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6  A realização do sujeito pronominal

Dante Lucchesi*

A reestruturação gramatical provocada pelas situações de contato maciço
entre línguas atua sobre a estrutura da variedade linguística que se forma em tais
situações de três formas: (i) na redução da morfologia flexional; (ii) na alteração
da marcação de parâmetros sintáticos em função de parâmetros não marcados; e
(iii) na gramaticalização de itens lexicais para substituir os elementos gramaticais
perdidos no estágio inicial do contato (cf. capítulo 3). A redução na morfologia
flexional, sobretudo a morfologia relacionada às regras de concordância, é o processo
mais geral dos três, sendo o mais notável no português brasileiro (cf. capítulos 11
e 14). Por outro lado, a gramaticalização, referida em (iii), que, na sua amplitude
e intensidade, pode ser apontada como a principal característica das línguas crioulas
vis-à-vis à estrutura de suas línguas lexificadoras, está virtualmente ausente do
português afro-brasileiro, só se manifestando lateralmente. Por fim, os processos
de alteração nos valores dos parâmetros sintáticos constituem a parte mais nebulosa
da questão de como as situações de contato afetam a estrutura gramatical da
língua (cf. capítulo 3).

O panorama sociolinguístico do Brasil fornece um quadro muito nítido em
que um maior nível de contato na formação de uma variedade linguística determina
uma menor frequência de uso da morfologia flexional às regras de concordância,
como se pode constatar na amplitude estrutural do processo de variação observado
nas comunidades rurais afro-brasileiras isoladas vis-à-vis ao que se observa nas
outras variedades do português brasileiro (PB). Mas não se identificou ainda uma
fronteira nítida entre as variedades do PB no que concerne aos valores dos
parâmetros sintáticos, sendo esse o primeiro desafio empírico desta investigação,
que focaliza a marcação do parâmetro do sujeito nulo. Ao lado desse desafio empírico,
colocam-se duas tarefas teóricas. Em primeiro lugar, é preciso definir com segurança
como o parâmetro do sujeito nulo se manifesta nas línguas humanas. E, em
segundo lugar, como as línguas que se formaram em situações de contato

* Este capítulo é uma versão revista do artigo “Contato entre línguas e variação paramétrica: o
sujeito nulo no português afro-brasileiro”, publicado na revista Lingua(gem) (v.1, n.2, p.63-92),
em dezembro de 2004.
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linguístico maciço se comportam em relação a esse parâmetro da Gramática
Universal (GU). Com base nisso, este capítulo se organiza da seguinte forma: a
seção 6.1 traz uma breve apresentação do parâmetro do sujeito nulo no âmbito da
Teoria Gerativa; a seção 6.2 discute as manifestações desse parâmetro nas línguas
crioulas; já a seção 6.3 faz um apanhado das análises sobre o parâmetro do sujeito
nulo no PB; na seção 6.4, são apresentados os resultados de uma análise
variacionista da realização do sujeito pronominal em três das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas analisadas no âmbito do Projeto Vertentes. A seção 6.5
contém as conclusões desta análise.

6.1  O parâmetro do sujeito nulo

O parâmetro do sujeito nulo, o parâmetro pro-drop, é o mais discutido e
estudado no conjunto da Teoria dos Princípios e Parâmetros, proposta por Chomsky
(1981, 1986). Segundo essa teoria, os princípios da Gramática Universal, parte
integrante da mente de todos os indivíduos da espécie humana, seriam subespe-
cificados em cada língua particular. Assim, a possibilidade de algumas línguas,
como o espanhol e o italiano, de não realizar foneticamente o sujeito pronominal,
enquanto em outras línguas, como o inglês e o francês, a sua realização é obrigatória,
constituiu o ponto de partida para a proposição do parâmetro do sujeito nulo. Nas
línguas pro-drop, a possibilidade de recuperar a referência do sujeito através do
paradigma flexional de pessoa e número do verbo licenciaria o sujeito nulo, ou
seja, uma categoria vazia pro. Já nas línguas em que a ausência de flexão verbal não
permitisse a recuperação da referência do sujeito, a realização do sujeito pronominal
seria gramaticalmente obrigatória. Assim, quanto ao parâmetro do sujeito nulo,
as línguas se dividiriam entre aquelas em que o pronome sujeito deve ser sempre
realizado foneticamente e aquelas em que esse sujeito pronominal pode ser
substituído por uma categoria vazia (configurando-se o pro-drop), o que seria
licenciado por um paradigma rico de flexão verbal de número e pessoa.1

Entretanto, Huang (1989) demonstrou que línguas de tópico desprovidas
de um sistema de flexão verbal de pessoa e número, como o chinês, poderiam
licenciar o sujeito pronominal nulo. Nesse caso, o licenciamento ocorreria através
da correferência com um elemento nominal em uma posição que c-comanda a
posição do sujeito pronominal. A questão ainda se torna mais complicada com a

1 Uma visão mais recente (KATO, 1999b) postula que o próprio morfema de concordância seria
um pronominal,  inserido como argumento externo do verbo e que depois se afixaria ao I para
checar caso nominativo e traços de pessoa e número, não havendo projeção do Spec de I.
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notícia de línguas, como o hebraico, que, em alguns tempos verbais e em algumas
pessoas, admitem o sujeito nulo, e em outras não (BORER, 1989). Tais achados
empíricos vieram a comprometer, em princípio, a relação empiricamente motivada
entre a propriedade do sujeito nulo e a riqueza do paradigma flexional de pessoa e
número do verbo.

Por outro lado, numa visão mais refinada da teoria dos Princípios e
Parâmetros (KATO, 2002a, p. 325), “uma propriedade singular de uma língua não
constitui um parâmetro, mas sim a manifestação substantiva de uma propriedade
formal abstrata da qual decorrem outras propriedades substantivas na língua”, ou
seja, cada parâmetro se manifestaria na língua através de um conjunto de
propriedades relacionadas. Dessa forma, o parâmetro do sujeito nulo se atualizaria
através das seguintes manifestações substantivas relacionadas (RIZZI, 1982):
(i) sujeitos nulos referenciais

(1) a. Fomos à praia. (português)

b. *Went to the beach. (inglês)

(ii) sujeitos nulos expletivos

(2) a. Choveu ontem. (português)

b. *Rained yesterday. (inglês)

(3) a. Parece que vai chover. (português)

b. *Seems that it will rain. (inglês)

(iii) inversão da ordem Sujeito-Verbo

(4) a. Chegaram os hóspedes. (português)

b. *Have arived the guests. (inglês)

(iv) extração do sujeito à distância

(5) a. Quem você disse que veio à festa? (português)

b. *Who did you say that came to the party? (inglês)

Note-se que a correlação de tais manifestações superficiais com uma única
propriedade da gramática é muito importante para justificar o poder explicativo e
preditivo da teoria gerativista e tem importantes implicações, por exemplo, para a
sua teoria da aquisição da língua materna, pois a criança estaria capacitada pelos
mecanismos da GU a fazer deduções extremamente eficazes, já que ela não precisa
necessariamente ser exposta a todas as propriedades de um parâmetro para fixar o
valor da língua-meta. Assim, no escopo da teoria gerativa, a possibilidade de explicar
várias propriedades superficiais através de um único princípio da gramática abstrata
é mais relevante do que estabelecer uma relação causal entre a riqueza do paradigma
flexional e a propriedade do sujeito nulo. Entretanto, estudos da propriedade do
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sujeito nulo nas línguas crioulas parecem oferecer contraexemplos a tal genera-
lização.

6.2  O parâmetro do sujeito nulo nas línguas crioulas

Na formalização da Gramática Universal, os parâmetros da variação
interlinguística podem ser “concebidos como opções presentes [+ ou 1] ou ausentes
[- ou Ø]” (KATO, 2002a, p. 311). De outro modo, pode-se pensar em valores
marcados, que dependem de estímulos-gatilhos durante a aquisição da língua
materna para serem fixados, ou não marcados, os valores default da GU, que
correspondem ao estado S0 da aquisição da língua materna; sendo os parâmetros,
portanto, fixados nesses valores na ausência de qualquer estímulo-gatilho. Nesse
sentido, pode-se pensar que algumas características estruturais das línguas
humanas já estão previstas em S0, sendo, portanto, inatas ou bioprogramadas
(KATO, 2002a, p. 311).

A Teoria do Bioprograma da Linguagem, de Derek Bickerton (1981, 1984,
1988), conjuga-se decisivamente a essa visão. Ao se formarem através da nativização
de um modelo precário, de uma língua segunda bastante defectiva (um pidgin ou
mesmo um jargão, ou pré-pidgin), as línguas crioulas tenderiam a exibir um grande
número de valores default na fixação de seus parâmetros; sendo, entre as línguas
naturais, aquelas que mais diretamente refletiriam as propriedades inatas da
faculdade da linguagem, ou o estado S0 da aquisição linguística.

Aplicando esse princípio, Roberts (1997, p. 16-19) define a ausência de
sujeitos nulos referenciais como uma opção paramétrica não marcada, comum nas
línguas crioulas, na medida em que o licenciamento do sujeito nulo referencial
dependeria de um movimento do verbo para Agr-S associado a uma morfologia
verbal relevante no que concerne à concordância (ing. agreement). No que se refere
à possibilidade de essas mesmas línguas crioulas exibirem sujeitos nulos expletivos,
Roberts argumenta que o sujeito nulo expletivo não seria uma opção paramétrica,
mas uma opção lexical, já que a possibilidade de sujeitos nulos expletivos seria
restringida pela presença ou ausência de pronomes expletivos no léxico da língua.

Afirmar que as propriedades da gramática são restringidas pelo inventário
lexical, e não o contrário, dificilmente se sustenta, em termos lógicos, ou mesmo
frente à teoria do campo. De qualquer forma, o que a reflexão de Roberts destaca é
o fato de que as características que as línguas crioulas geralmente exibem em
relação às propriedades relativas ao parâmetro do sujeito nulo parecem negar a
ideia de um princípio mais abstrato do qual derivam várias propriedades superficiais
correlacionadas. Essa parece ser também a conclusão a que se chega com a exposição
de Muysken e Veenstra (1994, p. 131-133) sobre o parâmetro do sujeito nulo no
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papiamento. Como se pode ver no exemplo (6) abaixo, o papiamento não permite
o sujeito nulo referencial, mas permite o sujeito nulo expletivo — cf. (7) —, bem
como a inversão e a extração do sujeito — cf. (8) e (9), respectivamente.
(6) a. E ta kome. (‘ela está comendo’)

b. *Ta kome.

(7) Parse ku Maria ta kanta.

(‘parece que Maria canta’)

(8) Riba e isla aki ta biba um milion hende.

(‘nesta ilha vivem um milhão de pessoas’)

(9) Keni b’a bisa k(u)’[ei] a bai festa?

(‘quemi você disse que [ei]veio à festa?’)

Essa situação do papiamento, que é a mesma do crioulo francês do Haiti e
de muitas línguas crioulas, reforça a ideia de que, diferentemente do que a situação
do inglês e a do francês sugerem, a impossibilidade de sujeito referencial nulo não
implica necessariamente a obrigatoriedade de realização do sujeito expletivo, nem
a perda da inversão do sujeito, nem a possibilidade da sua extração. Por outro
lado, reforça-se a ideia de que a propriedade de sujeito referencial nulo (pro-drop)
está fortemente ligada a uma morfologia flexional de pessoa e número do verbo
suficientemente forte para permitir a recuperação do sujeito pronominal pro. As
línguas crioulas de base lexical portuguesa na África, como o cabo-verdiano e o
são-tomense, perderam a propriedade do sujeito referencial nulo, exibida pela sua
língua lexificadora (o português europeu), mas não perderam a possibilidade de
inversão do sujeito e da sua extração, nem gramaticalizaram o uso de qualquer
pronome para realizarem o sujeito expletivo, como se pode ver nos exemplos abaixo
do cabo-verdiano e do são-tomense.
(10) (Nu bai mar.  *Bai mar. (cabo-verdiano – dialeto de Santiago)

Non ba plé.  *Ba plé. (são-tomense – forro)

‘nós fomos à praia’

(11) Tchobe onte.  *Ê tchobe onte. (cabo-verdiano – dialeto de Santiago)

Subê ontê.  *Ê subê. (são-tomense – forro)

‘choveu ontem’

(12) Parcen ma ta tchobe.  *Ê parcen ma ta tchobe. (cabo-verdiano – dialeto de
Santiago)

Ska ku kwa kuma suba ca ba sobê.  *Ê ska ku kwa kuma suba ca ba sobê.
(são-tomense – forro)

‘parece que vai chover’
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(13) Tchiga ospedes. (cabo-verdiano – dialeto de Santiago)

Chigaza ine convidado. (são-tomense – forro)

‘chegaram os hóspedes’

(14) ken ki bu fla ma ben festa? (cabo-verdiano – dialeto de Santiago)

ken gue ku bô fla ku ska bi fesa? (são-tomense – forro)

‘quem você disse que veio à festa?’

Fica clara a relação entre a perda da possibilidade de sujeito referencial nulo
e um paradigma verbal de flexão de pessoa e número rico, pois, no português dos
séculos XV e XVI, havia um morfema flexional para cada uma das seis pessoas do
discurso que licenciava o sujeito referencial nulo. A eliminação de toda a flexão
verbal de pessoa e número no crioulo cabo-verdiano e no são-tomense implicou a
impossibilidade de licenciamento desse sujeito referencial nulo, sem que isso desse
início a uma série de mudanças em cadeia que levasse à impossibilidade de inversão
e extração do sujeito, e à gramaticalização de um pronome para desempenhar a
função de um sujeito expletivo — como seria esperado, segundo as versões mais
fortes do parâmetro sujeito nulo. Porém esses crioulos não desenvolveram qualquer
uma dessas outras propriedades, pelo menos até hoje, tendo sido decorridos cerca
de cinco séculos da sua formação.2

Portanto, se o português do Brasil também exibe processos de variação e
mudança induzidos pelo contato entre línguas em um grau mais leve do que o
observado nas línguas crioulas de base lexical portuguesa da África (cf. capítulo 1,
seção 3), pode-se esperar encontrar no Brasil uma diminuição na frequência dos sujeitos
referenciais nulos, sem que necessariamente se manifestem outras propriedades
correlacionadas, previstas na versão mais forte do parâmetro do sujeito nulo.

6.3  O parâmetro do sujeito nulo no português do Brasil

Analisando os padrões linguísticos da chamada norma culta do português
brasileiro, com base em uma amostra de fala espontânea de indivíduos com o
curso superior completo, Duarte (1995, p. 141) afirma que os resultados de sua
análise variacionista

[...] revelam que o português brasileiro perdeu a propriedade que
caracteriza as línguas de sujeito nulo do grupo pro-drop por força do
enfraquecimento da flexão, responsável pela identificação da categoria

2 Assume-se aqui a ideia corrente de que o crioulo cabo-verdiano e o são-tomense se teriam
formado entre os séculos XV e XVI.
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vazia sujeito em línguas que apresentam uma morfologia verbal
suficientemente “rica” para tal processo (ROBERTS, 1993).

Portanto, a análise do preenchimento do sujeito pronominal de referência
definida reforça os dois pontos aqui destacados. Por um lado, a perda da propriedade
de licenciar o sujeito referencial nulo relaciona-se diretamente com o enfraque-
cimento do paradigma da flexão de número e pessoa do verbo, pois Duarte (1993)
demonstra, em um estudo diacrônico também focalizando a norma culta, que o
nível de preenchimento do sujeito pronominal, no seu corpus de textos escritos
para peças teatrais, salta de 25%, em 1918, para 46%, em 1937; atingindo os níveis
de 67% e 74% de sujeitos realizados, em 1975 e 1992, respectivamente. Para a
autora, a elevação do nível de realização do sujeito pronominal estaria relacionada
com a substituição do pronome pessoal tu pelo pronome de tratamento você e com
a concorrência da expressão a gente com o pronome nós; processos que ganham
corpo nas primeiras décadas do século XX e que levam a uma expressiva redução
na flexão verbal, pois, tanto com você, quanto com a gente, o verbo se mantém na
forma da 3ª pessoa do singular, ou seja, sem um morfema específico de pessoa e
número. Com isso, em alguns tempos verbais, como no imperfeito do indicativo,
a flexão verbal restringe-se a apenas duas pessoas,3 como se pode ver no Quadro 1.
Tal enfraquecimento da flexão verbal estaria, portanto, na base do enfraquecimento
da propriedade de licenciar o sujeito referencial nulo no PB.

6 FORMAS 3 FORMAS 2 FORMAS

eu trabalho eu trabalho eu trabalhava

tu trabalhas você trabalha você trabalhava

ele trabalha ele trabalha ele trabalhava

nós trabalhamos a gente trabalha a gente trabalhava

vós trabalhais vocês trabalham vocês trabalhavam

eles trabalham eles trabalham eles trabalhavam

Quadro 1 - Redução do paradigma da flexão verbal de pessoa e número
no português brasileiro

Por outro lado, o PB não perdeu as propriedades de inversão nem de extração
do sujeito, nem gramaticalizou um pronome para desempenhar a função de sujeito
expletivo, como se pode ver na perfeita aceitabilidade no PB das frases apresentadas
em (15), abaixo:

3 A rigor, o morfema flexional -m seria antes um morfema de plural do que propriamente um
morfema de pessoa. Portanto, pode-se dizer que, para alguns tempos verbais, o paradigma
flexional do verbo de algumas variedades do português brasileiro não possui qualquer morfema
de indicação de pessoa do sujeito.
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(15) a. Choveu ontem.

b. Parece que vai chover.

c. Chegaram os hóspedes.

d. Quem você disse que veio à festa?

De fato, o PB sequer perdeu a propriedade do sujeito referencial nulo, pois,
segundo Duarte (1995), o PB vive uma fase de transição em que convivem
características de duas gramáticas. Apesar de ainda admitir perfeitamente frases
com o sujeito referencial nulo, a possibilidade de preenchimento do sujeito
pronominal em frases como (16), sem mudança de referência ou qualquer ênfase,
distingue o PB de línguas tipicamente pro-drop, como o italiano, o espanhol ou
mesmo o português europeu.
(16) Joãoi estudou muito, mas elei não foi aprovado no exame.

Em sua análise da fala de indivíduos urbanos de alto nível de escolaridade
da cidade do Rio de Janeiro, distribuídos pelos dois sexos e divididos em três
faixas etárias, Duarte (1995, p. 47) identificou um nível de preenchimento do
sujeito pronominal de 71%. Os resultados da variável faixa etária demonstram
uma tendência ao incremento do preenchimento do sujeito pronominal; com os
falantes mais velhos exibindo os maiores níveis de sujeito nulos referenciais, os
falantes mais jovens, os mais baixos. As mulheres, na amostra, lideram a mudança
de perda do sujeito nulo (DUARTE, 1995, p. 48-50). No que concerne aos fatores
estruturais, os que se mostraram mais refratários ao preenchimento do sujeito
foram a 3ª pessoa do singular, em função de sua relação de correferência com um
SN anterior, e o sujeito com traço semântico [-animado], pela resistência ao uso
do pronome ele/a com antecedentes com esse traço semântico. Vale ressaltar que
Duarte (1995, p. 40) desprezou as ocorrências de sujeito correferentes em orações
coordenadas como exemplificado em (16) acima, por serem contextos em que até
línguas não pro-drop, como o inglês, admitem o não preenchimento do sujeito,
não obstante ter encontrado em sua amostra frases em que o sujeito pronominal
é realizado nesse contexto — cf. (17) e (18), abaixo:
(17) Ele trabalhava com a gente aqui na seção de ensino e ele está liderando um

projeto que ele chamou ‘projeto excelência’.

(18) Eu estranho, mas eu fico quieta. Eu aceito.

Analisando a língua no plano da sua evolução interna, Duarte (1993, 1995)
identifica um processo de mudança em cadeia, em que a mudança na pauta
pronominal leva ao empobrecimento da flexão verbal, que, por sua vez, produz
uma elevação na frequência de realização do sujeito pronominal. Considerando-se
o contexto sociolinguístico da formação do PB, em que se observa uma polarização
entre os padrões da fala da elite escolarizada, influenciados pelos modelos do
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português europeu, e os padrões da fala da ampla maioria da população, afetados
pelo contato entre línguas (LUCCHESI, 1998, 2001a), podem-se agregar novos
elementos à compreensão desse processo de perda do licenciamento do sujeito
referencial nulo no PB. Em primeiro lugar, se, na norma culta, o móvel da mudança
— o enfraquecimento da morfologia verbal — ocorreu em função de substituições
na pauta dos pronomes pessoais, na norma popular um enfraquecimento ainda
maior da flexão verbal pode ser visto como um reflexo direto do processo de
transmissão linguística irregular. Tanto é assim que a redução na flexão verbal, na
fala popular, ocorre mesmo quando se mantêm em uso os pronomes tu e nós, como
se pode ver no Quadro 2.

eu trabalho

você ~ tu trabalha

ele trabalha

nós ~ a gente trabalha ~ trabalhamo(s)

vocês trabalham ~ trabalha

eles trabalham ~ trabalha

Quadro 2 - Flexão verbal de pessoa e número no português popular brasileiro

Por outro lado, fica a questão de saber se, como aconteceu em relação aos
mecanismos da concordância nominal e verbal, a norma popular apresentará uma
tendência diferenciada de mudança, ou exibirá um estágio mais avançado de perda
da propriedade de licenciamento do sujeito referencial nulo, aproximando-se mais
das línguas crioulas de base lexical portuguesa da África. Essas são algumas das
questões que se colocaram para a análise variacionista da realização do sujeito
pronominal de referência definida na fala de comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas, cujos resultados serão apresentados na próxima seção.

6.4  O parâmetro do sujeito nulo
no português afro-brasileiro

A análise variacionista da realização do sujeito pronominal que aqui se
apresenta tem como base empírica amostras de fala vernácula colhidas em três
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia —
Helvécia, Cinzento e Barra/Bananal, no Município de Rio de Contas (cf. capítulo
5, seção 1). A partir dos fundamentos metodológicos da Sociolinguística
Variacionista (LABOV, 1972, 1982, 1994), foram eliciadas todas as ocorrências da
variável dependente, definida em termos binários pela possibilidade de realização
ou não do sujeito pronominal, conforme os exemplos abaixo:
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(19) Gente de tempo é assim. Se eu dô o senhô má criaçon, eles me dão um côro
chateado. Quando [e] ‘cabá, [e] dá o senhô pá surrá ôtra vez.

([e] = categoria vazia)

No total de 4.599 ocorrências de sujeito pronominal, em 1.255 ocorrências
o sujeito é apagado; o que corresponde a uma frequência de 27 pontos percentuais
de realização do sujeito nulo. Em princípio, esse resultado não corresponde
exatamente às expectativas iniciais, porque o nível de sujeito pronominal nulo é
bastante semelhante ao encontrado por Duarte (1995) na norma urbana culta,
como se pode ver na Tabela 1. Entretanto, vale registrar que, por uma divergência
metodológica, não foram excluídos da base de dados desta análise as ocorrências
de sentenças raízes com verbos epistêmicos tais como “(eu) acho”, “(eu) não sei”,
bem como ocorrências do tipo “sei lá”, “sei lá o que” e “não sei o que mais”, que
Duarte (1995, p. 38-39) retira de sua base de dados, por considerá-las “expressões
fixas”.4 Essa diferença metodológica pode ter diminuído a diferença entre o nível
de sujeito nulo nas duas variedades do PB.

Tabela 1 - Frequência do sujeito pronominal nulo no português brasileiro urbano culto
e no português rural afro-brasileiro

VARIEDADE DO PORTUGUÊS BRASILEIRO Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA

Variedade urbana culta 415/1756 29%

Comunidades rurais afro-brasileiras 1255/4599 27%

De qualquer forma, o quadro que se insinua é o de que duas variedades
opostas do PB, a chamada norma urbana culta e a fala das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas, parecem exibir um resultado semelhante em um plano da
gramática, a marcação paramétrica, que, segundo a visão aqui adotada, teria sido
afetado pelo contato entre línguas; o que constitui, em princípio, uma contraevi-
dência a essa visão, pois o que se espera é que as duas variedades apresentariam
comportamentos diferenciados, em função de só as comunidades rurais afro-
brasileiras terem sido afetadas diretamente pelo contato maciço e abrupto entre
línguas na sua formação.

Por outro lado, pode-se pensar, com base na visão das duas grandes vertentes
evolutivas do PB proposta por Lucchesi (1994, 1998, 2001a, 2002b), que houve
uma espécie de convergência na evolução gramatical dessas duas variedades
linguísticas. Enquanto, na norma culta, a diminuição no nível de sujeito prono-
minal nulo derivou de uma reorganização estrutural em função das substituições

4 Por outro lado, observou-se aqui o procedimento de Duarte de excluir as ocorrências em sentenças
coordenadas não iniciais com sujeitos correferentes, por serem contextos em que as línguas não
pro-drop, como o inglês, também admitem sujeitos não realizados.
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dos pronomes tu e nós por você e a gente, respectivamente; na norma vernácula,
essa diminuição estaria ligada diretamente à queda de morfemas flexionais de
pessoa e número do verbo, que não seria o resultado de uma reorganização da
pauta dos pronomes pessoais sujeito, mas um reflexo direto do processo de
transmissão linguística irregular que teria atuado mais intensamente na formação
das variedades populares do PB.

6.4.1  Encaixamento linguístico

A análise variacionista do sujeito pronominal nulo de referência definida na
fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas baseou-se no processamento
quantitativo dos dados feito pelo pacote de programas VARBRUL (cf. capítulo 5,
seção 2). Para o escrutínio do encaixamento linguístico do fenômeno em foco,
serão apresentados aqui os resultados de quatro variáveis explanatórias, que o
VARBRUL selecionou como estatisticamente relevantes: (i) a pessoa do discurso;
(ii) a marca de pessoa e número na forma verbal; (iii) o traço semântico animacidade
do sujeito; e (iv) o paralelismo formal.

Os resultados da variável pessoa do discurso, apresentados na Tabela 2,
indicam que o sujeito pronominal nulo é mais elevado na terceira pessoa, seguida
bem de perto pela primeira pessoa; sendo a segunda pessoa o contexto menos
favorável ao sujeito nulo. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por
Duarte (1995, p. 48), e podem ser explicados pela possibilidade de recuperação do
referente do sujeito, seja pelo mecanismo da correferência com um SN antecedente,
no caso da terceira pessoa, seja pela presença de um morfema flexional, no caso da
primeira pessoa. Assim sendo, o contexto da segunda pessoa, em que, normalmente,
não se observa o mecanismo da correferência e que não dispõe de morfemas flexionais
específicos no PB, apresenta-se como o contexto mais favorecedor da retenção
pronominal.

Tabela 2 - Uso do sujeito pronominal nulo segundo a pessoa do discurso
no português afro-brasileiro

PESSOA DO DISCURSO Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

1ª pessoa do singular 659/2292 29% .53

2ª pessoa do singular 27/159 17% .43

3ª pessoa do singular 392/1167 34% .55

1ª pessoa do plural 98/671 15% .34

2ª pessoa do plural 06/35 17% .43

3ª pessoa do plural 73/275 27% .49

Total 1255/4599 27%

Nível de significância: .036.
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Essa relação entre o sujeito nulo e a presença de um morfema flexional fica
um pouco mais nítida quando se observam os resultados de sua variável específica.
Como se pode ver na Tabela 3, o contexto que mais favorece o sujeito pronominal
nulo é a presença do morfema -mos da primeira pessoa do plural, que é o morfema
número-pessoal mais saliente do paradigma flexional, tomando como base aqui o
princípio da saliência fônica proposto por Naro e Lemle (1976), e já consagrado no
campo das análises variacionistas no Brasil. Num nível intermediário, ficam os
morfemas da primeira pessoa e o -m final, que é a rigor um morfema de número
(cf. nota 7). Por fim, o contexto mais refratário ao sujeito nulo é exatamente o da
ausência de qualquer morfema flexional. Entretanto, os índices ainda estão muito
próximos, e a comparação é feita com base em pessoas do discurso diferentes.

Tabela 3 - Uso do sujeito pronominal nulo segundo a desinência verbal
no português afro-brasileiro

DESINÊNCIA VERBAL Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

-mos 18/58 31% .76

-m 20/63 32% .57

-o / -ei 542/1844 29% .51

Ø 675/2634 26% .48

Total 1255/4599 27%

Nível de significância: .036.

Portanto, a relação entre o sujeito nulo e a presença de um morfema flexional
só fica mais nítida quando se faz o cruzamento das duas variáveis analisadas até
então. A Tabela 4, que apresenta a frequência de cada pessoa do discurso consi-
derando a presença ou a ausência de seu morfema flexional próprio, confirma a
existência da relação entre a ausência de uma marca flexional e a realização do
sujeito pronominal. Essa relação é mais significativa com a primeira pessoa do
plural, em que a presença do morfema faz o nível de sujeito pronominal nulo
aumentar em quase duas vezes e meia, o que se explica, como já dito, pela saliência
fônica desse morfema.5 Esse aumento do sujeito nulo conjugado à presença do

5 A força do morfema -mos pode ser atestada pela sua manutenção nas ocorrências de sujeito
pronominal nulo, mesmo entre os falantes do PB que usam normalmente a expressão pronominal
a gente, para a referência à 1ª pessoa do plural. Tomemos, como exemplo, o seguinte diálogo
hipótético:
- O que vocês fizeram ontem?
- A gente saiu.
- Foram aonde?
- Fomos ao cinema.
Não seria comum no PB culto a reposta “Foi ao cinema”. Pode-se dizer que seria quase que
agramatical nesse contexto. Quanto ao português afro-brasileiro, está previsto um estudo, no
âmbito do Projeto Vertentes, que abarque esses e outros aspectos da variação entre nós e a gente.
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morfema flexional reduz-se na terceira pessoa do plural para o patamar de cinquenta
por cento;6 o que pode ser explicado pela possibilidade de recuperar o referente do
sujeito, mesmo quando não ocorre a concordância, por meio do mecanismo da
correferência com um SN antecedente. Portanto, o que mais surpreende é o
resultado da primeira pessoa do singular, em que a presença do morfema não
implica em um aumento significativo na frequência de uso do sujeito nulo. Talvez
fatores de ordem pragmática e/ou ideológica decorrentes do fato de o indivíduo
estar falando de si próprio possam estar intervindo nesse caso; o que fica como
hipótese para futuras investigações.

Tabela 4 - Cruzamento da pessoa do discurso com a desinência verbal

PESSOA DO DISCURSO / DESINÊNCIA Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA

1ª pessoa do singular -o / -ei 542/1844 29%

Ø 117/448 26%

1ª pessoa do plural -mos 18/58 31%

Ø 80/613 13%

3ª pessoa do plural -m 20/56 36%

Ø 53/219 24%

Os resultados da variável traço semântico animacidade do sujeito também
confirmaram os resultados da análise de Duarte (1995). Como se pode ver na
Tabela 5, o traço semântico [-animado] favorece de forma considerável a não
realização do sujeito de 3ª pessoa. E, como bem observou Duarte (1995, p. 77), o
traço semântico [-animado] tem se constituído em um poderoso fator na
implementação do uso de categorias vazias no português brasileiro, tanto no caso
dos objetos diretos anafóricos (OMENA, 1978; DUARTE, 1989; CYRINO, 1993),
quanto no caso do incremento das relativas cortadoras (TARALLO, 1983). Essa
mesma tendência se confirma no caso do sujeito pronominal nulo.

Tabela 5 - Uso do sujeito pronominal nulo segundo o traço semântico animacidade
no português afro-brasileiro

TRAÇO SEMÂNTICO Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

[-animado] 91/165 63% .73

[+animado] 374/1297 29% .47

Total 465/1442 32%

Nível de significância: .036.

6 As ocorrências da segunda pessoa do plural com o pronome vocês, que também se relaciona com
esse morfema flexional, foram em número muito reduzido para permitir alguma inferência
segura. A segunda e a terceira pessoa do singular não foram consideradas porque, no PB, não
existe a possibilidade de virem acompanhadas de qualquer morfema flexional.
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Por fim, considerou-se um aspecto do comportamento linguístico dos
indivíduos que foi formalizado por Scherre e Naro (1993) através do conceito de
paralelismo formal. Esse conceito refere-se à tendência de manutenção de um mesmo
padrão de marcação no encadeamento da fala. No nível do discurso, o falante
tenderia a manter o mesmo padrão de marcação em orações sequenciadas com o
mesmo sujeito sintático (SCHERRE; NARO, 1993, p.8-11). Os dados da Tabela 6
demonstram isso, porquanto a presença do sujeito nulo na oração anterior favorece
sobremaneira a não realização do sujeito pronominal na oração seguinte (peso
relativo de .74). Resta por explicar, no plano psicolinguístico do processamento
da fala, por que isso ocorre.

Tabela 6 - Uso do sujeito pronominal nulo segundo o paralelismo discursivo
no português afro-brasileiro

POSIÇÃO DA OCORRÊNCIA Nº DE OCOR./ FREQUÊNCIA PESO
TOTAL RELATIVO

Antecedido por sujeito pronominal apagado 253/501 50% .74

Antecedido por SN (expressão referencial) 140/292 48% .63

Antecedido por sujeito pronominal realizado 297/1171 25% .50

Primeira referência ou referência isolada 565/2634 21% .44

Total 1255/4599 27%

Nível de significância: .036.

Por outro lado, confirma-se também a atuação do mecanismo da correferência
no licenciamento do sujeito nulo, pois a presença de um SN antecedente também
constitui um contexto favorecedor do sujeito pronominal nulo (peso relativo de
.63); do mesmo modo que a primeira referência, onde não há um apoio de um
antecedente, constitui o contexto mais refratário ao sujeito nulo (peso relativo de
.44). Portanto, confirma-se, através desta análise linguística, os principais fatores
que Chomsky (1981) definiu como licenciadores do sujeito nulo: a correferência
conjugada à morfologia flexional do verbo.

6.4.2.  Encaixamento social

No que se refere ao encaixamento da variação no preenchimento do sujeito
pronominal na estrutura social das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas,
os resultados não proporcionaram um quadro muito nítido. A hipótese inicial
seria a de que, no processo de formação dessas comunidades, a violenta erosão da
morfologia flexional do verbo teria reduzido em muito a possibilidade de sujeito
pronominal nulo. Depois, a influência externa, sobretudo a partir da segunda
metade do século XX, teria desencadeado um processo de recomposição da
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morfologia flexional do verbo; o que favoreceria, por sua vez, a implementação do
sujeito nulo na gramática dessas comunidades. Esse encadeamento estrutural do
processo de implementação do sujeito nulo foi confirmado pelos dados da análise
linguística, em que se estabeleceu uma relação empiricamente motivada entre o
nível de sujeito nulo e a presença de um morfema flexional de número e pessoa na
forma verbal. Faltaria demonstrar a tendência de mudança no sentido do incremento
do sujeito nulo na gramática das comunidades de fala.

Para testar essa hipótese, foram consideradas na análise quantitativa as
seguintes variáveis sociais: sexo, idade dos informantes e seu nível de escolaridade,
distinguindo-se aqueles que tiveram qualquer experiência de letramento daqueles
totalmente analfabetos. Foi considerada ainda a possibilidade de o indivíduo ter
vivido fora da comunidade por pelo menos seis meses. Dessas, o programa das
regras variáveis selecionou apenas o sexo e a estada fora da comunidade como
estatisticamente relevantes, mas os resultados foram contraditórios. No que se
refere ao sexo, os pesos relativos apontam uma ligeira superioridade no nível de
sujeito nulo na fala dos homens (.52 versus .48, com nível de significância de
.036). Isso se ajusta ao raciocínio que tem orientado a análise sociolinguística das
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas. Por terem mais contato com um mundo
exterior, os homens tendem a liderar essas mudanças que refletem uma influência
dos padrões de comportamento linguístico exteriores à comunidade; já as mulheres,
por estarem mais circunscritas ao universo rural e doméstico, possuiriam uma
fala mais conservadora, isto é, uma fala mais distante do padrão urbano culto, ou
semiculto.

Entretanto, o resultado da variável estada fora da comunidade vai de encontro
a esse raciocínio, pois os seus resultados apontam uma ligeira superioridade na
frequência de sujeito nulo na fala daqueles indivíduos que nunca viveram fora da
comunidade, praticamente na mesma proporção da diferença entre os sexos (.53
versus .48, com o mesmo nível de significância). Ora, segundo a hipótese de que a
tendência de mudança seria o incremento do sujeito nulo em função de influências
externas às comunidades, o esperado seria o contrário, que aqueles que tivessem
vivido fora da comunidade exibissem um nível maior de sujeito nulo na sua fala.
Portanto, o quadro não é conclusivo; até porque o principal indicador de um
processo de mudança em curso em análises em tempo aparente é a faixa etária
(LABOV, 1981, entre outros), e essa variável não foi selecionada pelo Programa
das Regras Variáveis. Dessa forma, parece que o quadro que se observa entre a
norma culta e vernácula do PB, no que se refere à variação nos parâmetros sintáticos
da gramática, é diferente daquele que se observa em relação ao uso da morfologia
flexional do nome e do verbo, tanto em termos de suas frequências de uso, quanto
em suas tendências de mudança.
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6.5  Conclusão

Os resultados da análise variacionista do sujeito pronominal nulo de
referência definida na fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas revelaram
uma semelhança entre os condicionamentos linguísticos que regem a variação
nessa variedade do PB e na variedade urbana culta. Em ambos os casos, o sujeito
nulo é favorecido pela presença de um morfema flexional do verbo, pelo mecanismo
sintático da correferência e pelo traço semântico [-animado]. Isso fortalece a visão
de uma certa universalidade da ação dos condicionamentos estruturais sobre os
processos de variação e mudança no sistema da língua, tanto no plano diacrônico
de suas variedades linguísticas, como proposto por Kroch (1994), quanto no plano
sincrônico de suas diversas variedades diastráticas, como se observou aqui. Por
outro lado, no plano sociolinguístico, constatou-se uma similaridade na frequência
de uso do sujeito pronominal nulo no padrão urbano culto e no padrão vernáculo
das comunidades afro-brasileiras.

Com base na visão de uma formação polarizada do PB desenvolvida por
Lucchesi (1994, 2001a, 2002a, 2002b, 2006a)  pode-se postular um desenvolvimento
paralelo, e possivelmente convergente, em que na norma culta estaria em curso
uma diminuição na frequência de uso do sujeito nulo desencadeada por um processo
de reorganização na pauta dos pronomes sujeito, ao passo que, nas diversas
variedades populares, essa propriedade já teria sido restringida em graus
diferenciados, consoante o nível de erosão de sua morfologia flexional, determinado
pela intensidade diferenciada dos processos de transmissão linguística irregular
em sua formação. Desse modo, os padrões de uso culto do PB estariam se
aproximando do nível de variação paramétrica já assente em suas variedades
populares; o que poderia explicar as tendências convergentes de mudança.

Diferentemente do que ocorre com a morfologia flexional, em que as
variedades populares do PB apresentam uma tendência de incremento do uso da
morfologia flexional (ou seja, uma mudança que elimina os efeitos do contato
entre línguas nesses dialetos), no que concerne à variação paramétrica, não se
observa um quadro de incremento do sujeito nulo. Assumindo a hipótese de que
a forte erosão da morfologia flexional ocorrida na formação desses dialetos teria
restringido bastante a possibilidade do sujeito pronominal nulo de referência
definida, seria de esperar que, com a recomposição da morfologia flexional, ocorresse
simultaneamente um incremento do sujeito nulo. Um fator que pode estar
comprometendo essa relação é a reação subjetiva dos falantes ao processo de variação
e mudança na realização do sujeito pronominal. Essa variável não constitui um
traço estigmatizado, no plano da avaliação social da variação linguística, como o é
a falta da concordância nominal e verbal. Esse sensível fator subjetivo que estaria
impulsionando a implementação do uso das regras de concordância nas variedades
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populares do PB — como previsto nas formulações de Weinreich, Labov e Herzog
(1968) e Labov (1982) — não estaria atuando no sentido de implementar o sujeito
pronominal nulo. Ao lado disso, a norma culta não exibe um nível robusto de
sujeitos nulos que possa servir de modelo para os falantes das classes mais baixas;
ao contrário do que ocorre em relação à concordância nominal e verbal, em que os
usos dos morfemas de plural da segunda e da terceira pessoas verbais e dos nomes
e adnominais guardam uma grande vitalidade nos usos cultos monitorados,
constituindo um modelo de comportamento linguístico para toda a sociedade.
Além de tudo, as variedades populares têm acompanhado, ou mesmo superado, a
norma culta na substituição do pronome nós pela expressão pronominal a gente
(cf. capítulo 19), reduzindo sobremaneira o emprego do morfema -mos da primeira
pessoa do plural — exatamente o morfema que mais favorece o sujeito nulo,
conforme demonstrado pelos resultados quantitativos desta análise.

Tais fatores podem estar se conjugando para sustar uma tendência de
incremento do sujeito nulo nas variedades populares do PB, fazendo com que, a
partir de motivações diversas, em todas as variedades do PB, se configure um
quadro de incremento da realização do sujeito pronominal que pode vir a levar à
perda da propriedade do sujeito nulo de referência definida no PB. De qualquer
forma, a complexidade do quadro que se delineia quando se conjuga a variação
paramétrica ao caráter polarizado da realidade linguística brasileira e aos processos
de contato linguístico que concorreram para a sua formação ressalta a necessidade
de novas investigações empíricas para esclarecer as correlações que existem entre
tais fatores sócio-históricos e os processos estruturais que estão dando forma à
gramática das diversas variedades da língua portuguesa no Brasil.
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