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RESUMO 

O paradigma pronominal do Português brasileiro passa por mudanças profundas, associadas a 

uma simplificação morfológica do núcleo flexional. Diversas pesquisas (GALVES, 2018; 

MARINHO, 1996) atestam um maior preenchimento do pronome sujeito no Português 

brasileiro, diferenciando-o de outras línguas PRO-DROP (CHOMSKY, 1981). Este trabalho 

buscou descrever o uso variável da forma de expressão do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular na base de dados do NORPOFOR (Norma Oral do Português Popular de Fortaleza), 

em que as formas variantes preenchimento e apagamento do sujeito disputam espaço na fala da 

comunidade. Assim, fundamentando-se nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista 

(LABOV, [1972] 2008; 2001; WEINREICH; HERZOG; LABOV, [1968] 2006), bem como 

em pesquisas de Duarte (1995; 2003), Galves ([1983] 2018), Marinho (1996), dentre outras, 

buscou-se verificar se os fatores linguísticos (tempo/modo verbal e formas nominais, tipo de 

oração e presença de elementos à esquerda) e os extralinguísticos (sexo, escolaridade e faixa 

etária) condicionam o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. O corpus 

dessa pesquisa conta com 24 inquéritos, estratificados segundo as variáveis sociais sexo, faixa 

etária (15 - 25; 26 - 49 e 50 anos em diante) e escolaridade (0-4 e 9-11 de escolaridade). Tais 

inquéritos são oriundos do banco de dados NORPOFOR, selecionados entre as entrevistas que 

compõem o registro DID (Documentador-Informante-Documentador). Os dados selecionados 

nos inquéritos foram submetidos ao programa estatístico Goldvarb X (SANKOFF; 

TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que permite a identificação dos fatores significativos para 

o fenômeno variável em estudo, mediante o cálculo de frequências e pesos relativos. Deste 

modo, verificou-se que a variável “forma de expressão do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular” se encontra estável (LABOV, 2008) no falar popular de Fortaleza, apresentando um 

favorecimento significativo da variante preenchimento do pronome sujeito (64,1% de 

preenchimento). Os grupos de fatores linguísticos elementos à esquerda, tipo de oração e 

tempo/modo verbal e formas nominais exercem um condicionamento da variável em estudo. 

Quanto aos fatores sociais, as variáveis sexo e faixa etária foram selecionadas pelo Goldvarb 

X, demonstrando um condicionamento social no uso da variável. Portanto, o falar popular de 

Fortaleza apresenta uma frequência maior de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa 

do singular em decorrência de mudanças no paradigma verbal, bem como pelo 

condicionamento linguístico e social da variável.  

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista; Primeira pessoa do singular; Preenchimento 

do sujeito; Variação Linguística. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The Brazilian Portuguese pronominal paradigm undergoes profound changes, associated with 

a morphological simplification of the flexional nucleus. Several researches (Galves, 2018; 

Marinho, 1996) attest to a greater filling in the subject pronoun in Brazilian Portuguese, 

differentiating it from other pro-drop languages (Chomsky, 1981). This work sought to describe 

the variable use of the expression form of the subject pronoun of the 1st person singular in the 

database of NORPOFOR (Norma Oral do Português Popular de Fortaleza, Oral Norm of 

Portuguese Popular of Fortaleza), in which the variant forms filling in and erasing the subject 

compete for space in the speech of the community. Thus, based on the assumptions of 

Variationist Sociolinguistics (Labov, [1972] 2008; 2001; Weinreich; Herzog; Labov, [1968] 

2006), as well as in research by Duarte (1995; 2003), Galves ([1983] 2018 ), Marinho (1996), 

among others, sought to verify whether linguistic factors (time / verbal mode and nominal 

forms, type of sentence and presence of elements on the left) and extralinguistic factors (gender, 

education and age group) condition the filling in the subject pronoun of 1st person singular. 

The corpus of this research has 24 surveys, stratified according to the social variables gender, 

age group (15-25; 26-49 and 50 years onwards) and education (0-4 and 9-11 education). Such 

surveys come from the NORPOFOR database, selected from the interviews that make up the 

one-on-one tape-recorded conversational interview (Labov 1972, 1984; Wolfram and Fasold, 

1974). The data selected in the surveys were submitted to the Goldvarb X statistical program 

(Sankoff, Tagliamonte, and Smith, 2005), which allows the identification of significant factors 

for the variable phenomenon under study, by calculating frequencies and Relative Weights. 

Thus, it was found that the variable “form of expression of the subject pronoun of 1st person 

singular” is stable (Labov, 2008) in the popular saying of Fortaleza, showing a significant 

favoring of the variant filling in the subject pronoun (64.1 % fill). The groups of linguistic 

factors elements on the left, type of sentence and verb tense / mode and nominal forms exercise 

a conditioning of the variable under study. As for social factors, the variables gender and age 

group were selected by Goldvarb X, demonstrating a social conditioning in the use of the 

variable. Therefore, the popular speech of Fortaleza presents a higher frequency of filling in the 

pronoun subject of 1st person singular due to changes in the verbal paradigm, as well as by the 

linguistic and social conditioning of the variable. 

Keywords: Variationist Sociolinguistics; First person singular; Subject filling; Linguistic 

variation. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

 

 Esta pesquisa se fundamenta nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista, 

desenvolvida por Labov (1966; 1981; 2001; [1972] 2008). De modo resumido, poderíamos 

dizer que essa teoria procura descrever e interpretar a variação mediante uma análise exaustiva 

das manifestações linguísticas, produzidas por um ou mais grupos sociais, identificando os 

fatores que condicionam a seleção de uma ou outra forma concorrente. Para Coelho et al. (2010, 

p.16), “variação é o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto com o 

mesmo valor referencial/ representacional, isto é, com o mesmo significado”. Nosso trabalho 

se insere nesse ambiente teórico, compreendendo que o paradigma pronominal do Português 

brasileiro (doravante PB) sofreu uma mudança expressiva, que reverberou no âmbito da sintaxe, 

fazendo com que o modelo pronominal ensinado na maioria das escolas de Educação Básica 

brasileiras se mostre artificial, na medida em que não reflete a língua em uso, mesmo se 

pensarmos em sua modalidade escrita (MONTEIRO, 1994). Não se pode ignorar a dinâmica da 

língua, sua complexidade e sua heterogeneidade, considerando a variação um caso fortuito, não 

inerente à própria língua (LABOV; WEINREICH; HERZOG, [1968] 2006). Deste modo, 

procuramos compreender a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa dentro da dinâmica linguística do falar popular de Fortaleza.  

 A tradição gramatical entende que as desinências número-pessoais são suficientes para 

identificar o sujeito e, por isso, prescreve que o uso dos pronomes-sujeitos só deve ser feito 

para estabelecer contraste, pôr o sujeito em evidência ou para desfazer ambiguidades 

(ALMEIDA, 2009; CUNHA, 1975). Porém, em alguns tempos verbais, as formas de 1ª. e 3ª 

pessoas são idênticas: Pretérito Imperfeito do Indicativo (Eu cantava/ Ele(a) cantava), Futuro 

do Pretérito do Indicativo (Eu venderia/ Ele(a) venderia), Presente do Subjuntivo (Que eu cante/ 

Que ele(a) cante) e Futuro do Subjuntivo (Quando eu partir/ Quando ele(a) partir). Com o uso 

de “você” em variação com “tu” para expressão de 2ª. Pessoa na maior parte do Brasil, todas 

as pessoas do singular passam a ter a mesma forma verbal nesses tempos, pois “você” exige 

verbo na 3ª. pessoa, mesmo se dirigindo à 2ª1. Por conta dessa neutralização de formas, surge, 

por vezes, a necessidade de se preencher o sujeito das pessoas do singular para além do que 

                                                     
1 Interpretação em consonância com a variante normativa. Menon (1995), por outro lado, afirma que não se trata 

de um pronome de 2ª pessoa exigindo verbo de 3ª pessoa, mas de uma variação na forma verbal de 2ª pessoa, que 

apresenta duas variantes (uma continua a ter o morfema tradicional “–s” e outra apresenta o morfema Ø vazio de 

pessoa). Estamos inclinados a concordar com Galves (2018) e Cerqueira (2018) que afirmam que a simplificação 

da morfologia verbal tem inviabilizado a identificação de pessoa, fazendo com que o pronome seja cada vez mais 

exigido. 
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prescreve a tradição gramatical. O preenchimento do sujeito de 1ª pessoa do singular, no uso 

coloquial, pode se estender a casos que destoam da mera necessidade de desfazer ambiguidades 

e ser aplicado em tempos que apresentam desinências ou formas distintas para a 1ª e a 3ª pessoas 

do singular, obedecendo a outras motivações, tanto linguísticas quanto não linguísticas. Tais 

motivações precisam ser identificadas, descritas e compreendidas, para que se tenha uma visão 

a mais ampla possível sobre a língua, possibilitando, deste modo, reconhecer a diversidade que 

caracteriza todas as línguas. 

 Bechara (1999, p.174, grifo do autor) afirma que “o português omite o pronome sujeito 

quando constituído por eu, tu, nós e vós”. Para ele, “O aparecimento do pronome sujeito de 

regra se dá quando há ênfase ou oposição de pessoas gramaticais”. O autor cita os exemplos 

seguintes: 

 

 (1) “Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo 

 ao que eu faço e mando...” [Machado de Assis – Um apólogo] 

  (2) “Há entre nós um abismo: tu o abriste, eu precipitei-me nele” [A. Herculano, 1,295] 

 

 Para Bechara (1999), o exemplo 1 apresenta o preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa com o propósito de enfatizar esse sujeito, sobrepondo-o a um “você”, representado pela 

personagem Linha. O exemplo 2, no entanto, traz os sujeitos pronominais “tu” e “eu” expressos, 

a fim de estabelecer um contraste entre as pessoas do discurso, que contribui com a construção 

do sentido do enunciado.  

 Cunha e Cintra (1985, p.269-275) afirmam que os pronomes pessoais denotam as três 

pessoas gramaticais (“quem fala”, “com quem se fala” e “de quem se fala”). Segundo os autores, 

“os pronomes sujeitos são normalmente omitidos em português, porque as desinências verbais 

bastam, de regra, para indicar a pessoa a que se refere o predicado, bem como o número 

gramatical [...]”. Os autores citam os seguintes exemplos: ando, escreves, dormiu, rimos, 

partistes, voltaram (CUNHA; CINTRA, 1985, p.275, grifos dos autores). Ainda de acordo com 

os autores, os pronomes sujeitos devem ser empregados: 

 

 a) Quando se deseja dar ênfase para a pessoa do sujeito: 

 (3) Eu, naufraga da vida, ando a morrer! (F. Espanca) 

 b) Para opor duas pessoas diferentes: 

 (4) Abraçamo-nos ambos contristados  
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        Ele, porque há de ser, como eu, um velho, 

        E eu, por ter sido já, como ele, um moço. (E. de Castro) 

 c) Quando a forma verbal é comum à 1ª e à 3ª pessoa do singular e, por isso, se torna 

 necessário desfazer o equívoco.  

 (5) É preciso que eu repita o que ele disse? / É preciso que ele repita o que eu disse? 

 (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 275) 

 

 A indicação de que os pronomes pessoais não devem ser empregados, exceto nos casos 

excepcionais listados acima, fica ainda mais proeminente na observação feita em relação ao uso 

da forma pronominal de 1ª pessoa do singular. Cunha e Cintra (1985) afirmam que: 

 

Convém usar com extrema parcimônia as formas pronominais da 1ª pessoa do 

singular, especialmente a forma reta eu. O seu emprego imoderado deixa-nos sempre 

uma penosa impressão de imodéstia de quem o pratica. 

Não nos devemos esquecer de que as palavras que designam sentimentos exagerados 

da própria personalidade começam por ego, que era a forma latina do pronome eu. 

Assim: egoísmo, egocêntrico, ególatra, egotista.  (CUNHA; CINTRA, 1985, p.275, 

grifo nosso) 

 

 

 Deste modo, os autores defendem um uso moderado dos pronomes sujeitos. Em relação 

especificamente ao pronome de 1ª pessoa, Cunha e Cintra (1985) parecem ser ainda mais 

radicais, deixando implícito que sua expressão constitui um exagero. 

 Assim, poderíamos dizer que as gramáticas tradicionais defendem o uso moderado do 

pronome sujeito. No entanto, os índices de preenchimento do sujeito são bastante expressivos 

na fala.  Diante de um evidente conflito entre a prescrição das gramáticas normativas e o uso 

efetivo da língua no tocante à variável forma pronominal subjetiva de 1ª pessoa do singular, 

parte-se da análise de uma amostra do banco de dados Norma Oral do Português Popular de 

Fortaleza (NORPOFOR), formada por 24 inquéritos, dentre os 196 que o compõe, objetivando 

descrever a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular 

no falar de Fortaleza. A amostra se encontra estratificada entre os seguintes fatores sociais: sexo 

(masculino e feminino), escolaridade (0-4 e 9-11 anos de escolaridade) e faixa etária (15-25, 

26-49 e mais de 50 anos). O projeto NORPOFOR iniciou em agosto de 2003 e estendeu-se até 

julho de 2006, contando com a colaboração de 286 pessoas, entre bolsistas, alunos 

universitários voluntários e professores, todos vinculados à Universidade Estadual do Ceará, 

sendo coordenado pela professora Dra. Aluíza Alves de Araújo (UECE) (ARAÚJO, VIANA; 

PEREIRA, 2018). Nossa pesquisa buscou atender aos seguintes objetivos específicos:  
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I) Identificar os percentuais de apagamento e preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular;  

II) Verificar a atuação dos fatores extralinguísticos sexo, escolaridade e faixa etária do 

falante no preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa;  

III) Examinar a atuação dos fatores linguísticos tempo/modo verbal e formas nominais, 

tipo de oração (absoluta, coordenada inicial, coordenada não-inicial, principal e 

subordinada) e presença/ausência de elementos à esquerda (nenhum elemento; 

adjunto adverbial; pronomes relativos; conjunções coordenativas; conjunções 

subordinativas e topicalizações) no apagamento / preenchimento do pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular;  

IV) Averiguar se a variação entre as formas sob análise trata-se de um caso de variação 

estável ou se aponta para uma mudança em curso, mediante o favorecimento da 

variante preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa. 

 

 Weinreich, Herzog e Labov (2006) fazem uma crítica à tradição neogramática nos 

estudos da mudança linguística (que para os autores é sempre decorrente de um período anterior 

de variação), estendendo-a a Saussure e à linguística norte-americana (notadamente Bloomfield 

e Chomsky). Nesta crítica, os autores propõem que seja abandonado o axioma da 

homogeneidade, instaurando-se, em seu lugar, o axioma da heterogeneidade ordenada 

(WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006, p.13). Assim, emerge o entendimento de língua 

enquanto instrumento de comunicação variável, diversificado e heterogêneo, no qual fatores de 

natureza linguística e não linguística incidem, determinando uma variação. Assim, buscamos 

perceber se a variável preenchimento/apagamento do sujeito é condicionada por fatores 

linguísticos e sociais. Deste modo, nossa pesquisa se propõe a responder aos seguintes 

questionamentos:  

 

I) Qual o percentual de preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular em diferentes contextos linguísticos e extralinguísticos de 

produção, dentro do corpus analisado?; 

II) Que papel os fatores extralinguísticos sexo, faixa etária e escolaridade exercem 

sobre a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular?;  
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III) Como atuam os fatores linguísticos tempo/modo verbal e formas nominais, tipo 

de oração e presença de elementos à esquerda junto à variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular?;  

IV) A variação entre as formas de expressão do sujeito pronominal em 1ª pessoa do 

singular no falar de Fortaleza se encontra estável ou aponta para uma mudança 

linguística, em que a variante preenchimento do pronome sujeito vem a suplantar 

completamente sua concorrente? 

 

 A nossa hipótese era que o processamento dos dados relativos ao 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular pelo programa 

GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), originados do banco de dados 

NORPOFOR, apontaria uma incidência tanto de condicionadores de natureza linguística, 

quanto de natureza extralinguística. Neste sentido, considerávamos as seguintes hipóteses 

secundárias:  

 

I) Diferentes contextos linguísticos e extralinguísticos acarretarão uma 

diferenciação nos percentuais de preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa do singular;  

II) Os fatores extralinguísticos sexo, faixa etária e escolaridade exercem um 

condicionamento da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 

1ª pessoa do singular;  

III) O tempo/modo verbal e formas nominais, o tipo de oração e a presença de 

elementos à esquerda são fatores linguísticos que condicionam o 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular;  

IV) A variação na forma de expressão em 1ª pessoa do singular aponta para uma 

mudança linguística, em que o preenchimento do pronome sujeito será 

favorecido. 

 

 Alguém ideologicamente identificado com o pensamento neogramático, com o 

estruturalismo saussuriano ou norte-americano poderia não ver razão para uma descrição da 

língua em uso, tendo em vista que todas essas teorias contemplam a língua como um objeto 

homogêneo, descartando o seu caráter social. Entretanto, pesquisas como esta buscam 

contribuir para o progresso das pesquisas sociais, oferecendo um recorte descritivo de um 
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estado da língua, demarcando fatores que condicionam a escolha de uma variante. Além disso, 

ao falar sobre a língua, as pesquisas sociolinguísticas reconhecem “essa língua como um 

mecanismo para demarcar identidades” (COELHO et al., 2018, p.7). Portanto, longe de ser um 

fim em si mesmo, a pesquisa sociolinguística mostra-se um meio de aprofundar o conhecimento 

sobre a natureza humana, uma vez que, segundo Coelho et al.(2018), a língua demarca a 

identidade dos sujeitos. Os dados percentuais e os pesos relativos aferidos para cada variável 

testada neste trabalho viabilizam não apenas a descrição de um estado da língua em si, mas 

também permitem perceber se há uma perspectiva de mudança na língua ou se o uso variável 

da forma de expressão em 1ª pessoa do singular se encontra estável.  

 Coelho et al. (2018, p. 16, grifo da autora) afirmam que “construções em variação não 

comprometem o entendimento mútuo e são ricas em significado social, comunicando mais do 

que o significado referencial pelo qual ‘disputam’”. Em última instância, a pesquisa 

sociolinguística procura, mediante uma análise exaustiva da língua, compreender essa língua e 

combater o preconceito linguístico na sociedade (COELHO et al, 2018; BAGNO, 1999). Neste 

sentido, a Sociolinguística representa uma mudança de perspectiva dos estudos linguísticos, 

que abandonam uma visão mecanicista, notadamente manifesta pelos neogramáticos e mantida, 

em parte, pelos estruturalistas, reconhecendo a motivação social da variação linguística, bem 

como um valor subjetivo imanente à língua (COELHO et al, 2018, p. 57).  

 Nos estudos de Weinreich, Herzog e Labov (2006), é possível identificar o método de 

estudo da variação e da mudança linguística. A variação é a faculdade que tem o falante de 

escolher entre diferentes formas para expressar um mesmo valor referencial (LABOV, 2008). 

Weinreich; Herzog; Labov (2006) afirmam que a mudança linguística decorre sempre de um 

período anterior em que havia variação linguística, ou seja, no qual formas concorrentes 

disputavam espaço na língua de uma comunidade. A mudança linguística decorre de um 

favorecimento crescente de uma das formas concorrentes (variantes) até que se tenha seu uso 

categórico, ou seja, até que apenas uma das variantes subsista. Contudo, não se pode afirmar 

que toda variação conduza à mudança na língua. Casos há em que duas formas em variação 

convivem por vários anos sem que ocorra a substituição de uma forma por outra, consistindo 

numa “variação estável”, segundo os autores. Isso torna mais importante pesquisas 

sociolinguísticas descritivas, pois mediante seus resultados é possível acompanhar os caminhos 

tomados pela língua.   

 Diversas pesquisas se dispuseram a identificar e analisar os fatores condicionadores da 

variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito, dentre essas, podemos elencar os 
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trabalhos de Duarte (1995; 2003), Menon (1995), Magalhães (2001), Monteiro (1988; 1994) e 

Marinho (1996). Duarte (2003) afirma que o português apresenta índices de preenchimento do 

pronome sujeito maiores que os apresentados pelas línguas românicas de sujeito nulo. A autora 

acrescenta que uma das causas do maior preenchimento do pronome sujeito se refere à 

simplificação das desinências verbais do Português brasileiro, mas adverte que a perda da 

densidade das desinências verbais não é o único fator condicionante da variável. A pesquisadora 

observou a incidência de fatores de ordem linguística e extralinguística na manifestação da 

variável como, por exemplo: faixa etária, nível de escolaridade e presença de elementos à 

esquerda do pronome sujeito. Embora difira um pouco de nosso trabalho quanto ao objeto de 

pesquisa, uma vez que a autora não verificou a atuação da variável tempo/modo verbal e formas 

nominais do verbo, nem da variável tipo de oração, no condicionamento do pronome sujeito de 

1ª pessoa, a pesquisa de Duarte (2003) é uma importante referência neste trabalho, bem como 

outras obras da autora que aportamos ao referencial teórico. Ressalte-se ainda que o falar de 

Fortaleza apresenta suas peculiaridades, não sendo razoável o entendimento de que a pesquisa 

de Duarte (2003) sobre o falar carioca traga resultados representativos de qualquer comunidade 

de fala. 

 Assim, buscou-se ampliar o universo de variáveis independentes testadas, mediante o 

acréscimo dos grupos de fatores tipos de oração e tempo/modo verbais e formas nominais. 

Contudo, a maior lacuna a ser contemplada nesta pesquisa é a referente à inexistência de 

pesquisas sobre a variável preenchimento/ apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa no falar 

de Fortaleza, uma vez que os poucos estudos que investigam especificamente esta variável se 

encontram no Sul e Sudeste do país. A pesquisa de Duarte (2003) apontou que escolaridade e 

existência de elementos à esquerda do verbo são condicionadores do preenchimento do 

pronome sujeito, pois, segundo a autora, “[...] a presença de elementos à esquerda da oração 

favorece o preenchimento do sujeito e suscita a busca de uma explicação para tal fato" 

(DUARTE, 2003, p.121).  

 Assim como Duarte (2003), Menon (1995) reitera um processo de adaptação do sistema 

pronominal brasileiro, em decorrência de uma identidade de formas do paradigma verbal nas 

três pessoas do singular em alguns tempos. A autora atribui a maior expressão do pronome 

sujeito a esta “ambiguidade” produzida pela similaridade formal e adverte que mesmo em 

formas com marcação de pessoa é inquestionável o maior preenchimento do pronome sujeito. 

Para a autora, o maior preenchimento se constitui em um movimento de reestruturação do 

sistema linguístico, que tende a compensar as assimetrias provocadas pelas mudanças 

(MENON, 1995, p. 98). A autora vincula o maior preenchimento do sujeito a uma mudança 
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profunda no sistema pronominal e desenvolve um valoroso estudo diacrônico, que permite a 

identificação das principais mudanças no paradigma pronominal como, por exemplo: o uso de 

você e vocês como forma de tratamento para a 2ª pessoa2. Contudo, as chamadas “assimetrias” 

às quais a autora faz referência se tratam, na verdade, do processo de variação e mudança 

linguística, conforme fica evidente no excerto: “Com a introdução desse novo par – você/vocês 

– para o tratamento de segunda pessoa, a língua passou a ter uma assimetria na categoria dos 

PSUJ3: as novas formas passaram a coocorrer com a antiga oposição tu/vós [...]” (MENON, 

1995, p.96). No entanto, a variação e a mudança não devem ser entendidas como um desvio (ou 

assimetria) em relação a um modelo ou protótipo. A variação e a mudança decorrem da própria 

dinâmica da língua, que é rica em sua pluralidade de formas de expressão. Nossa pesquisa, 

diferentemente da autora, reconhece as diferentes formas de expressão linguística como 

recursos da língua, não como desvio em relação a um protótipo “simétrico”. Além disso, 

reconhecemos que o uso de uma forma linguística é sempre motivado. Portanto, o trabalho de 

Menon (1995) é sensível à dinâmica da língua, mas vê os resultados sob uma perspectiva teórica 

diferente, compreendendo a variação como um distanciamento de um modelo padrão.  

 A variável “sujeito nulo x sujeito pleno” aparece em Magalhães (2001) sob o enfoque 

do impacto da escolarização no processo de progressivo apagamento do pronome sujeito. A 

autora faz um paralelo entre o período de aquisição da linguagem e o processo de aprendizagem, 

concluindo que a criança entra na escola com uma gramática-I, caracterizada como não-pro-

drop, continua por um período utilizando esse sistema, inclusive na escrita e, aos poucos, vai 

adequando tal sistema às normas prescritivas da escrita. Para a autora, o “empobrecimento” 

flexional pelo qual tem passado o Português brasileiro não responde exclusivamente pela 

mudança em curso, vivenciada pelo parâmetro do sujeito nulo, pois faz-se necessário 

contemplar fatores de natureza linguística e não linguística incidentes na manifestação desse 

fenômeno. Assim, Magalhães (2001) chega à conclusão de que, na fala, predomina o sujeito 

pleno e, na escrita, na medida que avança o processo de aprendizagem formal, há uma maior 

incidência do sujeito nulo. O trabalho de Magalhães (2001) substanciou nossa hipótese de que 

a escolarização impactaria na variável preenchimento/ apagamento do pronome sujeito. Assim, 

pessoas mais escolarizadas não favoreceriam o preenchimento do sujeito, por terem ciência da 

                                                     
2 A esse respeito, a autora afirma que a forma pronominal “você” sofreu uma mudança não apenas de natureza 

fonética, mas também em seu valor, pois, em sua origem, havia um emprego “honorífico” da expressão, servindo 

como mecanismo de estratificação social. Contudo, segundo a autora, esse valor honorífico se perdeu e a expressão 

foi amplamente utilizada pelos mais distintos estratos sociais e em diferentes graus de formalidade no uso da 

língua.   
3 Pronome sujeito 
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estrutura do verbo e do papel desempenhado pelas desinências de pessoa e número. Logo, 

embora Magalhães (2001) já advertisse que na fala predomina o sujeito pleno, esperávamos 

que o grupo de fatores se mostrasse significativo para a variável em estudo, mesmo que fosse 

encontrada uma frequência de preenchimento em todos os fatores do grupo. Todavia, os 

resultados não indicaram a relevância desse grupo, conforme veremos no capítulo “Análise dos 

dados”. A pesquisa de Magalhães (2001) foca no processo de aprendizagem da língua. Nossa 

pesquisa traz um estudo descritivo, em que não se investiga apenas o impacto da escolaridade 

na variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito, mas sim a relevância de vários 

grupos de fatores no condicionamento do preenchimento do sujeito. Deste modo, o trabalho de 

Magalhães (2001) possibilita intersecções valorosas para nossa investigação, no que se refere 

ao grupo de fatores escolaridade.  

 Marinho (1996) apresenta um amplo estudo sobre os principais condicionadores 

linguísticos da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa. Em seu 

trabalho, a autora testa a validade dos condicionantes linguísticos apontados por teóricos como:  

Li e Thompson (1979); Givón (1983) e Vera Silva (1988). Dentre os fatores analisados, 

podemos citar: ambiguidade, ênfase, mudança de referência, posição das orações, mudança de 

plano no discurso, interferência de outro falante, continuidade discursiva, etc. Marinho (1996) 

identifica um maior índice de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Para 

a autora, o preenchimento do sujeito é favorecido nos seguintes contextos: orações iniciais, uma 

vez que o pronome sujeito aparece como tópico (GIVÓN, 2001); orações em que se verifique 

uma menor continuidade discursiva, ou seja, uma maior mudança de referência, 

consequentemente uma mudança no plano discursivo; e orações em que a omissão do pronome 

sujeito pode acarretar ambiguidade, decorrente da dificuldade de delimitar o referente. A 

pesquisa de Marinho (1996, p.17) analisou a fala em “conversas espontâneas de falantes do 

português brasileiro, na faixa etária de 28 a 40 anos, todos de nível de escolaridade superior e 

residentes em Belo Horizonte”.  

 A metodologia de coleta dessas “conversas espontâneas” não é detalhada, 

diferentemente do corpus de nossa pesquisa, que segue os pressupostos da Sociolinguística 

Variacionista. A autora investiga o falar culto de uma faixa etária que vai de 28 a 40 anos em 

uma comunidade de fala do Sudeste do país, região onde se concentram os estudos sobre a 

variável. Nossa pesquisa, por outro lado, investiga o falar popular de Fortaleza, comunidade de 

fala em que inexiste estudo “específico” da variável preenchimento/apagamento do pronome 
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sujeito de 1ª pessoa do singular, comunidade localizada no Nordeste do país, região onde a 

variável tem recebido apenas uma “abordagem transversal4”. Além disso, realizamos um estudo 

em tempo aparente, que permite a identificação da tendência de uso da variável, uma vez que 

as três faixas etárias controladas nos permitem interpretar se a variável em estudo se encontra 

estável ou indicia mudança em progresso.  

 Monteiro (1988) diz que o estudo do sujeito nulo tem despertado a imaginação e o 

interesse dos estudiosos. Imaginação e interesse que continuam a encantar os pesquisadores, 

sobretudo em um momento marcado por transformações intensas na estrutura da língua, não 

apenas no eixo paradigmático como, por exemplo, as alterações no paradigma pronominal e no 

sistema flexional, mas também alterações de natureza sintática, como fixação da ordem SV(O).  

Monteiro (1994) afirma que o estudo dos pronomes deve contemplar uma análise semântica e 

pragmática. Além disso, o autor remete a Chomsky (1981) para conceituar a expressão 

categoria vazia, como um termo omitido da oração, mas capaz de ser recuperado através da 

identificação de seus vestígios estruturais. A pesquisa de Monteiro (1994) buscou identificar 

fatores extralinguísticos que incidem sobre a variável preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito. O banco de dados adotado na pesquisa do autor é identificado como projeto NURC 

(Norma Urbana Culta), desenvolvido em 5 capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 

Alegre, Salvador e Recife). 

 Deste modo, Monteiro (1994) relaciona a característica pro-drop a línguas com 

morfologia rica. Neste trabalho, o autor observou a relevância dos seguintes fatores 

extralinguísticos para o favorecimento de uma das variáveis: sexo, idade, localidade e registro. 

A pesquisa de Monteiro (1994) traz um estudo sociolinguístico extremamente importante, pois 

promove uma análise cuidadosa dos principais condicionadores sociais da variável 

preenchimento/ apagamento do pronome sujeito, além de demonstrar sensibilidade em relação 

às mudanças ocorridas no paradigma pronominal. Contudo, o propósito investigativo do 

pesquisador e a conveniência da existência de um corpus já existente fizeram com que o falar 

de Fortaleza não fosse contemplado no estudo. Nossa pesquisa busca dar visibilidade à essa 

comunidade de fala, mostrando em que se assemelha e em que se diferencia de outras 

comunidades de fala já analisadas por outros pesquisadores. Além disso, testou-se a incidência 

de condicionadores linguísticos na variável estudada, encontrando resultados que indicam um 

                                                     
4 As pesquisas feitas no Nordeste brasileiro que abordam a variável preenchimento/apagamento do sujeito não 

tratam especificamente deste objeto, mas a citam dentro de um conjunto de mudanças linguísticas pelas quais o 

paradigma verbal e pronominal têm passado; como, por exemplo, as pesquisas de Monteiro (1988) e Lucchesi 

(2006; 2009). 
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condicionamento linguístico da variante preenchimento do sujeito, conforme detalharemos no 

capítulo de análise.  

 Um outro aspecto a destacar é que o preenchimento do pronome sujeito é uma tendência 

comprovada por alguns estudos sobre o Português brasileiro (GALVES, [1983] 2018; 

DUARTE, 2003; 2018; CERQUEIRA, [1993] 2018), em muitas regiões do país, mesmo nos 

casos em que não há ênfase, contraste ou ambiguidade, únicos casos em que a gramática 

normativa recomenda o preenchimento (ALMEIDA, 2009; CUNHA, 1975). A título de 

exemplo, poderíamos ilustrar essa perspectiva normativa com o fragmento “Depois que Maria 

saiu de casa, ninguém a queria ajudar. Somente eu a ajudei”. O pronome sujeito destacado 

poderia não ser expresso, se o falante tivesse optado por uma outra formação como, por 

exemplo, “ajudei-a sozinho”. Contudo, notadamente o efeito enfático não teria recaído sobre o 

pronome sujeito, efeito este reforçado pelo adjunto “somente”. Assim, buscamos constatar se 

esse maior preenchimento se confirma nos dados fornecidos pelo NORPOFOR e, em caso 

afirmativo, identificar seus fatores condicionadores.  

 Embora as pesquisas mencionadas tenham oferecido um importante material descritivo 

para compreensão da variação linguística, não há dúvida de que a variável 

preenchimento/apagamento dos pronomes sujeitos ainda não foi exaustivamente descrita. 

Poucos são os estudos que se ativeram a este uso variável da categoria pronominal, se 

comparado a outros estudos variacionistas como, por exemplo, estudos sobre o uso de “tu e 

você” ou “Nós e a gente”. Notadamente, estes últimos estudos são mais numerosos e mais 

distribuídos pelo Brasil, apresentando um quadro descritivo bastante desenvolvido. A variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito, diferentemente, não apresenta muitos estudos 

desenvolvidos. Além disso, os poucos estudos publicados se encontram na região Sul e Sudeste 

do país. Na região Nordeste, a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito recebe 

uma abordagem transversal, ou seja, não se estuda deliberadamente o apagamento do pronome 

sujeito. Quando esse tema é mencionado em algum estudo, geralmente surge para ratificar uma 

mudança no paradigma pronominal, mas a variável preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito não é o objeto da pesquisa. Não há nenhuma pesquisa publicada que aborde essa variável 

no falar de Fortaleza. Diante disso, a presente pesquisa buscou analisar a variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular no falar popular de 

Fortaleza, um falar marcado por um pluralismo de vozes, tendo em vista seu rápido processo 

de urbanização, em que milhares de pessoas migraram do interior para capital em busca de 

melhores oportunidades de vida (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018). 
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 O paradigma pronominal tem passado por muitas mudanças, mediante a incorporação 

de novas formas pronominais ou mediante um maior preenchimento do pronome sujeito. Para 

Galves (2018), essas e outras mudanças estariam conectadas e decorreriam de uma perda da 

capacidade de identificação de pessoa e número. A autora afirma que o Português brasileiro 

apresenta um elemento de concordância da flexão “fraco”, uma vez que o núcleo flexional 

perdeu a capacidade de distinguir as pessoas do discurso. Para a autora (GALVES, 2018, 

p.308), não existe mais a oposição 1ª, 2ª e 3ª pessoas, mas “somente uma oposição binária, 

pessoa (1ª) / não pessoa (3ª)”. A esse respeito, Monteiro (1994, p.33) diz que a terceira pessoa 

rompe a simetria do sistema de pessoalidade, pois tanto pode se referir a seres vivos, como a 

coisas ou abstrações. Para o autor, a noção de pessoalidade se circunscreve à pessoa que fala e 

à pessoa que ouve. Por sua vez, Cerqueira (2018) afirma que o paradigma pronominal sofreu 

um contínuo processo de empobrecimento morfológico, que culminou no surgimento de um 

paradigma pronominal morfologicamente e funcionalmente pobre. Assim, segundo este autor 

(CERQUEIRA, 2018, p.112-113), o núcleo de concordância sofreu um esvaziamento tanto do 

traço [+pessoa], quanto do traço [+ número], ficando apenas “a pessoa P1 em oposição às 

demais”. 

 Ao afirmar que o núcleo de concordância do verbo sofreu um esvaziamento dos traços 

de pessoa e número, o autor pressupõe a existência de um núcleo de concordância mais robusto, 

mais denso, em um momento anterior da língua. O núcleo de concordância diz respeito ao 

segmento final da morfologia verbal que tem a função de identificar o referente. Assim, quando 

Cerqueira (2018) menciona esse esvaziamento do núcleo de concordância, o autor salienta o 

processo de mudança em progresso no paradigma verbal no português brasileiro, que teria 

sofrido perdas morfológicas. Esta posição está completamente alinhada ao entendimento de 

Roberts (2018), que afirma que o português brasileiro teria partido de um “paradigma formal 

rico” e passado a um “paradigma formal pobre”, considerando rico o paradigma em que a 

identificação de pessoa e número é assegurada pela morfologia verbal.  

 Percebe-se, deste modo, que as posições de Cerqueira (2018) e Galves (2018) são 

concordantes, no que se refere ao caráter diferenciado da primeira pessoa do singular, a única 

que conserva marca morfológica de número e pessoa na maioria dos tempos verbais. A título 

de exemplo, pensemos no seguinte paradigma verbal: “eu canto, tu canta; você canta, ele canta, 

nós canta, vocês canta(m), eles canta”. Pelo exemplo, fica claro o diferencial da 1ª pessoa do 

singular. Assim, levando em consideração seu diferencial morfológico, fazia-se necessário 

saber se, no falar popular de Fortaleza, o maior preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa 

também se verifica e quais fatores se mostram condicionadores de um possível preenchimento. 
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Portanto, a seleção da 1ª pessoa se deve ao seu diferencial morfológico, uma vez que conserva 

marca específica de pessoa e número no núcleo flexional na maioria dos tempos verbais, mas 

também é resultado de uma sensibilidade em relação à própria dinâmica da língua, que manteve 

a 1ª pessoa do singular distanciada do processo de perda de densidade morfológica do sistema 

flexional.  

 O trabalho está dividido em 7 partes fundamentais, sendo a Introdução o primeiro 

capítulo. O segundo capítulo, intitulado Pressupostos teóricos, procura viabilizar a construção 

de alguns conceitos fundamentais para este trabalho como, por exemplo, o conceito de sujeito, 

pronome sujeito e tópico, revisitando diversos trabalhos de pesquisadores que se ativeram a 

esse objeto de pesquisa (GIVÓN, 2001; PONTES, 1986; MONTEIRO, 1994). Ainda neste 

capítulo, promove-se uma interseção com estudos sobre línguas PRO-DROP. Tais estudos 

contribuem com a discussão, pois aventam uma perspectiva de mudança linguística no 

Português brasileiro, muito embora apresentem um aporte teórico que limita o papel dos 

falantes na configuração da língua.  

 O terceiro capítulo, intitulado Fundamentos da Variação Linguística, oferece um amplo 

olhar sobre a Teria da Variação e Mudança linguística (LABOV, 1966; 1981; 2001; 2008), 

além de revisitar pesquisas variacionistas sobre a categoria pronominal no Português brasileiro. 

O quarto capítulo oferece o detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa. Nele, apresenta-se o universo da amostra e as variáveis independentes elencadas para 

esta análise, cuja significância se deseja descrever. Além disso, indica-se a utilização do 

programa estatístico GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) para a 

análise de regra variável e apresenta-se uma seção com os dados excluídos da análise.  

 O quinto capítulo traz a análise e interpretação dos dados. Neste capítulo, é possível 

perceber que o maior índice de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular 

decorre de condicionadores linguísticos e sociais. Dentre os grupos de fatores testados, apenas 

escolaridade não demonstrou condicionar o uso da variável. Em relação aos grupos de fatores 

linguísticos, os resultados indicaram que o preenchimento é favorecido quando: 

 

 Ocorrem pronomes relativos, conjunções subordinativas e tópicos à esquerda do 

verbo. 

 Tempos verbais com identidade de formas para a 1ª e 3ª pessoas do singular são 

utilizados na fala. 
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 O falante utiliza períodos compostos por subordinação para estruturar sua fala, 

seja na oração principal, seja na subordinada. 

 

 Os condicionadores linguísticos exercem uma maior pressão sobre a variável, pois são 

os grupos de fatores linguísticos que trazem os maiores valores de pesos relativos. Já em relação 

aos grupos sociais, os baixos valores de pesos relativos recomendam uma interpretação 

moderada. Se considerarmos o preenchimento do sujeito a variante inovadora, os dados indicam 

que as mulheres têm inovado mais do que os homens no uso dessa variável, resultado que se 

alinha às pesquisas de Duarte sobre o tema (1995; 2003; 2018). Conforme já antecipamos, o 

grupo de fatores escolaridade não se mostrou significativo para o condicionamento da variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Os resultados do 

grupo de fatores faixa etária refutam a perspectiva de mudança linguística aventada nas 

hipóteses, indicando que a variável se encontra estável no falar de Fortaleza. As duas últimas 

partes deste trabalho trazem as Considerações finais e Referências.  

 Assim, identifica-se uma frequência elevada de preenchimento do sujeito, que decorre 

de um rearranjo do paradigma pronominal, como forma de assegurar a identificação de pessoa 

e número, comprometida por uma perda de morfologia do verbo (GALVES, 2018; 

CERQUEIRA, 2018). Contudo, o falar popular de Fortaleza não indica uma mudança 

linguística em curso, ou seja, os pesos relativos aferidos no tempo aparente apontam que o uso 

da variável se encontra estável, apesar do rearranjo pelo qual passou o paradigma pronominal, 

em que uma maior frequência de preenchimento se fez necessária para assegurar a identificação 

do referente. Assim, não há perspectiva de extinção da variante apagamento nesta comunidade 

de fala.  

 Conforme já adiantamos, o próximo capítulo apresenta alguns conceitos fundamentais 

para o entendimento do fenômeno variável investigado nesta pesquisa. O capítulo evidenciará 

a dificuldade em se definir algumas categorias linguísticas como, por exemplo, a categoria de 

sujeito e tópico. Além disso, vários estudos sobre o parâmetro pro-drop são apresentados, 

oferecendo uma perspectiva teórica diferente, mas igualmente sensível às mudanças ocorridas 

no paradigma pronominal.  
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2   PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1   O Conceito de Sujeito 
 

 

 A conceituação de sujeito tem intrigado pesquisadores ao longo dos anos. Pontes (1986) 

desenvolve um estudo bastante detalhado sobre a categoria de sujeito, razão pela qual não 

entendemos necessário o aporte de outras pesquisas para delimitar tal conceituação, tendo em 

vista o caráter introdutório dessa nossa seção.  De acordo com Pontes (1986), a dificuldade em 

conceituar o sujeito é a mesma percebida na elaboração de conceitos em outras áreas do 

conhecimento. A primeira tentativa de delimitar conceitos remonta a Aristóteles e vem sendo 

chamada de ponto de vista clássico. Essa proposta se caracteriza por uma rigidez, na medida 

em que restringe o universo de um conceito aos elementos que partilham propriedades comuns 

e cada uma dessas propriedades é necessária e suficiente para definir o conceito. Assim, todos 

os elementos inscritos em um conceito precisam partilhar todas as propriedades que o definem. 

Apesar de o conceito clássico se mostrar eficiente em algumas áreas do conhecimento como, 

por exemplo, a matemática; dentro das relações sociais, bem como na interação do homem com 

o mundo físico, as múltiplas realidades encontradas revelam a incapacidade de um modelo 

rígido, aprioristicamente definido, oferecer subsídios para a elaboração de todas as estruturas 

conceituais. Tal constatação se verifica em diferentes áreas do conhecimento e, notadamente, 

não seria diferente na linguagem. Sabe-se que há um objeto doméstico denominado cadeira, 

todavia nem todas as cadeiras compartilham todas as propriedades, haja vista que podem diferir 

em aspectos como a matéria prima utilizada ou o formato.  

 Neste sentido, a ancoragem na visão clássica para fins de elaboração de conceitos faria 

com que o agrupamento em classes fosse muito difícil de ser realizado, consequentemente se 

teria um número muito maior de espécies e conceitos. Da mesma forma, a dinâmica da língua 

oferece novas formas que exigem uma adequação do modelo conceitual, tendo em vista que 

“nem todos os membros da classe são igualmente representativos do conceito, já que uns tem 

mais traços, outros menos” (PONTES, 1986, p.99). Por exemplo, se a definição de um sujeito 

se fundar em um critério posicional, ou seja, se for afirmado que o sujeito sempre antecede ao 

verbo, não se teria sujeitos pospostos.  

 Diante da incapacidade de elencar um conjunto de características definidoras e 

exclusivas da categoria sujeito, alguns pesquisadores optaram por adotar uma definição 

probabilística. Segundo esse modelo, não se exigiria um compartilhamento integral de 
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propriedades para que um conceito fosse desenvolvido, mas buscar-se-ia identificar as 

características formais e funcionais essenciais à categoria de sujeito, ou seja, quais as 

propriedades que distinguiriam o sujeito de outras funções oracionais. Para Pontes (1986), 

muitas vezes a noção de sujeito aprendida na escola não acolhe as formas usadas pelo falante 

em suas comunicações diárias, que estão abaixo do nível de consciência e cujo aprendizado 

decorre do uso, não de memorização de modelos indefinidamente replicáveis. Assim, o modelo 

probabilístico buscou flexibilizar o aparato conceitual, pois procurou apoiar-se em traços 

essenciais definidores do conceito de sujeito, sem, contudo, exigir que todos os sujeitos 

apresentem os mesmos traços, uma vez que há “traços considerados acidentais”, 

caracterizadores de alguns, mas não da totalidade dos membros da espécie (PONTES, 1986).  

 Portanto, os sujeitos não compartilham integralmente um conjunto de características. 

Há grupos que compartilham mais características dentro do mesmo conceito, configurando uma 

relação de tipicidade. Quanto maior o número de traços compartilhados, mais típico será o 

membro de uma classe (GIVÓN, 2001; PONTES, 1986). Assim, a delimitação do conceito de 

sujeito passa pela identificação de traços comuns e mais salientes. Por outro lado, quanto mais 

traços encontrados com funções distintas, menor é a chance de um elemento ser conceituado 

como sujeito de uma oração. Neste sentido, o ponto de vista probabilístico apresenta um caráter 

conjuntivo, na medida em que congrega aspectos fundamentais à definição de dado conceito, 

entre os membro de uma classe conceitual.  

 De modo inverso, o ponto de vista exemplar parte da descrição isolada dos exemplares 

oriundos do uso, configurando-se uma representação disjuntiva. Segundo essa concepção, as 

propriedades de um conceito resultam da soma das propriedades de seus exemplares. De modo 

a delimitar o universo de propriedades, desenvolveu-se um modelo baseado nas propriedades 

comuns dos melhores exemplos, fazendo com que se chegue aos exemplares típicos de um 

conceito. Diante disso, Pontes (1986) entende que o melhor caminho na definição do conceito 

de sujeito é conjugar uma visão probabilística a uma visão exemplar, ou seja, identificar os 

traços essenciais que caracterizam a classe dos sujeitos, mas também se mostrar sensível a 

novas estruturas oferecidas pelo uso.  

 Da discussão travada até aqui, fica evidente que o conceito de sujeito é um continuum 

em construção, sempre sensível a ocorrências de novos exemplares. Diante disso, não é 

razoável se apoiar em uma concepção clássica de sujeito, esperando que todas as ocorrências 

se adequem à definição previamente estabelecida. Pontes (1986) buscou saber qual o conceito 

de sujeito que professores e alguns de seus alunos detinham, procurando identificar quais os 
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traços se mostravam mais salientes nas definições obtidas. Seus resultados apresentaram uma 

ampla identificação do sujeito ao agente da ação expressa pelo verbo, muito embora os traços 

concordância verbal, paciente, posição e tópico tenham sido mencionados. A autora destaca, 

contudo, que todos esses traços usados na categorização do sujeito pelos seus informantes são 

traços não-necessários, ou seja, não definidores; haja vista que os sujeitos ocorrem (e podem 

ser identificados) com ou sem concordância; antepostos ou pospostos; agentes ou pacientes e, 

conforme a pesquisadora afirma, “quanto à noção de tópico [...] pode ser expressa por outro 

termo que não o sujeito” (PONTES, 1986, p. 120). Quanto ao conceito fornecido em algumas 

das gramáticas renomadas, Pontes (1986) encontrou a maioria das definições associadas ao 

tópico da oração e uma referência a agente circunscrita aos verbos de ação.  

 A autora reiteradamente ressalta a relevância do traço agente para identificação do 

sujeito, conforme se percebe em: “Há, portanto, uma correlação de fatores que pesam na 

identificação do sujeito. Agente é o mais importante [...]”; “Tudo isso leva à constatação de que 

o traço agente é um poderoso indicador de sujeito”. Para a pesquisadora, a posição também é 

um traço importante, consistindo na “contraparte sintática do traço semântico de agente” 

(PONTES, 1986, p.123). Assim, segundo Pontes (1986), haveria um sujeito típico, que seria 

caracterizado pelos traços seguintes: agente, anteposto a um verbo de ação. Segundo a linguista, 

os falantes privilegiam o significado e não a forma ao reconhecerem um sujeito. Assim, a 

dificuldade em identificar e conceituar a categoria de sujeito é decorrente da não circunscrição 

deste conceito ao âmbito teórico. Para a autora, o conceito de sujeito reflete uma representação 

mental dos falantes. Esta representação mental vai se ampliando, na medida em que novos 

exemplares são incorporados ao sujeito típico, que é o primeiro a ser aprendido.  

 As tentativas de conceituar sujeito remontam a Platão. Pontes (1986) afirma que, 

segundo Platão5, as sentenças são compostas por dois componentes, um que indica sobre o que 

o falante está falando e outro que mostra o que o falante diz sobre o objeto de seu pensamento. 

Para a autora, por essa definição, é possível perceber de onde se origina a definição tradicional 

de sujeito como “o ser de quem se declara algo”. Dentro do pensamento gerativista, não há, 

segundo Pontes (1986, p.153), uma preocupação em conceituar a categoria de sujeito, pois o 

sistema de regras se justificaria por si só, ou seja, o falante detém uma competência inata, que 

o permite produzir e interpretar os diferentes tipos de sentença, bem com identificar o sujeito, 

predicado e objeto. Ainda de acordo com a pesquisadora, para a linguística descritiva, a posição 

dos elementos na sentença é o instrumento que permite a identificação do sujeito e do objeto. 

                                                     
5 Obra O Sofista de Platão.  



 

 

 

26 

 

O sujeito é geralmente identificado como tópico da oração. Esse entendimento remonta aos 

estudos sobre tema e rema, desenvolvidos no Círculo Linguístico de Praga (GUINSBURG, 

1978). Contudo, Pontes (1986) entende que nem sempre o tópico6 é o sujeito da oração. A 

autora ressalta ainda que, não raro, se confunde tópico como elemento do discurso e como 

elemento da sentença. Diante das imprecisões conceituais, os linguistas têm adotado a teoria 

dos protótipos (ou sujeito típico), que congrega o ponto de vista probabilístico com o exemplar 

(PONTES, 1986).  

 O sujeito posposto não apresenta as características típicas do sujeito em português 

(anteposto, agente, desencadeador de concordância e tópico). Segundo a autora, o sintagma 

nominal posposto apresenta mais semelhanças com o objeto do que com a categoria de sujeito, 

pois apresenta posição pós-verbal, frequentemente é o paciente da ação, é tipicamente 

inanimado e não costuma ser tópico. Contudo, embora identifiquemos o sujeito típico como 

anteposto, tópico da sentença, agente e desencadeador de concordância, em nossa pesquisa, as 

ocorrências atípicas oriundas do uso serão levadas em consideração para todos efeitos da 

análise. A opção por não descartar os dados com sujeito atípico decorre da própria natureza do 

objeto desta pesquisa, pois, conforme Pontes (1986), os pronomes pessoais apresentam o mais 

alto grau de saliência, ou seja, são mais facilmente categorizados como sujeito. No que se refere 

ao pronome de primeira pessoa do singular do caso reto, a categorização como sujeito é 

esperada, segundo uma perspectiva normativa, haja vista que este pronome nunca se comporta 

como objeto nessa variedade linguística (CUNHA, 1975). Vale ressaltar, contudo, que é 

possível identificar ocorrências do pronome “eu” como objeto na língua em uso, conforme nos 

lembra o professor Dr. Fábio Fernandes Torres, ao citar uma música de Marisa Monte em que 

se observa o seguinte excerto: “beija eu, beija eu, me beija [...]”. A posposição do pronome 

“eu” é bastante comum na fala, a despeito da tendência de fixação da ordem SV(O) no 

Português brasileiro. A literatura apresenta ampla gama de exemplos dessa posposição, 

conforme podemos perceber em “Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?”7. No 

corpus, também encontramos diversas ocorrências de posposição do pronome sujeito como em: 

 

  (6) “em casa quem fica sou eu” (Inq. 9, NORPOFOR).  

 

                                                     
6 Acerca do conceito de tópico, vide referencial teórico p. 49. 
7 ASSIS, Machado de. Contos. 9. ed. São Paulo: Ática, 1982. Seleção de Deomira Stefani. 
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 Portanto, adotamos uma concepção de sujeito em sentido lato, que comporta os sujeitos 

típicos e os exemplos atípicos fornecidos pelo uso da língua. No exemplo 6, percebe-se um 

posposição do sujeito pronominal, quando a tendência do português brasileiro é a fixação da 

ordem SV(O), conforme entendimento de Tarallo (2018a). 

 A próxima seção discutirá alguns aspectos instigantes sobre o universo dos pronomes 

pessoais. Veremos que a própria definição de um pronome pessoal apresentada pela gramática 

tradicional pode trazer algumas dúvidas. Veremos também que o paradigma dos pronomes 

pessoais tem passado por mudanças profundas e aguçado a curiosidade de pesquisadores em 

todo o Brasil.  

 

2.2    Os Pronomes Pessoais em português 

  
 

 A seção anterior buscou delimitar o conceito de sujeito, adotado nesta pesquisa. Dando 

continuidade a uma discussão introdutória, comenta-se um pouco sobre a categoria dos 

pronomes pessoais, contextualizando, assim, o objeto dessa pesquisa, que é o preenchimento/ 

apagamento do “pronome sujeito de 1ª pessoa”. Deste modo, tomamos Monteiro (1994) como 

única referência, pois entendemos que a discussão feita pelo autor é bastante ampla e atende ao 

propósito desta seção, que é apresentar a categoria dos pronomes pessoais, problematizando 

sobre seus principais contextos de uso. 

 Em seu livro Pronomes Pessoais, Monteiro (1994) desconstrói algumas “verdades” 

acerca dos pronomes pessoais. Primeiramente o autor demonstra que nem sempre o pronome 

substitui o nome. Casos há em que os ditos pronomes substituem toda uma oração ou mesmo 

não apresentam qualquer função substitutiva. Além disso, existem orações substitutivas que 

não são classificadas como pronomes. Assim, “[...] a substituição de elementos linguísticos 

constitui um recurso que não tipifica por si só a classe dos pronomes” (MONTEIRO, 1994, 

p.31). Em relação à pessoalidade, o autor entende que a concepção tradicional também encerra 

alguns enganos. Para ele, a noção de pessoalidade só se aplica ao falante e ao ouvinte. A terceira 

pessoa pode fazer referência a coisas e a abstrações, devendo ser tratada separadamente, dado 

que ela “rompe a simetria do sistema e se refere a objetos situados fora da enunciação (a relação 

mediante a qual eu e tu se especificam)” (MONTEIRO, 1994, p.33). Diante disso, a terceira 

pessoa pode desempenhar função não-pessoal, referindo-se a objetos, lugares, etc. “Enquanto 

tal, ela pode combinar-se com qualquer referências objetivas, bem ao contrário do eu e tu, que 

são dotados de unicidade referencial” (MONTEIRO, 1994, p.33). Um argumento usado pelo 
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autor para comprovar esse caráter diferencial da 3ª pessoa se refere à denominação impessoal 

ao verbo que só se conjuga na 3ª pessoa (Verbo haver). 

 O linguista lança uma questão bastante interessante para nossa discussão. Ele pergunta 

se a noção de pessoalidade seria uma categoria pronominal ou verbal. Para Monteiro (1994, 

p.35-37), a função essencial de referência às pessoas do discurso é reservada aos pronomes 

pessoais, não sendo “coerente categorizar a pessoa gramatical a partir da flexão”. Galves 

(2018), no entanto, concentra seus estudos no núcleo de concordância para demonstrar que a 

perda de morfologia do verbo acarretou uma incapacidade do verbo de identificar a pessoa do 

discurso. A esse respeito, Lyons (1968) oferece uma contribuição valorosa. Para ele, apenas na 

estrutura superficial das frases o verbo adquire a noção de pessoalidade, ou seja, em sua 

estrutura profunda e primitiva, o verbo não apresenta a noção de pessoalidade. Assim, “é na 

categoria dos pronomes pessoais que se concentra a essência da pessoalidade”. Este fato é 

extremamente interessante quando se focaliza o processo de mudança no paradigma pronominal 

do português brasileiro, que vem apresentando uma elevação nos índices de sujeitos expressos 

ao mesmo tempo em que tem perdido densidade no sistema flexional.  

 No que diz respeito à categoria de número, Monteiro (1994) também identifica algumas 

inconsistências que, por estarem muito arraigadas no seio da sociedade, não convém confrontar. 

A título de exemplo, o autor menciona o pronome nós, que é tomado como primeira pessoa do 

plural, mas não traduz semanticamente o plural do pronome eu. Ainda segundo o linguista, a 

ideia de plural no âmbito dos pronomes só é concebida para a terceira pessoa.  

 Além disso, a categoria pronominal apresenta um valor dêitico. A esse respeito, 

Monteiro (1994, p.50) afirma que “os pronomes de primeira e segunda pessoas são, por 

excelência, vocábulos dêiticos: ambos se situam na dimensão pragmática da linguagem e 

funcionam como indicadores dos participantes de um ato de fala [...]”. Assim, deve-se perceber 

que os pronomes são um instrumento de “expressão do mundo”, de negociação dos sentidos, 

mediante o estabelecimento dos papéis discursivos. Eu e tu se constroem no ato enunciativo, 

apresentando um valor dêitico “situacional”. Já o pronome ele apresenta um comportamento 

diferente, constituindo uma dêixis “textual”. Para o autor (MONTEIRO, 1994, p.49), “a 

orientação do discurso é essencialmente egocêntrica”, pois “se organizam espacialmente a 

partir do sujeito falante nos atos discursivos [...]”. Essa perspectiva parece adequada, visto que, 

o falante instaura um interlocutor a quem se dirige, um lugar de fala e um momento da 

enunciação.   
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 A categoria pronominal também desempenha a função de fazer referência a termos 

dentro do próprio texto. Esse fenômeno ressalta o caráter anafórico dos pronomes. Monteiro 

(1994, p.53) afirma que a “anáfora outra coisa não é senão uma espécie de dêixis”, circunscrita 

ao contexto linguístico. Para ele, “a anáfora é um fenômeno pelo qual se correlacionam dois 

termos, apontando ambos para um mesmo referente” (MONTEIRO, 1994, p.59). Um 

importante recurso anafórico para evitar redundâncias é a pronominalização. Por este processo, 

“um elemento linguístico atua sobre um outro que lhe é correferencial” (MONTEIRO, 1994, 

p.59). Uma série de questões sobre o papel anafórico dos pronomes e sobre referencialidade 

poderiam ser elencadas, mas preferimos não as abordar por fugirem do escopo de nossa 

pesquisa. Há, porém, um aspecto que se encontra intrinsecamente vinculado ao objeto dessa 

pesquisa: a relação entre a anáfora e o apagamento, que o autor afirma serem “fenômenos 

complementares”.  Segundo Monteiro (1994), para os teóricos transformacionalistas, a anáfora 

pode envolver omissão e pronominalização de um item lexical que é idêntico e correferencial 

a outro na estrutura profunda.  

 Essa possibilidade de apagamento de termos da oração tem sido objeto de inúmeros 

estudos, segundo o autor (KATO, 1978; DUARTE, 1984; 1986; GUINDASTE, 1988); 

consistindo em um “traço diferenciador e classificador das línguas: as que admitem sujeito e/ou 

objeto nulo(s) se enquadram no chamado parâmetro PRO-DROP” (MONTEIRO, 1994, p.64). 

Ainda de acordo com Monteiro (1994, p.65), “o requisito básico para o apagamento é a 

possibilidade de recuperação do elemento elidido”. Essa capacidade de recuperação é um 

fenômeno complexo, que envolve não apenas critérios de natureza estritamente sintática, mas 

também pragmático-discursivos. O autor destaca a importância de análise dos diferentes 

contextos linguísticos e extralinguísticos para a compreensão dos fenômenos da 

pronominalização e do apagamento, conforme se percebe no fragmento: “Devem, porém, 

interagir fatores dos mais diversos, inclusive de ordem social (sexo e faixa etária, por exemplo), 

no sentido de favorecer ou inibir o apagamento” (MONTEIRO, 1994, p.70). 

 Nesse particular, Monteiro (1994, p.128) entende que “a variação é indício de algum 

significado social, interpretável segundo a natureza do fenômeno linguístico”. Portanto, é no 

meio social, na língua efetivamente em uso, que a natureza intrínseca da língua se desvela. Não 

se deve, entretanto, afastar o componente linguístico da análise, mas sim buscar uma análise 

ampla o suficiente para identificar as forças envolvidas no jogo linguístico. No que se refere às 

mudanças no quadro pronominal brasileiro, o autor afirma que: 
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O desequilíbrio do sistema pronominal é um fenômeno conjuntural, correlacionando-

se em todos os aspectos com a evolução que se opera no esquema de conjugações 

verbais. Assim, ao processo de neutralização das marcas desinenciais do verbo 

corresponde uma modificação nas pessoas gramaticais, com a consequente perda da 

distinção formal entre as funções exercidas pelos pronomes. (MONTEIRO, 1994, 

p.153)  

 

 

 Assim sendo, Monteiro (1994) concorda que as mudanças no núcleo de concordância 

do verbo estão relacionadas às alterações no paradigma pronominal brasileiro, embora discorde 

que a noção de pessoalidade seja uma categoria verbal, conforme entendimento de Galves 

(2018), dentre outros. Deste modo, Monteiro (1994) afirma que não se deve minimizar o 

impacto de nenhum dos fatores envolvidos na determinação de qualquer fato linguístico, que 

sempre decorre de um “leque de condicionamentos, quer de ordem estrutural quer de ordem 

social” (MONTEIRO, 1994, p.129).  Por fim, não se poderia deixar de destacar a brilhante 

reflexão desenvolvida pelo autor, quando assim se expressa em referência às mudanças 

linguísticas: 

 

[...] essas inovações têm caráter irreversível, as descrições gramaticais não podem 

nem devem ignorá-las. Continuar apresentando como norma do português brasileiro, 

até para efeito de ensino escolar, um modelo ultrapassado de conjugação verbal 

representa um esforço inútil que, quando muito, revela o desconhecimento da 

realidade linguística do país. (MONTEIRO, 1994, p.147) 

 

 

 Portanto, o autor compreende que as mudanças produzidas na língua devem ser objeto 

de descrição minuciosa. O modelo de conjugação verbal se alterou e as mudanças produzidas 

são “irreversíveis”. Assim, a insistência em um modelo de conjugação artificial em ambiente 

escolar gera um estranhamento, pois o aluno não reconhece a língua portuguesa ensinada na 

escola em sua fala cotidiana. Talvez esse estranhamento justifique afirmações de alunos como, 

por exemplo, “o português é muito difícil”.  

 

2.3     Diálogos linguísticos: interseções teóricas 
 

 

 A seção “Diálogos linguísticos: interseções teóricas” apresenta uma série de pesquisas 

sobre preenchimento/apagamento do sujeito, dentro de uma perspectiva que conjuga 

pressupostos teóricos da Sociolinguística laboviana com a teoria dos Princípios e parâmetros, 

que tem em Chomsky seu principal expoente. Umas das pesquisas apresentadas é de Tarallo 

(2018b, p.58), que afirma que o aparato analítico de sua pesquisa é sociolinguístico em 

concepção e orientação, mas a motivação teórica para o estudo das variáveis é proveniente do 



 

 

 

31 

 

modelo gerativo. Ao dizer que sua pesquisa é sociolinguística, Tarallo (2018b) reconhece que 

o uso linguístico é condicionado por fatores linguísticos e sociais. Por outro lado, quando fala 

em motivação teórica gerativista, o autor remete ao “parâmetro pro-drop”, reconhecendo que a 

identificação do referente é viabilizada pela morfologia verbal. Além disso, neste capítulo, 

buscou-se oferecer o conceito de tópico, adotado nesta pesquisa. Assim, a presente seção está 

subdividida em duas partes: “o parâmetro pro-drop no Português brasileiro” e “a categoria de 

tópico”.  

 

2.3.1 O parâmetro pro-drop no português brasileiro 
 

 O sujeito pronominal no português brasileiro vem progressivamente aumentando seus 

índices de preenchimento em todas as pessoas gramaticais. A mudança no paradigma dos 

pronomes pessoais, instanciada no período compreendido entre o final do século XIX e o 

decorrer do século XX, mediante o progressivo declínio no uso de formas desinenciais de 

número, bem como através da incorporação dos pronomes “você” e “a gente” como formas 

concorrentes para a segunda pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, tem servido de 

argumento em inúmeros trabalhos que buscam investigar os motivos para uma maior expressão 

dos pronomes sujeitos. Assim, a perda de contraste entre as pessoas gramaticais, decorrente da 

simplificação do paradigma flexional, justificaria uma queda no índice de apagamento do 

sujeito nos casos em que o sistema sofreu um “empobrecimento” do paradigma flexional 

(DUARTE, 2018a). No entanto, essa explicação não atende aos casos em que um maior 

preenchimento do sujeito se dá em pessoas gramaticais que conservam sua marca contrastiva.  

 A este respeito, Duarte (2018a) ancora-se na tese do paradigma funcionalmente rico de 

Roberts (1993) para acompanhar uma mudança no quadro dos pronomes pessoais do português 

brasileiro, que estaria, segundo ela, “mudando em direção a um sistema não pro-drop”. 

(DUARTE, 2018a, p.100). O parâmetro pro-drop fora desenvolvido por Chomsky (1981) e 

procura explicar a diferença entre as línguas no tocante à possibilidade de ocorrência de sujeito 

nulo. Assim, línguas com um sistema flexional rico licenciariam o pronome nulo, haja vista que 

as desinências de número permitiriam a rápida recuperação do sujeito.  

 Segundo Duarte (2018a, p.85), em relação ao parâmetro pro-drop, o português 

brasileiro teria partido de um paradigma formalmente rico, passado a “funcionalmente” rico e 

hoje teria se tornado funcionalmente pobre, dada sua incapacidade de licenciar e identificar o 

sujeito nulo em alguns contextos. Assim, a autora constatou que: 
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[...] o sistema pronominal que aparece nas peças analisadas evoluiu de um sistema 

com seis formas distintas, mais dois sincretismos – se considerarmos o que a tradição 

chama de segunda pessoa indireta (o senhor, a senhora e Vossa Mercê), formas de 

tratamento que se combinam com as formas verbais de terceira pessoa [...] – para um 

paradigma que apresenta quatro (e, às vezes, cinco) formas, graças à introdução de 

duas formas pronominais que acabam por se gramaticalizar como pronomes: o 

Sintagma Nominal a gente e a forma de tratamento Vossa Mercê > você , ambas 

combinando-se com verbos na terceira pessoa do singular. (DUARTE, 2018a, p.85-

86; ênfases da autora) 

 

 

 Essa redução de desinências contrativas acaba por dificultar a retomada do referente não 

expresso, uma vez que se perde o traço semântico, que distingue as pessoas do discurso, ficando 

apenas o traço sintático com um valor positivo e um valor negativo (GALVES, 2018). O traço 

sintático faz referência a ordem SV(O), que caracteriza as línguas não pro-drop. Assim, quando 

o sujeito estiver expresso em uma oração SV(O), ter-se-ia um traço sintático positivo. Por outro 

lado, uma oração do tipo SV(O) sem sujeito expresso configura traço sintático negativo.  

 Os dados de Duarte (2018a) confirmam que, durante o período em que vigorou um 

paradigma morfologicamente rico, o sujeito nulo foi a opção preferida pelos falantes. Tão logo 

entrou em vigor um paradigma pronominal de menor densidade morfológica, o sujeito nulo foi 

progressivamente sendo preterido pelos falantes, atingindo índices baixíssimos nos anos finais 

do século XX para todas as pessoas do discurso. De modo particular, os dados da pesquisa 

apontaram um percentual de apenas 18% de sujeitos nulos para a primeira pessoa (singular e 

plural) na peça teatral de 19928, muito embora a 1ª pessoa seja a única que conserva desinência 

de número exclusiva na maioria dos tempos verbais, se considerado um paradigma sem a 

introdução de a gente como forma concorrente para o plural. Nos dados de 1992, essas 

ocorrências de sujeitos nulos na 1ª pessoa se deram em orações independentes com verbos 

simples no presente ou no passado, geralmente precedidos de negação. Ainda segundo a autora, 

a simplificação do quadro flexional dificulta a identificação do referente, podendo até não o 

identificar.  

 Assim, Duarte (2018a) valida a tese do paradigma funcionalmente rico de Roberts 

(1993), entendendo que a redução do número de formas distintivas de pessoa pode 

comprometer definitivamente a riqueza funcional de um paradigma flexional no licenciamento 

e identificação do sujeito nulo. Por licenciamento do sujeito nulo, entenda-se a possibilidade de 

ocorrência de sujeito nulo, decorrente da recuperabilidade do referente pelo sistema flexional.   

                                                     
8 O corpus da pesquisa de Duarte (2018a) é constituído por peças teatrais de cunho eminentemente popular, escritas 

entre 1845 e 1992. 
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 Uma característica fundamental das línguas pro-drop é a recuperabilidade do sujeito 

nulo através da morfologia do verbo, sendo a expressão do sujeito recomendada apenas nos 

casos de ênfase, desambiguação ou contraste. Além disso, quando o referente é esperado, o 

sujeito nulo é favorecido. E o que faz um referente ser fortemente esperado é o fato de ele ser 

o sujeito de uma oração precedente (CALABRESE, 1986). 

 Para Lightfoot (1991), a fixação de um parâmetro depende do oferecimento de dados 

robustos, estruturalmente simples e que tal “robustez” é presumivelmente uma função de 

“saliência e frequência”. Em outras palavras, é preciso que as formas componentes do 

parâmetro sejam reconhecidas pelo falante e apresentem uma frequência de ocorrência. Assim, 

um maior índice de expressão do sujeito é um forte indicativo de que o sujeito nulo será um 

“fenômeno periférico” (DUARTE, 2018a, p.100), haja vista que a criança em processo de 

aquisição dificilmente encontrará na língua dados robustos que a levem a interpretar o sujeito 

nulo ou preenchido como formas opcionais de expressão do sujeito pronominal. Duarte (2018, 

p. 100) ainda acrescenta que a primeira pessoa é a que se encontra em mais adiantado estágio 

de migração para um sistema não pro-drop, sendo os casos de sujeitos nulos “resíduos de um 

paradigma que acabou por perder sua riqueza funcional”.  

 Duarte (2018b) destaca o refinamento conceitual pelo qual passou o parâmetro pro-

drop. Segundo a autora, a oposição binária entre línguas [+sujeito nulo] x línguas [- sujeito 

nulo], originalmente formulada por Chomsky (1981), se mostra inadequada, haja vista que não 

se trata de um parâmetro pro-drop, mas de “parâmetros pro-drop”, hierarquicamente dispostos, 

segundo a maior ou menor categorização que pode ser feita a partir do sistema flexional. Assim, 

em um primeiro estrato, determinar-se-ia se o sistema flexional licenciaria ou não o pro do 

sujeito (queda/apagamento). Em caso afirmativo, teríamos um primeiro parâmetro pro-drop. A 

flexão verbal pode, contudo, ser ou não referencial, fazendo emergir um segundo estrato do 

parâmetro. Em sendo referencial, a flexão pode ou não apresentar o traço [+ pessoa]. Em suma, 

a identificação dos “parâmetros pro-drop” se fundamenta no substrato informacional do 

sistema flexional.  

 Contudo, Duarte (2018b) demonstra que a centralização e o exclusivismo do estudo do 

parâmetro pro-drop junto ao sistema flexional é uma atitude equivocada, sobretudo por 

existirem línguas que não apresentam flexão verbal, mas que licenciam o sujeito nulo, conforme 

constatou Huang (1984). Diante disso, outras perspectivas teóricas se elevaram, buscando 

identificar as circunstâncias linguísticas que licenciam o sujeito nulo. Nessa linha, Jaeggli e 

Safir (1989) acreditam que a uniformidade morfológica do paradigma verbal é o elemento que 
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permite a ocorrência de sujeito nulo. Um paradigma uniforme é constituído por formas 

flexionadas (que podem identificar pessoa, número, modo e aspecto) ou apenas pelo radical. 

No primeiro caso, a identificação se daria pelo núcleo de concordância e, no segundo caso, 

através de um tópico discursivo, que remeteria ao sujeito nulo. No entanto, para Jaeggli e Safir 

(1989), um paradigma misto não licenciaria o pro-drop. De modo a acompanhar a evolução 

deste parâmetro, Roberts (1993) admite a ocorrência de sujeito nulo em um paradigma verbal 

misto, fundamentado em um licenciamento funcional, admitindo uma desinência zero e um 

sincretismo; fato que não contempla satisfatoriamente o recente paradigma verbal do português 

brasileiro popular, que apresenta um sincretismo muito maior, resultando numa oposição entre 

a 1ªpessoa do singular e a “não-1ª pessoa do singular” (CERQUEIRA, 2018, p.112).  

 Nessa linha, Duarte (2018b) afirma que o português brasileiro é uma “língua de sujeito 

nulo parcial”, fundamentada na classificação apresentada por Roberts e Holmberg (ROBERTS, 

Ian; HOLMBERG, A., 2010 apud DUARTE, 2018, p. 32), segundo a qual as línguas de sujeito 

nulo se dividiriam em: línguas de sujeito nulo consistente, como o italiano e o grego (com 

distinção de pessoas gramaticais e tempos verbais); línguas de sujeito nulo expletivo ou semi 

pro-drop, como o alemão, holandês e algumas línguas crioulas (que admitem nulos apenas em 

sentenças impessoais); línguas de sujeito nulo radical, como o chinês e o japonês (não apresenta 

qualquer marca de concordância e permite o sujeito nulo sob condições discursivas apropriadas) 

e línguas de sujeito nulo parcial, cujo rótulo parcial “pode envolver uma gama de características 

muito diversas entre as línguas que ele engloba”; como, por exemplo, hebraico, o russo e o 

português brasileiro (DUARTE, 2018b, p.32-33).  

 Para a autora, a gramaticalização das formas nominais vossa mercê e a gente acarretou 

uma simplificação no paradigma pronominal, que por sua vez refletiu-se numa simplificação 

no paradigma flexional. A apócope da desinência canônica de 2ª pessoa < -s > também 

contribuiu para a produção de mais sincretismos, ultrapassando o número de um sincretismo 

que um sistema funcionalmente rico comportaria (ROBERTS, 1993), implicando um maior 

preenchimento do sujeito, mesmo quando se constata a existência de marcas distintivas de 

pessoa e número. Esse conjunto de mudanças sediadas no paradigma verbal decorre de uma 

mudança a priori do paradigma pronominal. Assim, haveria uma implicação lógica entre essa 

perda de morfologia do verbo e um maior índice de presença do sujeito. No entanto, a redução 

do paradigma flexional é consequência da mudança no quadro pronominal, e não causa. Em 

outras palavras, usando uma linguagem laboviana, o encaixamento de uma mudança no 
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paradigma pronominal teria acarretado um conjunto de mudanças no paradigma verbal 

(LABOV, 2008).  

 Para a autora (DUARTE, 2018b, p,37), a classificação do PB como parcialmente pro-

drop é resultado de um enfraquecimento do pronome sujeito (que se comporta como “quase-

clítico”), decorrente da perda do caráter pronominal da flexão. De maneira que a identificação 

dos sujeitos nulos está subjugada à contemplação do contexto discursivo antecedente. Assim, 

o PB é uma língua orientada para discurso, uma vez que o paradigma flexional não assegura a 

identificação e particularização do sujeito. Segundo a pesquisadora, ao registrar pronomes 

sujeitos expressos em contextos referenciais em que o antecedente se encontre na oração matriz 

ou na encaixada, desempenhando a mesma função, ou em uma oração adjacente do período 

anterior, ou ainda quando esse antecedente se constitui como um tópico marcado; o PB 

apresenta um comportamento que “não se ajusta ao das línguas de sujeito nulo românicas” 

(DUARTE, 2018b, p.69). 

 Com referência aos índices de preenchimento dos sujeitos de 3ª pessoa, Duarte (2018, 

p.37) constatou que os sujeitos com os traços [+ humano / + específico] apresentam um índice 

de expressão maior do que aqueles com os traços [- humano/ - específico], atingindo “índices 

muito próximos dos sujeitos de 1ª e 2ª pessoas, todos com o traço inerentemente [+ humano/+ 

específico]”. Deste modo, embora não se possa afirmar que os traços [+humano/ + específico] 

determinem o preenchimento do sujeito, é possível percebê-los como um contexto favorável à 

expressão do sujeito, sobretudo quando a autora afirma que “caminham mais lentamente em 

direção ao preenchimento os sujeitos com o traço [- humano/ - específico]. Esse quadro 

diferenciado em relação ao traço semântico do referente também auxilia na categorização do 

PB como uma língua de sujeito nulo parcial. Contudo, não se trata de uma distribuição 

complementar, pois não se tem contextos de uso exclusivo, mas sim uma opcionalidade, que 

não é indiferente ao contexto discursivo e a sua capacidade de identificar o sujeito nulo. Essa 

opcionalidade caminha, contudo, para um favorecimento do preenchimento do sujeito. Assim, 

Duarte (2018b, p.51) considera que “a mudança paramétrica tenha sido efetivada e os sujeitos 

nulos atestados sejam residuais”. De nossa parte, concordamos com a autora no que se refere 

ao favorecimento da variante preenchimento do pronome sujeito, mas entendemos que o 

percentual de apagamento do sujeito encontrado em nossa pesquisa (35,9%) ainda é muito 

expressivo, não nos parecendo adequado o tratamento desta variante como um universo residual 

do parâmetro Pro-drop. A autora afirma que: 
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[...] em relação aos pronomes expressos, o PB revela um comportamento de sistemas 

como o inglês e o francês – nossos pronomes podem ter seu correferente na matriz ou 

ter um outro referente fora da sentença. No que diz respeito aos sujeitos nulos, nós 

nos comportamos como o chinês e o japonês – nossos nulos têm de ser identificados 

por um elemento com proeminência no discurso. Isso tem a ver com fato de o PB 

exibir um sistema de pronomes fracos correspondentes aos morfemas flexionais que 

já não identificam um sujeito nulo e à orientação para o discurso. Daí o 

comportamento peculiar do PB. (DUARTE, 2018b, p.51) 

 

 

 Tarallo ([1986] 2018a) busca iluminar a discussão acerca de uma suposta origem crioula 

do português brasileiro, defendida por Guy (1981), para quem o caráter diferencial do português 

brasileiro se deve não a mudanças historicamente motivadas a partir do latim, mas a um 

processo de crioulização do português, decorrente do contato de línguas crioulas africanas com 

o português em solo brasileiro. O próprio Tarallo (2018a) admite que mudanças no português 

brasileiro (doravante PB) poderiam ter advindo da crioulização do português em território 

brasileiro, mediante o contato entre o português e línguas africanas, evidenciado pela história 

social do Brasil. Contudo, Tarallo (2018a, p.30) qualifica as evidências linguísticas de Guy 

(1981) para a defesa de sua tese de descrioulização como “mais sugestivas do que decisivas”, 

sobretudo ao defender uma reversibilidade do PB para a língua-alvo: o português europeu 

(doravante PE). Para Tarallo (2018a, p.31-32, grifo do autor), o PB é uma língua mista, que 

“compartilha propriedades com línguas não relacionadas, quer crioulas ou não, e que está se 

distanciando do superestrato original: o PE”. Deste modo, Tarallo (2018a) avalia que o estudo 

das diferenças entre o PB e o PE tem mais a oferecer à pesquisa linguística do que a insistência 

em uma hipótese crioula do PB.  

 De acordo com Tarallo (2018a), o PB atualmente falado é marcado por dois fatos 

sintáticos que o distanciam do PE: os processos de relativização e de pronominalização. A 

contemplação das diferenças entre o PB e o PE nos ajudam a perceber que a variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular não configura um fato 

isolado e desconexo. O maior índice de preenchimento do pronome sujeito compõe um quadro 

maior de distinções entre essas duas variedades da língua portuguesa. Assim, a perda de 

densidade morfológica do verbo, o maior preenchimento do sujeito, uso de pronome resumptivo 

e fixação da ordem sintática SV(O) estão intimamente conectados, sendo válido conhecer um 

pouco desses processos. Neste sentido, Tarallo (2018a) afirma que três estratégias de 

relativização caracterizariam o PB na fala: pronome resumptivo, relativa cortadora e variante 

com lacuna. Tarallo (1983) investigou estratégias de relativização em PB na fala urbana 

paulista.  
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 Segundo o autor, o pronome resumptivo é a ocorrência de uma forma pronominal 

correferente com o sintagma nominal núcleo da relativa como, por exemplo: “Você acredita 

que um dia teve uma mulher que ela queria que a gente entrevistasse ela por interfone?” 

(TARALLO, 2018, p.34, exemplo 2 do autor). A variante com lacuna é outra estrutura possível 

para relativização. Como o próprio nome sugere, nesse tipo de cláusula relativa há uma lacuna 

na posição original do sintagma nominal correferente como em: “Tem as que (e)9 não estão 

nem aí, não é?” (TARALLO, 2018a, p.33, exemplo 1 do autor)”. Por usa vez, a relativa 

cortadora é o processo de relativização em que tanto o sintagma nominal relativizado, quanto a 

preposição que o rege estão ausentes. Tarallo apresenta o seguinte exemplo de relativa 

cortadora: “E um deles foi esse fulano aí, que eu nunca tive aula (e)” (TARALLO, 2018a, p.34, 

exemplo 5 do autor). Neste último exemplo, além do sintagma nominal “fulano” que não é 

expresso na relativa, também a preposição regente não se faz presente. O autor considera que o 

PB é um “dialeto” que se comporta diferentemente de outras línguas e dialetos românicos no 

que tange a regra pro-drop, dado que, na fala, o apagamento pode se dar em qualquer posição 

sintática. Além disso, O PB distingue-se por ser fortemente marcado pelo uso de pronomes 

resumptivos (GALVES 1983)10. 

 Deste modo, Tarallo (2018a) considera que, em PB falado, estaria havendo um uso 

variável no processo de referenciação de um sintagma nominal sujeito ou objeto, que não se 

daria apenas em cláusulas relativas, mas sim em qualquer oração, seja ela independente ou 

subordinada. Deste modo, a competição se daria entre a manutenção de um sintagma nominal 

ou apagamento (anáfora zero) de um elemento de referência. Neste ponto, encontra-se um 

elemento-chave para a mensuração das diferenças entre português brasileiro e europeu. 

 Segundo Tarallo (2018a), o PB apresenta índices elevados de preenchimento do sujeito 

e de objetos vazios. O autor exemplifica dizendo que a resposta brasileira à pergunta “Paulo 

viu Maria ontem?” seria “Sim, ele viu (e)” (TARALLO, 2018a, p.42). A mesma indagação 

provavelmente receberia uma outra resposta na variedade portuguesa (“Sim, (e) a viu”). O 

exemplo ajuda a perceber os caminhos diferentes tomados pelo PB e o PE. Enquanto o falante 

do PB sente a necessidade de preencher o sujeito, para que o referente seja identificado ao nível 

                                                     
9 (e) – Categoria vazia 
10 Vejamos essa diferença dialetal entre o PB e o PE em dois de seus exemplos (TARALLO, 2018a, p.43, grifo 

nosso): 

 PB  -  Os linguistas eles são chatos.  

 PE  -  Os Linguistas (e)* são chatos.  

 

* (e) Categoria vazia.  
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da oração, o falante do PE vê como desnecessário o preenchimento do sujeito, haja vista que 

sua identificação pode se dar a nível morfológico ou discursivo. Outra diferença entre o PB e o 

PE é o uso de pronome resumptivo. Enquanto, no PB, o pronome resumptivo é uma estratégia 

bastante produtiva, seu uso é condenado no PE, por ser interpretado como uma redundância 

pronominal. O autor exemplifica o uso de pronomes resumptivos no PB com “Os linguistas 

eles são chatos” (TARALLO 2018, p.43, grifo do autor).  

 Diante da constatação das diferenças entre o português brasileiro e o europeu em relação 

ao preenchimento/apagamento de sujeito e objeto, a pesquisa sociolinguística se propõe a 

identificar e compreender o comportamento diferenciado dessas duas variedades de português. 

Tarallo (2018a) recomenda que o pesquisador se volte para a própria língua, visto que a história 

interna de cada sistema explica sozinha a reestruturação pela qual a mesma passou. Por história 

interna, interpretamos a análise isolada de um sistema linguístico particular, sem a investigação 

liar-se ao estudo de outras línguas; reconhecendo, contudo, que, em cada língua, fatores de 

natureza linguística e extralinguística estão interagindo para novos formatos linguísticos, 

decorrentes do encaixamento de formas novas.  

 Segundo Galves (2018), há um empobrecimento crescente do sistema flexional no PB, 

tornando-o uma língua menos pro-drop do que o PE. Para a autora, os morfemas flexionais no 

PE funcionam com um pronome pleno, gerando um índice referencial para o termo vazio, 

através de uma regra de predicação. A perda de densidade morfológica do PB faz com que as 

desinências flexionais não gerem índice referencial, sendo sua interpretação arbitrária. Assim, 

o PB demandaria um preenchimento da função de sujeito. Diante disso, Tarallo (2018a) parece 

acertar ao instruir o linguista a buscar as respostas no próprio sistema linguístico investigado. 

O caminho percorrido pelo PB não é o mesmo tomado pelo PE, conforme evidencia Galves 

(2018). Há, em cada sistema linguístico, idiossincrasias que demandam uma investigação 

interna, buscando compreender a dinâmica de uma língua.   

 Em uma dessas investigações, Tarallo (2018a) identificou uma assimetria interna nas 

funções de sujeito e objeto, tanto no PB, quanto no PE. Isso significa que, em cada uma dessas 

variedades do português, ocorre uma distribuição desigual de sintagmas preenchidos e vazios 

na função de sujeito e objeto. O PB falado atesta um alto índice de preenchimento do sujeito, 

enquanto o objeto tende a ser marcado com categoria vazia. Já o PE, por apresentar uma 

morfologia rica, que viabiliza a recuperação do referente, apresenta elevado índice de 

apagamento do sujeito e preenchimento categórico do objeto, mediante o uso de clítico.  
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 Diante disso, o autor conclui que a diferença entre os dois dialetos (o autor se refere às 

variedades portuguesa e brasileira como dialetos) reside não em suas assimetrias internas, mas 

no fato de o preenchimento versus o apagamento das posições argumentais de sujeito e objeto 

direto serem “totalmente assimétricos” (TARALLO, 2018a, p. 50). Assim, quanto ao sujeito, o 

PB apresenta uma sintaxe mais rígida, mais orientada para a sentença, configuracionalmente 

introvertida, ao passo que a “sintaxe do PE é mais frouxa, mais orientada para o discurso e 

configuracionalmente extrovertida” (TARALLO, 2018a, p.42 - 48). Em outras palavras, a 

maior densidade morfológica do PE permite que o sujeito seja suprimido e a recuperação do 

referente se dê através do discurso. Ao afirmar que o PB apresenta uma sintaxe mais rígida e 

configuracionalmente introvertida, o autor apenas delimita o universo de recuperação do 

referente, não há atribuição valorativa dos dois sistemas linguísticos. Portanto, o PB define a 

oração como limite de recuperação do referente, ao passo que o PE opta por um resgate a nível 

do discurso.  

 Para Tarallo (2018a, p.50), a distância que separa o PB do PE é tão grande que seria 

necessário à variedade brasileira “virar pelo avesso e de ponta cabeça” para que se tornasse 

idêntico ao PE. Se tal identidade se processasse, os sujeitos deveriam voltar a ser nulos, 

recobrando suas “características pro-drop perdidas” (TARALLO, 2018a, p.50) e a gramática 

do PB deveria modificar sua configuração sintática, voltando-se para o discurso na busca da 

referência para o sujeito oracional, não para a sentença, como atualmente é feito. Em outras 

palavras, em uma frase como “Maria e eu fomos ao centro. Nós compramos um televisor”, a 

identificação do sujeito pronominal se volta para os limites da oração à qual pertence (Nós 

compramos um televisor), segundo a configuração sintática do português brasileiro atual.  

 Tarallo (2018b) sistematiza as 5 questões centrais do programa de pesquisa 

sociolinguística desenvolvido por Labov, Herzog e Weinreich (2006). O primeiro passo se 

refere a identificar restrições e fatores que condicionam uma mudança. Em seguida, busca-se 

perceber como determinada mudança está encaixada dentro do sistema linguístico e que outras 

alterações “não acidentais” do sistema precisaram se processar para recepcionar determinada 

mudança, pois, segundo Tarallo (2018b, p.59), “as mudanças acontecem em teias e ecoam umas 

nas outras”, formando um “eco sintático de um processo de mudança a outro – e que não 

necessariamente forma uma linha reta”. Uma outra etapa é observar como a mudança é avaliada 

pelos usuários da língua. Contudo, as mudanças linguísticas não se dão abruptamente, elas são 

contínuas e graduais. Logo, é possível acompanhar a transição de um estágio da língua a outro. 
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Por fim, é crucial o reconhecimento dos fatores que viabilizaram a implementação de uma 

mudança ou que a justificam. 

 Assim, buscando compreender os fatores associados ao maior preenchimento do 

pronome sujeito de 1ª pessoa do singular no falar fortalezense, procurou-se identificar os fatores 

condicionadores dessa variante. Depois, buscou-se reconhecer mudanças linguísticas 

associadas ao uso da variante inovadora (preenchimento do sujeito), ou seja, quais outras 

mudanças linguísticas se fizeram perceber para que o maior preenchimento do pronome sujeito 

fosse “encaixado” no sistema. Além disso, através do estudo em tempo aparente (LABOV, 

2008), foi possível acompanhar o desempenho da variante inovadora, mediante a percepção do 

índice de preenchimento dentre as faixas etárias testadas nesta pesquisa. Os resultados 

indicaram uma estabilidade no uso da variável, conforme será detalhado no capítulo de análise.   

 Labov (2008) ressalta que fatores linguísticos e sociais estão intimamente relacionados 

ao desenvolvimento da mudança linguística. Além disso, o autor acrescenta que a pesquisa com 

orientação sociolinguística preocupa-se com a origem e a propagação de uma dada mudança. 

De acordo com Tarallo (2018b), a propagação deve levar em conta condicionantes de natureza 

extralinguística, mas “a origem [...] somente pode ser apreciada no seu lado estritamente 

linguístico, isto é: no sentido de ser o sistema retratado de tal maneira a responder às questões 

referentes às restrições e ao encaixamento linguístico” (TARALLO, 2018b, p.58).  

 A redução nos percentuais de preenchimento de objetos diretos e sintagmas 

preposicionais é acompanhada pelo aumento no índice de preenchimento do sujeito. Segundo 

Tarallo (2018b, p.65), isso sugere que “a perda de referência pronominal faz com que o sistema 

se rearranje, marcando outros argumentos sentenciais mais frequentes”. O estudo diacrônico 

desenvolvido por Tarallo (2018b, p.66) sobre o português brasileiro reflete uma inversão 

hierárquica no que se refere à expressão de sintagmas pronominais, conforme ilustrado a seguir: 

 

 Sintagmas Preposicionais11 -  Objetos Diretos – Sujeitos (Dados de 1725) 

 Sujeitos -  Sintagmas Preposicionais   - Objetos Diretos (Dados de 1981) 

 

 Assim, os dados de 1725 apontaram uma maior expressão dos sintagmas preposicionais 

e um baixo índice de expressão do sujeito. Já os dados de 1981 manifestaram uma maior 

expressão do sujeito e um baixo índice de expressão do objeto. Esse maior preenchimento do 

sujeito está associado a outras mudanças linguísticas, como, por exemplo, a simplificação no 

                                                     
11 Sintagmas preposicionais referem-se a objetos indiretos, oblíquos e genitivos.  
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quadro flexional (CERQUEIRA, 2018; GALVES, 2018). Para o autor, o crescimento dos 

sujeitos lexicais é um indicativo de que o português brasileiro estaria em um período de 

transição de língua pro-drop para não pro-drop, ou seja, vivenciando uma “mudança 

paramétrica” (TARALLO, 2018b, p.71). Ainda de acordo com Tarallo (2018b), uma língua 

pro-drop apresenta duas propriedades fundamentais: a possibilidade de sujeitos nulos e a 

inversão do sujeito na sentença. Desse modo, levando em conta um crescimento de sujeitos 

lexicais no PB, a mudança paramétrica supracitada deveria comportar um “enrijecimento no 

padrão canônico de ordem de palavras em direção a SV12”. Algumas pesquisas (BERLINCK, 

1988, por exemplo) confirmaram esse favorecimento da ordem SV no português brasileiro, 

como forma de facilitar a identificação dos papéis temáticos dos sintagmas nominais próximos 

ao verbo, bem como constataram que o maior preenchimento do sujeito foi acompanhado do 

crescimento na frequência de objetos nulos.   

 Essa mudança do PB, que estaria perdendo o status de língua pro-drop, desencadeou 

uma série de mudanças, buscando conformar o sistema linguístico a um novo estágio da língua. 

Dentre tais mudanças, o enrijecimento da ordem canônica SV(O)13, atestado nas sentenças 

declarativas, deveria nivelar todos os tipos de estruturas da língua, “assim ecoando o mesmo 

padrão para o sistema como um todo” (TARALLO, 2018b, p.77). Esse decréscimo na ordem 

VS também foi confirmado nos dados de Duarte (2018a). 

 Em Cerqueira (2018), a mudança no paradigma pronominal do português brasileiro é 

contemplada sob nova perspectiva, destacando-se que as mudanças empreendidas no quadro 

pronominal foram gradativas. Em um primeiro momento, uma distinção de pessoa e número se 

fazia perceber, mediante a existência de elementos mórficos específicos para cada pessoa. Esse 

quadro se mostrava conveniente, mas começou a sofrer alterações, que se iniciaram, segundo o 

autor, com o uso da forma gramaticalizada você/vocês na categoria dos pronomes pessoais, 

substituindo a forma canônica de 2ª pessoa do singular e do plural. Assim, ao invés de usar a 

forma canônica de 2ª pessoa do singular como em “Tu foste à praia”, que apresenta desinência 

número-pessoal específica, preferiu-se utilizar a forma “você”, gramaticalizada como pronome 

pessoal de 2ª pessoa do singular. Assim, “Tu foste à praia” virou “Você foi à praia”. No entanto, 

a forma verbal “foi” não é específica da 2ª pessoa do singular, uma vez que essa forma verbal 

é originalmente a forma verbal usada na 3ª pessoa do singular como, por exemplo, em “João 

foi à praia”.  

                                                     
12 SV : Ordem sujeito – verbo.  
13 SV(O) – Ordem sujeito – verbo  - objeto. Aqui se tem uma outra consequência dessa mudança no parâmetro 

pro-drop, notadamente a tendência de marcação do objeto direto nulo.  
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 Desse modo, criou-se um sincretismo formal, onde antes havia distinção. O sincretismo 

é uma identidade formal entre as distintas pessoas do discurso, como vimos há pouco. Para 

Cerqueira (2018), o foco desse processo de mudança se situa no elemento de concordância, que 

teria sido fortemente afetado pelo processo modificativo pelo qual o sistema pronominal 

brasileiro tem passado. Para Chomsky (1981), o elemento de concordância contempla o 

conjunto dos traços pessoa, número e gênero, comuns ao sistema de concordância de sujeito e 

de objeto. Assim, Cerqueira (2018) procura mostrar que um maior índice de preenchimento do 

sujeito decorre desse processo gradativo, que se inicia com uma dificuldade de identificação da 

pessoa do discurso e, em um estágio mais avançado da mudança, refletirá uma impossibilidade 

de diferenciação de número. O autor afirma que “essa nova situação em que a exuberância 

morfológica do paradigma verbal murchou [...] vai apresentar repercussão no âmbito do sujeito 

nulo” (CERQUEIRA, 2018, p.109). Para o autor, essa riqueza morfológica perdida licenciava 

a não lexicalização do sujeito, ou seja, “o fenômeno pro-drop” (CERQUEIRA, 2018, p. 109). 

Como se percebe, o autor chama de lexicalização do sujeito o preenchimento da forma 

pronominal subjetiva. Além disso, o autor adota pressupostos de Roberts (1993), ao considerar 

que o paradigma verbal com distinção de pessoa e número configura uma riqueza morfológica.  

 Assim, o paradigma composto pelas 6 formas canônicas distintas, sofre uma primeira 

alteração, sendo representado da seguinte forma: eu canto; você canta; ele canta; nós 

cantamos; vocês cantam; eles cantam. Apenas a 1ª pessoa do singular e do plural conservam 

formas específicas associadas à pessoa e número. O autor destaca que embora ocorra um 

sincretismo entre as formas de 2ª e 3ª pessoa, tanto no singular, quanto no plural, ainda é 

possível a distinção de número, apesar de não mais se reconhecerem as pessoas do discurso, 

através da morfologia do verbo. Ainda de acordo com o pesquisador, o português brasileiro 

teria partido de um núcleo de concordância formalmente rico, que apresentava uma saliência 

mórfica para cada pessoa (6 formas distintivas) e, decorrida essa primeira mudança no 

paradigma pronominal, essa riqueza formal fora perdida, mediante uma perda morfológica no 

núcleo flexional. 

 Roberts (1993) divide a riqueza do sistema de concordância em duas categorias: 

formalmente rico e funcionalmente rico. O sistema de concordância formalmente rico apresenta 

uma forma desinencial específica para cada pessoa gramatical como, por exemplo: Eu canto, tu 

cantas, ele canta(Ø), nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Para ter um sistema de 

concordância funcionalmente rico, uma língua precisa conservar afixos distintivos para a 

concordância de pessoa, admitindo um sincretismo e uma terminação zero. O autor não 
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exemplifica o paradigma funcionalmente rico ao longo do texto. Contudo, diante da 

caracterização do sistema de concordância funcionalmente rico, criamos o seguinte paradigma 

verbal exemplificativo: eu canto, tu canta Ø, ele canta Ø, nós cantamos, vós cantais, eles 

cantam. Pelo exemplo, teríamos uma identidade formal (sincretismo) entre a 2ª e a 3ª pessoas 

do singular, segundo o autor. Para Roberts (2018), o paradigma funcionalmente rico comporta 

um sincretismo e uma forma zero. No nosso exemplo, identificamos apenas um sincretismo, 

resultante da perda da desinência de 2ª pessoa do singular. Entretanto, percebe-se que o quadro 

pronominal construído com a adição das formas pronominais você/vocês fez surgir dois 

sincretismos, um no singular (você canta/ele canta) e outro no plural (vocês cantam/eles 

cantam), caracterizando um empobrecimento funcional do núcleo de concordância, segundo o 

autor. O licenciamento de pro-drop decorreria de duas condições, segundo Roberts (1993): o 

licenciamento formal e a identificação do conteúdo referencial.  

 O licenciamento formal diz respeito a um conjunto de condições que devem ser 

atendidas para que um apagamento seja adotado como, por exemplo, se a posição do pro 

(apagamento) dentro da sentença é marcada para “caso”, ou seja, se o termo apagado está sob 

regência ou sob concordância de um especificador ou núcleo. Em nossa pesquisa, encontramos 

a marcação de caso nominativo, uma vez que o objeto de estudo se refere à categoria dos 

pronomes sujeitos. Este fato possibilitaria um maior apagamento do sujeito, contrariando o alto 

índice de preenchimento do sujeito identificado nos dados. Assim, o alto percentual de 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular decorreria de uma dificuldade de 

identificação do conteúdo referencial. Essa dificuldade, por sua vez, advém de um progressivo 

processo de perda morfológica do verbo, que teria dificultado a distinção de pessoa e número, 

sobretudo em tempos verbais em que se verifique identidade formal entre a 1ª e a 3ª pessoas do 

singular.  

 Ainda de acordo com o autor, o caso nominativo no PB requer uma concordância de 

especificador e núcleo, realizada através da existência de afixos morfológicos distintos para 

diferenciação de pessoa, tolerando apenas um sincretismo, que poderia ser dissolvido através 

do preenchimento do sujeito em uma das formas idênticas. Na medida em que o paradigma 

verbal ganha mais formas idênticas, a língua exige um maior preenchimento do sujeito, 

restabelecendo, assim, o contraste entre as pessoas do discurso, através da distinção entre o 

sujeito expresso e o nulo.  

 Cerqueira (2018, p.112) ressalta que, dadas as mudanças pelas quais o PB passou no 

paradigma pronominal como, por exemplo, o uso de “você” e “vocês” como formas 
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pronominais; o sujeito nulo apresenta uma ocorrência bastante rara. O autor ilustra o segundo 

estágio dessa evolução ocorrida no sistema pronominal brasileiro com os paradigmas verbais 

do pretérito imperfeito do indicativo, do presente e do imperfeito do subjuntivo. Nesses tempos 

verbais, apenas a 1ª pessoa do plural conserva uma marca morfológica específica de pessoa (-

mos). Nas demais pessoas, “as marcas de identificação de pessoa desapareceram” 

(CERQUEIRA, 2018, p.112). Vejamos o paradigma verbal apresentado pelo autor para esses 

três tempos verbais (As 6 pessoas gramaticais serão indicadas pela letra P seguida do número 

correspondente à pessoa): 

 

 Pretérito imperfeito do indicativo: P1- cantava; P2-  cantava; P3- cantava; P4- 

cantávamos; P5- cantavam; P6- cantavam; 

 Presente do subjuntivo: P1- cante; P2-  cante; P3- cante; P4- cantemos; P5- cantem; 

P6- cantem; 

 Imperfeito do subjuntivo: P1- cantasse; P2-cantasse; P3- cantasse; P4- 

cantássemos; P5- cantassem; P6- cantassem; 

 

 Ainda de acordo com o pesquisador, após a perda da distinção de pessoa, o núcleo de 

concordância está perdendo a sua capacidade de identificação de número. O autor apresenta o 

seguinte paradigma pronominal para o presente do indicativo: eu canto; você canta; ele canta, 

a gente canta; vocês cantam; o pessoal canta.14 Nesse quadro, a 1ª pessoa do singular apresenta 

saliência morfológica que permite a identificação de pessoa e número (cant-o). Entendemos 

como “saliência morfológica”, a existência de desinências específicas que delimitem pessoa e 

número. No paradigma verbal apresentado acima, percebe-se que a desinência “o” aponta 

diretamente para 1ª pessoa do singular, não dificultando a identificação do referente. Quanto à 

2ª pessoa do plural, o autor afirma que a concordância quase não se verifica entre falantes com 

baixa escolaridade. Assim, segundo Cerqueira (2018, p.112-113), a distinção mórfica no 

português brasileiro “passa a ser dual: tem-se a pessoa P1 em oposição às demais”.  

 Para o autor, o maior preenchimento do sujeito no PB está relacionado ao 

enfraquecimento do núcleo de concordância, que não seria mais capaz de assegurar a 

identificação do valor de referência, haja vista que o fenômeno pro-drop demanda um 

                                                     
14 Cerqueira (2018, p.112) não justifica a ausência do pronome nós como forma variante para a 1ª pessoa do plural. 

O autor destaca apenas que “A concordância relativa à P5 quase não se verifica na fala de pessoas de pouca 

escolaridade, e compete com a discordância na fala (formal ou informal) em todo o espectro social dos falantes do 

PB”. 
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licenciamento formal, decorrente da presença de afixos que individualizem o referente. Ainda 

segundo o pesquisador, essa incapacidade de reconhecer o referente se manifesta “mesmo nos 

casos em que o morfema de pessoa (e.g., na forma cant-o, cant-ei) está presente e poderia 

identificar o pro – sujeito” (CERQUEIRA, 2018, p.113, grifo do autor). Assim, o autor 

reconhece que mesmo quando existe morfologia específica de pessoa e número um maior 

preenchimento do sujeito se faz necessário. Diante disso, algumas perguntas se impõem: se 

existe morfologia verbal assegurando a identificação do referente, por que estaria ocorrendo 

um maior preenchimento do sujeito? Seria razoável acreditar que mesmo com desinência 

específica de pessoa e número, a identificação do referente não seria assegurada, ou este maior 

preenchimento do pronome sujeito resulta não apenas de um condicionamento formal? Na 

presente pesquisa, acredita-se que o maior preenchimento do pronome sujeito decorre de 

condicionamentos linguísticos e sociais (LABOV, 2008), que serão detalhados na seção de 

análise.  

 No século XIX, concentram-se diversas mudanças ocorridas no PB falado, fazendo com 

que o mesmo obtivesse a configuração atual. Tais mudanças são de natureza bastante 

diversificada. Há mudanças morfológicas como, por exemplo, a perda de densidade do verbo e 

o surgimento de novas formas pronominais (Você; a gente). Há também uma mudança sintática, 

materializada em uma tendência de fixação da ordem SV(O). Todas essas mudanças estão 

conectadas e constituem mecanismos linguísticos que asseguram a identificação do referente.  

 Segundo Galves (2018, p.301-302), tais mudanças seriam manifestações superficiais 

inter-relacionadas de uma mudança profunda na gramática da língua, tendo em vista “a 

existência de fenômenos que a gramática anterior não podia gerar”. Assim, a dinâmica 

linguística requer que mudanças sejam feitas na língua de modo a acolher uma nova realidade 

linguística, ou seja, o “encaixamento” de uma nova forma linguística produz alterações na 

língua, assegurando a otimização de sua gramática. Dentre tais fenômenos, poderíamos elencar: 

a mudança no quadro pronominal, mediante a incorporação de novas formas pronominais, a 

fixação da ordem SV(O), o preenchimento pronominal, a interpretação de 3ª pessoa com valor 

indeterminado, um aumento no índice de objeto nulo, dentre outras. Para a autora, essas 

mudanças superficiais indicam, sem dúvida, uma “mudança qualitativa de gramática”, ou seja, 

não se trata apenas de um uso variável que estaria por gerar uma mudança pontual numa esfera 

da gramática, mas sim um reflexo quantitativo de que uma nova gramática estaria sendo 

produzida. A pesquisadora defende que o epicentro desse conjunto de mudanças é o 

enfraquecimento dos morfemas de concordância. Dentro desse contexto, o maior 
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preenchimento do pronome sujeito e a fixação da ordem canônica SV(O) são exemplos de 

mudanças superficiais decorrentes de uma perda da capacidade de identificação do referente 

através da morfologia verbal. Assim, tendo em vista que o núcleo pronominal do sistema 

flexional se acha comprometido por uma perda de densidade do verbo, a gramática da língua 

torna mais acessível esse referente através do preenchimento do pronome sujeito e de sua 

fixação na posição inicial, muito embora inversões sintáticas ainda sejam produtivas no 

português brasileiro.  

 Galves (2018) parece concordar com o posicionamento de Tarallo (2018), para quem a 

teoria dos Princípios e Parâmetros e a teoria laboviana são complementares, não antagônicas, 

como poder-se-ia pensar. Para a teoria dos Princípios e Parâmetros, “o conjunto de fenômenos 

atestando uma mudança deve ser explicado por uma só causa profunda” (GALVES, 2018, 

p.308). Tais fenômenos seriam reflexo do encaixamento da mudança dentro do sistema 

linguístico. Ainda de acordo com a pesquisadora, a distinção entre as duas teorias está no grau 

de abstração nas representações, mas ambas procuram compreender o comportamento 

evolutivo da língua.  

 Deste modo, Galves (2018, p.308) acredita que o PB tenha sofrido um enfraquecimento 

no elemento de concordância, uma vez que se perdeu a distinção de pessoa no paradigma verbal. 

Assim, não mais existe a distinção entre 1ª, 2ª e 3ª pessoas, “mas somente uma oposição binária, 

pessoa (1ª) / não pessoa (3ª), articulada a uma oposição singular/plural”. Esse novo quadro 

espelha uma concordância fraca morfologicamente, haja vista a redução da morfologia do 

verbo, e semanticamente, tendo em vista que a 3ª pessoa admite uma interpretação 

indeterminada. Esse enfraquecimento do sistema flexional promoveu uma reorganização da 

oração, fazendo o sujeito ocupar uma posição sintática mais baixa dentro da sentença, se 

comparado ao sujeito de uma língua de concordância forte. A autora (GALVES, 2018, p.311) 

afirma que “numa língua de concordância forte, o sujeito, no sentido tradicional, recebe o 

nominativo na posição de especificador de AGR [...]”. Portanto, a morfologia do sistema 

flexional licenciaria o pro-drop, quando se verificar uma concordância forte e favoreceria o 

preenchimento do sujeito nos casos em que a identificação deste se achar prejudicada. Galves 

(2018, p.314) ainda problematiza sobre o caráter gradativo desse conjunto de mudanças que 

afetou o sistema de concordância do PB. Para a autora, parece razoável acreditar que essas 

mudanças não se realizaram de maneira regular em toda a sociedade, “podendo ter se originado 

em certas camadas sociais e se expandido pouco a pouco”.  Isso justificaria o fato de algumas 

mudanças superficiais só terem se consolidado ao longo do século XX, além de advogar, 
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tacitamente, em favor da pesquisa sociolinguística, mediante a consideração do componente 

extralinguístico no percurso de mudanças no PB.  

 Segundo Roberts (2018), pesquisas recentes têm demonstrado a relevância de análises 

quantitativas dos dados oriundos de estudos que seguem a orientação teórica dos Princípios e 

Parâmetros.15 Ainda de acordo com o autor, “o campo da sintaxe Diacrônica tem, assim, se 

desenvolvido rapidamente, combinando análises teóricas abstratas ao uso de técnicas 

quantitativas a fim de ganhar novos insights acerca da natureza da mudança linguística” 

(ROBERTS, 2018, p.318). Deste modo, assim como Galves (2018), Duarte (1999, 2003, 2018) 

e Kato e Tarallo (1989, 2018a), Roberts (2018) também reconhece a complementaridade entre 

a pesquisa sociolinguística e quadro teórico dos Princípios e Parâmetros, visto que interpreta 

como importantes as contribuições advindas de análises quantitativas dos dados, tendo em vista 

que a mudança linguística se apresenta como um universo complexo, cuja compreensão 

demanda um olhar sob múltiplas perspectivas. Notadamente, a pesquisa sociolinguística 

adquire, assim, um maior relevo, pois traduz em números os direcionamentos que a língua tem 

tomado e permite acompanhar o fenômeno da mudança em seu percurso através do tempo.  

 Nos últimos 100 anos, o PB vem passando por “mudanças profundas e surpreendentes”, 

que fazem com que essa língua seja um rico material de análise, tendo em vista que alguns 

fenômenos verificados no PB se apresentam como casos de mudança em progresso 

(ROBERTS, 2018, p. 318 - 319). O autor considera que o parâmetro do sujeito nulo é o ponto 

que tem recebido mais atenção nas pesquisas sobre a perspectiva da teoria dos Princípios e 

Parâmetros. O pesquisador acrescenta que a grande maioria dos trabalhos sobre o parâmetro 

sujeito nulo atribui o licenciamento de sujeitos nulos à riqueza da flexão verbal. Contudo, “não 

é tão simples estabelecer a conexão entre a morfologia verbal e a presença de sujeitos nulos, de 

forma a dar conta de todas as línguas conhecidas – tanto as que permitem sujeito nulo quanto 

as que não o permitem” (ROBERTS, 2018, p.320). Tal dificuldade decorre do fato de algumas 

línguas não apresentarem flexões verbais, como as línguas orientais, mas, mesmo assim, 

licenciarem o sujeito nulo (HUANG, 1984). Outras línguas, contudo, apresentam uma 

morfologia rica dentro do paradigma verbal, mas não permitem sujeitos nulos como, por 

exemplo, as línguas germânicas (JAEGLI; SAFIR, 1989). 

 Roberts (2018, p.321 – 322, ênfase do autor) afirma que “o PB depende inteiramente da 

concordância verbal ‘rica’ para licenciar os sujeitos nulos, e esse sistema está em erosão”. Para 

o autor, alterações da morfologia do verbo não teriam se dado por mudanças fonológicas. Ao 

                                                     
15 Roberts destaca os trabalhos de Kroch (1989) e Santorini (1990).  



 

 

 

48 

 

invés disso, o PB estaria passando por uma reorganização do seu sistema pronominal, 

refletindo-se em um conjunto de mudanças superficiais na estrutura da sentença, destacando-

se, dentre tais mudanças, um maior índice de preenchimento do sujeito pronominal.  

 Para Cyrino e Morais (2018), a variação inter e intralinguística não é aleatória, mas sim 

uma manifestação prevista dentro do sistema linguístico. Assim como Duarte (2018) e Galves 

(2018), as autoras reconhecem o grande interesse dos pesquisadores pelo estudo do parâmetro 

do sujeito nulo no PB. Segundo essas pesquisadoras, “a postulação de um parâmetro tem 

primeiramente motivação na dimensão sincrônica [...]” (CYRINO; MORAIS, 2018, p.20). 

Assim, ter-se-ia o reconhecimento de um parâmetro quando se identificasse a ocorrência de 

formas concorrentes em determinados contextos linguísticos. Para o advento dessa 

concorrência, as pesquisadoras elencam duas hipóteses, ambas em consonância com a ideia de 

que é no período de aquisição da linguagem que a mudança paramétrica se efetiva. De acordo 

com a primeira hipótese, a criança não encontra nos dados de entrada evidências suficientes 

para fixação de uma determinada propriedade em sua língua. A outra hipótese atribui a mudança 

paramétrica à “inter-relação de fatores acidentais, entre os quais incluem-se os de natureza 

social e histórica e das restrições impostas pela gramática universal” (CYRINO; MORAIS, 

2018, p.20).  

 Neste sentido, compreendemos que, no decorrer de toda mudança linguística, existe uma 

interação de diferentes forças, algumas delas não circunscritas ao âmbito estritamente 

linguístico, mas igualmente importantes para a compreensão desse processo de mudança. O uso 

da expressão “fatores acidentais” parece ensejar uma desvalorização do componente social e 

histórico por parte da Teoria dos Princípios e Parâmetros, diferentemente da percepção da 

Sociolinguística Variacionista, que se volta para o uso que os diferentes segmentos da sociedade 

fazem da língua, em busca de compreender a dinâmica dos sistemas linguísticos (LABOV, 

WEINREICH; HERZOG, 2006). 

 Dessa forma, assim como Galves (2018) e Tarallo (1989, 2018), Cyrino e Morais (2018) 

também reconhecem que há uma complementariedade entre a perspectiva teórica paramétrica, 

desenvolvida por Noam Chomsky, e a Sociolinguística Variacionista. Para Cyrino e Morais 

(2018, p.24), “a empreitada gerativista ganha em nossos meios acadêmicos contornos muito 

particulares, uma vez que os pesquisadores adquirem uma profunda conscientização: uma 

abordagem formal da Sintaxe Diacrônica não poderia ser feita sem um olhar atento à realidade 

brasileira [...]”. Esse voltar-se para a língua efetivamente em uso, sobretudo por pesquisadores 

gerativistas brasileiros, reconhecendo a relevância dos corpora de língua culta e popular como 
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“um precioso material de língua falada” (CYRINO; MORAIS, 2018, p.24), resultou de um 

processo de “conscientização profunda” do pressuposto teórico gerativista. Isso implica um 

reconhecimento tácito de uma limitação de uma abordagem puramente abstrata para a análise 

do processo de variação e mudança linguística, abordagem esta que seria “inconsciente” ou 

“superficial”, visto que é somente quando se volta para a língua em uso (objeto de estudo da 

Sociolinguística Variacionista) que os pesquisadores gerativistas tomam consciência da 

complexidade de fatores que incidem sobre a língua.  

 Para as autoras, o surgimento de um parâmetro ou a ampliação do cenário linguístico 

sofre influência do processo de escolarização, pois as gramáticas internalizadas nos ambientes 

familiares e sociais distintos chegam aos bancos escolares e são confrontadas ao ensino formal, 

fazendo com que os falantes se tornem “diglóssicos”. Cyrino e Morais (2018, p.25) afirmam 

que “a gramática-núcleo adquirida na primeira infância incorpora aos poucos uma periferia 

marcada, ou mesmo outros sistemas gramaticais, criando uma situação de competição de 

gramáticas, que não está restrita à mente do falante, mas se implementa na comunidade de fala”. 

Assim, é na interação social que são estabelecidos os limites da língua, que, longe de serem 

lineares e definidos, são adaptáveis às novas realidades.  

 O conjunto de trabalhos resenhados na seção “O parâmetro pro-drop no português 

brasileiro” reconhece que o português brasileiro passa por mudanças estruturais, que se 

manifestam na morfologia e na sintaxe. No que se refere à morfologia, identifica-se uma perda 

de densidade verbal, que acaba por comprometer a identificação do referente. Esse 

comprometimento decorre da existência de identidade formal entre as diversas pessoas do 

discurso em alguns paradigmas verbais. Assim, se pensarmos no paradigma verbal “eu cantava, 

você cantava, ele cantava, a gente cantava, vocês cantava(m) e eles cantavam”, percebe-se que 

a morfologia do verbo não dispõe de recursos que assegurem a identificação do referente, 

mediante a delimitação de pessoa e número. Neste caso, a identificação do referente requer o 

preenchimento da forma pronominal. Deste modo, verifica-se que o paradigma verbal mudou, 

perdendo densidade morfológica. Essa mudança, demanda um rearranjo do sistema linguístico, 

buscando assegurar a identificação do referente. O maior preenchimento do sujeito e a fixação 

da ordem SV(O) são alguns dos recursos de que a língua dispõe para garantir a identificação de 

pessoa e número. Além disso, as pesquisas apresentadas comprovam que é possível conciliar 

perspectivas teóricas na investigação de um objeto linguístico. Vimos que o português brasileiro 

apresenta um comportamento diferente de outras línguas pro-drop, conceito desenvolvido por 

Chomsky (1981). Do mesmo modo, vimos que a dinâmica da língua é sensível a fatores de 
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ordem social. Portanto, a ideia que subjaz a todos os trabalhos apresentados nessa seção é que 

o pesquisador deve construir seu objeto a partir de uma problematização de um fenômeno 

linguístico, mas precisa se voltar para a língua em uso, para tomar consciência da dinâmica 

linguística, tendo em vista que a variação e as mudanças linguísticas são condicionadas por 

fatores linguísticos e sociais; conforme entendia Tarallo (2018a). Assim, a teoria dos Princípios 

e Parâmetros é reinventada em solo brasileiro, tornando-se consciente do papel da sociedade na 

configuração da língua. 

 Portanto, o português brasileiro passou por uma mudança no paradigma flexional do 

verbo, mediante uma perda de morfologia. Essa perda de morfologia do verbo constituiu uma 

nova realidade linguística a ser “encaixada” na língua. Dentre seus efeitos, a perda de 

morfologia verbal comprometeu a identificação do referente, exigindo medidas compensatórias 

da língua para que a identificação do referente fosse assegurada. Entre tais medidas, um maior 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular se fez perceber. Diante disso, o 

maior preenchimento do pronome sujeito é um importante recurso linguístico para garantir a 

identificação do referente.  

  

2.4 A categoria de Tópico 

 

 A palavra tópico se origina no grego topikos e faz referência a “lugar”. O conceito de 

tópico pode ser dado sob diferentes perspectivas. Segundo Neveu (2008, p.293), a noção de 

tópico pode fundar-se em uma perspectiva informacional ou cognitiva. De acordo com a ótica 

informacional, haveria a oposição entre a informação dada e a nova, ou seja, o tópico seria a 

informação já conhecida ou uma “entidade” a partir da qual se diz algo. Por sua vez, a 

perspectiva cognitiva define o tópico como a informação que constitui o centro da atenção do 

enunciador. Os primeiros estudos sobre tópico remontam ao Círculo Linguístico de Praga, 

notadamente nos estudos sobre a perspectiva funcional da sentença, em que figuram os 

conceitos de tema e rema. Tema seria a informação dada ou pressuposta, enquanto o rema faria 

referência à informação nova. Segundo Guinsburg (1978, p.28), “a concepção funcional 

permite conhecer as conexões das diferentes formas sintagmáticas [...] e, portanto, sua 

solidariedade e concentração”. A necessidade de um olhar mais amplo para que se compreenda 

o conceito de tópico parece ser a tônica dessa afirmação. É mister, como veremos, ultrapassar 

os limites sintáticos e voltar-se para o discurso, percebendo as conexões que se estabelecem na 

dinâmica comunicativa.   
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 Para Pezatti (2009, p.184), o conceito de tópico é um dos mais “controversos na 

literatura linguística: ora é tratado como informação dada, ora como sujeito, ora como tema e 

até mesmo como foco”. De acordo a autora, o tópico desempenha um papel funcional de definir 

os limites da predicação, anunciando o tema do discurso e apontando o centro de atenção. Neste 

sentido, o tópico é uma noção discursiva, não podendo ficar delimitado ao sujeito, que se acha 

circunscrito à estrutura da sentença.   

 Em estudos sobre as construções tópicas encontradas na gramática das comunidades 

rurais afro-brasileiras, Araújo (2009, p.232) afirma que, sintaticamente, o tópico é um sintagma 

nominal, lexical ou pronominal que geralmente se acha deslocado à esquerda e situado na 

camada externa da oração, ou seja, na camada discursiva. Essa afirmação pressupõe a 

estruturação da oração em 3 camadas, sendo elas: a flexional, a lexical e a discursiva. Do ponto 

de vista informacional, o tópico é considerado um direcionamento do discurso, sinalizando “que 

o falante pressupõe ser esse constituinte uma informação conhecida pelo ouvinte” (ARAÚJO, 

2009, p.233). Além disso, a autora destaca que o tópico também desempenha a função de 

orientar o ouvinte para a construção do significado, estabelecendo relações com outras 

informações, na sentença, no texto ou na situação comunicativa. Assim, para Araújo (2009, 

p.233), “a noção de tópico só pode ser propriamente definida em termos de relações entre uma 

sentença e o contexto em que ela ocorre”. 

 Um estudo bastante abrangente sobre tópico foi realizado por Pontes (1986). A autora 

faz uma síntese das diversas perspectivas conceituais relacionadas a tópico. Por essa razão, 

dedicaremos maior atenção ao texto dessa pesquisadora.  De acordo com Pontes (1986), não há 

um conceito único sobre tópico entre os linguistas e é bastante frequente a associação do 

conceito de tópico ao de sujeito. Ambos costumam fazer referência a “aquilo sobre o qual se 

declara alguma coisa”. De todo modo, embora se verifique uma correlação entre esses 

conceitos, não se pode categorizar o tópico segundo um critério sintático, haja vista que é dentro 

das situações comunicativas que a topicalização é engendrada. Para a autora, a ocorrência de 

construções tópicas, em que o tópico é seguido de um comentário expresso por uma oração 

inteira, evidencia a independência deste elemento discursivo. Como exemplo, a autora 

apresenta a sentença “Aquelas árvores os troncos são altos” (PONTES, 1986, p.177, grifo meu), 

em que o comentário ao tópico “aquelas árvores” é uma oração com sujeito, verbo de ligação e 

predicativo. Nos dados dessa pesquisa também se encontram diversas ocorrências de tópico 

seguido de comentário constituído por oração completa, conforme se observa em:  
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(7) “filme assim eu gosto... muito filme” (Inq.56, NORPOFOR);  

(8) “aventura... eu gosto de::... todos”(Inq.56, NORPOFOR).  

 

 Há, ainda, casos em que um termo com função distinta de sujeito é deslocado à esquerda 

de modo a se tornar tópico, conforme podemos perceber em:  

 

(9) “essas coisas eu não tenho medo” (Inq. 23, NORPOFOR); 

(10) “religião eu acredito” (Inq.23, NORPOFOR);  

(11) “Sabiaguaba eu já fui também” (Inq. 23, NORPOFOR). 

 

 O conceito de tópico é relacionado à informação dada, já sabida, contrapondo-se ao 

comentário, que seria a informação nova. No entanto, ser informação dada não é condição 

necessária nem suficiente, para que determinado termo seja caracterizado como tópico 

(PONTES, 1986). Para a autora, a relação entre o tópico e o contexto discursivo anterior apenas 

comprova o teor pragmático do conceito. Por esta razão, fala-se em tópico do discurso e tópico 

da sentença. Para a definição do tópico do discurso, a pesquisadora afirma que se faz necessário 

contemplar um fragmento discursivo suficientemente extenso, atentando-se sempre para o fato 

de que novos turnos de fala poderão trazer mudanças de tópico e dificultar a identificação do 

tópico discursivo. Já em relação ao tópico da sentença, a autora ressalta o posicionamento 

inicial como um importante definidor da estrutura tópica. Numa definição em termos 

psicológicos, o tópico seria o elemento que representa o centro ou foco da atenção do falante. 

Pontes (1986) adverte que esse posicionamento inicial, aliado à definição de tópico como 

“aquilo sobre o que se declara algo” justifica o equívoco cometido por alguns pesquisadores ao 

restringir o tópico ao sujeito da oração.  

 Em nossa pesquisa, já de início descartamos a vinculação do tópico ao sujeito da oração, 

pois o sujeito se acha delimitado à forma pronominal de 1ª pessoa do singular (eu), preenchida 

ou apagada; muito embora reconheçamos a alta recorrência do tópico sentencial na categoria 

de sujeito. Para nossa pesquisa, o tópico é o elemento deslocado à esquerda, sobre o qual se 

impõe um destaque dentro do dinamismo discursivo e sobre o qual se oferece um comentário, 

seja o tópico elemento dado ou novo. Deste modo, o tópico é um dos fatores do grupo 

“Elementos à esquerda”, juntamente com “nenhum elemento, adjuntos Adverbiais, conjunções 

coordenativas, conjunções subordinativas e pronomes relativos”. Assim, descrevemos a 
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relevância da presença de tópicos marcados para o uso da variável preenchimento/ apagamento 

do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular.  

 Pontes (1986) considera pouco produtivo conceituar tópico segundo o critério de “dado” 

ou “novo”, pois essa categorização pode ser interpretada como relativa não apenas ao sintagma 

nominal, mas sim em sua relação com o predicado. Isso faria com que o conceito de novo fosse 

majorado, mas a autora deixa claro que “existe uma correlação entre tópico e dado, mesmo que 

não seja necessária nem suficiente (PONTES, 1986, p.202). A esse respeito, Givón (2001, 

p.473) afirma que construções de topicalização tendem a envolver principalmente referentes 

que já foram introduzidos no discurso precedente e cuja retomada é esperada. Ainda de acordo 

com Givón (2001, p.198), o tópico é o instrumento de que a gramática se vale para codificar 

uma função pragmática, que expressa uma proeminência cognitiva e/ou uma persistência 

temática no discurso. Para o pesquisador, o tópico não está dirigido para a sentença, ou seja, 

ele não é intraoracional, mas sim extraoracional, pois aponta para o contexto discursivo. Para 

Givón (2001, p.198), o tópico apresenta fundamentalmente uma dimensão cognitiva, pois 

indica algo que se deseja focalizar.   

 O próximo capítulo apresenta uma fundamentação teórica da sociolinguística laboviana, 

percorrendo alguns de seus textos clássicos. Além disso, o capítulo traz um levantamento dos 

estudos sobre a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito, desenvolvidos por 

pesquisadores brasileiros. Essas pesquisas permitem reconhecer a tendência de uso da variável 

em diferentes comunidades de fala, constituindo um importante recurso de consulta e 

possibilitando a identificação de semelhanças e diferenças entre o falar popular de Fortaleza e 

outras comunidades de fala no tocante à variável pesquisada.  
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3   PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA TEORIA LABOVIANA 

 

 Este capítulo traz alguns conceitos caros à sociolinguística e resenhas de algumas 

pesquisas brasileiras sobre a variável preenchimento/apagamento do sujeito pronominal. O 

capítulo se encontra dividido em duas partes: teoria de base e variação em categoria pronominal. 

Em “teoria de base” é apresentada uma síntese da Teoria da Variação e Mudança Linguística, 

mediante a apresentação dos fundamentos dessa perspectiva teórico-metodológica, que tem em 

Labov o seu principal expoente. Na seção “Variação em categoria pronominal”, encontram-se 

resenhas de pesquisas brasileiras, em que a variável preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito é objeto de estudo, seguindo uma orientação teórica da teoria da Variação e Mudança 

Linguística.   

 

3.1 Teoria de base 

 

 Labov (2008) ressalta que, na maioria dos estudos linguísticos, desenvolvidos desde os 

neogramáticos, passando pelo estruturalismo europeu e americano, e culminando com o 

gerativismo de Chomsky; prevaleceu uma análise da língua do indivíduo. O autor procura 

mostrar (LABOV, 2008) que os estudos linguísticos são marcados por diferentes “paradoxos”. 

Um exemplo de paradoxo, apontado pelo autor, refere-se ao trabalho de Saussure que definia a 

linguística como a ciência que estuda os signos no seio da vida social, mas deixou de fora de 

seu estudo o componente social da linguagem, a interação entre os usuários da língua, buscando 

chegar ao conhecimento linguístico mais amplo através de uma concepção abstrata de análise 

da língua.  De acordo com Labov (2008), essa resistência à incorporação do componente social 

nas pesquisas linguísticas se baseia na crença de que a fala é assistemática, diferente da língua 

que viam como homogênea. Deste modo, os estudos linguísticos desenvolvidos pelos 

neogramáticos, estruturalistas e gerativistas se caracterizam por uma reflexão sobre o próprio 

conhecimento linguístico ou sobre a língua de um indivíduo, através da qual todos os fatos da 

língua poderiam ser deduzidos, haja vista a homogeneidade linguística. 

 Em Labov (2001), encontramos um outro tipo de paradoxo, chamado paradoxo de 

gênero. Segundo o pesquisador, os homens têm uma frequência maior de uso da variante não 

padrão do que as mulheres, quando se configura um contexto de variação estável, ou seja, 

quando não há indícios de mudanças. Por sua vez, neste contexto, as mulheres usam 

predominantemente a forma prestigiada. Contudo, diante de um quadro de mudança linguística 
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em curso, o autor afirma que uma nova tendência se evidência. Segundo Labov (2001), as 

mulheres costumam exercer um protagonismo em contexto de mudança linguística, preferindo 

usar a forma inovadora, desde que não se evidencie estigma social desta variante. Assim, as 

mulheres contribuem para a consolidação e difusão da forma inovadora, utilizando-a mais 

intensamente que os homens, durante o contexto de mudança.  O autor destaca, ainda, uma 

diferença de perspectiva em relação à origem da mudança. Deste modo, diante do papel de 

educadora desempenhado pelas mulheres, que, não raro, costumam fazer um acompanhamento 

mais aproximado do aprendizado dos filhos nas séries iniciais, as mulheres utilizam mais as 

formas de prestígio do que os homens, quando as mudanças advêm de um estrato social mais 

alto. Por sua vez, quando a variante inovadora se origina no estrato social mais baixo, ou seja, 

na camada popular, as mulheres se destacam pelo maior uso dessa variante, mesmo que isso 

implique um distanciamento de uma variante tradicional de prestígio, ressalvando-se, em todo 

caso, a existência de estigma social da variante inovadora, que é um fator determinante para o 

baixo índice de ocorrência no gênero feminino.  

 Assim, a sociolinguística lança um olhar sobre o componente social da língua, 

diferentemente de outras perspectivas teóricas mais abstratas, como o estruturalismo de 

Saussure. Entretanto, apesar das divergências, o modelo teórico desenvolvido por Labov não 

descarta os resultados obtidos pelos estudos abstratos da língua. Para o autor, “quem quer que 

deseje seguir adiante no estudo da língua certamente tem que ser capaz de trabalhar nesse nível 

de abstração” (LABOV, 2008, p.220). Contudo, o linguista compreende que o estudo abstrato 

da língua se mostra limitado, dificultando o desenvolvimento da teoria pela escassez de dados.  

Segundo Labov (2008), os estudos linguísticos focados em um falante nativo ao invés de 

focarem a língua em uso seriam justificados pelo fato de os membros da comunidade de fala 

compartilharem padrões normativos. No entanto, essa uniformidade na avaliação da variável 

linguística somente se manifesta em variáveis sociolinguísticas bem desenvolvidas, ou seja, não 

responde positivamente ao propósito investigativo de variáveis em consolidação. Variáveis em 

consolidação são aquelas em que o uso variável da língua decorre de uma alteração recente e 

ainda não estabilizada, seja pelo surgimento de uma nova variante, seja pela alteração da relação 

entre formas variantes já existentes. Assim, a variável preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa do singular seria uma variável em consolidação, assim como a variável 

“forma pronominal de 1ª pessoa do plural”, em que figuram as variantes “nós” e “a gente”. Por 

sua vez, a variável “concordância/discordância no sintagma nominal” é uma variável 

sociolinguística bem desenvolvida, estando, portanto, consolidada na comunidade de fala. 
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Consequentemente, a variável concordância/discordância no sintagma nominal tende a receber 

a mesma avaliação pelos membros da comunidade.  

 Para Labov (2008, p.236), o estudo da língua é um trabalho contínuo e exaustivo, pois 

“quanto mais se conhece uma língua, mais se pode descobrir sobre ela”. O autor acredita que 

um maior conhecimento linguístico resulta de um trabalho sério de análise dos dados da língua 

em uso. Neste trabalho investigativo, o pesquisador disporá de muitos dados, podendo, com 

isso, optar pela melhor estratégia de análise, ou a “correta linha de ataque” (LABOV, 2008, 

p.237). 

 Ainda de acordo com Labov (2008, p.240), a agramaticalidade da fala cotidiana é um 

mito e a heterogeneidade não apenas é verdadeira, como é algo natural dentro da língua. Além 

disso, o autor afirma que a grande quantidade de estudos da língua em uso comprova que o 

estudo direto da língua é “prático e produtivo”. Um outro paradoxo que o autor aponta diz 

respeito ao pesquisador, que procura identificar o modo como as pessoas falam sem serem 

observadas, mas só pode fazer isso mediante a observação direta de tais falas. Essa etapa da 

pesquisa se mostra difícil e requer atenção do pesquisador, pois incidem diferentes fatores no 

momento da coleta dos dados que precisam ser considerados como, por exemplo, a permutação 

dialetal. Uma situação de maior formalidade fará com que o falante substitua seu “dialeto 

subordinado” pelo “dialeto superordenado” (LABOV, 2008, p.249). Isso se deve a uma 

avaliação social das variantes, que poderão ser estigmatizadas, marcadas ou representarem 

indicadores. Os indicadores constituem “traços linguísticos” sem valor pejorativo e que se 

encontram regularmente distribuídos pelos grupos socioeconômicos. As formas marcadas 

simbolizam um traço identitário de determinada comunidade linguística ou uma diferenciação 

estilística de dado contexto comunicativo.  Por fim, as variantes estigmatizadas apresentam alto 

índice de rejeição, demarcando fronteiras linguísticas entre as comunidades de fala.  

 Os estereótipos representam marcadores linguísticos que “ascendem a consciência 

social explícita” (LABOV, 2008, p.287). Isso significa que há uma consciência dos falantes de 

que determinado termo ou expressão é avaliado negativamente pela comunidade de fala. 

Parece-nos oportuno abrir um parêntese para conceituar comunidade de fala. Uma comunidade 

de fala se define pelo compartilhamento de um conjunto de normas entre os falantes. Essas 

normas se manifestam de diferentes maneiras. Uma das manifestações dessas normas 

partilhadas é o comportamento avaliativo explícito e a uniformidade de padrões abstratos de 

variação (LABOV, 2008). Assim, os membros de uma comunidade de fala apresentam um 
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alinhamento avaliativo em relação ao uso variável, ou seja, a avaliação de determinada forma 

como prestigiada é comum a todos os falantes da comunidade de fala.  

 Do mesmo modo, os membros de uma mesma comunidade de fala tendem a 

compartilhar uma avaliação negativa de uma expressão estigmatizada. É válido frisar que os 

limites de uma comunidade de fala não obedecem a limites geográficos. Isso fica evidenciado 

na pesquisa na ilha de Martha’s Vineyard, desenvolvida por Labov e publicada em 1963 

(LABOV, 2008). A ilha de Martha’s Vineyard apresentava um fluxo turístico muito grande no 

período da pesquisa. Contudo, o falar dos veranistas não era bem avaliado pelos nativos. Os 

nativos da ilha estabeleciam marcas fonológicas para delimitar sua comunidade de fala, 

compartilhando normas avaliativas. Uma outra característica de uma comunidade de fala é a 

uniformidade de padrões abstratos de variação. Por exemplo, uma comunidade de fala X 

apresenta as seguintes variantes de forma de expressão em 2ª pessoa do singular: “tu vai” e 

“você vai”. Um indivíduo Y, membro da comunidade de fala X, pode até não fazer uso da 

variante “tu vai”, mas ele sabe que esse uso é aceito dentro da sua comunidade. No entanto, o 

uso de “tu vais” como forma de expressão de 2ª pessoa do singular não seria reconhecido como 

uma forma variante dessa comunidade. Logo, não é correto pensar que os membros de uma 

comunidade de fala usam as mesmas formas de expressão. A variação existe, mas dentro dos 

limites acordados tacitamente pelos membros da comunidade. Portanto, o conceito de 

comunidade de fala traz em seu escopo um componente social e político, na medida em que 

define uma identidade linguística coletiva, mediante o compartilhamento de normas por seus 

membros.  

 A descrição das distintas identidades linguísticas é o desafio proposto pela pesquisa 

sociolinguística, levando o pesquisador a tomar consciência do sistema linguístico através de 

estudos pontuais, em que são identificadas semelhanças e diferenças entre diferentes 

comunidades de fala. Para Labov (2008), os estudos sociolinguísticos permitem uma análise 

mais abrangente dos fatos da língua, mediante uma maior densidade de dados a serem 

analisados, que proporcionarão uma visão mais completa e autêntica da língua. Os resultados 

dos estudos sociolinguísticos produzidos confirmam a viabilidade de análise da língua em uso, 

sua heterogeneidade e sistematicidade; permitindo inclusive projeções de mudanças linguística, 

em fenômenos variáveis investigados. 

  Em Weinreich, Herzog e Labov (2006), encontra-se um apanhado teórico sobre os 

estudos da variação e da mudança, desde a linguística histórica até as contribuições da 

sociolinguística. Nesta obra, os autores buscam discutir a associação entre sistematicidade e 
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homogeneidade da língua. Neste aspecto, ganha relevo a obra de Hermann Paul pela defesa que 

faz dessa homogeneidade da língua e pelo caráter dedutivo de suas pressuposições, que não 

encontram respaldo empírico para se manterem. De acordo com Hermann Paul, toda a 

sistematicidade da língua se encontra encerrada na língua do falante-ouvinte individual, que 

dispõe de uma gramática psicologicamente internalizada, capaz de gerar os enunciados de que 

o falante necessita.  Essa expressão linguística individual recebera, anos depois, o nome de 

idioleto (conceito criado por Bloch). Hermann Paul centrou sua atenção no indivíduo, buscando 

aproximar os estudos linguísticos da psicologia, mas, com isso, criou uma oposição 

“irreconciliável” entre indivíduo e sociedade (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006, p.41). 

Ainda de acordo com Hermann Paul, o uso linguístico é o produto de uma “média”, ou fator 

comum, entre um grupo de idioletos, sem, contudo, gozar de existência independente, haja vista 

tratar-se de um produto derivativo, vago e não estruturado; não se concebendo nenhum objeto 

estruturado para além da esfera individual.  

 Consoante essa postura teórica, a variação e a mudança estariam centradas no indivíduo, 

que promoveria mudanças espontâneas no idioleto ou adaptar-se-ia ao idioleto de outro falante, 

seja por maior comodidade psicofiológica, seja pela gradação da utilidade de uma forma, 

resultando na preservação ou extinção da mesma (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006). 

 Esses pressupostos teóricos de Hermann Paul poderiam ser qualificados de “fantasia 

sociológica”, segundo Weinreich, Herzog e Labov (2006, p.42), por faltar-lhes um substrato 

empírico de sustentação. Contudo, a desconsideração da heterogeneidade da língua não se 

restringiu aos neogramáticos. Segundo os autores, a ideia de língua homogênea se encontra 

presente no estruturalismo de Saussure e na linguística bloomfieldiana. O gerativismo de 

Chomsky (1981) ratifica esse caráter homogêneo da língua, configurando-se, deste modo, a 

homogeneidade condição sine qua non para sistematicidade linguística. Todos esses autores 

citados por Weinreich, Herzog e Labov (2006) têm em comum o entendimento de que a 

heterogeneidade linguística não é passível de sistematização. Contudo, para Weinreich, Herzog 

e Labov (2006) é possível e necessária uma abordagem sistemática das estruturas heterogêneas, 

uma vez que essa heterogeneidade não constitui um caos linguístico, mas obedece a um 

ordenamento sistemático, que é influenciado por fatores de natureza linguística e 

extralinguística, presentes no ato comunicativo. 

 Portanto, para os autores, é no ato comunicativo que a língua vai se diversificando, 

mediante a aquisição de novas formas de expressar uma realidade, advindas do contato social, 

fazendo com que coexistam formas diferentes de expressar um conteúdo, estando disponíveis 
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a “todos os membros (adultos) da comunidade de fala” Weinreich, Herzog e Labov (2006, 

p.97). Neste sentido, a perspectiva sociolinguística de variação e mudança confirma a 

sistematicidade das estruturas heterogêneas, assinalando que as escolhas entre as alternativas 

linguísticas decorrem de “funções sociais e estilísticas”, permitindo que o sistema acompanhe 

as mudanças sociais (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006). O uso variável da língua tem 

sido objeto de inúmeras pesquisas, como, por exemplo, a presente pesquisa sobre a variável 

preenchimento/ apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Não se pode pensar 

que, por haver variação, a língua seja caótica, desordenada. A variação é motivada e 

condicionada por fatores de ordem linguística e social, ou seja, não se dá aleatoriamente. No 

entanto, esse condicionamento social foi simplesmente ignorado, enquanto as pesquisas 

linguísticas focavam no idioleto. A sociolinguística representa uma mudança de perspectiva 

nos estudos da língua, uma vez que toma a língua em uso como objeto de estudo.  

 Naro (2003, p.43) nos lembra que a mudança linguística opera a longo prazo, não se dá 

instantaneamente, “como se numa determinada manhã a população inteira acordasse falando 

de maneira diferente da do dia anterior”. O autor afirma que a mudança se dá de maneira gradual 

em várias dimensões. A mudança apresenta uma dimensão social e linguística. A dimensão 

social vai revelar que os mais velhos costumam preservar as formas antigas de expressão. Essa 

preservação tende a acontecer com pessoas mais escolarizadas e mulheres, se as formas 

concorrentes forem avaliadas negativamente. Por sua vez, a dimensão linguística vai apontar 

estruturas mais propensas à mudança. O autor ainda afirma que “a mudança linguística não é 

absolutamente mecânica e regular a curto prazo” (NARO, 2003, p.43). Esta afirmação é 

extremamente interessante. Dizer que a mudança não é mecânica significa reconhecer a 

interveniência de novas realidades linguísticas e sociais no processo de mudança da língua. Do 

mesmo modo, ao afirmar que a mudança não é regular a curto prazo, o autor destaca que em 

qualquer estágio da língua, coexistem formas de diversos estágios de evolução linguística.   

 O estudo da mudança linguística requer a assunção de alguns pressupostos teóricos. O 

autor afirma que a maioria dos linguistas entende que o período de aquisição da linguagem “se 

encerra mais ou menos no começo da puberdade e que a partir desse momento a língua do 

indivíduo fica essencialmente estável” (NARO, 2003, p.44). Portanto, após a puberdade, a 

gramática do indivíduo não opera mudanças significativas, pois o acesso aos dispositivos 

cognitivos que permitem alterações gramaticais foi bloqueado. Diante dessa perspectiva 

clássica, fundamenta-se o estudo em tempo aparente, ou seja, cada faixa etária espelha o modo 

de falar adquirido pelo indivíduo até a puberdade. Assim, um informante com 60 anos hoje, por 
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exemplo, apresenta um falar característico de 45 anos atrás. No entanto, há pesquisadores que 

contestam essa estabilidade da gramática após a adolescência e defendem que o falante continua 

a modificar sua gramática, atendendo, sobretudo, a motivações sociais. A mudança em tempo 

aparente assume a estabilidade da gramática do falante e situa as mudanças no âmbito da 

comunidade de fala. Assim, a mudança de faixa etária corresponde a captação de um falar de 

outra época, anterior ao momento da fala.  

 As línguas humanas são sistemas dinâmicos e se acomodam tanto às mudanças 

socioculturais da comunidade de fala como às necessidades comunicativas de seus usuários. De 

acordo com Paiva (2016), a todo momento surgem novas formas de expressão ou formas já 

existentes adquirem novas funções linguísticas. Outras vezes, verifica-se a existência de mais 

de uma forma para expressar o mesmo significado, gerando variação. Diante disso, a 

pesquisadora ressalta o dinamismo e a heterogeneidade da língua. A mudança linguística 

decorre de uma ampliação gradual do uso de uma das variantes concorrentes, “acarretando o 

desaparecimento da rival” (PAIVA, 2016, p.24).  

 Para a autora, o estado atual de uma língua é resultado de um processo de sucessivas 

mudanças linguísticas, em que algumas formas variantes se sobrepuseram à forma concorrente. 

De acordo com a pesquisadora, uma das primeiras dificuldades encontradas pelo pesquisador é 

saber como lidar com a dimensão temporal. Uma possibilidade de estudo da mudança é 

trabalhar com o tempo real de longa duração. Esta perspectiva comporta um olhar do presente 

para o passado, buscando reconstruir estágios passados da língua. No entanto, a autora adverte 

que o trabalho com o tempo real de longa duração é difícil de ser realizado. Ao recuar no tempo, 

“o linguista conta apenas com o testemunho da escrita” (PAIVA, 2016, p.25). A escrita dificulta 

a identificação de variação linguística no período reconstruído e, geralmente, apresenta uma 

filtragem de formas de expressão, em função do aspecto normativo que caracteriza a escrita.  

 Uma outra forma de investigar a mudança linguística é conhecida como “construto do 

tempo aparente” ou “estudo da mudança em tempo aparente” (LABOV, 2008). Nossa pesquisa 

adota essa metodologia. Esse modelo investigativo assume dois pressupostos básicos: as 

mudanças linguísticas refletem a diversidade social da comunidade de fala e a aquisição da 

linguagem fica estável a partir do início da adolescência. Deste modo, qualquer mudança 

linguística produzida em uma comunidade de fala decorre da interação entre os diferentes 

estratos sociais encontrados na comunidade. Quanto à aquisição da linguagem, denominou-se 

de “hipótese clássica” o entendimento de que o processo de aquisição da linguagem se encerra 

mais ou menos na puberdade, momento em que a língua do indivíduo fica “essencialmente 
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estável” (NARO, 2003, p.44). Apoiada na psicologia desenvolvimentista, essa perspectiva 

teórica defende que a gramática do indivíduo não pode sofrer mudanças estruturais profundas 

após a adolescência, pois os dispositivos cognitivos que permitem modificações gramaticais 

ficariam bloqueados depois dessa etapa evolutiva.  

 Nossa pesquisa se insere nesse modelo de estudo por entender que as distintas faixas 

etárias refletem diferentes maneiras de falar, refletindo estágios linguísticos diferentes, 

dispostos no tempo. Segundo Paiva (2016), assumir a hipótese clássica implica dizer que numa 

comunidade de fala convivem vários estágios de uma língua, uma vez que os membros da 

comunidade se distribuem em diferentes faixas etárias. Paiva (2016, p. 26) define o estudo em 

tempo aparente como “uma análise sincrônica, de natureza não longitudinal que permite 

levantar hipóteses acerca da direcionalidade das variantes concorrentes e o curso de uma 

inovação linguística”.  

 O estudo da mudança em tempo aparente se fundamenta na distribuição de uso das 

variáveis entre as faixas etárias. Para Paiva (2016, p.26), a mudança em tempo aparente é 

caracterizada por uma maior frequência de uso de uma forma variante pelos mais jovens e um 

decréscimo do uso dessa variante, proporcional ao aumento da faixa etária, “resultando em um 

padrão linear”. Deste modo, variantes inovadoras surgem na fala dos jovens, substituindo as 

formas conservadoras, que ainda resistem nas faixas etárias mais velhas da comunidade. Assim, 

a variante predominantemente usada pelos jovens “é uma forte candidata a se generalizar, 

geração após geração, até o desaparecimento da sua concorrente” (PAIVA, 2016, p.26).  

 O estudo da mudança em tempo aparente não deve se fundamentar em interpretações 

baseadas exclusivamente na variável faixa etária. Ao optar por esta perspectiva metodológica, 

o pesquisador considera que sua amostra é representativa da comunidade de fala investigada. 

Por essa razão, convém que a amostra seja suficientemente grande para que seja assegurada 

essa representatividade. Outro aspecto assumido pela pesquisa em tempo aparente é que as 

faixas etárias manifestam o falar de distintas gerações, considerando que o processo de 

aquisição da linguagem se encerra na adolescência. Logo, uma pessoa de 70 anos utiliza uma 

gramática estável há quase 55 anos. Contudo, essa interpretação não é pacífica. Alguns 

questionamentos são levantados. Segundo Paiva (2016), é possível que um falante adulto tenha 

apresentado uma alta frequência de uso de uma variante quando jovem, mas tenha abandonado 

o uso desta variante por pressões sociais ou por imposição do mercado de trabalho. Esse 

processo de mudança ao longo da vida foi denominado “gradação etária” por Labov (2008). 

Paiva (2016) explica que a gradação etária se dá principalmente quando uma das variantes é 
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prestigiada dentro da comunidade de fala. Assim, no lugar de uma transmissão regular de 

geração para geração, teríamos “um padrão de correlação que se repete em todas as gerações, 

indicando uma possível existência de uma variação estável” (PAIVA, 2016, p.28). Assim, ao 

admitir a possibilidade de mudança gramatical do indivíduo, a estabilidade linguística após a 

puberdade é recusada.    

 Portanto, o estudo da mudança em tempo aparente requer que se admita uma 

estabilidade do sistema linguístico do indivíduo e uma mutabilidade do sistema linguístico da 

comunidade de fala. Segundo Labov (2001), a expansão de uma forma variante na comunidade 

linguística como um todo indicaria uma “mudança comunal (comunal change)”, em que 

falantes jovens e velhos adotariam “simultaneamente” um uso significativo da forma inovadora.  

 Uma outra metodologia investigativa é o estudo da mudança em tempo real. Apenas 

como contraponto com a metodologia usada nesta pesquisa (estudo da variação e da mudança 

em tempo aparente), comentaremos brevemente sobre o estudo em tempo real. O estudo das 

mudanças linguísticas em tempo real de curta duração é realizado através de dois procedimentos 

metodológicos distintos: o estudo de tendência e o estudo de painel. Ambos os processos 

permitem um acompanhamento da dinâmica linguística, mas atendem a objetivos específicos. 

O estudo de tendência compara amostras aleatórias de uma mesma comunidade de fala, 

separadas por intervalo de uma geração. Neste modelo, o pesquisador obedece a um perfil de 

informante da comunidade, mas não se trata de um novo contato com o informante da outra 

amostra. Por exemplo, se, nos anos 1980, uma pesquisa sociolinguística numa comunidade rural 

de Baturité contou com a participação de 10 homens com faixa etária de 30 a 45 anos e 

analfabetos; uma pesquisa de tendência vai buscar identificar um grupo de homens 

(numericamente expressivo), membros dessa mesma comunidade, com a mesma faixa etária e 

escolaridade em 2005 (ou depois); escolhidos aleatoriamente entre todos que atendam a mesma 

estratificação social definido na amostra original. Através do estudo de tendência é possível 

acompanhar a dinâmica linguística da comunidade, mas não se pode avaliar a participação 

individual no processo de mudança (PAIVA, 2016).  

 Por outro lado, o estudo de painel permite acompanhar a mudança ou estabilidade da 

gramática do indivíduo, adquirida no período de aquisição. Este procedimento metodológico 

requer que os mesmos indivíduos que participaram da amostra original sejam novamente 

entrevistados. Esses dois modelos de estudos são complementares, na concepção de Paiva 

(2016). Através do estudo de painel e tendência, o pesquisador poderá identificar como 

determinada forma inovadora foi implementada e como se deu o “encaixamento da mudança”, 
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ou seja, que outras mudanças se processaram no sistema para que determinada forma fosse 

acolhida. Para a autora, “na medida em que um processo de mudança se implementou ou está 

se implementando no sistema, ele deve não só ser consequência de outro(s), mas também 

possibilitar o aparecimento de outro(s) [...]” (PAIVA, 2016, p.29). 

 O implemento de uma mudança exige uma acomodação do sistema a uma nova 

realidade linguística. Assim, faz-se necessário investigar os mecanismos que regem a variação 

e a mudança linguística. Segundo Kato e Tarallo (1989), a sociolinguística é um modelo de 

análise científica que assume o dado bruto como um objeto de estudo, procurando identificar 

fatores que estariam condicionando a variação e a mudança linguística. Com este fito, os dados 

assim coletados são classificados e submetidos a processamento de programa estatístico, 

buscando a identificação de fatores que incidem sobre o uso de uma variável.  Deste modo, a 

sociolinguística veio se opor ao modelo teórico racionalista e dedutivo, desenvolvido pela 

linguística histórico-comparada e presente no pensamento neogramático. De acordo com Kato 

e Tarallo (1989, p.15), muito embora a escola neogramática procurasse representar uma 

mudança de perspectiva nos estudos linguísticos produzidos até a primeira metade do século 

XIX, ainda persistiam pressupostos teóricos tão rígidos que não se podia deixar de qualificá-la 

como uma linguística de regras. Conforme o pensamento neogramático, as mudanças 

fonológicas obedecem a um princípio de regularidade, sendo, deste modo, algo imanente à 

língua. Essa desconsideração da importância do componente social para o processo de variação 

e mudança foi retomado por Chomsky (1981), ganhando nova roupagem com seu “falante-

ouvinte ideal”, chamado ironicamente de “informante semimonstro, semidivino” por Kato e 

Tarallo (1989). 

 Ainda de acordo com Kato e Tarallo (1989), a própria teoria gerativa foi reformulada, 

desvencilhando-se de um caráter normativo e adotando em seu lugar um caráter mais flexível, 

mediante o desenvolvimento do quadro teórico dos princípios e parâmetros, sendo os princípios 

universais e os parâmetros variáveis. Embora a parametrização se desvencilhe do estereótipo 

normativo, que acompanhara o gerativismo até então, e reconheça o caráter variável da língua, 

metodologicamente a linguística paramétrica e a linguística variacionista permanecem 

distantes, sobretudo pela orientação racionalista da primeira e empirista da segunda. Entretanto, 

apesar das divergências salientes entre os dois modelos teóricos, Kato e Tarallo (1989, p.17) 

afirmam que há compatibilidades entre eles e que a aproximação entre a teoria paramétrica e a 

variacionista produziu “um realinhamento de um em função do outro”.  
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 Assim, os resultados dos estudos sociolinguísticos isolados podem apontar evidências 

comuns, passíveis de generalizações translinguísticas, que se convencionou chamar de 

parâmetros sociolinguísticos. Esses parâmetros marcam, segundo Kato e Tarallo (1989, p.19), 

uma convergência (ou “espelhamento”) entre as diferentes línguas em parte de sua gramática. 

Para os autores, o português do Brasil manifesta uma tendência de perda da propriedade 

paramétrica do sujeito nulo, decorrente entre outros fatores de “um processo de erosão dos 

segmentos finais” (KATO; TARALLO, 1989, p.19). Portanto, para os autores, os resultados 

dos estudos intralinguísticos se solidarizam, compondo parâmetros que, por sua vez, 

representam generalizações passíveis de serem identificadas em outras línguas. O “casamento 

teórico” entre a Sociolinguística e a teoria dos Princípios e Parâmetros ganhou, ao que parece, 

uma espécie de “cor local”, pois os pesquisadores brasileiros inverteram a direção a ser seguida 

pelo pesquisador. O estudo da língua deveria partir do concreto para o abstrato, ou seja, a partir 

dos modelos encontrados no uso linguístico, poder-se-ia definir parâmetros abstratos de 

variação.   

 O padrão abstrato de investigação linguística caracteriza a maioria dos estudos clássicos 

como, por exemplo, os estudos dos neogramáticos e o próprio estruturalismo Saussuriano. No 

curso de linguística geral, Saussure (2006) desenvolveu sua epistemologia através do 

estabelecimento de dicotomias, dentre elas a dicotomia língua e fala. Para ele, língua e fala 

estão inter-relacionadas; sendo a língua abstrata e homogênea e a fala momentânea e individual. 

Deste modo, o autor compreendeu que a linguística deveria investigar a língua, dada sua 

sistematicidade. Para a sociolinguística, no entanto, a relação entre língua e fala é de 

interdependência, pois as variações não são arbitrárias e obedecem às regras do sistema da 

língua. Não se pode esquecer também que algumas variações da língua acabam por ser 

incorporadas ao sistema, produzindo uma mudança linguística. Assim, é preciso descrever e 

analisar as diferentes variáveis existentes nas línguas, não apenas como forma de antever 

mudanças linguísticas, mas como meio de conhecer a sistematicidade linguística.  

 No entanto, a investigação da língua em uso deve obedecer a um rigoroso método 

analítico. Para Tarallo (2007), a pesquisa sociolinguística precisa seguir cinco passos, assim 

detalhados: levantamento dos dados a serem analisados, descrição detalhada da variável, análise 

de possíveis fatores condicionadores, encaixamento da variável no sistema linguístico e social 

da comunidade e projeção histórica da variável no sistema sociolinguístico da comunidade. Por 

fim, o autor acrescenta: “Uma vez feita a análise segundo o modelo proposto, o aparente ‘caos’ 
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desaparecerá e a língua falada avultará como um sistema devidamente estruturado” 

(TARALLO, 2007, p.11).  

 Portanto, cada pesquisa sociolinguística contribui com um objetivo maior e comum, 

demonstrar a sistematicidade da fala e o condicionamento do uso linguístico. Contudo, a 

discussão sobre o condicionamento da língua ainda se circunscreve ao meio acadêmico. A 

maioria da população não se dá conta das mudanças linguísticas e não reconhece a significância 

de fatores sociais nesse processo. As discussões teóricas sobre a língua se limitam ao estudo da 

língua portuguesa realizado nos manuais escolares, para aqueles que têm acesso à 

escolarização. A esse respeito, Monteiro (1994, p.147) considera que o ensino da língua 

portuguesa tem incorrido em falhas ao insistir numa abordagem normativa, fundada em 

modelos artificiais e ultrapassados.  Para o autor, essa abordagem constitui um “esforço inútil” 

e manifesta “um desconhecimento da realidade brasileira”. Assim, é preciso que a discussão 

sobre variação e mudança linguística seja levada ao ambiente escolar. Não se trata de levar para 

a Educação Básica todo o aporte teórico-metodológico da pesquisa sociolinguística, mas sim 

de oferecer instrumentos básicos aos usuários da língua para que conheçam sua realidade 

linguística.  
 
 Por outro lado, o ensino da gramática tradicional tem seu espaço e sua validade. Não se 

prega sua extinção. Através da gramática tradicional, é possível estabelecer uma padronização 

dos modelos de comunicação escrita. Contudo, é preciso ir além dessa perspectiva normativa e 

mostrar a variabilidade linguística, problematizando sobre as inconsistências entre a gramática 

normativa e o uso. Por exemplo, as gramáticas normativas do português brasileiro costumam, 

em geral, restringir o uso do pronome-sujeito de 1ª pessoa do singular. Segundo esta 

perspectiva, o uso do pronome sujeito deve ser parcimonioso e indicado apenas em casos de 

ênfase, contraste ou desambiguação. O fundamento para tal restrição se refere ao caráter 

diferenciado dessa pessoa gramatical, visto que apresenta desinência número-pessoal específica 

na maioria dos tempos verbais. No entanto, os estudos em diferentes comunidades de fala 

(MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996) vão em sentido contrário, apresentando altos índices 

de preenchimento do pronome sujeito. A título de exemplo da perspectiva normativa, Almeida 

(2009), embora não trate especificamente do pronome-sujeito de primeira pessoa, afirma que: 

“Os pronomes pessoais retos não devem ser empregados desnecessariamente” (ALMEIDA, 

2009, p.175). 
 
 Deste modo, percebe-se que há registros no vernáculo que não correspondem aos 

ditames da gramática normativa, mas nem assim são considerados “erros” dentro da própria 
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gramática normativa. Um exemplo é o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa. Sua 

expressão pode ser considerada até uma “imodéstia de quem o pratica” (CUNHA; CINTRA, 

1985), tendo em vista que o núcleo flexional do sistema de concordância assegura a 

identificação do sujeito. Contudo, o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa não 

configura um desvio à norma. Preenchimento e apagamento do sujeito são formas comutáveis, 

ou seja, encontram-se em variação e não há estigma ou proibição de uso de nenhuma das 

variantes pela gramática tradicional. O descompasso entre a gramática normativa, que limita a 

utilização do pronome sujeito, e o uso efetivo da língua, em que um maior preenchimento do 

pronome sujeito se faz perceber, indica a interveniência de fatores linguísticos e sociais no uso 

efetivo da língua.  

 A esse respeito, Perini (2006, p.56) nos diz sabiamente que “Cada variedade tem seu 

espaço bem definido”. Assim, a existência de variedade linguística não implica necessariamente 

uma mudança na língua, posto que é possível a coexistência harmoniosa entre variantes 

linguísticas (TARALLO, 2007). Além disso, o estudo de uma variável sociolinguística pode 

perspectivar uma mudança linguística ou indicar que o uso da variável se encontra estável, ou 

seja, não há perspectiva de mudança (COELHO et al.,2018). Quando se fala em variação 

linguística, logo é mencionada a diversidade de línguas existentes no mundo. Contudo, percebe-

se que uma mesma língua apresenta variações, seja de natureza fonética, morfológica, lexical 

ou sintática. Dentro de uma mesma língua, convivem diferentes formas de expressar um mesmo 

conteúdo. Por exemplo, jerimum e abóbora são palavras do português falado no Brasil, que 

fazem referência ao mesmo fruto, variando conforme a comunidade de falantes. Quando apenas 

um dos termos é usado numa região, afirma-se que há um uso categórico.  

 A variação é, portanto, “uma manifestação da variabilidade das línguas naturais, 

observada na diversidade de usos linguísticos de uma comunidade [...]” (NEVEU, 2008). As 

línguas naturais apresentam uma heterogeneidade de usos linguísticos, ou seja, dispõe de 

formas distintas de dizer uma mesma coisa. O falante adequa seu ato de fala ao contexto 

situacional em que se acha inserido. Segundo Beline (2015), se em uma língua tivermos 

diferentes formas para expressar uma ideia ou conceito, teremos, nessa língua, a existência 

de uma variável linguística. Por sua vez, cada uma das diferentes formas de expressar uma 

ideia é denominada de variante.   

 Nossa pesquisa investiga a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 

1ª pessoa do singular no falar popular de Fortaleza. Os fatores sociais testados são sexo, 

escolaridade e faixa etária. Os informantes desta pesquisa participaram do projeto NORPOFOR 
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(Norma Oral do Português Popular de Fortaleza), que contou com a colaboração de uma equipe 

de trabalho de 286 pessoas e abrangeu 70 bairros da capital cearense (ARAÚJO; VIANA; 

PEREIRA, 2018). É valido salientar que a maioria dos bairros que compõem a amostra 

apresenta baixo IDH, conforme dados do IPEA (2010).16 

 Para a Sociolinguística, cada uso linguístico merece ser compreendido dentro do sistema 

linguístico. O estudo da língua não se restringe ao falar culto, como fora feito anteriormente 

pelos gramáticos normativos. A pesquisa linguística se democratizou com a Sociolinguística, 

que é uma área da Linguística que verifica de que modo fatores de natureza linguística e 

extralinguística estão relacionados à variação e à mudança linguística. Por sua vez, a 

sociolinguística variacionista quantitativa representa um método de análise que procura 

reconhecer fatores condicionadores da ocorrência de determinada variante, buscando 

compreender o modo de organização das variáveis dentro de uma língua, mediante a 

interpretação de dados quantitativos (LABOV, 2008).  

 Segundo Saussure (2006, p. 15), “o ponto de vista cria o objeto”. Esse é o diferencial da 

pesquisa linguística, haja vista que não há um objeto de estudo definido a priori. É a partir da 

conceituação de língua que o pesquisador cria seu objeto de análise, mediante uma delimitação. 

Neste sentido, compreender a língua como homogênea, em que os casos de variação sejam 

vistos como exceção, produz um objeto de análise diferente da concepção de língua como 

heterogênea, variável e dinâmica. Os sociolinguistas variacionistas veem “a língua como um 

sistema inerentemente variável” (BELINE, 2015, p.128). 

 Assim, a compreensão da língua como “inerentemente variável” e “a constatação de que 

a variação linguística pode chegar ao nível do indivíduo” fizeram Beline (2015) levantar o 

seguinte questionamento: Por que não vivemos um caos linguístico? A resposta a esta pergunta 

requer a percepção de que cada situação comunicativa pressupõe interlocução, ou seja, o uso 

da língua por indivíduos que se revezam nos papéis de falante e de ouvinte. Assim, a língua 

usada por um indivíduo deve se assemelhar à língua usada pelos demais membros de sua 

comunidade de fala, pois, do contrário, não haveria compreensão mútua. Os limites entre as 

distintas variantes são favorecidos por um maior contato entre membros da mesma comunidade, 

mas também por uma atitude valorativa frente aos distintos usos da linguagem, pois não 

adotamos uma variante usada por pessoas que não gostamos ou não admiramos (BELINE, 

2015, p.129). Essa interpretação de Beline (2015) retoma o conceito de comunidade de fala, 

                                                     
16 Disponível nos endereços eletrônicos (Data do acesso: 13 de agosto de 2019):  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_fortaleza 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_fortaleza
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desenvolvido por Labov (2008), ou seja, a comunidade de fala é definida por um conjunto de 

normas partilhadas por seus membros. Logo, não se pode falar em caos linguístico, pois apesar 

de inerentemente variável, a língua é condicionada por fatores linguísticos e sociais, reforçados 

no âmbito da comunidade de fala. Logo, o estudo dos condicionadores de determinado uso leva 

à percepção da sistematicidade da língua.  

 A percepção de que a língua varia já é imanente à concepção de língua do sociolinguista 

variacionista. Portanto, é necessário quantificar os dados obtidos na análise linguística e 

interpretá-los, identificando os contextos favoráveis ao uso de uma forma variante. A pesquisa 

variacionista permite identificar diferentes comunidades de fala, mediante a constatação de 

diferenças “categóricas” (indiscutíveis) entre elas. 

 Assim, a língua usada pela coletividade em suas interações diárias é o objeto da 

Sociolinguística, rompendo com um legado histórico de pesquisas centradas no idioleto. A 

análise da língua segundo uma perspectiva individual dominou toda uma gama de estudos 

linguísticos, desenvolvidos até o final do século XIX. Desde a linguística histórica, passando 

pelos neogramáticos e, posteriormente, consolidando-se no modelo estruturalista, a função 

comunicativa da linguagem e uma concepção social da língua não eram contemplados. De 

acordo com Coelho et al. (2018, p.57), o estudo da língua focado no idioleto deve ser superado 

e, em seu lugar, deve prevalecer um estudo linguístico focado no “domínio social”, pois 

somente assim a evolução linguística poderá ser compreendida. Segundo os autores, o trabalho 

de Antoine Meillet, na passagem do século XIX para o XX, destaca-se como estudo linguístico 

que contempla o caráter social da língua, dedica-se ao estudo da variação e reconhece a 

relevância de fatores extralinguísticos no desenvolvimento de qualquer variável. Vê-se 

claramente que Coelho et al. (2018) defendem uma pesquisa linguística direcionada ao uso 

social da língua, conforme defende Labov (2008).   

 Para Coelho et al. (2018, p.62), a sistematicidade não é perdida pela ocorrência de uma 

variável, posto que qualquer variável reflete “padrões linguísticos e padrões sociais e estilísticos 

de comportamento”. Desse modo, ainda de acordo com os autores, há entre o universo social e 

o universo linguístico uma “covariação” (COELHO et al., 2018, p.81), ou seja, uma 

reconfiguração social implica, muitas vezes, variação na língua. Assim, a sociolinguística 

defende que não é através de uma abstratização genérica que o estudo da língua deve ser feito, 

mas mediante o exame de fenômenos linguísticos particulares, buscando identificar condições 

motivadoras da variação e da mudança.  
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 Coelho et al. (2018) apontam uma outra área de interesse da sociolinguística: o 

significado social da variante. Inicialmente os autores afirmam que qualquer mensagem 

produzida por um emissor diz muito mais do que o conteúdo informacional nela codificado, 

pois expressam uma identidade, um pertencimento a um grupo ou a uma rede social. Por 

conseguinte, durante o ato comunicativo, são produzidos juízos de valores sobre uma 

determinada variante, refletidos nas escolhas feitas pelo emissor e na apreciação ou estigma do 

discurso alheio. Os significados sociais das variantes atribuídos por uma comunidade 

linguística produzem uma avaliação social da variante e implicam nas escolhas feitas pelos seus 

membros, bem como na avaliação da fala de componentes de outras comunidades linguísticas. 

 Assim, os membros de uma comunidade linguística compartilham da mesma avaliação 

social das variantes, em um processo de apropriação de normas através da interação social. De 

acordo com Leite (2005), o movimento da língua, seja através da variação ou da mudança, 

decorre do uso, que exige uma constante renovação da língua, para que esta acompanhe a 

renovação da vida social. A autora afirma que algumas pessoas veem a língua como uma 

“entidade monolítica” e imutável, desconsiderando o caráter heterogêneo da mesma e 

restringindo o conceito de norma às deliberações da gramática normativa (LEITE, 2005, p.184). 

Para a autora, esse entendimento é equivocado. Primeiro, é necessário perceber que o modelo 

contido nos manuais de gramática não se encontra efetivamente produzido nas interações 

comunicativas. Além disso, segundo Leite (2005, p.184), existe “um mosaico de normas”, um 

leque de possibilidades de realização da língua, que estão à disposição dos falantes; 

constituindo um contínuo de variedades. Deste modo, o conhecimento dessa variedade de 

normas só é possível através da descrição científica das variáveis linguísticas. De acordo com 

a autora, a variação da língua se desenvolve em dois eixos, sendo eles: o eixo do usuário, 

decorrente de fatores de ordem social ou geográfica, e o uso, que representa uma adequação do 

falante a uma situação comunicativa específica, dando origem ao registro ou níveis de 

linguagem. Portanto, todo ato de fala antecede uma identificação social do falante e uma 

avaliação da situação comunicativa em que o mesmo se acha inserido.  

 Diante disso, o surgimento da Sociolinguística evidencia uma mudança de perspectiva 

no estudo linguístico. A variação deixa de ser encarada como um caso fortuito e os 

pesquisadores passam a percebê-la como essência da própria natureza linguística. Como é 

próprio do desenvolvimento científico, a maneira de analisar o objeto muda ao longo do tempo. 

Vimos que os primeiros estudos tratavam a língua como homogênea e sistemática, enquanto a 

fala se mostrava heterogênea e assistemática (SAUSSURE, 2006). Não se deve, contudo, deixar 
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de reconhecer a contribuição dessas primeiras pesquisas para o desenvolvimento da ciência da 

linguagem. Tais estudos são essenciais ao progresso linguístico. Labov (2008) afirma que 

qualquer pessoa que se proponha a estudar a língua precisa ser capaz de trabalhar no nível de 

abstração linguística. Por outro lado, Labov (2008) defende a possibilidade do estudo da língua 

em uso por uma comunidade linguística. Para o autor, a língua é heterogênea, mas não caótica. 

Há uma sistematicidade que pode ser traçada a partir da identificação de semelhanças e 

diferenças entre as distintas comunidades de fala. Deste modo, cabe ao pesquisador investigar 

condicionadores linguísticos e sociais de determinado uso, mediante a análise exaustiva de um 

volume significativo de ocorrências da variável.  

 

3.2   Variação em Categoria Pronominal 
 

 

 A presente seção apresenta uma resenha dos principais estudos sobre a variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito realizados no Brasil. Apresentamos os 

trabalhos de Duarte (2003), Lucchesi (2006; 2009), Marinho (1996), Monteiro (1988; 1994), 

Galves (2018), Alves-Silva (2009); Coelho et al. (2010); dentre outros.  

 Em estudo sobre o pronome de 1ª pessoa do singular no discurso espontâneo, que 

consiste de gravações de conversas sem temática pré-definida17, Marinho (1996) conclui que 

não só existe a variável, como ela caminha em sentido contrário às diretrizes da língua padrão. 

Nessa pesquisa, vemos que o emprego do pronome de 1ª pessoa do singular no discurso 

coloquial não obedece às deliberações da gramática tradicional, pois o pronome tem sido retido 

para além dos casos de dubiedade, ênfase e identidade de formas gramaticais entre diferentes 

pessoas do discurso. Assim, a autora procura compreender esse fenômeno de variação, 

buscando identificar fatores motivadores (condicionadores) da variável preenchimento/ 

apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Diferentes estudos (DUARTE, 2018; 

GALVES, 2018, dentre outros) apontam que a perda de morfemas flexionais tem acarretado 

um maior preenchimento do pronome sujeito, uma vez que, em alguns tempos verbais, 

encontramos três pessoas gramaticais idênticas se considerarmos o uso do você no lugar de 

“tu”. Um exemplo dessa identidade formal é o Pretérito Imperfeito do Indicativo, que 

apresentaria o seguinte paradigma verbal para o singular: eu cantava, você cantava e ele(a) 

cantava. 

                                                     
17 Conceituação da autora.  
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  Contudo, Marinho (1996) entende que essa explicação não encerra o problema, pois, 

mesmo quando a primeira pessoa é demarcada morfologicamente, o pronome continua a ser 

expresso, como, por exemplo:  

 

 (12) “[...] e hoje ... eu tenho meu emprego [...]” (Inq. 22, NORPOFOR).  

  

 Marinho (1996) realiza um levantamento dos principais fatores responsáveis pelo 

aumento no preenchimento do pronome de 1ª pessoa em diferentes estudos variacionistas. O 

primeiro deles é a mudança de referência, ou seja, quando o referente do verbo da oração em 

análise não é o sujeito da oração anterior, como poderíamos exemplificar com: “Mário trabalha 

em Fortaleza e eu trabalho em Caucaia”. Percebe-se que o sujeito do verbo da oração 

coordenada não-inicial é o pronome “eu”, mas o sujeito da oração inicial é “Mário”. Assim, 

ocorreu uma mudança de referência na passagem da primeira para a segunda oração. O segundo 

fator apresentado como condicionador do preenchimento do pronome sujeito é a conexão ou 

continuidade discursiva. Assim, quanto maior a conexão entre as orações, maior deverá ser a 

possibilidade de apagamento do pronome sujeito na oração coordenada não-inicial. Diante 

disso, Marinho (1996) apresenta alguns trabalhos que permitem mensurar essa conexão ou 

continuidade entre as orações, sendo eles: Li e Thompson (1979), Givón (1983) e Silva (1988). 

Contudo, Marinho (1996) não apresenta exemplos que permitam perceber a variação de 

continuidade discursiva entre os distintos tipos de orações. A pesquisadora afirma 

categoricamente que orações coordenadas não-iniciais apresentam alta conexão com a oração 

que a antecede, fundamentando-se em alguns critérios que passaremos a detalhar agora.  

 De acordo com Marinho (1996), há um enfraquecimento da conexão quando ocorre 

mudança no plano discursivo, se há interferência de outro falante e quando expressões 

adverbiais assinalam o início de uma nova oração. Além disso, a autora aponta os seguintes 

fatores condicionadores da variável: a distância referencial, interferência de outros tópicos 

(referentes), ambiguidade e persistência. Assim, quanto mais distante o pronome está de seu 

referente, menor será a conexão. A interferência de outro tópico pode gerar uma dificuldade de 

identificar o referente, também gerando o enfraquecimento da conexão. Toda essa discussão 

sobre continuidade discursiva que a autora realiza fundamenta seu posicionamento sobre a 

variação de conectividade entre os tipos de oração. Quanto ao tipo de oração, Marinho (1996) 

identificou um favorecimento do preenchimento nas orações absolutas, subordinadas e 

coordenadas iniciais. Já em relação às coordenadas não-iniciais, seu estudo apontou um 
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favorecimento ao apagamento do sujeito, considerando o alto grau de conexão com a outra 

coordenada do período. A conexão entre as orações coordenadas se dá através do “uso 

linguístico”. Assim, quando alguém diz “eu limpei a casa e fui dormir”, a natureza aditiva da 

conjunção cria uma expectativa em relação à coordenada não-inicial. Do mesmo modo, o 

período “Eu estudei, mas não passei na prova”, demonstra um alto grau de conexão entre as 

orações. Não se trata simplesmente de alguém não “ter passado na prova”, mas sim de alguém 

que havia estudado e não havia passado. Há um significado enunciado que não está nem na 1ª 

oração, nem na 2ª isoladamente.    

 O preenchimento também será requerido quando a ausência do pronome sujeito tornar 

ambíguo o enunciado. Por sua vez, a manutenção ou persistência do pronome sujeito torna 

dispensável seu preenchimento, uma vez que se teria uma conexão forte entre as orações. 

 Ainda sobre o condicionamento linguístico da variável, os resultados de Marinho (1996) 

mostram que a mudança do tempo verbal, ocorrência de orações intercaladas, mudança da 

função sintática do referente entre as orações e o aparecimento de outro sujeito na oração 

intercalada favorecem o preenchimento do pronome sujeito. 

 Em Duarte (2003), encontramos uma análise sobre o preenchimento do pronome sujeito 

no português brasileiro. A pesquisa de Duarte (2003) apresenta um corpus constituído por 3 

amostras do falar carioca. A primeira data da década de 80 e conta com 64 informantes, que 

compuseram um estudo de tendência. Esta amostra é conhecida como amostra Censo. A 

segunda amostra é do ano de 2000 e buscou uma nova gravação com os informantes da amostra 

Censo, contando com a participação de 16 informantes, consistindo em um estudo de painel. 

Atendendo aos mesmos procedimentos metodológicos adotados na amostra Censo, o grupo 

Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) realizou 32 entrevistas para um estudo de 

tendência nos anos 2000. A autora destaca que o português apresenta índices de preenchimento 

do sujeito maiores que os apresentados pelas línguas românicas de sujeito nulo. Essa mudança 

tem sido justificada por uma simplificação ocorrida no paradigma flexional dos verbos em 

português, fazendo com que tenhamos uma identidade de formas entre diferentes pessoas 

gramaticais. O trabalho da autora se insere no quadro da sociolinguística paramétrica, que 

associa pressupostos teóricos da teoria Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006; LABOV, 2008) e da teoria de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981). Da primeira, 

surge o entendimento de que toda mudança apresenta um período de variação que a antecede e 

um encaixamento da variável no sistema linguístico e social, em que formas novas de expressão 

podem ser apresentadas. Da segunda, encontramos o conceito de sujeito nulo e os fatores 
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linguísticos que condicionam o preenchimento (ênfase e contraste) ou propiciam o apagamento 

do pronome sujeito, em decorrência do parâmetro pro-drop.  

 O trabalho de Duarte (2003) comprova que o preenchimento é a forma preferida pelo 

falar carioca. A autora optou pelos seguintes condicionadores sociais em sua análise: faixa 

etária e nível de escolaridade. A faixa etária não mostrou um resultado expressivo quanto ao 

preenchimento do pronome sujeito, havendo um leve favorecimento à supressão na faixa etária 

mais velha. Já em relação à escolaridade, a autora identifica um favorecimento ao 

preenchimento pelas pessoas com maior escolaridade, refletindo uma maior naturalidade e 

desenvoltura no comportamento linguístico dos falantes, mediante um crescimento de 

construções com estruturas encaixadas, que, segundo a autora, favorecem o preenchimento do 

sujeito. A análise do corpus mostrou que a presença de elementos antes do sujeito pronominal 

favorece o preenchimento do sujeito (conjunções; pronomes relativos). Outro fator 

condicionador do preenchimento é a existência de elemento adjuntos ao pronome sujeito 

(Adjuntos adverbiais; topicalização).  

 Deste modo, os dados de Duarte (2003) apontam que a presença de elementos à esquerda 

favorece a retenção do pronome sujeito. Para a autora, diante da redução no quadro de flexões 

verbais, é compreensível que o licenciamento do sujeito nulo dependa de condições de 

referência, em outras palavras, quanto mais acessível o referente, maior a possibilidade de se 

optar pelo sujeito nulo. A ocorrência de elementos à esquerda da oração dificulta a recuperação 

desse referente. Consequentemente, as orações que apresentam elementos à esquerda do verbo 

apresentam uma maior realização fonológica do sujeito. Duarte (2003) adverte que mesmo nos 

casos em que inexistem elementos à esquerda, é significativo o índice de preenchimento do 

sujeito. Vejamos alguns dados apresentados pela autora (DUARTE, 2003): 

 

 (13) Foi uma reportagem que eu vi na televisão na época que eu via televisão. (Mgl 80, 

 grifo da autora)18  

 (14) Agora ele deixou de ter amigo. Agora ele só tem um colega. (Ale 00) 

 (15) Aí ele foi pra França. ___ Botou o bicho pra voar. ___ Fez lá o balão. (Fel00) 

 (16) Meu marido? Bom, ___ ele faz de tudo, sabe? ___ Ele já trabalhou na Socila, ___já 

 trabalhou no Hotel Sheraton... (Lei 00) 

 

                                                     
18 Os códigos entre parênteses identificam o informante e a amostra a qual a ocorrência pertence.  
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 Os exemplos 13 e 14 demonstram que a existência de elementos à esquerda do verbo é 

um contexto favorecedor do preenchimento do sujeito. Além disso, os dados de Duarte (2003) 

demonstraram que a natureza sintática desse elemento que se antepõe ao verbo é significativa 

para o preenchimento ou apagamento do sujeito. Nesta pesquisa, o programa VARBRUL 

selecionou conjunções subordinadas, pronomes relativos e adjuntos antepostos ao verbo como 

contextos favoráveis ao preenchimento.  Os exemplos 15 e 16 apresentam casos em que a 

inexistência de elementos à esquerda licencia o apagamento do sujeito. Contudo, é possível 

perceber que, no exemplo 16, apesar de não haver elementos à esquerda do verbo, optou-se 

pelo preenchimento do sujeito nas duas primeiras orações. Este fato indica uma tendência ao 

preenchimento do sujeito no português brasileiro, apontada em Duarte (2003; 2018), Galves 

(2018), Monteiro (1994), dentre outros.  

  Duarte (2003) conclui afirmando que uma mudança linguística não ocorre 

repentinamente. Segundo a autora, uma mudança linguística não passa despercebida dentro do 

sistema da língua, pois deixa seus “efeitos colaterais”, ou seja, é necessário haver o 

encaixamento da variável, produzindo construções incomuns ao sistema linguístico. As 

pesquisas de Duarte mencionadas em nossa investigação são extremamente importantes, pois 

fazem o rastreamento desse maior preenchimento do pronome sujeito no português brasileiro. 

Através desses trabalhos da autora, é possível perceber a relação sistemática entre o maior 

preenchimento do pronome sujeito e outras mudanças linguísticas em curso no português 

brasileiro. Apenas para exemplificar, poderíamos indicar a perda de morfologia verbal e a 

tendência de fixação da ordem SV(O).  

 De acordo com Monteiro (1988; 1994), o preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito opera por uma regra variável, em que fatores de natureza não apenas linguística 

determinam a opção por uma variante. Para o autor, a concepção difundida pela tradição 

gramatical, segundo a qual a necessidade de clareza e um interesse enfático determinariam o 

preenchimento do sujeito, não só é descabida, como se mostra um critério bastante subjetivo. 

Em seu trabalho, Monteiro (1988) faz um levantamento dos principais condicionadores 

linguísticos que se mostraram relevantes em outras pesquisas sociolinguísticas. Segundo o 

autor, algumas pesquisas apresentam resultados inconclusivos, pois trabalharam com um 

número reduzido de informantes, necessitando assim de “uma ampliação do corpus”. O autor 

cita como exemplo o trabalho de Albán et al. (1986), em que se trabalhou apenas com cinco 

inquéritos do Projeto NURC (Norma Urbana Culta), ou seja, um inquérito de cada cidade 

participante (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Recife). Um corpus com essa 
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limitação “inviabiliza qualquer conclusão a respeito da influência das variáveis sociais” 

(MONTEIRO, 1988, p.138).  

 Monteiro (1994) reitera sua preocupação em relação a estudos desenvolvidos sem um 

número expressivo de dados. Para ele, os resultados de tais pesquisas “não são inteiramente 

confiáveis” (MONTEIRO, 1994, p.148). O autor faz uma revisão bibliográfica das pesquisas 

produzidas e encontra, dentre os condicionadores linguísticos da variável 

preenchimento/apagamento do sujeito, os seguintes condicionadores: mudança de referência, 

troca de turno, sujeito antecedendo a um relativo ou a um aposto; pronome sujeito como 

elemento constituinte de um sujeito composto; sujeito contrastando com outro pronome pessoal 

ou eliminando ambiguidade em relação ao referente19. Para o autor, os pronomes pessoais 

estariam perdendo seu sentido preciso e delimitado, ganhando um sentido vago e indefinido. O 

autor conjectura se esse uso indefinido dos pronomes pessoais seria resultado de um desejo de 

ocultação do eu, que seria efeito ou indício de uma “era de massificação” (MONTEIRO, 1988, 

p.139). Embora o autor não conceitue especificamente, por “era de massificação” se entende 

uma intenção de não se comprometer isoladamente com aquilo que é dito, adotando um 

comprometimento compartilhado, mediante um uso pronominal indefinido. No entanto, os 

estudos têm indicado um aumento no preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa, não 

condizente com a falta de comprometimento discursivo que o autor acredita haver.   

 Monteiro (1988) não exemplifica esse uso dos pronomes pessoais com valor indefinido, 

mas poder-se-ia pensar em algo como: “Todo cidadão brasileiro deve respeitar as leis. Eu faço 

a minha parte”. Esse “eu” não é um “eu” em si mesmo, mas um “eu” que dialoga com outros 

“eus” que compõem o grupo dos cidadãos brasileiros. Assim, saiu-se de um sentido bem 

delimitado para um sentido vago, impreciso. No entanto, os dados empíricos indicam que a 

língua tem tomado um sentido contrário ao constatado por Monteiro (1988), apontando para 

um maior preenchimento do pronome sujeito, como ilustram diferentes pesquisas (GALVES, 

2018; DUARTE, 2018). Diante do crescente preenchimento do pronome sujeito, a pesquisa 

sociolinguística precisa identificar os fatores que incidem sobre essa variável. 

                                                     
19 O autor não cita exemplos, mas poder-se-ia pensar em um preenchimento do sujeito para eliminação de 

ambiguidade em: 

Ex: “A mãe repreendeu o filho, quando (e) chegou em casa”.  

Nesta frase, é possível duas interpretações: 

1. Quando a mãe chegou em casa, ela repreendeu o filho.  

2. Quando o filho chegou em casa, ele foi repreendido pela mãe.  

Neste caso, o preenchimento do sujeito eliminaria a ambiguidade.   
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 As mudanças no paradigma pronominal do português brasileiro se tornaram intensas a 

partir da 2ª metade do século XIX, conforme apontam as pesquisas de Galves (2018), Cerqueira 

(2018), dentre outras. Alves-Silva (2009), em seu estudo sobre os pronomes pessoais do 

português brasileiro, aponta um diferencial do português em relação a outras línguas pro-drop, 

como o espanhol, por exemplo. Segundo o autor, os falantes do português costumam utilizar 

mais o pronome sujeito. O autor faz um paralelo com o espanhol e distingue três momentos em 

que a retenção do pronome sujeito é indicada nessa língua, a saber: para enfatizar a pessoa; para 

evitar equívocos e para estabelecer contraste entre duas pessoas distintas. Deste modo, a falta 

das condições manifestas acima determinará a recuperação contextual do pronome sujeito na 

língua espanhola. O corpus de sua análise são histórias em quadrinhos. A mesma história é 

retratada nas duas línguas, mas a versão brasileira apresenta uma quantidade maior de 

preenchimento do sujeito. Como podemos perceber, o espanhol apresenta um posicionamento 

semelhante ao adotado pela tradição gramatical, segundo a qual o pronome sujeito deve ser 

recuperado pelas desinências verbais. No entanto, para o autor, o português brasileiro se afasta 

desse princípio geral, característico das línguas pro-drop. 

 Alves-Silva (2009) afirma que o preenchimento do pronome sujeito pode ter uma 

motivação estilística, sobretudo em traduções entre o português brasileiro e o espanhol. 

Todavia, o autor aponta como principal motivador dessa maior retenção do pronome sujeito a 

perda de desinências verbais. Alves-Silva (2009) reconhece a existência de motivações 

contextuais para o uso de determinada variante, mas adverte que motivações contextuais de 

natureza linguística ou extralinguística têm um caráter “probabilísticos, não determinístico”, ou 

seja, a existência de uma motivação não determina a opção por uma variante, apenas aumenta 

a expectativa pelo seu uso. Por fim, o autor conclui que o português brasileiro passa pelo que 

chamou de “rearranjo” da característica pro-drop, motivada por fatores de natureza linguística 

e não linguística. 

 Em Lucchesi (2006), encontramos uma análise sociolinguística variacionista que 

demonstra uma polarização da norma linguística, influenciada por uma polarização social com 

raízes históricas. Sua análise confronta uma norma do colonizador com uma norma popular, 

decorrente da aquisição da segunda língua por indígenas e africanos. Nas suas palavras “Essa 

violenta clivagem social, de certo, produz uma igualmente significativa clivagem linguística, 

não apenas nos padrões de uso da língua, mas sobretudo na avaliação social das variantes 

linguísticas [...]” (LUCCHESI, 2006, p.84). Evidencia-se, assim, uma covariação entre língua 

e sociedade, também indicada em Coelho et al. (2018).  
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 Deste modo, a diversificação social brasileira inviabiliza qualquer tipo de generalização 

que tenha como fundamento uma realidade linguística una e homogênea. Ainda segundo 

Lucchesi (2006), uma norma culta foi formada a partir da elite escolarizada e a norma popular 

emergiu da grande maioria da população brasileira, desprovida de educação formal e dos 

direitos à cidadania. O autor afirma que, ainda no período colonial, uma parte da população 

mais pobre se fixou nas cidades do interior, deixando definida a polarização social da época, 

elite urbana e colonos residentes na zona rural. Segundo o autor: 

 

[...] os dois grandes vetores da polarização sociolinguística do Brasil podem ser 

sumarizados da seguinte maneira: de um lado, uma norma culta derivada dos padrões 

linguísticos da elite da Colônia e do Império; e de outro, as variedades populares do 

português brasileiro, marcadas por um conjunto de mudanças estruturais induzidas 

pelo contato entre línguas, através do processo de transmissão linguística irregular. 

(LUCCHESI, 2006, p.91) 

 

 

 Ainda segundo Lucchesi (2006, p.93), o processo de industrialização não alterou a 

situação de desigualdade e exclusão, vivenciada pela população mais pobre, mas refletiu-se 

num êxodo rural desse segmento social, fazendo com que uma polaridade diatópica fosse 

convertida em uma “profunda variação diastrática”, que, na sua concepção, é de fundamental 

importância para a compreensão da realidade linguística brasileira. Para o autor, a variação no 

sistema pronominal brasileiro decorre dessa conjuntura complexa de fatores e não deve ser 

compreendida como um mero movimento de simplificação morfológica, pois correlações 

sociológicas distintas favorecem o desenvolvimento de mudanças independentes e, 

provavelmente, de natureza distinta. Aqui mais uma vez se tem a covariação entre língua e 

sociedade. Se a sociedade muda, a língua acompanha a dinâmica da mudança e se “refaz”, 

assegurando a capacidade de expressar a realidade social.  

 O autor apresenta detalhadamente o processo de perda da desinência número-pessoal e 

demonstra que há uma tendência à uniformização das formas verbais em alguns tempos como, 

por exemplo, no pretérito imperfeito (Conforme podemos deduzir em: Eu cantava, VOCÊ 

cantava, ELE cantava, A GENTE cantava). Entretanto, Lucchesi (2006) acredita que essa perda 

desinencial pode ser melhor compreendida se considerarmos o processo de aquisição da 

segunda língua pela população indígena e africana, em que o contato abrupto entre as línguas 

torna natural o processo de perda desinencial, refletindo um traço virtualmente universal das 

línguas crioulas. O autor conclui que o processo de formação das variedades populares foi uma 

“erosão” na morfologia de pessoa e número, decorrente de situações sociolinguísticas 

específicas. 
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 Em Lucchesi (2009), encontra-se uma demonstração da redução do paradigma da flexão 

verbal de pessoa e número no português brasileiro ao longo do tempo. O autor indica que o 

paradigma verbal, formado por 6 formas distintivas de pessoa e número foi progressivamente 

simplificado. Tal simplificação do paradigma flexional se faz notar de modo intenso no 

Pretérito Imperfeito do Indicativo em algumas variedades do português brasileiro. Segundo o 

autor, no paradigma verbal (eu trabalhava; você trabalhava; ele trabalhava; a gente 

trabalhava; vocês trabalhavam; eles trabalhavam) é possível afirmar que inexiste morfologia 

indicativa de pessoa do sujeito, haja vista que “A rigor, o morfema flexional “– m” seria antes 

um morfema de plural do que um morfema de pessoa” (LUCCHESI, 2009, p.173). Ainda de 

acordo com o autor, a consideração do contexto sociolinguístico de formação do português 

brasileiro pode agregar elementos “à compreensão desse processo de perda do licenciamento 

do sujeito referencial nulo no PB” (LUCCHESI, 2009, p.175). O autor afirma que, no português 

brasileiro, haveria uma polarização entre o padrão de fala da elite escolarizada, que sofreria 

influência do português europeu, e o padrão de fala da maioria da população, em que se dariam 

mudanças decorrentes do contato entre línguas. De nossa parte, concordamos que há um abismo 

social que separa o falar de uma elite escolarizada do falar da maioria da população, que não 

consegue acessar uma educação formal. No entanto, as raízes dessa polarização exige uma 

análise complexa e interdisciplinar, que não nos sentimos aptos a fazer neste momento.  

 Neste sentido, para Lucchesi (2009), a mudança no paradigma pronominal não se dá de 

maneira uniforme entre os padrões culto e popular. Segundo o autor, na norma culta, o 

enfraquecimento da morfologia verbal decorre de substituições no quadro pronominal. Já em 

relação à norma popular, Lucchesi (2009, p.175) identifica um processo de perda de morfologia 

verbal ainda mais intenso, reflexo de uma “transmissão linguística irregular”, ou seja, a falta de 

regularidade dos elementos mórficos compromete a fixação do modelo. Para o pesquisador, 

essa falta de regularidade fica patente em ocorrências de perdas morfológicas no falar popular, 

mesmo em presença do pronome sujeito, como em “nós trabalhamo” (LUCCHESI, 2009, 

p.175). 

 A pesquisa de Coelho et al. (2010) investigou o preenchimento do sujeito pronominal 

em textos escritos por alunos do Ensino Fundamental. Para as autoras, o português brasileiro 

vive um processo de transição, passando de uma língua pro-drop para uma língua não pro-

drop. As autoras, retomando Chomsky (1981), caracterizam uma língua pro-drop como sendo 

aquela em que o sujeito pronominal pode aparecer nulo, tendo em vista que a morfologia do 

verbo assegura sua identificação. As pesquisadoras confirmaram uma tendência de maior 
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preenchimento do sujeito pronominal no português brasileiro, tendo testado as variáveis 

independentes escolaridade e concordância verbal. Seus resultados demonstraram a relevância 

das variáveis independentes para o condicionamento da variável preenchimento/apagamento 

do sujeito pronominal, havendo um significativo decréscimo no uso do sujeito expresso 

conforme o aluno avança em seus estudos. As autoras atribuem o maior preenchimento do 

sujeito à impossibilidade de recuperar o referente através das desinências de pessoa. Portanto, 

a pesquisa de Coelho et al. (2010) confirma a relevância de condicionadores linguísticos e 

extralinguísticos na manifestação da variável preenchimento do sujeito pronominal.  

 Em Menon (1995), encontramos uma crítica ao artificialismo replicado nas escolas, em 

que a mudança vivenciada pelos pronomes pessoais passa despercebida, optando-se por 

reproduzir as lições contidas nos manuais gramaticais. Esta posição está completamente 

alinhada ao posicionamento de Monteiro (1994, p.147), que defende uma descrição ampla e 

irrestrita da língua, em que as formas inovadoras sejam contempladas. Para o autor, a insistência 

em um modelo “ultrapassado de conjugação verbal representa um esforço inútil”. Por sua vez, 

Menon (1995) destaca as mudanças ocorridas na segunda pessoa do singular e na segunda 

pessoa do plural, seja através da extinção do “vós”, seja mediante uma diversificação de formas 

para a 2ª pessoa do singular. Ainda de acordo com Menon (1995), o pronome “você” sempre 

foi usado para se dirigir ao interlocutor, diferentemente do que prega a norma padrão. Para a 

pesquisadora, a alteração das formas pronominais acarretou uma mudança no paradigma verbal, 

a qual Menon (1995, p.96) se referiu como “contínua (im)perfeição do sistema linguístico”.  

 De acordo com a autora, essas mudanças no sistema pronominal têm inviabilizado a 

identificação do referente, fazendo com que haja uma maior utilização do pronome sujeito, até 

mesmo na primeira pessoa do singular e do plural. Deste modo, fica implícito nas palavras da 

autora que o maior índice de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa é resultado de um 

“efeito cascata”, decorrente da mudança do sistema flexional brasileiro, que caminha para uma 

similaridade de formas, face a uma simplificação do sistema morfológico verbal. Assim, o 

sistema verbal do português brasileiro caminharia, segundo a autora, para a adoção de uma 

forma verbal idêntica para a pessoa, ou seja, o português brasileiro estaria perdendo sua 

categorização como língua pro-drop. 

 Görski e Coelho (2009) situam o Brasil como um país plurilinguista, não apenas em 

relação às diferentes línguas faladas (português, diversas línguas indígenas, além das línguas 

europeias faladas por imigrantes no Sul e Sudeste do país), mas também no âmbito de uma 

diversidade dentro do próprio português. Assim, as autoras contestam essa visão 
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homogeneizante da língua, ressaltando o papel da escola como mecanismo de propagação de 

um modelo hegemônico de língua, que promove segregação e preconceito. Partindo de uma 

conceituação de norma, que se afasta do conceito de regra e caminha ao encontro do conceito 

de uso, as autoras desvelam as relações de valor encobertas pelo modelo de norma padrão e 

qualificam como de um “efeito avassalador” a reprodução do modelo sociocultural dominante 

(GÖRSKI; COELHO, 2009, p.74).  

 Assim, Görski e Coelho (2009) defendem que, numa sociedade marcada pela 

pluralidade, convivem várias normas, cujos limites demarcam uma comunidade de fala. Acerca 

da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito, as autoras afirmam que há um 

descompasso entre a norma-padrão e a norma culta. A primeira recomenda o apagamento do 

pronome sujeito, pois a desinência número-pessoal já remeteria ao referente. A norma culta, 

por outro lado, registra um aumento no índice de preenchimento do pronome sujeito. A pesquisa 

das autoras toma como objeto a norma culta, visto que investiga a variação linguística no âmbito 

do ensino da língua, porém o falar popular não é indiferente a esta tendência de maior 

preenchimento do pronome sujeito, conforme será demonstrado no capítulo de análise.  

 Os diferentes trabalhos consultados apontam a possibilidade de análise da língua em 

uso, reconhecem a heterogeneidade linguística e demonstram que o processo de variação é 

influenciado por fatores de natureza linguística e social. Além disso, muitos autores citados 

(DUARTE, 2003; MONTEIRO, 1994) afirmam que o português brasileiro passa por um 

momento de mudança no paradigma pronominal, que precisa ser melhor compreendido. Os 

trabalhos resenhados indicam que a mudança no paradigma pronominal e a perda de densidade 

no núcleo flexional exigiram um “rearranjo” do sistema linguístico, que se materializou, entre 

outras coisas, por uma majoração do preenchimento do pronome sujeito. No entanto, os autores 

deixam claro que esse maior preenchimento não deve ser explicado apenas pela perda de 

densidade verbal. De acordo com Lucchesi (2006), a compreensão da realidade linguística 

brasileira requer uma análise da conjuntura social. Aliás, todos os autores apresentados nesta 

seção concordam que a variação linguística é condicionada por fatores linguísticos e sociais.    

  Assim, evidencia-se uma mudança no paradigma pronominal, materializada por um 

maior preenchimento do pronome sujeito. As pesquisas apresentadas nesta seção confirmam 

que o português brasileiro apresenta um comportamento linguístico diferente de outras línguas 

pro-drop, uma vez que a noção de pessoa já não é oferecida pelo núcleo de concordância do 

verbo, exigindo um rearranjo do sistema linguístico, como forma de assegurar a identificação 

do referente. Para os autores, esta impossibilidade de apontar o referente através do núcleo 
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pronominal do paradigma flexional exige o preenchimento do sujeito, pois o número de formas 

verbais idênticas excede o número de um sincretismo e uma desinência zero, que assegura a 

riqueza funcional do paradigma verbal (ROBERTS, 1993). Essa necessidade de preenchimento 

da forma pronominal subjetiva parece se aplicar mesmo em relação à primeira pessoa, em que 

se verifica a existência de desinência delimitadora de pessoa e número na maioria dos tempos 

verbais. A esse respeito, Duarte (1995) identifica um desgaste no núcleo flexional das formas 

verbais rizotônicas, justificando o maior preenchimento do pronome de 1ª pessoa no presente 

do indicativo (Canto – presente do indicativo). 

 Deste modo, levando em conta que, de acordo com Jaeggli e Safir (1989), o parâmetro 

pro-drop requer uniformidade morfológica, ou seja, presença de desinência para todas as 

pessoas ou completa ausência de desinência, e constatando que o português brasileiro não 

apresenta tal uniformidade, é nítido o diferencial do português brasileiro em relação às línguas 

pro-drop. Assim, na variedade brasileira do português, encontra-se um paradigma verbal misto, 

em que o núcleo flexional apresenta desinências vazias e expressas. Além disso, a quantidade 

de formas idênticas em alguns paradigmas verbais não permite a identificação do referente 

através da morfologia verbal como, por exemplo: eu falava, você falava, a gente falava, vocês 

falava(m), eles falavam. Diante disso, o maior preenchimento do sujeito é requerido, mas o 

apagamento do sujeito pronominal ainda é possível. Portanto, concordamos que o português 

brasileiro seja uma língua pro-drop parcial (DUARTE, 2018b), por ainda licenciar o 

apagamento, muito embora seja nítido o maior preenchimento do pronome sujeito.  

 O próximo capítulo traz a metodologia adotada nesta pesquisa. O capítulo se encontra 

dividido em 5 partes, sendo elas: o banco de dados NORPOFOR, delimitação do universo da 

amostra, variáveis independentes, procedimentos de análise dos dados e dados desconsiderados 

na análise.  
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4   METODOLOGIA 

 

 Este trabalho se propõe a realizar uma análise sociolinguística quantitativa do falar 

popular fortalezense. Assim, busca-se descrever a variável preenchimento/apagamento do 

pronome sujeito de primeira pessoa do singular, sendo, por esta razão, classificada como uma 

pesquisa de natureza descritiva, que se baseia no método indutivo para produzir seus resultados. 

Tendo em vista o rigor metodológico adotado na coleta dos dados e diversificação de 

participantes presentes nos inquéritos, utilizar-se-ão alguns inquéritos do NORPOFOR como 

corpus nesta pesquisa. A título de exemplo, vejamos algumas ocorrências extraídas do banco 

de dados, em que se evidencia o uso da varável preenchimento/apagamento do pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular (O símbolo Ø, nos dados seguintes, significa o apagamento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa do singular): 

 

(17) “Ø cheguei do trabalho`a noite suPERcansada...  A::Í assim que eu sentei na 

 calÇAda aí Ø fui acender um cigarro [...]” (Inq. 10, NORPOFOR). 

(18) “[...] eu vim para cá para Fortaleza [...]” (Inq. 16, NORPOFOR). 

 (19) “quando eu não saio no fim de semana eu saio no... meio da semana também” 

 (Inq. 23, NORPOFOR). 

(20) “agora eu vou fala::r daquilo que me traz insatisfação” (Inq. 22, NORPOFOR). 

(21) “quando eu tinha meus dez ano [...]” (Inq. 95, NORPOFOR).  

 

O exemplo 17 indica o uso variável da forma pronominal de 1ª pessoa do singular. 

Evidencia-se que o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa (eu) concorre com a anáfora 

pronominal (Ø). Neste grupo de exemplo, apenas o exemplo 21 traz uma forma verbal sem 

desinência específica de pessoa e número (eu tinha/ele(a) tinha). Conforme temos discutido, a 

possibilidade de recuperação do referente através da morfologia verbal assegura o apagamento 

do sujeito nas línguas pro-drop. No entanto, os resultados dessa pesquisa demonstram um 

percentual mais alto de preenchimento, que procuramos reproduzir nos exemplos de 17 a 21.  

Nossa pesquisa apresenta abordagem teórico-metodológica da Sociolinguística 

laboviana. De maneira geral, podemos sintetizar os procedimentos metodológicos em 4 grandes 

passos. O primeiro é a escolha do corpus e o requerimento de autorização para pesquisa com 

seres humanos, junto ao Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 



 

 

 

83 

 

(UFC)20. Após autorização do Conselho de ética, tem início a segunda fase da pesquisa, em que 

os dados são selecionados e “preparados” para processamento estatístico pelo programa 

Goldvarb X. A preparação para processamento estatístico pressupõe a criação de uma chave de 

codificação, fazendo com que cada fator de um grupo receba um código específico, assim como 

cada uma das formas variantes. A terceira fase é o próprio processamento estatístico. Por fim, 

a última etapa é a análise e interpretação dos dados. As seções seguintes detalham os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa.  

 

4.1 O banco de dados NORPOFOR 

 

 Segundo Araújo, Viana e Pereira (2018), a constituição de banco de dados é tarefa 

complexa, que exige uma homogeneidade nos procedimentos metodológicos de coleta, mas que 

são de suma importância para descrição do português brasileiro em toda sua variedade 

linguística. Ainda de acordo com as autoras, os estudos baseados em corpora permitem 

compreender novas tendências linguísticas em comunidades de fala. De acordo com Labov 

(2008), a comunidade de fala não é caracterizada por um uso das mesmas formas pelo grupo de 

falantes, mas por um compartilhamento das mesmas normas a respeito da língua. Quando 

Labov (2008) fala em compartilhamento de normas, o autor considera que os membros de uma 

comunidade de fala compartilham uma mesma avaliação social das variantes e os mesmos 

padrões abstratos de variação, ou seja, a mesma gramática. Diante desse panorama, o 

NORPOFOR (Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza) vem contribuir de modo 

significativo não apenas com pesquisas locais no Estado do Ceará, mas com a pesquisa 

sociolinguística nacional, considerando a amplitude da comunidade de fala pesquisada que, 

segundo dados do censo de 2000, representava, à época de montagem do banco de dados, a 

segunda maior densidade demográfica do país.  

 Além da significativa expressividade econômica desta capital, que Araújo, Viana e 

Pereira (2018) muito bem destacam, ao fazerem referência à exportação do algodão, poder-se-

ia acrescentar o ciclo do café, que também se mostrou uma riqueza bastante explorada no Ceará, 

cujo escoamento se dava igualmente pela cidade de Fortaleza. Evidentemente não se pode 

descartar a importância do turismo, que promoveu a fixação de diversas famílias, advindas de 

diferentes regiões do país, que migraram para Fortaleza para explorar seu potencial turístico. 

                                                     
20 Nossa pesquisa está amparada pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP-

UFC), conforme CAAE nº 25998819.9.0000.5054 e parecer nº 3.753.431 em anexo.  
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Contudo, as autoras destacam com muita sensibilidade a migração que se faz, ainda hoje, dos 

municípios do interior do Estado para Fortaleza. É nítida a falta de oportunidade na maioria dos 

municípios cearenses, sobretudo em relação à geração de emprego e no que se refere ao aspecto 

educacional, que obrigam a população do interior a migrar para a capital em busca de melhores 

oportunidades. Assim, tendo em vista a diversidade linguística que uma urbanização tão intensa 

e acelerada como a ocorrida em Fortaleza apresenta e a falta de um corpus representativo da 

variedade popular da capital cearense, os professores Aluíza Alves de Araújo e Kilpatrick 

Müller Campelo desenvolveram o projeto NORPOFOR, entre os anos de 2003 e 2006, contando 

com a participação de 286 colaboradores (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018).  

 O banco de dados NORPOFOR conta com 196 informantes, estratificados de acordo 

com as seguintes variáveis sociais:  

 

 SEXO: Masculino e Feminino. 

 TIPO DE REGISTRO: Diálogo entre Informante e Documentador – DID; Diálogo entre 

Dois Informantes – D2 e Elocução Formal – EF) 

 NÍVEL DE ESCOLARIDADE:  

a. Nenhuma a 4 anos; 

b. De 5 a 8 anos; 

c. 9 a 11 anos; 

 FAIXA ETÁRIA:  

I. 15 a 25 anos 

II. 26 a 49 anos 

III. 50 em diante 

 

 De acordo com as autoras, a seleção dos informantes levou em conta os seguintes 

aspectos: (i) o informante deveria ter nascido em Fortaleza ou no interior do Estado do Ceará, 

vindo morar na capital com, no máximo, cinco anos de idade; (ii) os falantes não poderiam ter 

se ausentado da capital cearense por mais de dois anos e (iii) os informantes deveriam possuir 

pais cearenses (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018, p. 23-24). Os 196 informantes que 

compõem o banco de dados apresentam baixo perfil socioeconômico, desenvolvendo atividades 

profissionais bastante distintas ou apenas dedicando-se ao estudo. Deste modo, estudantes, 

fotógrafos, agente de endemias, pedreiros, bancários e domésticas são algumas das ocupações 

contempladas pelo banco de dados, além de contar com a participação de aposentados e 
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desempregados. O projeto NORPOFOR arregimentou informantes em 70 bairros de Fortaleza, 

assegurando a representação de todas as SER (Secretarias Executivas Regionais). Para as 

autoras (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018), os informantes deste banco de dados 

apresentam baixo nível socioeconômico, considerando-se a profissão dos participantes, a dos 

cônjuges e a dos seus pais; a quantidade de filhos e o local de moradia, como indicadores da 

classe social. O rigor metodológico da coleta do NORPOFOR buscou minimizar as 

interferências do meio e o chamado paradoxo do observador (LABOV, 2008). Diversas 

pesquisas sociolinguísticas21 já se utilizaram deste corpus, assegurando a validade do 

NORPOFOR como mostra do vernáculo fortalezense.  

 O NORPOFOR obedece ao modelo teórico-metodológico da Sociolinguística 

Quantitativa (LABOV, 2008). Os idealizadores dos bancos de dados sociolinguísticos 

compartilham o entendimento de que não se pode estudar a língua apenas em um plano abstrato. 

Para Araújo (2011, p.836), “o sistema só existe enquanto uso, não sendo possível dissociá-lo 

do contexto em que se concretiza”. Ainda de acordo com a autora, o pesquisador deve “se 

envolver com a comunidade para observar o uso da língua” (ARAÚJO, 2011, p.838).  

 O primeiro contato com o informante servia para conhecer um pouco suas características 

socioeconômicas e culturais. Além de possibilitar um contato informal, o participante preenchia 

uma ficha, que serviria de base para elaboração de algumas perguntas, que poderiam dar fluidez 

à entrevista. Os informantes sabiam que as conversas seriam gravadas, mas a finalidade 

linguística de utilização das entrevistas era omitida até o final das gravações, momento em que 

o informante tomava ciência do interesse linguístico da coleta e da manutenção do sigilo de sua 

identidade. Como informação inicial, os documentadores diziam que as gravações tinham um 

interesse histórico e cultural. Diante do objetivo de coletar o vernáculo, os idealizadores do 

NORPOFOR optaram por trabalhar com “narrativa de vida”, procurando minimizar o “efeito 

negativo causado pela presença do pesquisador” (TARALLO, 2007, p.21). Além disso, o 

informante escolhia o local da entrevista. No caso do registro DID (documentador- informante 

– documentador), único usado em nossa pesquisa, o tema da entrevista também era escolhido 

pelo participante. 

                                                     
21 Alguns estudos que se utilizaram do NORPOFOR: 

MAIA, J.P.F. Variação na concordância verbal com nomes coletivos em Fortaleza-CE. Fortaleza, 2011. 11f. 

Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2011.  

LACERDA, J.C.S. O uso variável do modo imperativo no falar de Fortaleza. Fortaleza, 2015. 95 f. 

Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2015.  
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4.2    Delimitação do universo e da amostra 

 

 Labov (2008) afirma que a fala de uma comunidade linguística é influenciada por fatores 

de natureza linguística e social. Em investigações científicas, o pesquisador não dispõe de meios 

de atingir a totalidade dos indivíduos de uma comunidade. Então, é necessário delimitar a 

abrangência que tomará a pesquisa dentro da comunidade de fala pesquisada, ou seja, o número 

de participantes. Esta tarefa exige que o pesquisador se preocupe constantemente com a 

representatividade de sua amostra, ou seja, o número de informantes selecionados deve 

representar o segmento social que se deseja investigar e deve oferecer dados suficientes para 

que se possa identificar características linguísticas de uma dada comunidade de fala. Em nosso 

caso, o falar popular de Fortaleza é a comunidade de fala pesquisada. Esta comunidade de fala 

é composta por homens e mulheres com um baixo nível socioeconômico e não detentores de 

nível superior. Para os propósitos dessa análise, decidimos trabalhar com 24 informantes, que 

nos oferecem um total de 7.691 ocorrências da variável preenchimento/ apagamento do 

pronome sujeito.  

 A delimitação da análise levou em conta as seguintes variáveis sociais: sexo, 

escolaridade e faixa etária. A escolha dessas variáveis se deve à sua produtividade no 

condicionamento de variáveis linguísticas, atestada em diversos estudos sociolinguísticos 

(MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996; DUARTE, 1995; dentre outros). A definição de 

variáveis sociais leva em conta o condicionamento linguístico por fatores sociais. Deste modo, 

o pesquisador busca testar a incidência de grupos de fatores sociais no condicionamento de uma 

variável. Assim, em relação à escolaridade, optamos por trabalhar com duas faixas escolares. 

A primeira faixa de escolarização vai de 0 a 4 anos e a segunda faixa vai de 9 a 11 anos. Quanto 

à faixa etária, decidimos trabalhar com três fatores. O primeiro fator é constituído por 

informantes com idade entre 15 e 25 anos. O segundo fator é formado por informantes com 

idade entre 26 e 49 anos. Por sua vez, o último fator é composto por informantes com mais de 

50 anos de idade. O quadro 1 apresenta a estratificação social dos informantes: 
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Quadro 1 – Estratificação social dos informantes da amostra por sexo, faixa etária e anos de 

escolaridade 

Variáveis sociais Sexo 

Homens Mulheres 

Escolaridade 0-4 9-11 0-4 9-11 

F
. 
e
tá

r
ia

 15 a 25 anos 2 2 2 2 

26 a 49 anos 2 2 2 2 

50 anos em diante 2 2 2 2 

Total parcial 6 6 6 6 

Total de participantes por 

sexo 

12 12 

  Total de informantes 24 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 De acordo com o quadro 1, buscou-se atender a uma distribuição equitativa dos 

informantes, entre os grupos de fatores sexo, escolaridade e faixa etária. Assim, assegurou-se o 

número de dois informantes por célula. A investigação do grupo de fatores escolaridade almeja 

verificar se o uso da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular é sensível a uma mudança de escolaridade. Além da descrição de uma tendência de 

uso da variável na comunidade de fala, o grupo faixa etária oferece a possibilidade de uma 

interpretação prospectiva da língua, indicando se determinado fenômeno variável se mostra 

estável ou indicia mudança. Por sua vez, a variável sexo aponta uma tendência de uso de uma 

variável linguística.  

 

4.3 Variáveis independentes 

 

 O uso variável da língua não é aleatório ou caótico. A língua apresenta uma 

sistematicidade que permite a compreensão mútua entre os membros de uma comunidade 

linguística. As primeiras tentativas de estudo linguístico eram baseadas no entendimento de que 

a língua fosse homogênea. Assim, a variação se daria a nível da fala, que seria variável, 

desordenada e assistemática. Com o advento dos estudos sociolinguísticos, avultou uma nova 

perspectiva de análise, em que o uso concreto da língua passa a ser objeto de estudo. Os estudos 

sociolinguísticos indicaram uma nova forma de investigar a língua. Primeiramente, reconheceu-

se que a língua é eminentemente variável, ou seja, a variação não é uma exceção ou um caso 
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fortuito. A variação linguística se materializa no uso que as pessoas fazem da língua. Logo, a 

Sociolinguística entende que o estudo da língua “real” é o meio de se chegar à conscientização 

da sistematicidade linguística (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006). 

 Diante do desafio de investigar a língua em uso, a Sociolinguística precisou desenvolver 

uma metodologia segura e sólida, assegurando a replicabilidade dos resultados (TARALLO, 

2007). Assim, desde a montagem do corpus, o pesquisador atende a uma série de procedimentos 

metodológicos para garantir a coleta do vernáculo, buscando sempre minimizar o impacto da 

presença do entrevistador no uso linguístico do informante. O estudo da língua em uso 

pressupõe uma interveniência de fatores sociais na determinação das escolhas feitas pelo falante 

em situações comunicativas. Assim, reconhece-se que o uso é condicionado não apenas por 

fatores linguísticos, mas também por fatores sociais.  

 Diante disso, o pesquisador elenca algumas variáveis independentes que acredita 

estarem condicionando determinado uso variável, atendendo a alguma percepção pessoal ou 

em decorrência de resultados obtidos em pesquisas em outras comunidades de fala. Tais 

variáveis podem ser de natureza social ou linguística. A determinação da significância de uma 

variável independente requer um número volumoso de dados, exigindo tratamento estatístico 

dos valores. Por essa razão, as pesquisas sociolinguísticas se utilizam de ferramentas 

estatísticas, a fim de identificarem a relevância de grupos de fatores no uso de uma variável 

linguística. Nesta pesquisa, adotou-se o programa Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 

SMITH, 2005), que calcula a frequência e o peso relativo dos fatores analisados, além de dispor 

de recursos que permitam a identificação de sobreposições de variáveis independentes.  

 

4.3.1 Variáveis sociais 

 

 A montagem da amostra objeto desta pesquisa levou em conta as varáveis sociais sexo, 

anos de escolaridade e faixa etária, por compreender que as mesmas podem exercer um 

condicionamento sobre o preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular. Essas variáveis são consideradas clássicas, estando presentes em diferentes estudos 

sociolinguísticos. Em nossa pesquisa, acreditamos que esses grupos de fatores também se 

mostrem relevantes, afastando a “hipótese nula” (GUY; ZILLES, 2007), ou seja, esperamos 

que a variável em estudo seja sensível aos grupos de fatores sexo, escolaridade e faixa etária.  

 Diante do processo de perda morfológica do verbo, houve a necessidade de um rearranjo 

do quadro pronominal, exigindo um maior preenchimento do pronome sujeito, como forma de 
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assegurar a identificação de pessoa e número (GALVES, 2018). Assim, há uma demanda 

linguística que subjaz a todo esse processo de maior preenchimento pronominal. Contudo, 

espera-se que a variável em estudo se mostre sensível à variável independente sexo, muito 

embora seja esperado um percentual alto de preenchimento para ambos os sexos; haja vista uma 

necessidade linguística de assegurar a identificação do referente.  

 Sabe-se que o português brasileiro compõe o quadro das línguas pro-drop. Nestas 

línguas, há o licenciamento (permissão) do apagamento do sujeito, dado que o núcleo de 

concordância verbal apresenta o traço pronominal de identificação de pessoa e número. No 

entanto, uma perda morfológica do verbo se fez perceber no português brasileiro, fazendo com 

que a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito invertesse em favor da variante 

preenchimento, promovendo, assim, o encaixamento da mudança ocorrida no paradigma 

verbal. O maior preenchimento do pronome sujeito tem despertado o interesse de pesquisadores 

(MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996; DUARTE, 1995), interessados em identificar 

tendências de uso da variável.  

 Esse maior preenchimento do pronome sujeito pode apontar ou não uma perspectiva de 

mudança. Neste sentido, as variáveis sociais sexo e faixa etária merecem especial atenção. 

Assim, espera-se que as mulheres apresentem índices mais expressivos de preenchimento, por 

se tratar de uma variável inovadora sem avaliação negativa (LABOV, 2008), resultado alinhado 

aos obtidos por Duarte (1995). Deste modo, este grupo de fatores apresenta a seguinte 

configuração: 

 

Sexo: 

 HOMENS 

 MULHERES 

 

 O segundo grupo de fatores sociais testado é a escolaridade. Neste grupo de fatores, 

optamos pela utilização de dois fatores dos três que compõem o banco de dados. Deste modo, 

ficamos com os fatores dispostos nas extremidades do grupo, representantes da menor (0 - 4 

anos) e da maior escolaridade (9 - 11 anos). Assim, o grupo de fatores escolaridade é formado 

por dois fatores. O primeiro fator contempla informantes que apresentam nenhuma 

escolarização até 4 anos de escolaridade e o outro fator é composto por informantes com 9 a 11 

de escolaridade. Espera-se que com o avanço da escolaridade e, consequentemente, um maior 

recebimento de uma educação formal, o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa, seja 
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“levemente desfavorecido”, conforme identificaram as pesquisas de Magalhães (2001) e 

Coelho et al. (2010).  

 O currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio contempla o estudo da estrutura 

do verbo. Nesta unidade didática, os alunos estudam o paradigma flexional do verbo, em que 

as desinências número-pessoais são detalhadas (CEREJA, 1999). No entanto, o paradigma 

verbal presente nos manuais didáticos não encontra correspondência com o falar desse 

estudante, gerando um conflito entre a norma gramatical e a língua em uso. A “exuberância” 

morfológica dos manuais didáticos cede lugar a uma simplificação formal, requerida pelo 

dinamismo linguístico. Deste modo, a maior escolaridade deve apontar um índice de 

preenchimento menor em comparação com a menor escolaridade, mas não suficiente para 

comprometer a maior frequência de preenchimento do pronome sujeito, atestada em diversos 

estudos (MONTEIRO, 1994; DUARTE, 1995; dentre outros). Este grupo apresenta os 

seguintes fatores: 

 

ANOS DE ESCOLARIDADE: 

 NENHUM A 4 ANOS DE ESCOLARIDADE 

 9 A 11 ANOS DE ESCOLARIDADE 

 

 Uma outra variável social que esperamos ser selecionada é a faixa etária. Este grupo de 

fatores sociais viabiliza uma análise prospectiva da variável, indicando ou não uma perspectiva 

de mudança linguística. Roberts (1993) e Galves (2018) são alguns dos autores que defendem 

um incremento no índice de preenchimento do sujeito, decorrente de um rearranjo no paradigma 

pronominal. Assim, ao longo do século XIX, assistiu-se a um crescente favorecimento da forma 

pronominal preenchida, qualificando-a como variável inovadora (DUARTE, 2018b). Diante 

disso, poder-se-ia questionar se os dados obtidos nesta sincronia indicariam uma perspectiva de 

mudança em curso ou um uso estável da variável. Nossa hipótese era que a variável em estudo 

não se encontrava estável, ou seja, esperava-se que os dados indicassem uma perspectiva de 

mudança linguística, em que o preenchimento do sujeito fosse favorecido em gradação 

decrescente dentre os 3 fatores que compõem o grupo de fatores. Portanto, esperava-se que o 

preenchimento do pronome sujeito apresentasse maiores valores de significância entre os 

jovens e decrescesse progressivamente com a faixa etária intermediária e na faixa etária mais 

velha, momento em que se contabilizariam os menores índices de significância. 
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 Essa perspectiva de mudança linguística no uso dessa variável tem sido levantada em 

estudos que apontam um rearranjo do paradigma pronominal, mediante o favorecimento da 

variante preenchimento (ROBERTS, 1993; GALVES, 2018; CERQUEIRA, 2018; TARALLO, 

2018b). Por sua vez, Duarte (1995) nos oferece um contraponto interessante a esta perspectiva 

de mudança. Para a autora: 

 

É indiscutível o enfraquecimento de um paradigma que chega a permitir a desinência 

zero em todas as pessoas. Não espanta, pois, que as construções com sujeito nulo 

tendam, com o tempo, a se tornar cada vez mais marginais, ou residuais, no sistema. 

[...] As cada vez menos frequentes ocorrências de sujeitos nulos de primeira pessoa 

do singular na língua oral, ainda licenciadas pela desinência, deverão continuar a se 

manifestar por tempo indeterminado como resíduos da propriedade pro-drop.  

(DUARTE, 1995, p.56) 

 

 

 Assim, a autora reconhece uma mudança no paradigma verbal, identificada através de 

uma perda da morfologia flexional. Essa mudança é considerada irreversível por Tarallo 

(2018b), consistindo um dos diferenciais entre o português brasileiro e o europeu. Duarte (1995) 

projeta um caráter residual das construções com sujeito nulo no sistema linguístico brasileiro. 

Contudo, segundo a pesquisadora, sua pesquisa não apontou que a variável forma pronominal 

subjetiva indicasse uma mudança linguística em progresso, mediante o favorecimento do 

preenchimento pronominal. Diferentemente, seus dados indicaram que a forma pronominal de 

1ª pessoa do singular apresenta uma variação estável, sem indicativo de mudança. Segundo a 

autora, a existência de morfologia especificadora de pessoa e número da 1ª pessoa do singular 

tende a assegurar a manutenção do apagamento “por tempo indeterminado”, configurando um 

resíduo da propriedade pro-drop. Assim, esse grupo apresenta os seguintes fatores:  

 

FAIXA ETÁRIA: 

 15 a 25 anos 

 26 a 49 anos  

 50 anos em diante 

 

 A próxima seção detalhará os grupos de fatores linguísticos testados nesta pesquisa. 

Conforme temos discutido, a pesquisa sociolinguística reconhece o condicionamento social das 

variáveis linguísticas, mas não menospreza o condicionamento linguístico da língua em uso 

(LABOV, 2008). Deste modo, a descrição de um uso variável da língua em uma comunidade 

de fala deve conjugar uma busca por condicionadores linguísticos e sociais.  
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4.3.2 Variáveis linguísticas  

 

 Quanto às variáveis linguísticas, esperava-se que os grupos de fatores tempo/modo 

verbal e formas nominais, tipo de oração e presença/ausência de elemento à esquerda do verbo 

fossem condicionadores do uso variável da forma pronominal subjetiva de 1ª pessoa do 

singular, em que as variantes preenchimento e apagamento do sujeito disputam espaço no falar 

popular de Fortaleza. O grupo de fatores tempo/modo22 verbal e formas nominais é composto 

pelos 6 tempos do modo indicativo (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito 

mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito), pelos 3 tempos do modo subjuntivo 

(presente, imperfeito e futuro) e pelas formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio).  

 Diante da perda de morfologia verbal, esperava-se uma maior incidência de 

preenchimento do pronome sujeito em tempos verbais em que se verificasse um sincretismo 

entre a 1ª e 3ª pessoas do singular (MARINHO, 1996; ROBERTS, 2018), como em: Eu 

cantava/ele cantava (Pretérito imperfeito do indicativo); Eu cantaria/ele cantaria (Futuro do 

pretérito); Que eu cante/Que ele cante (Presente do subjuntivo); Quando eu cantar/ Quando 

ele cantar (Futuro do subjuntivo). Este grupo de fatores é uma adaptação do grupo de fatores 

usado por Marinho (1996) e Duarte (1995), uma vez que as autoras optaram por não investigar 

as formas nominais. Ressalte-se, contudo, que o grupo de fatores tempo/modo verbal foi 

selecionado em ambas as testagens. Vejamos algumas ocorrências do corpus (as ocorrências 

dos tempos verbais abordados no exemplo se encontram grafadas em itálico): 

 

 Imperfeito do Indicativo; 

(22) “esse emprego chegou numa boa hora, porque eu estava desempregado” (Inq.22, 

 NORPOFOR). 

 Futuro do Pretérito do Indicativo; 

(23) “se não fosse Deus, eu estaria no presídio” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Presente do Subjuntivo; 

(24) “a minha mulher quer que eu pegue e Ø jogue lá na frente, mas eu não vou fazer 

 isso  não” (Inq.22, NORPOFOR). 

 

                                                     
22 A pesquisa não contemplará o imperativo, tendo em vista que seu objeto é o pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular.  
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O exemplo 22 apresenta uma ocorrência da variante inovadora, antecedendo forma 

verbal no Imperfeito do Indicativo. É fácil perceber que a similaridade formal entre a 1ª e a 3ª 

pessoas do singular poderia gerar dúvidas quanto ao referente do verbo. A forma verbal 

“estava” pode ser usada tanto com a 1ª pessoa, quanto com a 3ª pessoa (eu estava/ele estava). 

O apagamento do pronome sujeito impõe uma orientação discursiva na busca pelo referente 

(CHOMSKY, 1981). No entanto, a identidade formal torna penosa essa busca pelo referente, 

não raro inviabilizando sua identificação.  

Essa impossibilidade de identificação do referente pode ser demonstrada com o exemplo 

23. Uma ocorrência como “se não fosse Deus, Ø estaria no presídio” não apresentaria dúvida, 

se o falante estivesse falando apenas de si no contexto discursivo. Contudo, se o contexto 

discursivo trouxesse uma fala em que o indivíduo “A” relatasse seu período de adolescência e 

de seu irmão (o indivíduo B) e, nesse relato, ambos se mostrassem capazes de atos violentos e 

ilegais; não seria possível a delimitação do sujeito. Então, “se não fosse Deus”, quem estaria 

no presídio? O indivíduo A ou B? Certamente o sistema linguístico se valeu do maior 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa para assegurar a identificação do referente, 

sobretudo nos tempos verbais em que se dá uma identidade formal entre a 1ª e 3ª pessoas do 

singular. O exemplo 24 também pode gerar dúvida quanto ao referente, conforme configuração 

do contexto discursivo.  

 Um segundo grupo de variáveis linguísticas testado é Tipo de oração. Quanto ao tipo de 

oração, esperava-se que as orações coordenadas não-iniciais fossem as únicas a favorecer o 

apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa, tendo em vista o alto grau de conexão com a 

oração precedente (GIVÓN, 2001; MARINHO, 1996). A determinação da conexão entre 

orações leva em conta fatores de ordem pragmática e linguística. Distância do referente, 

persistência do tópico discursivo, manutenção do sujeito na oração coordenada não-inicial são 

alguns dos fatores que determinam uma maior conexão entre as orações, segundo Marinho 

(1996). As orações coordenadas não-iniciais apresentam um significado amalgamado com as 

orações que as antecedem, ou seja, não se tomam seus significados isoladamente. As 

conjunções coordenativas criam uma expectativa quanto ao conteúdo informacional da oração 

em que figuram, construindo um continuum significativo entre as orações que compõem o 

período coordenado. É importante frisar que este conteúdo, muitas vezes, excede o significado 

linguístico da conjunção. Por exemplo, em “ele estudou e passou no concurso” não se tem 

simplesmente um conteúdo aditivo. Do mesmo modo, a frase “eu estudei, mas não fui 

aprovado” não traduz apenas uma oposição. Há nessas frases um sentido construído no uso da 
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língua (MARINHO, 1996). Vejamos algumas ocorrências retiradas do corpus (As orações 

abordadas se encontram destacadas em itálico): 

 

 Oração absoluta; 

(25) “Lá eu procuro atender bem as pessoas” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 Oração coordenada inicial; 

 (26) “No meu ponto de vista, eu não gosto de ver, mas eu tenho que ir [...]” (Inq. 22, 

 NORPOFOR). 

 Oração coordenada não-inicial; 

(27) “No meu ponto de vista, eu não gosto de ver, mas eu tenho que ir [...]” (Inq. 22, 

 NORPOFOR). 

 Oração principal; 

(28) “Ø Quero dizer que eu amo muito minha família”. (Inq. 22, NORPOFOR) 

 Oração subordinada; 

 (29) “Ø Quero dizer que eu amo muito minha família”. (Inq. 22, NORPOFOR) 

 

 O exemplo 25 apresenta a ocorrência de um sujeito pronominal preenchido em uma 

oração absoluta. Esse tipo de oração, segundo Marinho (1996), não exerce condicionamento 

sobre a variável forma pronominal de 1ª pessoa do singular. Ainda de acordo com a autora, 

orações principais (exemplo 28) e coordenadas iniciais (exemplo 26) contribuem para o 

aumento da variante preenchimento, assim como as orações subordinadas (exemplo 29). A 

autora não textualiza, mas é possível depreender de sua análise que a posição inicial do pronome 

no período parece favorecer a variante inovadora, visto que a variante preenchimento é 

amplamente favorecida nesse contexto. Para a autora (MARINHO, 1996), segundo um critério 

de ordem pragmática, as orações subordinadas não manifestariam uma alta conexão com a 

oração principal. Neste tipo de oração, haveria uma relação de dependência em relação à oração 

principal, uma vez que as orações subordinadas não traduzem um significado isolado. Logo, 

enquanto as orações coordenadas não-iniciais teriam um significado isolado que se conecta com 

o significado da oração coordenada inicial e produz um significado conjuntivo; nas orações 

subordinadas, há uma dependência do conteúdo da oração principal para gerar um significado 

unitário.  

 Por fim, o último grupo de fatores se refere à existência/inexistência de elementos à 

esquerda do verbo. Esperava-se que a existência e a natureza dos elementos à esquerda do verbo 
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se mostrassem um contexto favorecedor da forma variante preenchimento do pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular. Esse grupo de fatores é uma adaptação do grupo de fatores elementos 

à esquerda criado por Duarte (2003), tendo em vista que ampliamos o estudo de modo a 

investigar períodos coordenados. Em sua pesquisa, a autora identificou que a existência de 

elementos à esquerda do verbo é um forte condicionador do uso da variável forma pronominal 

de 1ª pessoa do singular, visto que apenas no fator “nenhum elemento” o preenchimento do 

sujeito não foi favorecido. Em nossa pesquisa, o grupo de fatores Elementos à esquerda é 

composto pelos seguintes fatores: nenhum elemento, adjuntos adverbiais, conjunções 

coordenativas, conjunções subordinativas, tópicos marcados e pronomes relativos. Vejamos 

alguns exemplos extraídos do corpus (Os elementos à esquerda se encontram grafados em 

itálico, caso existam): 

 

 Nenhum elemento; 

 (30) “Eu entre::i ... na igreja aos vinte e um anos” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Adjunto adverbial; 

 (31) “Graças a Deus hoje eu não tenho nenhum vício” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Conjunção coordenativa; 

(32) “Eu digo meu preço e faço minha música” (Inq. 20, NORPOFOR). 

 Conjunção subordinativa; 

 (33) “Quando eu não saio no final de semana, eu saio no meio da semana também” 

  (Inq.23, NORPOFOR). 

 Pronome relativo; 

(34) “Tem algumas coisas que eu não gosto [...]” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Tópico marcado; 

(35) “[...] inglês eu acho eu acho que eu não ia me enrolar muito não” (Inq.23, 

NORPOFOR). 

 

 Diante da ocorrência de mais de um elemento à esquerda do verbo na oração 

investigada, decidimos adotar o critério de proximidade ao verbo para determinar a 

classificação. Assim, quando ocorresse na mesma oração mais de um elemento à esquerda do 

verbo, seria contabilizada a ocorrência do elemento à esquerda mais próximo do verbo. Por 

exemplo: 
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 (36) “Quando termina o jornal vem aquelas besteiras lá que eu não gosto” (Inq.23, 

 NORPOFOR, confluência de elementos à esquerda). 

 (37) “Isso eles me contam né, que eu não me lembro” (Inq.23, NORPOFOR, 

 confluência de elementos à esquerda). 

 

 Os exemplos 36 e 37 trazem mais de uma ocorrência de elemento à esquerda na mesma 

oração. Em 36, temos a oração “que eu não gosto”. O verbo gostar é imediatamente antecedido 

pelo advérbio de negação “não”. Em seguida, surge o pronome sujeito de 1ª pessoa e, à esquerda 

deste, aparece o pronome relativo “que”, iniciando oração adjetiva. Logo, na mesma oração, 

tem-se um advérbio e um pronome relativo como elementos à esquerda do verbo. Assim, diante 

da maior proximidade entre o verbo e o advérbio, o exemplo 36 foi contabilizado como uma 

ocorrência de advérbio no grupo de fatores elementos à esquerda. Do mesmo modo, o exemplo 

37 foi contabilizado como uma ocorrência de advérbio no grupo elementos à esquerda, mesmo 

apresentando conjunção coordenativa no início da oração. Vale salientar que os casos de 

confluência no corpus constituem casos excepcionais. Na maioria das ocorrências da variável, 

apenas um elemento à esquerda é encontrado.  

 Elementos à esquerda é um grupo de fatores criado por Duarte (2003). A autora 

investiga a significância de dois grupos de fatores, constituídos por elementos à esquerda. O 

baixo valor de peso relativo encontrado pela pesquisadora em ocorrências do fator “nenhum 

elemento” sugerem a importância de elementos à esquerda no condicionamento da variável. A 

pesquisadora investigou a incidência de conjunções subordinativas, pronomes relativos, 

adjuntos adverbiais e tópicos no condicionamento da variante preenchimento do pronome 

sujeito. Todos os fatores do grupo apresentaram resultados significativos para o 

condicionamento da forma inovadora (DUARTE, 1995). Em nossa pesquisa, decidimos 

estender a análise aos períodos compostos por coordenação, acrescentando, deste modo, o fator 

“conjunções coordenativas” ao grupo de fatores “elementos à esquerda”.   

 Nesta pesquisa, portanto, buscou-se verificar a incidência dos condicionadores 

linguísticos tempo/modo e formas nominais do verbo, tipo de oração e elementos à esquerda 

do verbo no maior preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Além disso, 

procurou-se verificar se o uso variável da forma de expressão pronominal de 1ª pessoa do 

singular se encontra estável dentro da comunidade de fala pesquisada ou indicia uma mudança 

linguística em que a forma variante preenchimento pronominal vem suplantando sua 

concorrente. Neste sentido, os grupos de fatores linguísticos apresentam o seguinte formato: 
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a) Elementos à esquerda: 

 Nenhum elemento; 

 Conjunções coordenativas; 

 Conjunções subordinativas;  

 Adjuntos adverbiais; 

 Pronomes relativos; 

 Topicalização; 

 

 A busca de elementos à esquerda do verbo se estende aos limites dos tipos de orações 

trabalhados nesta pesquisa, a saber: absoluta, coordenada inicial, coordenada não-inicial, 

principal e subordinada. Numa entrevista sociolinguística, busca-se uma fluidez no ato de fala 

do informante. Logo, não é razoável esperar bloco de falas compartimentados e desconexos. 

Assim, elementos textuais são facilmente encontrados à esquerda do verbo de uma oração. 

Contudo, apenas será contabilizado o elemento à esquerda constituinte da mesma oração do 

verbo de referência. Vejamos alguns exemplos (O verbo de referência do exemplo se encontra 

grafado em itálico): 

 

 (38) “se eu ver seu rosto aqui de novo eu vou botar você no presídio...passei dois anos 

 assinando” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (39) “se eu ver seu rosto aqui de novo eu vou botar você no presídio... Ø passei dois 

 anos assinando [...]” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (40) “se eu faço grafite eu sou grafiteiro [...]” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 O exemplo 38 apresenta uma conjunção subordinativa à esquerda do verbo que é tomado 

como referência (ver), fazendo parte do mesmo tipo de oração. Neste caso, a conjunção 

subordinativa “se” é contabilizada como elemento à esquerda. O exemplo 39 tem o verbo 

“passar” como verbo de referência. Percebe-se que há uma série de elementos à esquerda do 

verbo “passar”, mas tais elementos não fazem parte da mesma oração do verbo. Portanto, na 

oração “Ø passei dois anos assinando [...]”, encontra-se uma ocorrência de nenhum elemento à 

esquerda, pois os elementos à esquerda do verbo se encontram em outra oração. Do mesmo 

modo, o exemplo 40 é contabilizado como “nenhum elemento”. O verbo da oração “eu sou 

grafiteiro” não apresenta nenhum elemento à esquerda dentro dos limites da oração. 
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 Outro grupo de fatores linguísticos testado é o grupo tempo/modo verbal e formas 

nominais. Este grupo foi testado por Duarte (1995) e mostrou-se significativo para o 

condicionamento da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito. Vejamos a 

composição desse grupo de fatores no quadro a seguir: 

  

b) Tempo/modo verbal e formas nominais: 

Quadro 2: Composição do grupo de fatores tempo/modo verbal e formas nominais  

TEMPO/MODO e FORMAS NOMINAIS DO VERBO 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente Presente 

Pretérito perfeito Imperfeito 

Pretérito Imperfeito Futuro 

Pretérito mais que perfeito FORMAS NOMINAIS 

Futuro do Presente  

Infinitivo Futuro do Pretérito 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O grupo de fatores tempo/modo verbal e formas nominais é uma adaptação do grupo de 

fatores tempo e modo verbal, usado pelas pesquisadoras Duarte (1995) e Marinho (1996). Este 

grupo de fatores foi selecionado em ambas as pesquisas, mostrando-se significativo para a 

variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Diante de um 

número expressivo de orações em que figuram formas nominais do verbo, decidiu-se por 

investigar a incidência das formas nominais no maior preenchimento do sujeito pronominal.  

 Quanto às formas nominais, não foi identificada nenhuma ocorrência de particípio. 

Assim, em um primeiro momento, restaram as formas nominais “infinitivo” e “gerúndio”. A 

forma nominal “gerúndio” contou com 26 ocorrências no total. Uma análise dessas ocorrências 

evidenciou uma concentração da forma nominal gerúndio nas orações subordinadas. Diante 

disso, optamos por desconsiderar as ocorrências de gerúndio, tendo em vista sua presença 

restrita a contextos oracionais subordinados e a baixa produtividade dessa forma nominal na 

amostra, representando algo em torno de 0,2% do universo de dados, se considerarmos as 26 

ocorrências no número total de dados.  

 Logo, a única forma nominal contemplada na análise é o infinitivo, que obteve um 

número expressivo de ocorrências (210 no total) e uma distribuição entre todos os fatores do 

grupo “tipo de oração”, embora apresente uma densidade maior de ocorrências de infinitivo 

com orações subordinadas. Essa concentração nas orações subordinadas é outro argumento em 
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defesa de sua manutenção. A retirada do infinitivo da análise teria uma implicação no resultado 

do grupo de fatores “tipo de oração”, bem como no próprio trabalho descritivo do falar de 

Fortaleza, uma vez que se estaria desconsiderando uma estrutura bastante recorrente na fala dos 

informantes.  

 O grupo de fatores “tipo de oração” foi utilizado por Marinho (1996) e foi selecionado 

como um grupo significativo para a variável forma de expressão pronominal em 1ª pessoa do 

singular. Decidimos, por essa razão, replicá-lo em nossa pesquisa. Vejamos seu formato: 

 

c) Tipo de oração: 

 Oração absoluta; 

 Coordenada inicial; 

 Coordenada não-inicial;  

 Principal;  

 Subordinada; 

 

 Os resultados de Marinho (1996) apontaram que orações coordenadas iniciais, orações 

principais e orações subordinadas favorecem o uso da variante preenchimento da forma 

pronominal subjetiva de 1ª pessoa do singular. Por outro lado, orações absolutas parecem não 

exercer influência no uso linguístico da variável. Por fim, as orações coordenadas não-iniciais 

constituem um contexto inibidor do preenchimento do sujeito, segundo a autora.  

 

4.4   Procedimentos de análise dos dados 

 

 Esta pesquisa testou a influência de variáveis independentes de natureza linguística e 

sociais no uso da variável preenchimento/ apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular. Com este fito, procedeu-se a uma análise multivariada, considerando que “os 

processos linguísticos são influenciados simultaneamente por diversas variáveis independentes 

[...]” (GUY; ZILLES, 2007, p. 100). Uma análise multivariada é o método adequado quando se 

procura perceber a relevância de um fator ou grupo de fatores frente aos demais grupos de 

fatores, sobretudo considerando que dificilmente se encontra um número idêntico de ocorrência 

dentre as variáveis controladas. Assim, faz-se necessária a utilização de ferramenta estatística 

que possibilite a análise de cada fator em sua relação com os demais fatores, identificando o 

contexto mais favorável para a ocorrência de uma das formas concorrentes. Neste trabalho, 
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fizemos uso do programa estatístico Goldvarb X, que compõe o conjunto de programas 

computacionais de análise multivariada denominado Varbrul, especificamente criado para 

recepcionar dados sociolinguísticos. O diferencial do Varbrul é que seus programas oferecem 

resultados que vão além da análise univariada, ou seja, conseguem captar a influência de uma 

variável independente sobre as outras. Seus resultados apresentam o nível geral de uso da 

variável controlada, medidas de significância das variáveis independentes, gradativamente 

dispostas, além de permitir que diversas hipóteses sejam testadas, mediante rodadas específicas.  

 Guy e Zilles (2007) advertem que a pesquisa sociolinguística deve apresentar um 

volumoso número de dados de muitos informantes. Além disso, o pesquisador deve sempre se 

manter atento à confiabilidade de seus dados, para que possa proceder a uma análise igualmente 

confiável. Por esta razão, optou-se, nesta pesquisa, pelo uso do banco de dados do projeto 

NORPOFOR, tendo em vista a representatividade do mesmo, enquanto reflexo do falar popular 

de Fortaleza. Conforme já mencionado, os informantes do NORPOFOR apresentam baixo nível 

socioeconômico, levando-se em conta a renda familiar, local de moradia e a quantidade de 

filhos, como indicadores da classe social (ARAÚJO, 2011). Este dado é comprovado em 

pesquisa divulgada pela prefeitura municipal de Fortaleza em referência ao Índice de 

desenvolvimento Humano (IDH) por bairros da capital cearense23 para o ano de 2010. A 

pesquisa foi desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas, em parceria com o Instituo de 

Pesquisa econômica aplicada e a Fundação João Pinheiro. A classificação do IDH varia de 0 a 

1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o grau de desenvolvimento humano. Dos 119 bairros 

de Fortaleza, a pesquisa apontou que apenas 29 bairros apresentam IDH maior do que 0.5, ou 

seja, a grande maioria dos bairros se encontram em situação de baixo desenvolvimento humano, 

em um cálculo que considera os seguintes indicadores: renda, acesso à educação e longevidade. 

O NORPOFOR assegurou a participação de 70 bairros de Fortaleza, oferecendo um recorte 

bastante representativo do falar de Fortaleza.  

 Segundo Guy e Zilles (2007), a análise quantitativa demanda a realização de 3 fases 

principais: coleta de dados, redução e apresentação dos dados e, finalmente, interpretação dos 

dados obtidos. Nossa coleta de dados reflete a confiabilidade do NORPOFOR. Este banco de 

dados é composto por uma amostra bastante ampla e representativa da comunidade de fala 

                                                     
23 Disponível nos endereços eletrônicos (Data do acesso: 13 de agosto de 2019): 

http://salasituacional.fortaleza.ce.gov.br:8081/acervo/documentById?id=22ef6ea5-8cd2-4f96-ad3c-

8e0fd2c39c98 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_fortaleza 
 

http://salasituacional.fortaleza.ce.gov.br:8081/acervo/documentById?id=22ef6ea5-8cd2-4f96-ad3c-8e0fd2c39c98
http://salasituacional.fortaleza.ce.gov.br:8081/acervo/documentById?id=22ef6ea5-8cd2-4f96-ad3c-8e0fd2c39c98
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_fortaleza
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estudada. Os pesquisadores mantiveram a preocupação de estabelecer uma empatia com os 

participantes, mediante o estabelecimento de contato anterior à gravação, em que algumas 

perguntas eram feitas pelo pesquisador, para que se identificasse o perfil socioeconômico dos 

participantes, permitindo um maior conhecimento do informante e tornando mais fácil a 

obtenção do vernáculo, por meio do desenvolvimento de temas que pudessem despertar um 

maior envolvimento do participante.  

 Para Guy e Zilles (2007), há que se levar em consideração a natureza dos dados para 

promover a escolha da melhor técnica de redução e de sua apresentação. Nesta pesquisa, os 

dados de fala são provenientes de diferentes sujeitos e as variáveis dependentes são de natureza 

discreta, ou seja, a ocorrência de uma variante pressupõe a exclusão da concorrente. Além disso, 

a variável dependente é binária, composta das variantes apagamento e preenchimento do 

pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Assumimos o condicionamento linguístico e social 

do uso linguístico. Assim, os dados são apresentados em sua vinculação com os grupos de 

fatores testados, ou seja, vinculados às variáveis independentes elencadas para esta análise. 

Ainda de acordo com Guy e Zilles (2007), as variantes podem apresentar uma distribuição 

normal, em que as ocorrências estejam espalhadas de modo rarefeito, ou podem estar 

“amontoadas segundo um padrão bimodal ou polimodal” (GUY; ZILLES, 2007, p.24). Uma 

análise superficial do corpus comprova que, em um mesmo período, as variantes dependentes 

se alternam, indicando que não há uma formação de blocos de ocorrência distintos, ou seja, não 

se dá esse amontoado de ocorrências de uma mesma variante, conforme se verifica em: 

 

 (41) “tem uns amigos meus... eu vou para lá Ø passo uns dias... aí Ø ajudo por lá aí 

 quando  eu venho ... eu trago um dinheirinho e Ø compro” (Inq. 9, NORPOFOR).  

 

 Assim, tem-se uma distribuição normal das ocorrências, segundo a classificação dos 

autores. Ainda de acordo com Guy e Zilles (2007), dados estatísticos comparáveis servem para 

resumir a distribuição das ocorrências de variáveis discretas. Conforme já mencionado, 

variáveis discretas são aquelas em que a ocorrência de uma forma pressupõe a não ocorrência 

da forma concorrente, ou seja, são excludentes entre si. Tal resumo possibilita identificar 

tendências de uso de determinada variável. Neste sentido, optou-se nesta pesquisa pelo uso do 

programa Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), pelo fato desta 

ferramenta estatística resumir a proporção de resultados alternativos, selecionando os contextos 

mais favoráveis ao uso de uma variável.  
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 Contudo, os estudos quantitativos não objetivam apenas a apresentação de números, de 

estatísticas, mas “identificar e explicar fenômenos linguísticos” (GUY; ZILLES, 2007, p.31). 

Diante disso, espera-se que os dados apontem a significância das variáveis independentes 

linguísticas e extralinguísticas elencadas, mediante o cálculo dos pesos relativos pelo Goldvarb 

X. O peso relativo é um valor calculado pelo Goldvarb X que indica a relevância de um fator 

(dentro de um grupo de fatores) sobre o uso da variável estudada (GUY; ZILLES, 2007). O 

cálculo do peso relativo apresenta uma variação de 0 a 1, em que 0,5 demarca o ponto neutro, 

ou seja, a indiferença de uma forma variante a determinado fator. Quanto mais próximo de 1, 

maior a relevância de um fator para o uso de uma variante e, consequentemente, pesos relativos 

próximos a zero indicam que determinado fator desfavorece o uso de uma forma variante. 

 O Goldvarb X é uma ferramenta estatística muito utilizada nos estudos 

Sociolinguísticos, que oferece a frequência e calcula a relevância de variáveis independentes 

no uso de uma variável. Assim, os dados fornecidos pelo tratamento estatístico evidenciam os 

condicionadores linguísticos e sociais de uma variável, mediante a interação entre os grupos de 

fatores. Além disso, identificam-se as tendências de uso de uma variável em uma comunidade 

de fala. O processamento dos dados possibilita uma análise prospectiva de um fenômeno 

variável, apontando a estabilidade da variável ou indicando uma possibilidade de mudança 

linguística. Outra possibilidade de uso dos resultados estatísticos é a percepção do 

encaixamento linguístico, mediante a interpretação de um resultado objetivamente produzido 

(GUY; ZILLES, 2007).  

 A análise estatística do Goldvarb X se dá por etapas. O pesquisador realiza um trabalho 

prévio de seleção das ocorrências e de codificação dos dados. Essa codificação leva em conta 

a variável objeto da pesquisa e as variáveis independentes que se deseja testar. Cumprida essa 

etapa, o pesquisador alimenta o programa com seu arquivo de dados. Uma das primeiras 

funções do programa é identificar erros grosseiros de codificação ou de digitação. Após as 

devidas correções, realiza-se uma primeira rodada, que apresenta a frequência de uso de cada 

variável dependente e independente testada. Nessa etapa, é possível identificar nocautes, ou 

seja, um uso não variável, materializado por uma frequência zero ou 100%. Em seguida, têm 

início as análises binárias, em que os fatores mais relevantes para o uso da variante definida 

como valor de aplicação são reconhecidos (SCHERRE; NARO, 2003). Em nosso caso, o valor 

de aplicação é o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. A motivação para 

essa escolha decorre de uma percepção de uma maior frequência de uso da forma preenchida, 

atestada em estudos em outras comunidades de fala (MARINHO, 1996; DUARTE, 1995). 
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 A definição do valor de aplicação informa ao programa estatístico o universo da amostra 

que se deseja tomar como referência, fazendo com que seja gerado o input. De acordo com Guy 

e Zilles (2007, p. 238), “o input representa o nível geral de uso de determinado valor da variável 

dependente”. O valor do input é uma referência para determinação da relevância das variáveis 

independentes, ou seja, para determinação dos valores de peso relativo.   

 Na rodada binária, é facultada ao pesquisador a possibilidade de criação de novos grupos 

a partir dos grupos já existentes. Por exemplo, o pesquisador pode aglutinar o grupo de fatores 

sexo e escolaridade, criando “mulher de escolaridade alta”, se lhe parecer razoável testar uma 

nova hipótese, surgida a partir de seus resultados iniciais. Ainda na rodada binária, o Goldvarb 

X identifica as variáveis significativas para o valor de aplicação. No step up, o programa 

promove a interação entre os grupos de fatores, ao acrescentar uma variável por rodada. Nesta 

etapa, o programa identifica as interações mais fortes entre as variáveis, ou seja, aquelas em 

que se encontram os maiores valores de peso relativo. Por sua vez, o step down é o processo 

em que, partindo de uma interação com todos os grupos de fatores, é retirado um grupo por 

rodada; possibilitando a identificação dos grupos menos relevantes. 

 Assim, o Goldvarb X é uma ferramenta essencial ao estudo da língua em uso, mas seus 

resultados não devem ser vistos como um fim em si mesmo, mas sim um meio de desvelar a 

teia sistêmica da língua. Weinreich, Herzog e Labov (2006) defendem que a língua apresenta 

uma heterogeneidade ordenada. Assim, a variação é própria da língua e o fato de existir variação 

não implica uma desordem, pois as pessoas se compreendem em suas interações sociais diárias. 

Logo, não se trata de buscar uma “forma única”, mas de compreender a dinâmica linguística 

em sua pluralidade formal. Esse é o objetivo da Sociolinguística. No entanto, não se pode 

teorizar a partir de impressões. É preciso dados objetivos que viabilizem a compreensão do 

comportamento linguístico. Deste modo, o Goldvarb X vem instrumentalizar a análise da 

língua, oferecendo frequências de uso, mostrando tendências e projetando perspectivas de uso 

linguístico, mediante o tratamento de um volumoso número de dados, suficientemente 

representativos de um uso variável em uma comunidade de fala.  

 A obediência a uma metodologia rígida assegura a confiabilidade e replicabilidade dos 

estudos sociolinguísticos. Labov (2008) afirma que conseguir trabalhar em um nível de 

abstração é condição para o sucesso de uma pesquisa linguística, mas somente com a análise 

da língua em uso o pesquisador tomará consciência da sistematicidade linguística. O autor 

defende o condicionamento linguístico e social do uso linguístico. Assim, é preciso uma 

incursão na língua em uso para que se perceba a sistematicidade linguística (TARALLO, 2007). 
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Todavia, a percepção da sistematicidade linguística não é algo fácil de ser alcançado. A 

variação linguística chega até o uso individual. Diversos fatores linguísticos e sociais podem 

estar determinando as escolhas do falante. Logo, é necessário trabalhar com um número robusto 

de dados para identificar tendências de uso, tornando essencial o tratamento estatístico dos 

dados. Assim, o Goldvarb X oferece critérios objetivos de análise, manifesta tendências e 

permite a interpretação prospectiva da dinâmica linguística.  

 Entretanto, dizer que a pesquisa sociolinguística se fundamenta em critérios objetivos 

não elimina a importância do componente humano no processo investigativo. Cada passo da 

pesquisa exige uma sensibilidade do pesquisador em relação ao objeto de pesquisa. Até mesmo 

ao utilizar o programa estatístico, a projeção de hipóteses do pesquisador pode ser percebida. 

Ao definir a variante que será tomada como valor de aplicação, o pesquisador leva em conta 

objetivos e hipóteses que orientam o estudo. A escolha de uma comunidade de fala pressupõe 

a existência de particularidades linguísticas, que merecem ser investigadas. Assim, as pesquisas 

sociolinguísticas necessitam de dados objetivos, mas se afastam da linearidade que caracteriza 

as ciências exatas. Longe de uma objetividade linear, a Sociolinguística segue contornos sociais 

em busca da descrição do uso linguístico.  

 De posse dos resultados estatísticos, o pesquisador pode perceber a tendência de uso da 

variável, quais os condicionadores linguísticos e sociais que atuam sobre seu uso, como 

determinada mudança linguística se encaixou no sistema e poderá também interpretar se 

determinado uso variável da língua indicia mudança linguística ou manifesta uma estabilidade 

de uso entre as formas concorrentes, sem assinalar a perspectiva de mudança.  Portanto, a 

análise dos dados estatísticos permite compreender o comportamento linguístico de uma 

comunidade de fala em relação ao uso de uma variável linguística.  

 

4.5   Dados desconsiderados na análise 

 

 

 Neste estudo, todas as ocorrências de pronome sujeito de 1ª pessoa do singular expresso 

ou apagado no corpus são consideradas formas variantes, salientando-se que se excluem as 

ocorrências em que o pronome pessoal do caso reto de 1ª pessoa do singular esteja sendo usado 

como elemento discursivo ou demarcando uma pausa, sem continuidade oracional. Do mesmo 

modo, não são contabilizados os casos de repetições do pronome, conforme se vê no exemplo 

seguinte: 
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 (42) “eu eu aLÉM de fazer uma pesquisa no mercado” (Inq. 66, NORPOFOR).  

 

 Neste exemplo, as duas ocorrências do pronome “eu” parecem desempenhar funções 

discursivas ou cognitivas, mas não desempenham a função de pronome sujeito, logo não serão 

tomadas como dados. Assim, leva-se em conta que a cada sujeito (preenchido ou apagado) 

sempre deve estar associado o verbo que o rege, seja este regular ou irregular, anômalo (verbo 

cujo radical apresenta uma variação acentuada) ou defectivo (verbos com conjugação 

incompleta) (CUNHA, 1975). Neste sentido, a ocorrência do pronome pessoal reto de 1ª pessoa, 

como demonstrado no exemplo seguinte, será desconsiderada, visto que o verbo que segue está 

no plural e é acompanhado pelo sujeito “nós”. 

 

 (43) “bom...e/eu... nós aqui temos bons vizinhos [...]” (Inq. 131, NORPOFOR).  

 

 Além disso, não são computadas as duas primeiras ocorrências do pronome “eu” do 

exemplo 44, pois demonstram uma hesitação comum em atos de fala. Vejamos o exemplo: 

 

  (44) “que é uma data que eu a/ eu a/ eu a::cho muito bonita” (Inq. 131, NORPOFOR). 

 

 Neste exemplo, observa-se uma hesitação na fala do informante, não apresentando as 

formas verbais desenvolvidas. Percebe-se o uso do pronome “eu” em três oportunidades, mas 

apenas uma forma verbal é identificada.  Do mesmo modo, descartam-se ocorrências em que o 

pronome “eu” desempenhe função sintática diferente de pronome sujeito como, por exemplo, 

em:  

 

 (45) “a minha filha mais velha que mora mais eu” (Inq. 95, NORPOFOR). 

 (46) “[...] a filha chama eu de avô [...]” (Inq. 95, NORPOFOR). 

 

 O exemplo 45, apresenta o pronome “eu” sendo utilizado com valor adverbial. Já em 

46, o pronome surge como complemento verbal. De modo análogo, não serão consideradas, 

para efeito desta pesquisa, as ocorrências em que o apagamento não se restrinja ao pronome 

sujeito, ou seja, quando diversos termos da oração tenham sido apagados. Vejamos um 

exemplo: 
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 (47) “Eu me lembro de coisa das minhas pescaria lá na praia...né? Ø tomar muito banho 

 na praia...e Ø jogar bola ali na praça do Cristo Rei [...]” (Inq. 95, NORPOFOR).  

 

 Neste exemplo, o pronome sujeito “eu” em “eu me lembro” não sofre nenhuma 

restrição, sendo considerado para todos os efeitos dessa pesquisa, mas “Tomar banho” e “jogar 

bola” pressupõe a recuperação do segmento “eu me lembro de”, em que ocorre uma anáfora 

oracional, ultrapassando os limites definidos nesta pesquisa.  

 Os atos de fala dos documentadores não serão objeto de análise. Scherre e Naro (2003) 

consideram importante as pesquisas sociolinguísticas contemplarem a análise da fala dos 

documentadores. Contudo, nesta pesquisa, fizemos uma opção metodológica de não utilizarmos 

dados dos documentadores. Segundo a professora Dr.ª Aluíza Alves de Araújo, coordenadora 

do projeto NORPOFOR, “a grande maioria dos informantes foram entrevistados por alunas, 

que tinham cerca de 20 anos. Apenas 3 professores fizeram gravações”24. Assim, diante do 

objetivo de analisar o falar popular de Fortaleza não nos pareceu oportuno utilizar dados dos 

documentadores, que compõem um grupo com escolaridade maior que o limite estipulado neste 

trabalho. Além da escolaridade, a faixa etária poderia oferecer dificuldade na montagem das 

células, não garantindo a representatividade mínima para estudos variacionistas. No entanto, 

apesar de não contemplarmos a análise da fala dos documentadores, entendemos que a fala dos 

documentadores seja igualmente rica em significado linguístico e social, conforme defendem 

Scherre e Naro (2003).  

 Por outro lado, a reprodução do discurso de terceiros não desqualifica o dado, pois 

entende-se que o falante promove uma adaptação do dito ao modo de falar de sua comunidade 

de fala. Nem mesmo os textos religiosos escapam a essa reformulação, como é possível 

perceber no exemplo que segue: 

 

  (48) “a bíblia diz no livro de RoMAnos...  saber se tu confessar... ao seu Jesus como teu 

 salvador... e em teu coração tu crê que Deus ressuscitou dos mortos e Ø serei salvo” 

 (Inq. 22, NORPOFOR).  

 

 O fragmento do livro de Romanos, citado pelo informante, é o capítulo 10, versículo 9. 

O trecho original apresenta a seguinte construção: “Se com a tua boca confessares ao Senhor 

                                                     
24 Esta afirmação consta no parecer emitido pela professora Dr ª Aluíza Alves de Araújo sobre este trabalho, 

durante a disciplina de Seminários de pesquisa, realizada em novembro de 2019.  
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Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo” (Romanos 

10:9, grifo nosso). Ressalvadas as diferenças de tradução, que não incidem sobre o fragmento 

destacado, percebe-se que o falante opera uma mudança de perspectiva ao reportar discurso de 

terceiros, ou seja, embora mantenha a fonte original da informação, há uma inserção de 

elementos caracterizadores do modo de falar daquele que reporta o discurso de terceiros. No 

último exemplo, a mudança na forma verbal parece indicar um estranhamento da forma de 2ª 

pessoa do singular pela comunidade de fala do informante. Não nos parece razoável pensar que 

este informante pretendia individualizar a salvação, mas sim que utilizou a 1ª pessoa com um 

caráter genérico (MONTEIRO, 1994), evitando uma forma verbal estranha à sua comunidade 

de fala.  

 As ocorrências de gerúndio foram excluídas da análise. Foram encontradas 26 

ocorrências de gerúndio no corpus analisado. O número total de ocorrências da variável 

considerado nesta pesquisa é de 7.691 dados. Se levássemos em conta as 26 ocorrências de 

gerúndio, teríamos um total de 7.717 dados, fazendo com que as ocorrências de gerúndio 

representassem algo em torno de 0,2% do total. Diante da quantidade de ocorrências da 

variável, a exclusão dos dados de gerúndio não teria um impacto estatístico significativo. Além 

disso, uma consulta ao arquivo de dados comprovou a concentração das ocorrências de 

gerúndio nas orações subordinadas. Diante disso, optamos pela exclusão das ocorrências de 

gerúndio.  

 Portanto, definido o envelope de variação, fizemos a seleção das ocorrências em cada 

um dos inquéritos selecionados. Em seguida, levando em conta a chave de codificação 

elaborada em função das variáveis sociais e linguísticas controladas, procedeu-se à codificação 

de tais ocorrências. Depois, os dados assim selecionados foram submetidos ao programa 

estatístico Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que calcula os 

percentuais de incidência de uma variável e os pesos relativos das variáveis independentes no 

condicionamento do uso das variantes preenchimento e apagamento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular.  

Por fim, os dados oferecidos pelo Goldvarb X substanciaram a análise em termos 

quantitativos, permitindo a identificação da tendência de uso da variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular no falar popular de 

Fortaleza, mediante o reconhecimento de fatores linguísticos e extralinguísticos 

condicionadores da variável.  
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O próximo capítulo apresenta a análise dos dados. Cada uma da variáveis linguísticas e 

sociais terá seu desempenho estatístico interpretado à luz da Teoria da Variação e da Mudança 

linguística. 
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5   ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Scherre e Naro (2003) nos lembram que a variação linguística não é aleatória. Assim, é 

mister “identificar conjuntos de circunstâncias linguísticas e sociais (restrições) que tendem a 

favorecer ou desfavorecer o uso de uma ou outra variante, assim se correlacionando ao uso da 

variável dependente sob análise” (SCHERRE; NARO, 2003, p.148). Dentro desse universo, 

buscou-se, nesta pesquisa, averiguar se algumas variáveis independentes testadas se mostrariam 

condicionadoras da variável dependente “preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular”, mediante o favorecimento de uma das variantes.  As variáveis 

independentes compõem os grupos de fatores a serem analisados e, geralmente, resultam de 

uma hipótese prévia do pesquisador. Alguns grupos de fatores com os quais estamos 

trabalhando são adaptações de variáveis independentes presentes em outras pesquisas, que 

dirigiam-se a outras comunidades de fala, apresentavam perspectiva teórica diversa e 

analisavam objeto linguístico diferente, embora assemelhado. Apenas para ilustrar, ressaltem-

se as pesquisas de Marinho (1996) e Duarte (2003), que trataram das comunidades de fala de 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro, apresentando diferenças quanto ao objeto de estudo e quanto 

à perspectiva teórica, que já foram pormenorizadas na seção 4.2 (Variação em categoria 

pronominal).  

 Assim, a dinâmica da língua provoca constantemente mudanças, fazendo com que o 

sistema se adapte a novos contextos, a novas realidades linguísticas. Deste modo, a 

incorporação de uma forma concorrente já traz alterações na língua, dado que se implementa 

uma variação onde antes não havia. Contudo, as mudanças não se dão abruptamente. Como na 

maioria das mudanças, faz-se necessário um intervalo de tempo para que a realidade seja 

alterada em favor de um novo contexto linguístico. Se pensarmos em nossa fisionomia, teremos 

a exata noção desse processo. A conquista da velhice pode ser acompanhada em cada “marca 

de expressão” nova, surgida na face. Do mesmo modo se dá com a língua. Não se salta de um 

estágio da língua a outro instantaneamente, pois uma mudança exige sempre uma acomodação 

do sistema à nova realidade linguística, deixando proeminentes “marcas caracterizadoras de 

uma sincronia linguística”. A variação reflete o dinamismo linguístico, em que as formas 

concorrentes disputam a primazia dentro de uma comunidade de fala, podendo resultar em uma 

convivência pacífica entre as variantes (convencionalmente chamada variação estável) ou na 

sobreposição de uma das variantes, acarretando a extinção da forma concorrente, processo 

reconhecido como uma mudança linguística.  
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 A categoria pronominal não ficou indiferente à perda de densidade morfológica do 

verbo, que foi progressivamente perdendo a capacidade de indicar pessoa e número (GALVES, 

2018; CIRINO, 2018). Neste sentido, o falar popular de Fortaleza se apresenta como um terreno 

fértil para a investigação do uso variável das formas de expressão pronominal em 1ª pessoa do 

singular, pois singulariza-se não apenas pela dimensão geográfica de Fortaleza, mas também 

pelas desigualdades sociais profundas construídas ao longo de sua urbanização, desigualdades 

essas que se fazem perceber nas entrevistas do NORPOFOR, utilizadas nesta pesquisa.  

 Em função das mudanças ocorridas no paradigma pronominal, alguns estudos buscaram 

acompanhar e compreender essas mudanças, seja em relação à incorporação de novas formas 

pronominais como, por exemplo, “a gente” e “você”, ou relativas ao sincretismo formal 

decorrente da perda morfológica, que acaba por inviabilizar a identificação de pessoa e número 

através do paradigma flexional (GALVES, 2018; CIRINO, 2018; DUARTE, 2003). Diante 

desse contexto de adaptação do sistema, verificou-se um maior preenchimento do sujeito 

pronominal, como meio de assegurar o reconhecimento da pessoa do discurso e do número 

(DUARTE, 1995; 1999; 2003; 2018; MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996). Esse maior 

preenchimento tem fundamentado a afirmação de que o Português brasileiro estaria deixando 

de ser uma língua PRO-DROP e passando a ser uma língua não PRO-DROP, ou seja, tornando-

se uma língua incapaz de licenciar o apagamento do sujeito (TARALLO, 2018; ROBERTS, 

2018; MARINHO, 1996; DUARTE, 1995). Nossos dados alinham-se aos resultados de 

Marinho (1996), Monteiro (1994) e Duarte (2003) ao indicarem uma preferência pelo 

preenchimento do sujeito, conforme verificamos na tabela 1: 

 

Tabela 1 -  Distribuição geral das ocorrências de preenchimento/apagamento do sujeito. 

Variável dependente Total de ocorrências % 

Preenchimento 4.927/7.691 64,1 % 

Apagamento 2.764/7.691 35,9 % 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 A tabela 1 evidência um amplo favorecimento do preenchimento do pronome sujeito de 

1ª pessoa do singular. O percentual de 64,1% de preenchimento acompanha tendência de 

favorecimento dessa variante, conforme indicaram os resultados de Monteiro (1994), que 

utilizou dados do Projeto NURC, Duarte (1995, 2003), que investigou o uso dessa variável no 

falar carioca, e Marinho (1996), cuja investigação se deu na comunidade de fala mineira. A este 

respeito, Roberts (2018) atribui esse maior preenchimento a uma necessidade funcional de 
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assegurar a identificação do referente. De modo análogo, Galves (2018) ressalta a incapacidade 

de identificação de pessoa e número através da morfologia do verbo, visto que o paradigma 

flexional teria passado por um processo de mudança, em que se verificou uma significativa 

perda morfológica. Assim, o maior preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular 

resulta de um rearranjo do sistema linguístico, decorrente do encaixamento das mudanças 

efetuadas no paradigma verbal.   

 

5.1     Grupo de fatores selecionados 

 

 Os grupos de fatores linguísticos “elementos à esquerda”, “tempo/modo verbal e formas 

nominais” e “tipo de oração” foram selecionados significativamente, segundo os resultados 

obtidos após processamento estatístico pelo GoldVarb X 

(SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Em relação aos grupos de fatores sociais, sexo 

e faixa etária se mostraram condicionadores da varável preenchimento/apagamento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa do singular. No entanto, os resultados demonstraram que o maior 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular não está relacionado com a 

escolaridade do falante, uma vez que esse grupo não foi selecionado. Voltaremos a este 

resultado oportunamente. A melhor rodada dos dados desta pesquisa, feita pelo programa 

estatístico Goldvarb X, que indicou índice de significância de 0.000, que é um resultado 

desejado, haja vista que este índice indica percentualmente a possibilidade da hipótese nula ser 

rejeitada quando a mesma for verdadeira, ou seja, quando determinado grupo de fatores não 

exercer um condicionamento sobre a variável (SCHERRE; NARO, 2003). Assim, o valor de 

significância de 0.000 aferido indica 100% de confiabilidade nos resultados obtidos, 

assegurando que tanto os grupos de fatores condicionadores do uso de determinada variável, 

quanto os grupos de fatores não condicionadores desse uso, foram devidamente identificados 

nos resultados. Por sua vez, a média global corrigida ou input, relacionado ao preenchimento 

do sujeito foi de 0.688. De acordo com Scherre e Naro (2003, p.165), o input é um ponto de 

referência para o fenômeno variável, mensurando o efeito de cada grupo de fatores testado 

numa pesquisa, através do desvio de cada fator em relação ao valor de input.  

  

5.1.1   Grupo de fatores Elementos à esquerda 

 

 O primeiro grupo de fatores selecionado pelo GoldVarb X foi o grupo “Elementos à 

esquerda”, sendo seguido por “Tempo/modo verbal e formas nominais”, “tipo de oração”, 
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“faixa etária” e, por fim, tem-se o grupo de fatores “sexo” dentre os selecionados 

significativamente. Vejamos os resultados obtidos: 

 

Tabela 2: Efeito da variável ocorrência e natureza de elementos à esquerda do verbo no 

preenchimento do sujeito.  

Elementos à 

esquerda 
Número de ocorrências % Peso Relativo 

Pronome relativo  411/448 91.7% 0.774 

Conjunção 

subordinativa 

695/778 89.3% 0.733 

Topicalização 93/125 74.4% 0.622 

Conjunção 

coordenativa 

544/916 59.4% 0.516 

Adjunto 

adverbial 

1.480/2.260 65.5% 0.514 

Nenhum 

elemento 

1.704/3.164 53.9% 0.378 

Total 4.927/7.691 64.1% 0.641 (input) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Conforme já afirmamos, o grupo de fatores elementos à esquerda foi o primeiro 

selecionado pelo Goldvarb X. Essa categoria é uma versão adaptada do grupo de fatores usado 

por Duarte (2003). Deste modo, o grupo de fatores elementos à esquerda ficou com o seguinte 

formato: nenhum elemento, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, adjuntos 

adverbiais, topicalizações e pronomes relativos. Em nossa pesquisa, buscou-se perceber se a 

ocorrência desses elementos à esquerda do verbo acarretaria um favorecimento de alguma das 

variantes em estudo. Os dados confirmam uma tendência de preenchimento do sujeito muito 

acentuada, conforme se verifica pelos valores percentuais aferidos para esse grupo de fatores, 

indicados na tabela 2, em que os fatores conjunções subordinativas e pronome relativo se 

destacam com 89.3% e 91.7% de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, 

respectivamente.  

 A tabela 2 apresenta igualmente os Pesos Relativos da categoria “elementos à 

esquerda”. Como vimos, o grupo de fatores “Elementos à esquerda” é composto por pronomes 

relativos. Este fator demonstrou exercer um expressivo condicionamento da variável em estudo, 

computando um percentual de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular de 

91,7% e apresentando um Peso Relativo de 0.774 (Confira tabela 2). Os resultados obtidos 

demonstram que o falar popular de Fortaleza segue tendência de preenchimento do sujeito 

pronominal em contextos em que figurem pronomes relativos à esquerda do verbo, conforme 
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indicado em Duarte (2003) para o falar carioca. A autora encontrou uma frequência de 

preenchimento do pronome sujeito de 92% e um Peso Relativo de 0.86 em uma de suas 

amostras de tendência (DUARTE, 2003). Vejamos alguns dados extraídos do corpus (As 

ocorrências de pronomes relativos se encontram grafadas em itálico): 

 

 Pronomes relativos; 

 (49) “tem algumas que eu não gosto” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (50) “esse é o Deus que eu acredito” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (51) “era um rapaz que eu sempre fazia faxina pra ele” (Inq.10, NORPOFOR). 

 (52) “o tempo que eu vivi com ele foi muito bom” (Inq. 34, NORPOFOR). 

 

 Os exemplos 49 a 52 trazem ocorrências de preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular. Em todos os exemplos, identifica-se o pronome relativo “que” à esquerda 

do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Uma frequência de 91,7% de preenchimento do 

pronome sujeito de 1ª pessoa do singular com pronomes relativos à esquerda do verbo 

demonstra que o falar popular de Fortaleza acompanha tendência de preenchimento do pronome 

sujeito, indicando que a categoria dos pronomes relativos é um importante condicionador do 

preenchimento do pronome sujeito, conforme resta evidenciado pelo Peso Relativo de 0.774 

aferido para este fator. Além disso, não se pode afastar a função de assegurar a identificação do 

referente, desempenhada pela variante preenchimento. Assim, o preenchimento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa do singular decorre de um condicionamento linguístico, mas também atende 

a uma necessidade do sistema linguístico de assegurar a identificação do sujeito, comprometida 

pela perda de morfologia verbal. 

 As conjunções subordinativas também condicionam o maior preenchimento do sujeito, 

haja vista apresentarem Peso Relativo de 0.733 e uma frequência de 89.3% em um universo de 

778 dados, conforme se verifica na tabela 2. A magnitude dos valores encontrados não deixa 

dúvida de que esse fator é um forte condicionador do preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa no falar popular de Fortaleza, alinhando-se aos resultados obtidos por Duarte (2003) 

para o falar carioca25. Desta maneira, a ocorrência de conjunções subordinativas à esquerda do 

verbo condicionam o maior preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, 

conforme se percebe nos exemplos (as conjunções subordinativas estão grafadas em itálico): 

                                                     
25 Duarte (2003) obteve Pesos Relativos de 0.63 e 0.75 para as conjunções subordinadas, em suas duas amostras 

de tendência, além de um percentual de preenchimento acima dos 84%. 
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 Conjunção subordinativa; 

(53) “quando eu chego da academia, eu assisto o que tiver” (Inq.23, NORPOFOR). 

(54) “se eu ver seu rosto aqui de novo... eu vou botar você no presídio” (Inq. 22, 

NORPOFOR). 

 

 Os exemplos 53 e 54 apresentam conjunções subordinativas como elementos à esquerda 

do verbo. Os dois exemplos trazem o pronome sujeito de 1ª pessoa do singular preenchido, 

ressaltando a importância desse fator para o crescimento do uso da variante inovadora.  

 O grupo de fatores Elementos à esquerda investiga também o impacto de “tópicos 

marcados” sobre a variável em estudo. Com um percentual de preenchimento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa de 74.6 % e um Peso Relativo de 0.622 (Tabela 2), evidencia-se que a 

existência de tópicos favorece o preenchimento do sujeito. Esses valores se acham alinhados 

aos identificados por Duarte (2003), em que a frequência de preenchimento do sujeito nas 

amostras de tendência ficou acima de 73%26. O alto percentual de preenchimento encontrado 

em topicalizações converge com os resultados de diversas pesquisas que indicam uma tendência 

de preenchimento do pronome sujeito, como forma de readaptação do sistema linguístico, 

decorrente das mudanças ocorridas no paradigma flexional dos verbos (MONTEIRO, 1994, 

TARALLO, 2018; DUARTE, 1995; 1999; 2003; 2018) 

 Assim, a ocorrência de tópico marcado (PONTES, 1986) condiciona um maior 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Em contexto linguístico que 

apresente estrutura tópica deslocada à esquerda, identificou-se um favorecimento ao 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, resultado já indicado por Duarte 

(2003), que encontrou os índices de 0.74 e 0.64 de Peso Relativo nas amostras que compõem 

seu estudo de tendência.  

 Os exemplos seguintes foram retirados do corpus desta pesquisa e demonstram a 

relevância da presença de tópicos marcados à esquerda do verbo para o preenchimento do 

pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Podemos perceber, nitidamente, a anteposição de 

tópico marcado, demonstrando a significância do tópico para o maior preenchimento do 

                                                     
26 A autora realizou estudo de tendência e painel. Segundo Coelho et al. (2018), o estudo de tendência consiste em 

revisitar uma comunidade de fala (respeitando uma distância temporal de não menos que 20 anos) e selecionar 

aleatoriamente informante, mas obedecendo a mesma estratificação social de pesquisa, com a finalidade de 

perceber estabilidade ou mudança na comunidade de fala.  
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pronome sujeito de 1ª pessoa do singular.  Vejamos os exemplos (Os tópicos se encontram 

grafados em itálico): 

 

 

 Topicalizações; 

(55) “o grafite eu desenho cangaceiro, Patativa, Luiz Gonzaga” (Inq. 20, NORPOFOR). 

(56) “agora cinema eu gosto mais os filmes...” (Inq. 56, NORPOFOR). 

(57) “Núbia Lafaiete eu gostava muito da ... dancei muita música da Núbia” (Inq. 40, 

NORPOFOR). 

(58) “a bíblia  eu  não leio muito não” (Inq. 40, NORPOFOR). 

(59) “aventura ... eu gosto de  :: ... todos” (Inq. 56, NORPOFOR). 

 

 No exemplo 55, tem-se o tópico representado pelo sintagma nominal “o grafite”. Neste 

exemplo, além de apresentar a característica básica de ser seguido de um comentário e a posição 

deslocada à esquerda, evidencia-se um interesse em oferecer um certo relevo à informação, ou 

seja, esse tópico comporta um significado psicológico, na medida em que focaliza uma zona de 

interesse do falante, conforme fica evidenciado pelo tópico discursivo da fala do informante 

(GIVÓN, 2001; PONTES, 1986). Os exemplos de 55 a 59 trazem tópicos marcados de fácil 

identificação, seguidos do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, em uma estrutura típica de 

tópico e comentário, muito recorrente no Português brasileiro. 

  Por fim, percebe-se que o fator Nenhum Elemento não favorece o preenchimento do 

pronome sujeito, visto que apresenta um peso relativo de 0.378. Com um discreto 

condicionamento do preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, encontramos 

os fatores Adjuntos Adverbiais, que indicou um peso relativo de 0.514, e Conjunções 

Coordenativas, em que o peso relativo de 0.516 foi aferido. Esses resultados estão próximos do 

ponto neutro (0.5), mas mostram que o falar de Fortaleza apresenta uma tendência de 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular com Adjuntos Adverbiais e 

Conjunções coordenativas à esquerda do verbo. Duarte (2003) encontrou valores até mais 

expressivos em relação ao Adjunto Adverbial em dois estudos que realizara (0.69). Assim, o 

valor de Peso Relativo dos Adjuntos Adverbiais está plenamente alinhado aos resultados de 

Duarte (2003) e indica que o falar popular de Fortaleza acompanha tendência de preenchimento 

do pronome sujeito já constatada em outras comunidades de fala. As conjunções coordenativas 

se apresentam como um dos diferenciais deste trabalho, dado que pesquisas anteriores não se 
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dispuseram a investigar esse fator. O Peso Relativo de 0.516 das Conjunções Coordenadas 

acompanha tendência de maior preenchimento do pronome sujeito e indica que o maior 

preenchimento do pronome sujeito, longe de ser uma mera opção do falante, constitui uma nova 

configuração do sistema linguístico, que busca assegurar a identificação do referente, 

comprometida ao longo do processo de perda morfológica do verbo (ROBERTS, 2018). 

Vejamos alguns exemplos (Os elementos à esquerda estão grafados em itálico, caso existam): 

 

 Nenhum elemento; 

 (60) “Ø sou segurança no hospital ... Antônio Prudente” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (61) “eu gosto de comer ... Ø gosto de comer gordura” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Adjunto Adverbial; 

 (62) “lá eu procuro ... atender bem as pessoas” (Inq.22, NORPOFOR). 

 Conjunção coordenativa; 

 (63) “esse emprego chegou numa boa hora, porque eu estava desempregado” (Inq.22, 

 NORPOFOR). 

 

 Os exemplos 60 e 61 trazem ocorrências de “nenhum elemento”. Percebe-se a 

inexistência de elemento à esquerda dentro do limite da oração. É sempre necessário observar 

que delimitamos nossa busca por elemento à esquerda aos limites oferecidos pelos tipos de 

orações trabalhadas, a saber: Absoluta, coordenada inicial, coordenada não-inicial, principal e 

subordinada. Notadamente, o informante não se comunica através de blocos compartimentados 

de texto, sem estabelecer uma conectividade entre as partes. Através das orações, o falante vai 

tecendo seu discurso. Assim, unidades textuais podem ser encontradas à esquerda da oração 

sob análise, mas não fazendo parte da mesma, conforme se percebe na 2ª ocorrência do verbo 

“gosto” no exemplo 61. Neste exemplo, verifica-se que a 2ª ocorrência do verbo “gosto” é 

antecedida pela oração “Eu gosto de comer”, mas não há nenhum elemento à esquerda do verbo 

que se circunscreva ao limite da oração em análise. No exemplo 62, verifica-se o adjunto 

adverbial à esquerda do verbo, condicionando o preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa, que se encontra destacado na frase. O exemplo 63, por sua vez, apresenta uma 

Conjunção Coordenativa como elemento à esquerda do verbo em uma ocorrência de 

preenchimento do pronome sujeito de 1 ª pessoa do singular. Assim, o Peso Relativo de 0.516 

e um percentual de 59.4% de preenchimento do pronome sujeito (Tabela 2) indicam que as 
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orações coordenadas iniciais exercem um condicionamento da variante preenchimento do 

pronome sujeito.  

 Portanto, a frequência de 64,1% para o preenchimento do sujeito em termos totais 

(TABELA 1) indica que o preenchimento é a forma escolhida preferencialmente pelo falante 

fortalezense. Esse aumento percentual de preenchimento do pronome sujeito, percebido nos 

últimos anos, tem aguçado a curiosidade de pesquisadores, embora ainda contemos com poucos 

trabalhos sobre o tema. Em linhas gerais, o maior preenchimento do pronome sujeito encontra 

justificativa na perda de densidade morfológica do verbo, como afirma Galves (2018), Roberts 

(2018) e Duarte (1995; 2003; 2018). De nossa parte, consideramos que o maior preenchimento 

do pronome sujeito de 1ª pessoa reflete uma adaptação do sistema e constitui uma necessidade, 

visto que a língua precisou assegurar a identificação de pessoa e número através desse 

preenchimento, uma vez que o paradigma flexional já não conseguia promover essa 

identificação.  

 

5.1.2   Grupo de fatores tempo/modo verbal e formas nominais 

 

 O segundo grupo de fatores selecionado é tempo/modo verbal e formas nominais. Esse 

grupo permitirá a percepção dessa dificuldade de identificação do referente, mencionada há 

pouco e relatada nos trabalhos de Roberts (2018), Galves (2018), dentre outros. Essa 

dificuldade é mais proeminente em tempos verbais com formas idênticas para 1ª e 3ª pessoas, 

conforme salienta Cerqueira (2018), tendo em vista que, nesses tempos verbais, o limite de uma 

forma idêntica (1 sincretismo) já é uma marca intrínseca ao tempo verbal. Assim, nesses tempos 

verbais (Imperfeito do Indicativo, por exemplo), perdas morfológicas que criem novas 

identidades formais tornam difícil a identificação do referente.   

 Segundo Roberts (2018), o Português brasileiro saiu de um paradigma formal rico, 

passou por um empobrecimento do paradigma formal que o fez adotar um paradigma verbal 

funcionalmente rico, em que o limite de um sincretismo é admitido, e hoje apresenta um 

paradigma funcionalmente pobre, em virtude de apresentar um número de sincretismos superior 

ao limite supracitado. Neste sentido, um maior preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa 

parece subsidiar uma “limitação” do paradigma verbal para expressar pessoa e número 

(GALVES, 2018). Cerqueira (2018, p.108-113) apresenta esse percurso de perda de morfologia 

flexional e demonstra que, em algumas variedades do português, as marcas de pessoa e número 

se acham quase extintas, conforme exemplifica em “P1 eu canto; P2 você canta, P3 ele canta, 

P4 a gente canta, P5 vocês canta(m), P5 o pessoal canta”. Neste sentido, um maior 



 

 

 

118 

 

preenchimento dos pronomes sujeitos restabelece a distinção de pessoa e número (ROBERTS, 

2018). Duarte (1995; 1999; 2003; 2018), Galves (2018) e Roberts (2018) obtiveram resultados 

que comprovam um maior índice de preenchimento nos tempos verbais em que ocorre 

sincretismo (identidade) entre as formas de 1ª e 3ª pessoas do singular como, por exemplo, em: 

eu cantava/ele(a) cantava (Pretérito imperfeito do Indicativo); Eu faria/ ele(a) faria (Futuro do 

pretérito do Indicativo).  

 Segundo Duarte (1995, p.57), o sujeito nulo é favorecido nos tempos em que a 

desinência de pessoa e número “resistem mais ao desgaste pelo qual vai passando o paradigma 

flexional”, como poderíamos exemplificar em: 

 

  Pretérito Perfeito do Indicativo; 

 (64) “já trabalhei como segurança em posto de gasolina” (Inq. 22, NORPOFOR). 

  

 Diante disso, era esperado um maior preenchimento nos seguintes tempos verbais: 

Imperfeito do Indicativo, Futuro do Pretérito, Presente do Subjuntivo, Imperfeito do Subjuntivo 

e Futuro do Subjuntivo. Nesses tempos verbais, há uma identidade formal entre a 1ª e 3ª pessoas 

do singular que é característica desses tempos verbais, ou seja, essa identidade de formas 

sempre existiu. Assim, esses tempos verbais se tornam extremamente sensíveis a perdas 

morfológicas em outras pessoas do discurso, visto que tais perdas podem criar novas 

“identidades formais”, exigindo que um maior preenchimento do sujeito seja realizado para que 

a identificação do referente se mantenha assegurada. A esta relação de tempos verbais, Duarte 

(1995, p.57) acrescenta o Presente do Indicativo, quando afirma que “o presente já se iguala ao 

imperfeito, apresentando o mesmo desgaste”. A tabela 3 apresenta o número de preenchimentos 

do pronome sujeito de 1ª pessoa, os valores percentuais e os Pesos Relativos para os tempos 

verbais do modo Indicativo e do modo Subjuntivo, bem como para o infinitivo. Vejamos os 

resultados: 
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Tabela 03 – Efeito da variável tempo/modo verbal e formas nominais no preenchimento do 

sujeito 

Tempo/modo verbal/formas 

nominais 

Preenchimento do sujeito 

 Número de 

ocorrências 

% Peso Relativo 

Presente do subjuntivo 18/20 90% 0.731 

Futuro do subjuntivo 37/39 94.9% 0.715 

Futuro do pretérito do indicativo 81/99 81.8% 0.659 

Futuro do presente do indicativo 162/219 74% 0.611 

Pretérito imperfeito do 

indicativo 

762/1.076 70.8% 0.582 

Presente do indicativo 2.507/3.825 65.5% 0.528 

Pretérito perfeito do indicativo 1.184/2.127 55.7% 0.411 

Imperfeito do subjuntivo 59/73 80.8% 0.380 

Pretérito mais que perfeito  2/3 66.7% 0.363 

Infinitivo 115/210 54.8% 0.280 

Total 4.927/7.691 64.1% 0.641 (input) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 O grupo de fatores tempo/modo verbal e formas nominais foi selecionado, confirmando 

nossa hipótese; fundamentada, sobretudo, em resultados obtidos por Marinho (1996), Galves 

(2018), Roberts (2018), dentre outros. A exposição dos resultados desse grupo de fatores 

atenderá concomitantemente a dois critérios: expressividade dos valores de Peso Relativo e 

sincretismo de forma entre a 1ª e a 3ª pessoas do singular. Assim, os tempos verbais com 

maiores Pesos Relativos e que apresentem identidade formal entre 1ª e 3ª pessoas terão primazia 

sobre os demais.  

 Deste modo, o Presente do subjuntivo contou apenas com 20 ocorrências no total, sendo 

18 delas marcadas com preenchimento do sujeito, representando um percentual de 90% de 

pronomes sujeitos expressos e apresentando um Peso Relativo de 0.731. Em seguida, temos o 

Futuro do subjuntivo com um percentual de preenchimento de 94,9% e um Peso Relativo de 

0.715. O Futuro do pretérito do indicativo vem em seguida com uma frequência de 

preenchimento do pronome sujeito de 81,8% em um universo de 99 dados. Os tempos 

discutidos até esse momento (Presente do subjuntivo, Futuro do subjuntivo e Futuro do Pretérito 

do subjuntivo) merecem que olhemos mais detidamente seus resultados, não por que 

surpreendam, mas pela sua expressividade. Diante da identidade formal entre a 1ª e 3ª pessoas 

do singular, já era esperado uma maior frequência da variante inovadora, mas não deixa de ser 
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surpreendente uma frequência de preenchimento média27 de 88.9% desses 3 tempos verbais. A 

nosso ver, o percentual de preenchimento médio desses 3 tempos verbais é uma evidência da 

necessidade sistêmica de preenchimento do sujeito para assegurar a identificação de pessoa e 

número. Assim, é razoável atribuir esse maior preenchimento à incapacidade de identificação 

do referente através “exclusivamente” da morfologia verbal, conforme entendimento de 

diferentes pesquisadores, uma vez que o paradigma verbal passou por sucessivas perdas de 

substância morfológica (MONTEIRO, 1994; GALVES, 2018; DUARTE, 2018, CERQUEIRA, 

2018). Portanto, os resultados do grupo de fatores tempo/modo verbal e formas nominais 

indicam que uma perda morfológica estaria condicionando o maior preenchimento do sujeito. 

 Os tempos verbais que apresentam desinência número-pessoal específica resistem mais 

ao preenchimento do sujeito (Presente e Pretérito perfeito do Indicativo, por exemplo), muito 

embora uma maior frequência de preenchimento também seja percebida nesses tempos verbais.  

Esta resistência pode ser percebida nos pesos relativos indicados na tabela 03 para o Presente 

(0.528) e o Pretérito Perfeito do Indicativo (0.411). Vejamos algumas ocorrências de tempos 

verbais com identidade formal entre a 1ª e a 3ª pessoas do singular (Os tempos verbais 

abordados no exemplo estão grafados em itálico): 

 

 Presente do subjuntivo; 

 (65) “você quer que eu fale agora desses óculos” (Inq. 20, NORPOFOR) 

 Futuro do subjuntivo; 

(66) “[...] eu vou querer uma empregada só quando criar...quando eu tiver meus filhos” 

(Inq.18, NORPOFOR). 

 Futuro do Pretérito do Indicativo; 

(67) “eu daria meu voto pra ele” (Inq. 6, NORPOFOR). 

 Futuro do Pretérito do Indicativo; 

(68) “se não fosse deus certamente eu estaria no presídio” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 Duarte (1995) menciona o desaparecimento do futuro simples, havendo uma maior 

frequência da estrutura perifrástica. Por sua vez, Pontes (1986) afirma que o Futuro do Presente 

é um dos 3 tempos do Indicativo que conservam a desinência número-pessoal (Eu farei o 

trabalho, por exemplo), acompanhado do Presente do Indicativo (Eu estudo na UFC) e o 

                                                     
27 Realizamos a média aritmética dos valores de frequência desses 3 tempos verbais.  

(81,8 + 90 + 94,9  = 266,7/3 = 88,9) 



 

 

 

121 

 

Pretérito Perfeito (O jogador perdeu a partida). No entanto, Pontes (1986) considera o Futuro 

do Presente uma forma “marginal”, que ocorre esporadicamente na língua coloquial. É mister 

esclarecer que o qualificativo “marginal” não traduz nenhum valor pejorativo ao tempo verbal, 

nem ao falante que o utiliza. Essa baixa frequência se comprova nos dados dessa pesquisa, que 

obteve um total de 219 dados desse tempo verbal em um universo de 7.691 ocorrências, mas 

sem nenhuma ocorrência da forma verbal simples. Este resultado coincide com os dados de 

Marinho (1996). A autora não identificou nenhuma ocorrência de Futuro do Presente simples. 

Seus dados indicaram um uso de “locução verbal formada pelo verbo ir, no Presente do 

Indicativo, mais o verbo principal no infinitivo” (MARINHO, 1996, p.16). Conforme já 

antecipamos, nossos dados também não apresentam nenhuma forma de Futuro do Presente 

simples, ocorrendo em seu lugar a estrutura encontrada por Marinho (1996). Vejamos os 

exemplos de Futuro do Presente: 

 

(69) “agora eu vou falar daquilo que me traz insatisfação” (Inq. 22, NORPOFOR). 

(70) “o PowerPoint Ø vou falar do PowerPoint” (Inq. 56, NORPOFOR). 

 

 O Pretérito Imperfeito do Indicativo compõe o quadro típico que estamos tentando 

apresentar. Sua frequência de preenchimento de 70,8% e um Peso Relativo de 0.582 confirmam 

a validade desse fator para o condicionamento da variante inovadora. Além disso, é importante 

destacar que o Pretérito Imperfeito do Indicativo é um tempo verbal em que ocorre uma 

identidade formal entre a 1ª e a 3ª pessoas do singular. Convém destacar que essa identidade 

formal não resulta de desgaste da morfologia do verbo, pois neste tempo verbal 1ª e 3ª pessoas 

sempre foram idênticas. Esta identidade formal não deveria oferecer problema, pois estaria 

contemplada no limite de um sincretismo e uma desinência zero, que ainda assegurariam a 

identificação do referente, mediante o preenchimento de uma das ocorrências idênticas, 

segundo previsão do licenciamento funcional de Roberts (2018). No entanto, conforme já 

afirmado, o atual paradigma verbal sofreu uma desidratação tão grande que quase eliminou 

completamente os contrastes de pessoa e número, não assegurando a identificação do referente. 

Não se pode desconsiderar o surgimento de novas formas pronominais como, por exemplo, 

“você” e “a gente”, que ampliam o universo de identidade formais no paradigma verbal. Assim, 

o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular assegura sua identificação e sua 

diferenciação em relação às demais pessoas do discurso. Vejamos algumas ocorrências desse 

tempo verbal (O tempo verbal em análise se encontra grafado em itálico): 
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 Pretérito Imperfeito do Indicativo; 

 (71) “esse emprego chegou numa boa hora...porque eu estava desempregado” (Inq. 22, 

 NORPOFOR). 

 (72) “uma pessoa que:: ... eu falava pra ele da palavra de deus... Ø chamava ele pra 

 igreja... Ø dava meu exemplo de vida pra ele” (Inq. 22, NORPOFOR) 

  

 Quanto ao Presente do Indicativo, também se identificou um favorecimento da variante 

preenchimento, alcançando uma frequência de 65,5% de uso dessa variante e indicando um 

Peso Relativo de 0.528 em um universo de 3.825 dados. Este resultado está de acordo com os 

obtidos por Duarte (1995). Segundo a autora, o Presente do Indicativo apresenta o mesmo 

desgaste que o Pretérito Imperfeito do Indicativo, ou seja, já não se teria a capacidade de 

identificar pessoa e número através do sistema flexional (DUARTE, 1995). O desgaste ao qual 

a autora se refere apresenta um caráter fonológico. Segundo a autora, as formas verbais de 

Presente do Indicativo estariam mais susceptíveis ao desgaste por serem rizotônicas, 

diferentemente do que acontece com o Pretérito Perfeito do Indicativo, que apresentaria uma 

maior resistência ao desgaste, em virtude de apresentar formas verbais arrizotônicas para a 1ª e 

a 3ª pessoas.  

 Deste modo, a forma verbal “gosto” (Presente do Indicativo) tenderia a perder seu 

caráter especificador de pessoa e número, visto que apresenta acento tônico dentro do radical 

e, consequentemente, o segmento final apresenta natureza átona. O Pretérito Perfeito traria uma 

forma verbal arrizotônica para a 1ª pessoa do singular, constituindo um contexto de resistência 

ao desgaste e assegurando a identificação de pessoa e número através do paradigma flexional. 

Assim, o Presente do Indicativo apresentaria um “condicionamento prosódico” nas palavras da 

autora (DUARTE, 1995, p. 57). É interessante observar que, do ponto de vista morfológico, 

Presente e Pretérito Perfeito do Indicativo apresentam desinência especificadora de 1ª pessoa. 

Contudo, o critério morfológico não responde a esse maior preenchimento do pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular. É na fonologia que se pode identificar um desgaste, que torna 

necessário o preenchimento do sujeito para assegurar a determinação do referente (ROBERTS, 

2018). Vejamos algumas ocorrências de Presente do Indicativo no corpus (As ocorrências de 

Presente do Indicativo estão grafadas em itálico): 

 

 (73) “lá eu procuro ... atender bem as pessoas” (Inq. 22, NORPOFOR). 
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 (74) “eu sou muito apegado à minha…minha família” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 (75) “uma que hoje eu ando de cabeça erguida” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 O Pretérito Perfeito do Indicativo não demonstrou exercer um condicionamento da 

variante inovadora, conforme já prevíamos. Esse tempo verbal apresenta em sua composição 

morfológica desinência delimitadora de pessoa e número, facilitando, assim, a identificação do 

referente e licenciando o apagamento do pronome sujeito. Contudo, o percentual de 55,7% de 

preenchimento do pronome sujeito neste tempo verbal indica que, mesmo em tempos verbais 

que assegurem a identificação do referente através do paradigma flexional, uma supremacia da 

variante inovadora se fez perceber. Pontes (1986) destaca que o Pretérito Perfeito do Indicativo 

é um dos tempos que mantém desinência de pessoa e número preservadas. Duarte (1995) 

corrobora com o entendimento de Pontes (1986) e acrescenta o caráter arrizotônico da forma 

verbal de 1ª pessoa do singular no Pretérito Perfeito, fato que contribui para a preservação da 

identificação de pessoa e número, uma vez que não se identifica desgaste no paradigma 

flexional. Assim, a identificação do referente se acha assegurada através da forma verbal, 

justificando o valor de 0.411 de Peso Relativo, encontrado para este fator. Vejamos algumas 

ocorrências com Pretérito Perfeito do Indicativo (As ocorrências do Pretérito Perfeito do 

Indicativo estão grafadas em itálico): 

 

 (76) “Ø já trabalhei também como segurança em posto de gasolina” (Inq. 22, 

 NORPOFOR). 

 (77) “eu perdi minha mãe, eu tinha seis anos de idade ... Ø Fui criado pelo meu pai” 

 (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 O Imperfeito do subjuntivo apresentou 73 ocorrências no total e uma frequência de 

preenchimento de 80,8%, que é um valor substancialmente expressivo de preenchimento do 

sujeito. Nossa hipótese era que este tempo verbal condicionasse o preenchimento do sujeito e, 

consequentemente, registrasse um Peso Relativo alto, dado que este tempo verbal compõe o 

quadro típico dos tempos verbais em que a indicação do referente se acha comprometida, pois 

as formas verbais de 1ª e 3ª pessoas do singular são idênticas. Não se está dizendo que a 

identidade formal entre 1ª e 3ª pessoas do singular seja um inviabilizador da identificação do 

referente por si só, pois ainda estaria dentro do limite de um sincretismo formal, que um 

paradigma funcionalmente rico comportaria (ROBERTS, 2018).  Contudo, a perda morfológica 
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dentro do paradigma verbal pode produzir um número excedente de formas idênticas, exigindo 

o preenchimento do pronome sujeito para a plena identificação do referente. Todavia, o Peso 

Relativo de 0.380 do Imperfeito do Subjuntivo frustrou nossa expectativa inicial, fazendo com 

que dedicássemos uma atenção maior a este resultado.  

 Uma análise detalhada dos resultados indicou que o Imperfeito do Subjuntivo 

apresentou Peso Relativo de 0.699 no nível 1 de processamento do Goldvarb X, em que o 

programa ainda não relaciona os grupos de fatores entre si. Esse valor de Peso Relativo está em 

consonância com a frequência de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular 

apresentada pelo Imperfeito do Subjuntivo (80,8% - Tabela 3). O nível 1 estabelece uma 

hierarquia entre os grupos de fatores testados, ao relacionar isoladamente cada grupo ao Input. 

No nível 2 de processamento, o programa já dispõe dessa sequência hierárquica e passa a 

relacionar o primeiro grupo selecionado a cada um dos outros grupos de fatores. Nos níveis 

seguintes, um novo grupo de fatores é acrescentado ao processamento, atendendo à disposição 

hierárquica já mencionada (step up). Esse processo seguirá até que haja a interação de todos os 

grupos de fatores entre si e até que sejam testados todos os contextos possíveis, possibilitando 

o reconhecimento dos fatores que exercem algum condicionamento sobre a variável 

(SCHERRE; NARO, 2003). O fato é que o Peso Relativo do Imperfeito do Subjuntivo caiu 

abruptamente, quando interagiu com o grupo Elementos à esquerda, o primeiro grupo 

selecionado pelo programa.  

 Essa queda no índice de relevância indicava uma possível sobreposição entre os grupos 

de fatores “Elementos à esquerda” e “Tempo/modo verbal e formas nominais”, ou seja, o 

programa não dispunha de meios para determinar se o alto percentual de preenchimento do 

Imperfeito do Subjuntivo decorria de um grupo de fatores ou de outro. Por esta razão, tomamos 

a iniciativa de realizar um cruzamento entre esses dois grupos de fatores, buscando 

compreender a queda do Peso Relativo nesse tempo verbal. A tabela 4 traz o cruzamento entre 

o grupo de fatores “Elementos à esquerda e Tempo/modo verbal e formas nominais”. Vejamos 

seus resultados: 
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Tabela 4: Cruzamento dos grupos de fatores tempo/modo verbal e formas nominais do verbo 

vs. Elementos à esquerda em relação à variante preenchimento do sujeito28. 

 
 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.   

 

 O Imperfeito do subjuntivo apresenta 73 ocorrências no total, sendo 59 ocorrências da 

variante preenchimento da forma pronominal (Confira tabela 4). Essas 59 ocorrências estão 

concentradas em dois fatores do grupo Elementos à esquerda: Pronome Relativo (4 ocorrências) 

e Conjunção Subordinativa (55 ocorrências). Um retorno ao arquivo de dados confirmou que o 

tempo verbal Imperfeito do Subjuntivo ocorreu preferencialmente em orações subordinadas. 

Dentro do universo de ocorrências, a maioria é constituída por orações condicionais, conforme 

podemos perceber nos exemplos que seguem (O Imperfeito do subjuntivo e o elemento à 

esquerda se encontram grafados em itálico): 

 

 (78) “se eu voltasse a estudar, ele me daria uma chance” (Inq.22, NORPOFOR). 

                                                     
28 Algumas abreviações usadas na tabela: 

Conj. Coord.: Conjunção coordenativa; 

Conj. Subord.: Conjunção subordinativa; 

Pron. Relat.: Pronome Relativo; 

Adj. Adv.: Adjunto adverbial. 



 

 

 

126 

 

 (79) “mas só:.. se eu tivesse condições agora mesmo eu teria uma casa (Inq. 22, 

 NORPOFOR). 

 (80) “se eu tivesse dinheiro pra comprar o carro, eu compraria agora...” (Inq. 23, 

 NORPOFOR). 

 

 No entanto, um pequeno número de dados traz o Imperfeito do subjuntivo em 

ocorrências não condicionais, conforme os exemplos 81 e 82 a seguir: 

 

 (81) “... mas eu ia começar logo a mostrar a eles de cedo assim como é  o mundo sabe 

 o que... o que eu pudesse fazer para eles conhece:rem” (Inq. 23, NORPOFOR, oração 

 adjetiva). 

 (82) “ela queria que eu passasse quinze dias lá” (Inq. 9, NORPOFOR, oração 

 substantiva).  

 

 Todas as ocorrências da variante preenchimento do sujeito estão concentradas em 

orações subordinadas (Confira tabela 5 a seguir), em sua maioria antecedidas de conjunções 

subordinativas (Apenas 4 dados apresentam Pronome relativo como Elementos à esquerda). 

Este fato nos ajuda a entender a queda do Peso Relativo deste tempo verbal. O programa 

sobrepôs as conjunções subordinativas e pronomes relativos ao tempo verbal Imperfeito do 

Subjuntivo no condicionamento da variante preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular. Essa opção é bastante razoável, pois os dados apresentam conjunções subordinativas 

e pronomes relativos com outros tempos verbais, indicando uma frequência de preenchimento 

significativa em todos eles (Confira Tabela 4). Por outro lado, o preenchimento do sujeito no 

Imperfeito do Subjuntivo se encontra delimitado aos contextos subordinados, conforme se 

percebe na tabela 5, a seguir: 
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Tabela 5: Cruzamento dos grupos de fatores tempo/modo verbal e formas nominais do verbo 

vs. Tipo de oração em relação ao preenchimento do sujeito. 

 
 Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.    

 

 A tabela 4 indica que o Imperfeito do subjuntivo aparece com sujeito preenchido em 55 

dados com conjunção subordinativa como elemento à esquerda do verbo e 4 dados com 

pronome relativo como elemento à esquerda, totalizando 59 ocorrências da variante inovadora. 

Na tabela 5, comprova-se que as 59 ocorrências de preenchimento do sujeito pronominal estão 

restritas ao contexto das orações subordinadas. Assim, evidencia-se que conjunções 

subordinativas e Pronome relativos condicionam o preenchimento do pronome sujeito. No 

entanto, diante da concentração das ocorrências de Imperfeito do subjuntivo nas orações 

subordinadas, não se pode afirmar que esse tempo verbal condicione o uso da variante 

inovadora, face a inexistência de preenchimento do pronome sujeito com forma verbal no 

Imperfeito do subjuntivo fora do período subordinado. Câmara Júnior (2004, p.98, ênfase do 

autor) afirma que “o subjuntivo tem a característica sintática de ser uma forma verbal 

dependente de uma palavra que o domina, seja o advérbio talvez, preposto, seja um verbo da 
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oração principal”. No caso do Imperfeito do Subjuntivo, a conjunção subordinativa condicional 

“se” parece impor essa dependência ao tempo verbal e, além disso, parece condicionar o 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular.   

 O futuro do subjuntivo contou com 39 ocorrências no total e uma frequência de 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa de 94,9%, seguindo uma tendência já indicada 

na literatura variacionista (MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996; DUARTE, 2003).  Este 

tempo verbal apresenta identidade formal entre a 1ª e a 3ª pessoas do singular, contexto este 

que pode tornar nebulosa a identificação do referente, na medida em que se tenha um paradigma 

verbal no qual as distinções de pessoa e número tenham sido comprometidas. O futuro do 

subjuntivo apresentou Peso relativo de 0.715, resultado que se deve ao comprometimento na 

identificação do referente, exigindo que a língua assegure a identificação de pessoa e número 

através da opção pelo preenchimento do sujeito, conforme entendem Duarte (2003), Marinho 

(1996), Galves (2018), dentre outros. Vejamos algumas ocorrências desse tempo verbal (As 

ocorrências de Futuro do subjuntivo se encontram grafadas em itálico): 

 

 (83) “eu quero ser o:: cara que:: sei lá se eu quiser ser um jogador vou ter que jogar 

 muita bola” (Inq. 20, NORPOFOR). 

 (84) “futuramente...  vê se quando eu tiver velho né... ela:::... se eu ainda tiver vivo 

 nunca se sabe né... ela me ajude...” (Inq. 81, NORPOFOR). 

 

 O infinitivo apresentou 210 ocorrências e um percentual de preenchimento de 54,8%. 

Essa forma nominal não demonstrou condicionar o preenchimento do pronome sujeito de 1ª 

pessoa do singular, obtendo apenas 0.280 de Peso relativo. Câmara Júnior (2004, p.98) afirma 

que as formas nominais são “sintaticamente subordinadas”. Em nossos dados, algumas 

ocorrências de infinitivo foram relacionadas a tipos de orações diversos da oração subordinada. 

Acreditamos que isso se deva à existência de períodos compostos em que ocorre 

simultaneamente coordenação e subordinação, conforme o exemplo 86. Em todo caso, percebe-

se que a subordinação sintática das orações compostas por formas nominais existe, como é 

possível perceber no exemplo 85, que desenvolvida ficaria “[...] deixe que eu veja aqui”. O 

exemplo 86 traz uma coordenação entre duas formas nominais infinitivas 

(matricular/continuar), mas é nítida a subordinação em relação à oração principal, composta 

pelo verbo “pretender”. Vejamos os exemplos: 
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 (85) “rapaz um filme assim que eu gostei basta:nte deixa eu ver aqui” (Inq.23, 

 NORPOFOR). 

 (86) “mas eu pretendo... próximo ano agora... eu me matricular e continuar... meus 

 estudo” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 Conforme já explicado anteriormente, as ocorrências de gerúndio foram excluídas por 

concentrarem-se em orações subordinadas e por não indicarem grande impacto estatístico, 

posto que foram identificadas apenas 26 ocorrências. Desse universo de ocorrência do gerúndio, 

encontramos 13 ocorrências de preenchimento e, consequentemente, identificamos 13 

apagamentos do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Um outro aspecto interessante sobre 

este fator é que as ocorrências de gerúndio estão concentradas em um número pequeno de 

informantes (8 inquéritos). Em nossos dados, foram identificadas 18 ocorrências de gerúndio 

em falas de mulheres, sendo 9 dessas ocorrências de uma mesma informante (50% do total de 

ocorrências do sexo feminino). Vejamos algumas ocorrências (as ocorrências de gerúndio se 

encontram grafadas em itálico): 

 

 (87) “uma vez eu evangelizando um rapaz que era dessa religião” (Inq. 11, 

 NORPOFOR). 

 (88) “porque quando eu faço uma feira boa...eu fazendo uma feira boa...eu ganho 

 cento e cinquenta” (Inq. 66, NORPORFOR). 

 (89) “eu...eu tano em feira o apurado é oitenta por cento pra comprar” (Inq. 66, 

 NORPOFOR). 

 (90) “Ontem passou ontem foi/antes/ foi... SÁba(do) eu lavando roupa aí... uma pessoa 

 bateu palma lá fora eu fui olhar/atender saí na grade disse” (Inq. 10, NORPOFOR) 

 

 Assim, a perda de morfologia do verbal ao se “encaixar” na língua promoveu um 

rearranjo do sistema pronominal de modo a assegurar a identificação de pessoa e número. As 

frequências e pesos relativos encontrados para o grupo de fatores tempo/modo verbal e formas 

nominais estão em consonância com os resultados de pesquisas em outras comunidades de fala 

(DUARTE, 1995; 2003; MARINHO, 1996), ressalvados os dados de infinitivo, sobre os quais 

não pesava um investigação desta natureza. 
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5.1.3   Grupo de fatores Tipo de oração 

 

 O terceiro grupo selecionado é “tipo de oração”.  Esse grupo de fatores foi usado na 

pesquisa de Marinho (1996) e decidimos replicá-lo no falar popular de Fortaleza, para ver quais 

resultados obteríamos. Novamente uma frequência alta de preenchimento do pronome sujeito 

indica que o falar popular de Fortaleza acompanha tendência já apontada em estudos de outras 

comunidades de fala (DUARTE, 2003; MARINHO, 1996). Os resultados de Marinho (1996) 

foram os seguintes:  

 

 a) as orações principais e coordenadas I (iniciais) favorecem o preenchimento; 

 b) as orações subordinadas favorecem o preenchimento;   

 c) as orações absolutas não influenciam o uso; 

 d) as orações coordenadas II (não-iniciais) desfavorecem o preenchimento em 

 decorrência de apresentarem alto grau de conexão com a outra oração do período. 

 

 De acordo com a tabela 6, as orações subordinadas registraram 1.214 ocorrências da 

variante inovadora em um universo de 1.401 ocorrência, computando um índice de 86,7% de 

frequência de preenchimento. Vejamos os resultados: 

 

Tabela 06: Efeito da variável tipo de oração no preenchimento do sujeito 

Tipo de oração Número de ocorrências % Peso Relativo 

Subordinada 1.214/1.401  86.7% 0.630 

Principal  820/1.136 72.2% 0.620 

Coordenada 

inicial 

323/507 63.7% 0.522 

Absoluta  1.987/3.659 54.3% 0.434 

Coordenada não-

inicial  

583/988 59% 0.405 

Total  4.927/7.691 64.1% 0.641 (input) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

 O peso relativo de 0.630 das orações subordinadas (tabela 6) nos permite identificar este 

tipo de oração como um contexto favorável ao preenchimento. Este favorecimento fica ainda 

mais perceptível se visto em conjunto com os resultados do grupo “elementos à esquerda”. 

Neste grupo, as conjunções subordinativas obtiveram os maiores valores de peso relativo 

(tabela 2). Ainda seria interessante destacar os resultados dos tempos verbais do subjuntivo 
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(tabelas 3, 4 e 5), que são tempos em que se verifica uma dependência sintática em relação à 

oração principal ou uma palavra dominante anteposta (CÂMARA JÚNIOR, 2004). Dito isto, a 

subordinação aparece como importante condicionador da variante preenchimento do sujeito 

pronominal de 1ª pessoa do singular. 

 Por sua vez, as orações principais vêm em seguida com uma frequência de 72,2% em 

um universo de 1.401 dados. O peso relativo de 0.620 amplia a abrangência do 

condicionamento a todo o período composto por subordinação, não apenas à oração 

subordinada em si. Assim, percebe-se que o resultado dos fatores orações subordinadas e 

orações principais está em consonância com a pesquisa de Marinho (1996). Vejamos algumas 

ocorrências extraídas do corpus (A oração abordada no exemplo está grafada em itálico): 

 

 Oração principal; 

 (91) “se não fosse Deus, eu estaria no presídio” (Inq. 20, NORPOFOR). 

 Oração subordinada; 

 (92) “se eu quero ser um advogado, eu vou ler sobre leis” (Inq.20, NORPOFOR) 

  

 A oração coordenada inicial apresentou 63,7% de frequência (tabela 6) em um universo 

de 507 dados. O peso relativo desse fator foi de 0.522, indicando que as orações coordenadas 

iniciais condicionam o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Já as 

orações coordenadas não-iniciais não se mostraram condicionadoras da variável inovadora 

(Peso relativo de 0.405, segundo a tabela 6), apesar de apresentarem um percentual de 

preenchimento do sujeito de 59% em um universo de 988 dados. Em relação às orações 

coordenadas, os resultados confirmam tendência de preenchimento do pronome sujeito já 

indicada por Marinho (1996), ou seja, apenas as orações coordenadas iniciais favorecem o 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Para Marinho (1996), as orações 

coordenadas não-iniciais mantêm uma alta conexão com a oração precedente. Segundo a autora, 

a conexão é definida com base em conhecimentos pragmáticos do falante, além de propriedades 

sintáticas e semânticas das orações. Do ponto de vista sintático, a autora considera que a 

conexão é alta se há manutenção do sujeito. Por sua vez, a manutenção do tópico sentencial 

indica uma conexão semântica. Assim, a persistência do tópico frasal representado pelo sujeito 

faz com que o referente seja esperado nas orações coordenadas não-iniciais, uma vez que esse 

referente é o sujeito da oração precedente (CALABRESE, 1986).  
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 Assim, considerando que o sujeito frequentemente desempenha o papel de tópico 

sentencial, em decorrência da tendência que tem o tópico de aparecer no início da sentença 

(PONTES, 1986), um dos critérios que Marinho (1996) usa para mensurar conexão entre 

orações é a manutenção do sujeito. Contudo, não se trata apenas de uma classificação sintática. 

Há ainda um componente pragmático na mensuração da conexão entre as orações do período 

coordenado. Enquanto as orações subordinadas apresentam uma conexão sintática e 

“dependem” de outra oração para produzir seu significado, as orações coordenadas não-iniciais 

comportam um significado intrínseco e contribuem com a criação de um significado 

associativo. Assim, os significados não são tomados em blocos compartimentados nesse tipo 

de oração. Vejamos um exemplo: 

 

 Oração coordenada não-inicial; 

 (93) “Esse emprego chegou numa boa hora..., porque eu estava desempregado” (Inq. 

 22, NORPOFOR). 

  

 O exemplo 93 demonstra essa alta conexão entre as orações que compõem o período 

coordenado. A oração coordenada não-inicial tem seu significado expandido ao se conectar 

com a coordenada inicial. A conexão entre “esse emprego chegou em boa hora” e “eu estava 

desempregado” constrói um significado conjuntivo forjado no uso. Sabe-se que alguém 

desempregado está mais facilmente sujeito às intempéries da vida. Logo, a chegada do emprego 

oferece uma tranquilidade financeira. Assim, Marinho (1996) leva em conta uma série de 

aspectos para definir que as orações coordenadas não-iniciais apresentam alta conexão com a 

outra oração do período. Nesta pesquisa, assumimos que as orações coordenadas não-iniciais 

apresentam alta conexão com a oração coordenada inicial, conforme entende Marinho (1996).  

 Em sua pesquisa, Marinho (1996) faz a ressalva de que, mesmo as orações coordenadas 

não-iniciais apresentando um alto grau de conexão, a presença de sujeito foi superior ao 

apagamento. Nossos resultados também indicaram uma maior frequência de preenchimento em 

orações coordenadas não-iniciais (59%). Do mesmo modo, orações absolutas alcançaram um 

percentual de preenchimento de sujeito de 54,3% em um universo de 3.659 dados, mesmo não 

se mostrando condicionadora desta variante, visto que o peso relativo aferido foi de 0.434. Este 

peso relativo das orações absolutas se justifica plenamente dentro da perspectiva linguística que 

estamos adotando. O preenchimento do pronome sujeito se faz necessário, quando a 

identificação de pessoa e número se acha comprometida, em decorrência de perdas 
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morfológicas no paradigma verbal. Assim, as orações absolutas facilitam a recuperação do 

referente, mesmo quando constituída por verbos em que se identifique perda de morfologia 

verbal. 

 Diante disso, independentemente do tipo de oração, a perda de densidade do verbo se 

faz perceber, justificando as altas frequências de preenchimento. Contudo, como as orações 

absolutas são tomadas isoladamente, ou seja, sua compreensão não depende de outras orações; 

o referente do verbo se encontra mais acessível. Essa acessibilidade do referente em orações 

absolutas conta ainda com um importante auxílio da fixação da ordem SV(O) no Português 

brasileiro, já constatada em diferentes pesquisas (MONTEIRO, 1988; BERLINCK, 1988; 

TARALLO, 2018b, DUARTE, 2018). A este respeito, Berlinck (1988) atribui o maior 

preenchimento do sujeito e o favorecimento da ordem SV(O) à necessidade de assegurar a 

identificação dos papéis temáticos dos sintagmas nominais próximos ao verbo.  

 Analisando cada resultado obtido por Marinho (1996), foi possível perceber que os 

resultados de nossa pesquisa se alinham completamente aos obtidos pela pesquisadora. 

Vejamos alguns exemplos, extraídos do corpus (as orações abordadas se encontram grafadas 

em itálico): 

 

 Orações absolutas: 

(94) “Ø trabalho durante toda a noite” (Inq. 22, NORPOFOR). 

(95) “Ø gosto do meu trabalho” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 Orações coordenadas iniciais: 

(96) “eu moro com minha família e eu tenho 5 irmão” (Inq. 23, NORPOFOR). 

(97) “no meu ponto de vista, eu não gosto de ver, mas eu tenho que ir, porque é meu 

trabalho” (Inq. 22, NORPOFOR).  

 Oração coordenada não-inicial: 

(98) “Ø nasci e Ø cresci aqui em Fortaleza” (Inq.9, NORPOFOR). 

 

 Os exemplos 94 e 95 apresentam orações absolutas e não trazem preenchimento do 

sujeito. Em regra, a compreensão de seu significado prescinde à associação a outras orações, 

podendo, em alguns casos, exigir o acompanhamento do percurso discursivo para que o 

interlocutor possa obter o entendimento. Contudo, os exemplos 94 e 95 não oferecem qualquer 

dificuldade de compreensão de seu significado. Além disso, encontram-se na ordem canônica 

SV(O), facilitando a identificação de todos os papéis temáticos desempenhados pelos sintagmas 
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nominais próximos ao verbo (BERLINCK, 1988). Dito isto, as orações absolutas não oferecem 

dificuldade para identificação de pessoa e número, constituindo um contexto de resistência ao 

preenchimento, embora apresente uma frequência maior de preenchimento do que de 

apagamento do pronome sujeito de primeira pessoa do singular. Essa maior frequência de 

preenchimento do pronome sujeito em orações absolutas parece decorrer de outros 

condicionadores como, por exemplo, a morfologia verbal.  

 Os exemplos 96 e 97 apresentam orações coordenadas iniciais em destaque. Essas 

orações geralmente se encontram em meio a um período maior, em que elementos à esquerda 

estão presentes e, não raro, podemos encontrar orações subordinadas à sua esquerda, compondo 

um período composto por coordenação e subordinação, conforme já demonstramos no exemplo 

8629. Logo, diferente das orações absolutas, as orações coordenadas iniciais podem apresentar 

dificuldade na identificação do referente, sobretudo quando apresentem orações à sua esquerda, 

dentro do mesmo período. O exemplo 98 traz um exemplo de oração coordenada não-inicial, 

em que o preenchimento do pronome sujeito não se acha favorecido, diante do alto grau de 

conexão entre as orações. No exemplo 98, a oração formada pelo verbo “nasci”, seguido de 

conjunção coordenada aditiva, pressupõe a formação de um continuum sintático-semântico, 

muitas vezes em estruturas cristalizadas pelo uso (Exemplo: “estude e será aprovado”). Esta 

alta conexão fica ainda mais saliente quando o sujeito é o mesmo nas duas orações (MARINHO, 

1996).  

 

5.1.4    Grupo de fatores Faixa etária 

 

 Labov (1966; 1981; 2001; 2008) afirma que o uso da língua é influenciado por fatores 

de natureza linguística e social. Assim, decidimos testar a significância dos fatores sociais sexo, 

escolaridade e faixa etária para o uso da variável forma pronominal subjetiva de 1ª pessoa do 

singular. Um contato inicial com o corpus já indicava um maior preenchimento do pronome 

sujeito, preenchimento este já relatado em dezenas de pesquisas sociolinguísticas 

(MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996; DUARTE, 2003). A tabela 07 apresenta resultados do 

grupo de fatores faixa etária. Todos os fatores do grupo registraram alta frequência de 

preenchimento. A 1ª faixa etária vai dos 15 aos 25 anos e obteve 0.508 de Peso Relativo em um 

                                                     
29 (86) “mas eu pretendo... próximo ano agora... eu me matricular e continuar... meus estudo” (Inq. 22, 

NORPOFOR) 
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total de 2.666 dados. A 2ª faixa etária vai dos 26 aos 49 anos e apresentou Peso Relativo de 

0.539 em um universo de 2.608 ocorrências. A 3ª faixa etária é composta por informantes com 

50 anos ou mais e indicou um Peso Relativo de 0.449 em 2.427 ocorrências. Nossa hipótese 

inicial era que a variável em estudo indicava uma mudança linguística em curso, através do 

favorecimento da variante preenchimento. Contudo, os valores encontrados não indicam 

mudança linguística, demonstrando que o uso da variável forma pronominal subjetiva de 1ª 

pessoa do singular se encontra estável no falar popular de Fortaleza. 

  

Tabela 07 – Efeito da faixa etária do falante no emprego do preenchimento do sujeito.  

Faixa etária Número de ocorrências % Peso Relativo 

15 a 25 anos   1.784/2.666 66.9% 0.508 

26 a 49 anos 1.746/2.608 66.9% 0.539 

50 anos em 

diante 

1.397/2.417 57.8% 0.449 

Total 4.927/7.691 64,1% 0.641 (input) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Nosso estudo adotou o pressuposto teórico-metodológico do construto do tempo 

aparente (LABOV, 2008). O tempo aparente objetiva investigar a estabilidade ou a indicação 

de mudança de uma variável linguística em uma comunidade de fala, mediante a análise do 

desempenho de uma variável em cada faixa etária, que é tomada não em si mesma, mas 

corresponde ao uso da variável em momentos distintos da comunidade de fala. As inovações 

linguísticas costumam surgir na faixa etária mais jovem, enquanto os mais velhos preservam 

formas antigas de expressão (NARO, 2003). Esta preservação de formas antigas de expressão 

é vista sob diferentes perspectivas.  

 Uma possibilidade é entender que a gramática do indivíduo está em constante mudança 

e que circunstâncias sociais fazem com que formas prestigiadas de expressão sejam 

consolidadas ao longo do desenvolvimento humano. Esta perspectiva recebeu o nome de 

gradação etária (LABOV, 2001). No entanto, o estudo da língua em tempo aparente requer que 

a língua do indivíduo seja considerada estável e as mudanças se deem no âmbito da comunidade 

de fala. Segundo esta perspectiva, o período de aquisição da linguagem se encerra durante a 

adolescência, não ocorrendo mais mudanças profundas na gramática do indivíduo. A 

adolescência marcaria o momento em que a “faculdade da linguagem” seria bloqueada, ou seja, 

os dispositivos cognitivos de mudança linguística estariam “inativos”. Deste modo, a gramática 

do indivíduo é considerada estável após a adolescência (NARO, 2003). 
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 Diante disso, um informante da faixa etária “50 anos em diante” refletiria uma maneira 

de falar de outro estágio da língua na comunidade de fala, ou seja, os integrantes desta faixa 

etária usariam uma gramática consolidada durante a adolescência. Logo, o estudo em tempo 

aparente possibilita um olhar para o passado da língua e o acompanhamento de sua dinâmica. 

Além disso, contorna-se a dificuldade inerente ao estudo em tempo real de longa duração, 

dentre as quais destacamos a escassez de corpus orais para desenvolvimento de estudos 

linguísticos. Segundo Paiva (2016), os estudos em tempo real costumam utilizar material escrito 

como objeto de análise e, geralmente, evidencia-se um filtro das formas de expressão que 

destoam da prescrição normativa que orienta o ato de escrever. Assim, o estudo em tempo 

aparente nos permite acompanhar a variação linguística entre as gerações de falantes de uma 

comunidade de fala. No estudo em tempo aparente, o material de análise é o vernáculo. Não há 

filtros, nem cortes.  

 Os dados da tabela 7 ratificam a tendência de maior preenchimento de pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular. Até mesmo os mais velhos apresentam um percentual expressivo de 

preenchimento (57,8% da variante preenchimento). Os mais jovens e a faixa etária 

intermediária têm frequências de preenchimento ainda mais expressivas (66,9%). Estes valores 

de preenchimento comprovam que o falar de Fortaleza acompanha tendência de preenchimento 

do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular, conforme apontam diversos estudos variacionistas 

(DUARTE, 1995; GALVES, 2018, CERQUEIRA, 2018). Ao longo da apresentação destes 

resultados, temos demonstrado que uma maior frequência de preenchimento se fez perceber em 

todos os grupos de fatores testados. Este fato indica que o maior preenchimento do pronome 

sujeito de 1ª pessoa decorre de uma adaptação do sistema linguístico para assegurar a 

identificação de pessoa e número (GALVES, 2018). A perda de morfologia verbal poderia 

produzir uma fragilidade no sistema linguístico no que se refere à identificação do referente. 

Assim, o preenchimento do pronome sujeito é o instrumento utilizado pela língua para garantir 

a identificação de pessoa e número, que se achava comprometida pela perda de morfologia 

verbal (ROBERTS, 1993). No entanto, o condicionamento social desse preenchimento não 

pode ser desprezado. Diante disso, uma pergunta se impõe: a variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular estaria indicando uma 

mudança linguística em curso no falar de Fortaleza, mediante o favorecimento da variante 

preenchimento? 

 A resposta a essa pergunta requer o reconhecimento das características definidoras da 

mudança linguística. A mudança em tempo aparente se caracteriza por um uso intenso da 
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variante inovadora pelos mais jovens e um decréscimo progressivo de seu uso nas faixas etárias 

subsequentes, resultando em um “padrão linear” descendente de desempenho da variante 

inovadora (PAIVA, 2016). O gráfico 1 nos ajuda a acompanhar o desempenho da variante 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular dentre as faixas etárias. Vejamos o 

gráfico: 

Gráfico 1: Linha de relevância da faixa etária no preenchimento do pronome sujeito 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa.   

 

 Os valores de peso relativo estão muito próximos. A faixa etária de 15 a 25 anos indica 

um peso relativo de 0.508. A segunda faixa etária (26 a 49 anos) assinala um peso relativo de 

0.539 e a última faixa etária apresenta 0.449 de peso relativo. A interligação desses valores de 

peso relativo indica um percurso curvilíneo, em que a faixa etária intermediária oscila 

positivamente no uso da variante preenchimento. Nota-se, portanto, que os resultados 

encontrados não indicam uma mudança linguística em curso, ou seja, embora haja uma 

frequência de preenchimento expressiva nos mais diferentes contextos, a variante apagamento 

ainda é bastante produtiva. A este respeito, Duarte (1995) afirma que: 

 

É indiscutível o enfraquecimento de um paradigma que chega a admitir desinência 

zero em todas as pessoas. Não espanta, pois, que as construções com sujeito nulo 

tendam, como o tempo, a se tornar cada vez mais marginais, ou residuais, no sistema. 

[...]  

As cada vez menos frequentes ocorrências de sujeitos nulos de primeira pessoa do 

singular na língua oral, ainda licenciadas pela desinência, deverão se manifestar por 

tempo indeterminado como resíduos da propriedade pro-drop. (DUARTE, 1995, 

p.56) 
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 Nossos resultados não indicam uma perspectiva de mudança linguística em curso, pois 

não se tem uma linha descendente de valores de pesos relativos, caracterizadora da mudança 

linguística (PAIVA, 2016).  Além disso, não se pode interpretar esses resultados como 

caracterizadores de uma “mudança comunal”, pois a faixa etária mais velha não foi selecionada 

como condicionadora do preenchimento do pronome sujeito de primeira pessoa do singular. 

Logo, não se trata de uma mudança comunal (comunal chance), visto que o condicionamento 

do sujeito não se dá em todos os fatores (LABOV, 2001).  

 Portanto, o uso da variável forma pronominal subjetiva de 1ª pessoa do singular se 

encontra estável no falar de Fortaleza, uma vez que a estabilidade de uma variável linguística 

se caracteriza por um padrão curvilíneo de desempenho, em que a faixa etária intermediária 

costuma indicar uma oscilação em relação à linha horizontal entre as faixas etárias das 

extremidades (NARO, 2003). Deste modo, entendemos que o uso da variável em estudo se 

encontra estável no falar popular de Fortaleza, não havendo indícios de mudança em curso. Este 

resultado está plenamente de acordo com a pesquisa de Duarte (1995) para o falar carioca.  

 Além disso, estamos inclinados a concordar com a autora quando a mesma afirma que 

a preservação morfológica da 1ª pessoa contribui para sua diferenciação em relação às demais 

pessoas do discurso, tornando a identificação do referente mais acessível. Nossos resultados 

ratificam a manifestação por tempo indeterminado de apagamentos do pronome sujeito de 1ª 

pessoa, indicada por Duarte (1995), ou seja, o uso da varável se encontra estável, não havendo 

indicativo de uso categórico da variante preenchimento pronominal. Dito isso, a resistência da 

variante apagamento indica a manutenção do português brasileiro como língua pro-drop, mas 

um pro-drop parcial (DUARTE, 2018a), em que o preenchimento do sujeito convive com o 

apagamento, além de apresentar outros diferenciais em relação ao conjunto das línguas pro-

drop como, por exemplo, um favorecimento da ordem SVO (MONTEIRO, 1988; DUARTE, 

2018a). Por fim, entendemos que o valor do peso relativo da faixa etária mais velha (0.449) é 

um indicativo de que, no período de aquisição da linguagem desses informantes, se encontrava 

uma morfologia verbal com menor “desgaste”, tornando mais fácil a recuperação do referente. 

Vejamos algumas ocorrências deste grupo de fatores no NORPOFOR: 

 

 Faixa etária I (15 a 25 anos); 

 (99) “eu tô gostando do meu trabalho” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 Faixa etária II (26 a 49 anos); 

 (100) “eu acho que eles próprios são culpados” (Inq. 30, NORPOFOR). 
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 Faixa etária III (50 anos em diante); 

 (101) “graças a Deus Ø gosto muito do Pirambu” (Inq. 26, NORPOFOR). 

  

 De acordo com os exemplos, o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular é favorecido nas duas primeiras faixas etárias. Assim, não há um padrão linear descente 

nos valores de pesos relativos, uma vez que a faixa etária intermediária oscila em relação à 

linha horizontal entre as faixas etárias dispostas nas extremidades. Assim, a variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular apresenta um quadro 

de estabilidade no uso da variável.  

  

5.1.5    Grupo de fatores sexo 

 

 O último grupo de fatores selecionado como significativo foi “sexo”. A distribuição das 

ocorrências se encontra sintetizada na tabela 8. Os valores percentuais de preenchimento são 

bastante próximos entre os dois fatores que compõem o grupo. O percentual de preenchimento 

do pronome sujeito de 1ª pessoa dos homens foi de 62,6% em um universo de 3.305 dados e o 

peso relativo encontrado foi de 0.471. As mulheres apresentaram uma frequência de 

preenchimento de 65,2% em 4.386 ocorrência de sujeito em 1ª pessoa do singular e o peso 

relativo aferido foi de 0.522. Esta frequência indica um expressivo favorecimento da variante 

preenchimento no falar popular de Fortaleza na sincronia pesquisada, resultado concordante 

com pesquisas em outras comunidades de fala (MONTEIRO, 1994; MARINHO, 1996; 

DUARTE, 1995; 2003; ROBERTS, 2018). 

 Assim, a maior frequência de uso da forma pronominal preenchida acompanha 

tendência de preenchimento do pronome sujeito já identificada em outros grupos de fatores e 

reportada em diversas pesquisas sociolinguísticas (MARINHO, 1994; ROBERTS, 1993; 

GALVES, 2018). A incidência maior de preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do 

singular decorre de uma incapacidade de identificação do referente apenas pelo núcleo 

pronominal do sistema flexional (GALVES, 2018). Diante disso, a língua promoveu um 

rearranjo do paradigma pronominal, assegurando a identificação de pessoa e número. A perda 

de morfologia verbal criou um número excedente de sincretismos no paradigma verbal. Duarte 

(1995, p.56) considera “indiscutível” o enfraquecimento do paradigma verbal, dado que a 

desinência zero chega a ser admitida em todas as pessoas do discurso. Deste modo, o sistema 

linguístico precisou se acomodar a novos contextos linguísticos, assegurando a funcionalidade 

da língua.  
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 O processamento estatístico feito pelo Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 

SMITH, 2005) selecionou o grupo de fatores “sexo” como significativo para o condicionamento 

da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Assim, 

houve um favorecimento da forma preenchida pelas mulheres, embora ainda modesto, tendo 

em vista que o peso relativo aferido de 0.522 para as mulheres se aproxima do ponto neutro, 

definido por Guy e Zilles (2007). Observemos os resultados: 

 

Tabela 08 – Efeito do sexo do falante no emprego do preenchimento do sujeito.  

Sexo Número de ocorrências % Peso Relativo 

Masculino 2.068/3.305 62.6% 0.471 

Feminino 2.859/4.386 65.2% 0.522 

Total 4.927/7.691 64.1% 0.641 (input) 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

  

 O favorecimento da variável preenchimento já era esperado em nossas hipóteses, dado 

que a perda de densidade verbal teria exigido uma nova configuração do sistema linguístico. 

Como discutimos há pouco, a variável preenchimento/apagamento da forma pronominal 

subjetiva de 1ª pessoa do singular se encontra estável. Em contextos estáveis de variação, as 

mulheres costumam empregar as formas prestigiadas, uma vez que, não raro, cabe a elas o 

acompanhamento da educação dos filhos (LABOV, 2001). Este papel de educadora não 

desmerece em nada a figura feminina. É nítido o progresso feminino no mercado de trabalho. 

Cada vez mais as mulheres ocupam cargos mais elevados, mediante seu esforço e constante 

aperfeiçoamento educacional. Ainda há muitas barreiras a transpor, mas a sabedoria e 

sensibilidade feminina têm promovido avanços nesta agenda. Essa sensibilidade é que faz com 

que as mulheres se mantenham atentas à educação de seus filhos, mesmo diante de 

compromissos profissionais diversos. No entanto, não há avaliação negativa de nenhuma das 

formas variantes. Logo, não se pode falar que a variante preenchimento seja “prestigiada”. Não 

há dúvida de que o maior preenchimento do pronome sujeito oferece clareza ao enunciado, 

sobretudo em tempos verbais em que há uma identidade entre as formas verbais de 1ª e 3ª 

pessoas do singular. Contudo, o falante não parece ter consciência dessa clareza. Os valores de 

frequência e peso relativo são muito próximos entre as variantes e em relação ao ponto neutro 

(FREITAG, 2015). Assim, convém que o pesquisador adote uma postura cautelosa em sua 

análise. Vejamos alguns exemplos extraídos do corpus, em que se evidencia uma variação entre 

as formas preenchimento e apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular: 
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 Mulher; 

(102) “o primeiro eu conheci quando... eu morava lá perto de casa que ele... conhecia 

meu   irmão aí eu... conheci ele... e o... o outro eu conheci quando eu tava na casa da 

minha ex-sogra da mãe do falecido né... que eu conheci ele que ele trabalhava” (Inq. 9, 

NORPOFOR). 

 

 Homem; 

(103) “eu gosto de comer... Ø gosto de comer gordura... é... Ø gosto de comer... corinho 

de galinha cozida e depois assada” (Inq. 22, NORPOFOR). 

 

 O exemplo 102 apresenta uma sequência de ocorrências de preenchimento do pronome 

sujeito, realizada por uma mulher. O exemplo 103 provém de um informante do sexo 

masculino. Neste exemplo, encontramos preenchimento e apagamento do pronome sujeito de 

1ª pessoa do singular. Freitag (2015) fez um levantamento referente ao controle da variável 

sexo/gêneros nos estudos sociolinguísticos publicados em uma década (2004-2014). Segundo 

a autora, a maioria dos estudos indica peso relativo entre 0,45 e 0,55. Assim, considerando a 

margem de erro de 0,05 adotada na sociolinguística, Freitag (2015) recomenda que os 

resultados sejam relativizados, ou seja, que não se tome tais resultados como “verdades 

incontestáveis”. Nossos dados indicam uma significância discreta do sexo feminino no 

condicionamento da variante preenchimento do pronome sujeito. Portanto, considerando que o 

preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa é a forma inovadora, o resultado de peso 

relativo de 0,522 aferido para mulheres nos indica que “as mulheres estão inovando mais do 

que os homens” no que se refere à forma pronominal de 1ª pessoa do singular30.  

 

5.2   Grupo de fatores não selecionado 
 

 

 Dentre os fatores sociais que frequentemente são apontados em pesquisas 

sociolinguísticas como significativos para o condicionamento da fala está a escolaridade. 

Diante disso, decidimos testar a significância deste grupo de fatores, junto aos informantes do 

NORPOFOR. A submissão dos dados à análise estatística indicou que este grupo não se mostra 

                                                     
30 Em estudo de variável fonológica, Hora (2006 apud FREITAG, 2015) afirma que “Se considerarmos que a 

vocalização da lateral representa um processo inovador no português do Brasil [...], podemos concluir [...] que a 

mulher está inovando mais que o homem”. Em nosso estudo, optamos por reproduzir a expressão do autor, pois 

pareceu-nos extremamente feliz para expressão do contexto linguístico em análise.  
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significativo para o condicionamento da variável. A tabela 09 corrobora com os resultados dos 

outros grupos de fatores testados e com outras pesquisas (MONTEIRO, 1994; MARINHO, 

1996; DUARTE, 2003, CERQUEIRA, 2018) em que se identifica um maior preenchimento do 

pronome sujeito, mediante o encaixamento de mudanças promovidas no paradigma flexional; 

fato evidenciado pela alta frequência que a variável preenchimento obteve neste grupo de 

fatores. Vejamos os resultados desse grupo de fatores: 

 

Tabela 09 – Efeito da escolaridade do falante no emprego do preenchimento do sujeito.  

Escolaridade Número de ocorrências % 

0 a 4 anos 2.674/4.169 64.1% 

9 a 11 anos 2.253/3.522 64% 

Total 4.927/7.691 64.1% 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Nossa hipótese era que uma maior escolaridade desfavorecesse o preenchimento, diante 

do maior contato com a variedade padrão. O fator de 9 a 11 anos de escolaridade situa o 

informante entre as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Em ambas as etapas, 

realizam-se estudos morfológicos, seja para classificação das palavras, seja para identificação 

de sua estrutura. Neste particular, durante o estudo dos verbos, os livros e os professores 

costumam dar bastante destaque às desinências número-pessoais. Logo, a maior escolaridade 

faria com que o falante preterisse o preenchimento do sujeito em prol do apagamento, face a 

consolidação de modelos escolares, fixados pela tradição gramatical (ALMEIDA, 2009; 

BECHARA, 1999). No entanto, nossas previsões não se confirmaram, pois o grupo de fatores 

não foi selecionado como significativo, ou seja, o maior preenchimento do pronome sujeito não 

se relaciona com o nível de escolaridade do falante. De acordo com a tabela 9, as frequências 

de preenchimento do pronome sujeito estão na casa dos 64% nos dois fatores, valor bastante 

expressivo. Embora não se mostre condicionador da variável, a alta frequência de 

preenchimento desse grupo de fatores segue a tendência de preencher o sujeito como forma de 

assegurar a identificação de pessoa e número, comprometida ao longo de um processo de perda 

morfológica do verbo (MONTEIRO, 1994; DUARTE, 2003; GALVES, 2018, ROBERTS, 

2018). Assim, o maior preenchimento estaria associado à própria dinâmica da língua, não 

decorrendo diretamente do grupo de fatores escolaridade, mas de um condicionamento 

linguístico, ou seja, a perda de morfologia verbal exigiu um rearranjo do sistema linguístico, 

assegurando a identificação do sujeito (GALVES, 2018). Conforme vimos há pouco, a tabela 
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09 apresenta o número de ocorrência e a frequência de uso da variante preenchimento do 

pronome sujeito de 1ª pessoa do singular entre os fatores que compõem o grupo “escolaridade”. 

 A primeira faixa escolar vai de 0 a 4 anos de escolaridade. Neste fator, a frequência de 

preenchimento foi de 64,1% em um universo de 4.169 ocorrências da variável. A segunda faixa 

escolar vai de 9 a 11 de escolaridade e obteve 64% de frequência de preenchimento do sujeito 

em um total de 3.522 dados. A frequência de preenchimento é quase a mesma nas duas faixas 

escolares, comprovando que a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito não é 

condicionada pela escolaridade do falante.  

 Portanto, neste capítulo de análise é possível perceber uma maior relevância das 

variáveis linguísticas para o preenchimento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular. Todos 

os grupos de fatores linguísticos mostraram exercer um condicionamento da variável. Dentre 

os fatores que condicionam o maior preenchimento do sujeito, destaca-se a perda de morfologia 

do verbo, que compromete a identificação do referente e exige um rearranjo do sistema, 

materializado no maior preenchimento do pronome sujeito (ROBERTS, 1993; GALVES, 

2018).   

 As variáveis sociais, embora apresentem índices modestos, face aos baixos valores de 

peso relativo que lhes são atribuídos, indiciam uma importância para a variável em estudo, na 

medida em que apresentam alta frequência de uso da variante preenchimento do pronome 

sujeito e pesos relativos significativos para o condicionamento da variável (exceto o grupo 

escolaridade).  Além disso, o estudo da variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito 

de 1ª pessoa do singular no falar popular de Fortaleza revelou que o uso da variável se encontra 

estável, não havendo indicativo de mudança linguística em curso. Este resultado se alinha ao 

de Duarte (1995). A autora não apenas identifica uma estabilidade da variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa no falar carioca, como também vê 

na 1ª pessoa do singular um contexto diferenciado de uso desta variável, uma vez que a primeira 

pessoa apresenta uma preservação do paradigma flexional. Portanto, se os casos de apagamento 

do pronome sujeito são “resíduos da propriedade pro-drop do português brasileiro” (DUARTE, 

1995, p.56), a primeira pessoa do singular se apresenta como um contexto de resistência, 

contribuindo com a estabilidade da variável.  
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Os resultados aos quais chegamos indicam que o falar popular de Fortaleza segue 

tendência já apontada por outros pesquisadores brasileiros (MONTEIRO, 1994; MARIINHO, 

1996; DUARTE; 1995; 2003), que identificaram um maior preenchimento do pronome sujeito. 

Esse maior preenchimento do sujeito decorre de um condicionamento linguístico e social da 

variável. Em relação aos condicionadores linguísticos, vimos que a existência e a natureza de 

elementos à esquerda do verbo condicionam o maior preenchimento pronominal. Nesse grupo, 

pronomes relativos, conjunções subordinativas e topicalizações são os “elementos à esquerda” 

que exercem maior condicionamento sobre a variante inovadora. Este resultado está plenamente 

alinhado aos obtidos por Duarte (1995; 2003). 

 Outro condicionador linguístico é o tipo de oração. Quanto ao tipo de oração, 

identificamos um maior condicionamento do preenchimento do sujeito nas duas orações que 

compõem o período composto por subordinação, embora a coordenada inicial também tenha se 

mostrado condicionadora da variante. Nossos resultados para o grupo de fatores “tipo de 

oração” são convergentes com o desfecho da pesquisa de Marinho (1996). Por sua vez, o grupo 

de fatores tempo/modo verbal e formas nominais indicou um forte condicionamento da variante 

inovadora nos tempos verbais em que se encontre identidade de forma entre a 1ª e 3ª pessoas 

do singular. Ao longo desta pesquisa, demonstramos que a morfologia verbal sofreu uma perda 

de densidade no núcleo flexional, resultando numa ampliação do número de formas idênticas 

no paradigma verbal. Essa identidade formal dificultou a identificação do referente, exigindo 

um rearranjo do sistema linguístico para que a identificação de pessoa e número se ache 

assegurada (ROBERTS, 1993; GALVES, 2018). Portanto, essa perda de morfologia do verbal 

condicionou um maior preenchimento do sujeito, sobretudo em tempos verbais que apresentem 

identidade de forma entre a 1ª e 3ª pessoas do singular. 

 Dentre os grupos de fatores sociais, o processamento estatístico pelo Goldvarb X 

identificou a significância de dois grupos de fatores: faixa etária e sexo. O estudo em tempo 

aparente determinou que a variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa 

se encontra estável no falar de Fortaleza. A variante preenchimento apresentou alta frequência 

de uso em todas as faixas etárias. Quanto aos valores de peso relativo, apenas os mais velhos 

não demonstraram condicionar o preenchimento. Este resultado sugere que os participantes 

mais velhos da amostra representam um estágio evolutivo da língua em que se verificava um 

menor desgaste do paradigma flexional, permitindo, pois, um maior número de apagamentos 
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dos pronomes sujeitos. Em relação à variável sexo, identifica-se um discreto favorecimento da 

variante preenchimento pelas mulheres. Não identificamos uma avaliação negativa de nenhuma 

das variantes, mas entendemos que a variante inovadora oferece maior clareza aos enunciados, 

dirimindo dúvidas quanto ao referente do verbo. Deste modo, faz-se necessário acompanhar o 

percurso linguístico da variável preenchimento/apagamento no falar popular de Fortaleza.  

 A pesquisa de Marinho (1996) investigou a comunidade de fala de Belo Horizonte. 

Monteiro (1994) utilizou dados do Projeto NURC, que congrega informantes dos estados de 

Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Recife. Por sua vez, Duarte (1995) investiga 

o falar carioca. Todos esses estudos indicam uma preferência dos falantes pela forma 

pronominal preenchida. De nossa parte, identificamos uma maior frequência de preenchimento 

em todas as variáveis independentes controladas. Os grupos de fatores linguísticos e sociais 

testados demonstraram exercer condicionamento da variável, exceto o grupo de fatores 

“escolaridade”. Os valores de peso relativo aferidos nos grupos de fatores linguísticos são 

maiores que os encontrados nas variáveis sociais. O maior preenchimento do sujeito apresenta 

um forte condicionamento linguístico, mas também é condicionado por fatores sociais. 

Portanto, nossa pesquisa comprova o condicionamento linguístico e social do uso variável da 

língua, conforme prevê a teoria laboviana (LABOV, 2008).  

 A expressividade do peso relativo das orações subordinadas sugere que uma análise 

detalhada desse tipo de oração poderá oferecer resultados extremamente importantes em novas 

pesquisas sociolinguísticas. Por fim, nossa pesquisa almeja contribuir com o mapeamento da 

variável preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa, ciente de que o tema não 

tem recebido a merecida atenção nos estudos sociolinguísticos desenvolvidos na região 

Nordeste, haja vista a escassez de pesquisas que contemplem este objeto. Nossa pesquisa surge 

para contribuir com uma mudança nesse quadro, mediante a descrição da variável 

preenchimento/apagamento do pronome sujeito de 1ª pessoa do singular no falar de Fortaleza. 

Seus resultados poderão subsidiar a elaboração de gramáticas e livros didáticos, que busquem 

oferecer uma descrição do Português brasileiro em toda sua variabilidade. 
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ANEXO – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFC 
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