (DUARTE, 1993, 1995, 2003; OLIVEIRA, 1989, TARALLO, KATO, 2007 

[1989]), a de que o português brasileiro está passando por um processo de mudança quanto à 

representação do sujeito pronominal em direção à língua [- sujeito nulo]. Mais do que isso, a 

análise dos dados também evidenciou o processo de mudança sobre a perspectiva da mudança 

em tempo aparente (LABOV, 1994) por que passa a língua norte-rio-grandense quanto à 

representação do sujeito pronominal, indicando a clara preferência pela forma expressa do 

pronome.  

 A verificação do processo de mudança por que passa o português brasileiro, mais 

especificamente a fala de Natal/RN, teve como sustentáculo a interface entre a teoria da 

variação e mudança e a teoria gramatical gerativa. Por meio da Teoria de Princípios e 

Parâmetros, a teoria gerativa apontou a possibilidade de o sujeito gramatical vir expresso ou 

não em uma sentença, o denominado Parâmetro do Sujeito Nulo (CHOMSKY, 1981, 1986 

[1994], 1995); já, o suporte teórico-metodológico da Teoria da Variação e Mudança 

(WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 1994, 2008 [1972]) auxiliou a 

sistematizar a língua em variação e a organizar metodologicamente todo processo de 

mudança. Fundamentada na interface dessas teorias, Duarte (1993, 1995, 2003, 2012) 

confirmou a preferência no PB pelo sujeito expresso. As pesquisas da autora, que levaram em 

conta estudos de amostras de dados tanto sincrônicos quanto diacrônicos, revelaram também o 

direcionamento da língua no português brasileiro em direção à língua [- sujeito nulo]. 

Por sua vez, o embasamento para construção deste trabalho está nas pesquisas de 

Duarte (1993, 1995, 2003, 2012, 2016), que trouxeram vários resultados significativos sobre a 

representação do sujeito pronominal a partir dessa interface teórica, denominada 

Sociolinguística Paramétrica. Os resultados apontados pela autora puderam ser comparados 

aos resultados obtidos nesta pesquisa, uma vez que a eleição dos fatores linguísticos e 

extralinguísticas foram elementares para a construção do nosso envelope da variação. A partir 
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disso, conseguimos investigar a representação do sujeito pronominal na fala de Natal/RN, 

levando em conta a proposta da mudança em tempo aparente (LABOV, 1994), assim como 

também conseguimos (i) correlacionamos os índices de frequência do sujeito pronominal nos 

dados das faixas etárias, (ii) observar o comportamento linguístico do sujeito pronominal 

diante dos fatores linguísticos correlacionados à pessoa gramatical e (iii) verificar o 

direcionamento da representação do sujeito pronominal em comparação com estudos já 

realizados no PB sobre o tema. Tal investigação sobre a representação do sujeito pronominal 

no PB já continha resultados outros bastantes significados nas pesquisas da autora.  

O córpus da amostra desta pesquisa foi retirado do bando de dados FALA-Natal 

(TAVARES. MARTINS, 2014), que contém amostras representativas de fala norte-rio-

grandense. A nossa amostra está constituída por 8 informantes socialmente estratificados, 

levando em conta o sexo e a faixa etária, com relevância para o último, motivado pela 

pesquisa envolver a perspectiva teórica da mudança em tempo aparente.  

  A partir da construção do envelope da variação, passamos para a análise dos dados. O 

pacote estatístico GOLDVARB 2001 (ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001) 

nos cedeu as frequências de uso e os pesos relativos a partir dos resultados quantitativos 

obtidos da amostra. Com a obtenção desses resultados, subsidiamos nossa análise quantitativa 

e qualitativa dos dados. Logo em seguida, constatamos a relevância de cada variável sobre o 

binômio sujeito expresso ou nulo, o que nos possibilitou afirmar a preferência do uso pelo 

sujeito expresso e também constatar a mudança sobre a perspectiva em tempo aparente por 

que passa a língua norte-rio-grandense.  

 As rodadas estatísticas nos apresentaram a seguinte ordem de relevância: (1) Faixa 

etária, (2) Traço semântico, (3) Tipo de conjunção, (4) Pessoa gramatical e (5) Padrões 

sentenciais. Com os resultados obtidos a partir da estatística multivariada, conseguimos 

visualizar os fatores que atuam sobre nossa variável linguística, com as devidas evidencias 

dos ambientes linguísticos e extralinguísticos que favorecem a implementação do sujeito 

pronominal.  

 Como visto, os índices percentuais de sujeito expresso (64,1%) na distribuição geral 

dos dados ultrapassam os índices percentuais de sujeito nulo (35,9%), resultado que já indica 
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a preferência de uso do sujeito pronominal expresso por parte dos informantes da nossa 

amostra. Esse resultado seguiu o mesmo direcionamento de outras pesquisas sobre o tema 

(DUARTE, 1993, 1995, 2003, 2012).  

 A relação entre a faixa etária dos informantes e o número de ocorrências de sujeito 

pronominal indicou o processo de mudança da língua sobre a perspectiva da mudança em 

tempo aparente. Os dados percentuais indicam a preferência de uso do sujeito expresso pela 

faixa etária mais jovem (76%), assim como o peso relativo obtido dessa faixa (PR. 0, 65) 

favorece significativamente o preenchimento do sujeito em relação às demais faixas etárias. A 

faixa etária mais velha apresenta uma certa regularidade quanto ao uso do sujeito do sujeito 

expresso ou nulo, apenas com uma leve preferência à expressão (52,9%), e exibe o ambiente 

de maior resistência à implementação do sujeito expresso (PR. 0,40), não favorecendo ao 

preenchimento.  

Esses resultados evidenciam o processo de mudança por que passa a língua na fala de 

Natal/RN quanto à representação do sujeito pronominal. Deixo claro que são apenas 

conjecturas feitas a partir da perspectiva teórica da mudança em tempo aparente, conforme 

Labov (1994), que nos trazem conclusões relevantes, quais sejam: (i) a idade do informante 

constitui fator importante para a implementação da mudança, no sentido de que falantes mais 

jovens condicionam o preenchimento em oposição à fala dos mais velhos; (ii) a diferença 

linguísticas a partir da faixa etária confirma uma mudança em tempo aparente, ao evidenciar a 

mudança paramétrica em direção ao sujeito expresso na fala de Natal.  

 Comportamento singular da terceira pessoa gramatical, o traço semântico [- animado] 

do sujeito se apresenta como fator de resistência à implementação do sujeito pronominal (PR. 

0,19). Já, o traço semântico [+ animado] mostra um leve favorecimento ao preenchimento do 

sujeito (PR. 0,54).  

 Um outro fator apontado como relevante na nossa análise é o tipo de conjunção da 

primeira coordenada. Os três tipos controlados foram os elementos coesivos ‘mas’, ‘aí’ e ‘e’. 

Na análise estatística, os resultados apontaram que o ‘mas’ e o ‘aí’ são os elementos que 

favorecem o preenchimento do sujeito (com PRs. de 0,61 e de 0,62, respectivamente), 

enquanto que o ‘e’ apresenta o ambiente de maior resistência à implementação (PR. 0,31).  
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 A análise das pessoas gramaticas apresentou resultados bastante divergentes entre si. 

Relembro que falo em pessoas gramaticais excluindo a segunda pessoa, com explicações 

motivadas já em capítulos precedentes. A primeira pessoa do singular (P1) prefere o sujeito 

expresso (64,4%), mas se mostra um pouco indiferente quanto ao favorecimento da 

implementação do sujeito expresso, com peso relativo de pouco efeito sobre a regra variável 

(PR. 0,49). A segunda pessoa do plural (P4) também prefere o sujeito expresso (75,3%) e é o 

ambiente de maior favorecimento à implementação do sujeito (PR. 0,63). A terceira pessoa do 

singular (P3) aparece com uma leve preferência à forma expressa do sujeito pronominal 

(58,9%) e um pequeno favorecimento à não expressão (PR. 0,45). A terceira pessoa do plural 

(P6) é a pessoa com menor índice percentual de sujeito expresso (37,3%) e a pessoa que 

apresenta maior resistência à implementação (PR. 0,26). Comparando os dados analisados, 

podemos dizer que é nas primeiras pessoas que a implementação está mais facilmente se 

propagando na fala de Natal/RN.  

 Quanto aos padrões sentenciais, ficou claro com a análise que, enquanto mais distante 

o referente, e, por consequência, mais difícil a recuperação do referente antecedente, maior a 

probabilidade de o sujeito vir expresso.  

 Esperamos, então, dar continuidade ao estudo do sujeito pronominal com a finalidade, 

agora, de identificar em outras regiões do Brasil o processo de implementação da mudança 

sobre a perspectiva em tempo aparente. Um estudo detalhado desse caso pode indicar o 

local/região por onde o sujeito pronominal expresso está mais facilmente se implementando 

na língua. 
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