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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho é um estudo do apagamento versus preenchimento do  sujeito na fala 

da comunidade de João Pessoa, sob a perspectiva do  modelo   de análise 

variacionista. Fundamentado nos estudos labovianos, o principal objetivo   desta   

pesquisa  é  descrever  esse aspecto do português do Brasil, observando o papel 

dos fatores linguísticos e extralinguísticos intervenientes no processo de variação. O 

corpus usado é a fala da comunidade de João Pessoa – PB. A partir da análise dos 

dados, procurou-se seguir um caminho que possibilitasse identificar os contextos 

que mais favoreceriam ou não a variante em estudo. Verificou-se então, ao final, 

que, em 2.943 dados analisados,  ocorreu favorecimento ao preenchimento do 

sujeito  em relação aos seguintes grupos linguísticos e extralinguísticos, 

selecionados pelo programa IVARB: pessoa do discurso, tempo verbal, tipo sintático 

da oração e faixa etária, demonstrando, assim, o predomínio, na fala do sujeito, do 

preenchimento do sujeito pronominal, o que vem ratificar os resultados apresentados 

no trabalho feito por Duarte (1992),o qual serviu de instrumento para o  estudo 

comparativo feito nesta análise.    

 

Palavras-chave: Apagamento. Fala. Fatores lingüísticos e extralingüísticos. 

Preenchimento. Sujeito Pronominal. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work is a study of the full and null realizations of the anaforic subject in the 

language spoken in the community of João Pessoa, through quantitative methods 

based on the variationist theory. The main objective of this work is to describe such 

aspect of the Portuguese language spoken in Brazil, observing the role of linguistic 

and extralinguistic features within the variation process. Through the analyses of 

collected data, the research tried to identify the contexts that privileged or not the 

studied variation. It was observed that full pronominal subject was found in 2.943 

analysed data, among the people chosen by IVARB programme, in the studied 

linguistic and extralinguistic groups, emphasizing the results of Duarte (1992)’s which 

was used as a comparative model for the analyses presented in this research. 

 

Word-key: Anaforic subject. Full. Groups linguistic and extralinguistic. Language 
spoken.  Null.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Fator essencial ao homem, nas relações dentro de uma comunidade, a língua 

é social e dinâmica. Primeiro por ser utilizada pelos indivíduos de uma comunidade 

e, segundo, por estar exposta a variações determinadas por fatores de natureza 

interna (fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e discursivos)  e externa 

(sexo, faixa etária, escolaridade, nível social, etc.).  

Dessa forma, ocorrem constantes mudanças na língua, o que tem sido objeto 

de pesquisa desde os tempos mais remotos. Essas ocorrências permitem delinear 

níveis ou registros quer culto, coloquial, vulgar ou profissional que foram  afetados. 

Tais variações que, às vezes, são pouco perceptíveis e outras vezes bastante 

evidentes, recebem o nome de variações lingüísticas. 

Estudos mais recentes à luz da Teoria da Variação têm procurado explicar a 

ocorrência da variabilidade que existe na língua, com o objetivo de detectar a 

influência exercida por fatores estruturais e, também, sociais sobre as incessantes 

mudanças registradas nos sistemas linguísticos.  

Este trabalho, elaborado sob a ótica da Teoria laboviana, trata da variação 

lingüística na fala do pessoense, mais especificamente no que se refere ao 

preenchimento vs apagamento do sujeito pronominal observando-se variáveis 

lingüísticas e variáveis extralingüísticas, ambas apresentadas no capítulo I. 

Com o objetivo de melhor desenvolver as idéias norteadoras deste trabalho, o 

texto está dividido em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo, procede-se a necessária fundamentação teórica que 

embase qualquer trabalho de pesquisa.  Inicialmente é feito um breve comentário 
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sobre a Sociolinguística, em seguida apresenta-se a Teoria Variacionista  e,  logo 

após, é feita a apresentação do que diz respeito a Definição Operacional das 

Variáveis.  

No capítulo 2 são apresentados trabalhos que falam da ocorrência de 

variações lingüísticas relacionados ao emprego do pronome. Dentre os estudos, 

será de fundamental importância o denominado “Evite o Pronome no Português 

Brasileiro” de autoria de Maria Eugência Lamoglia Duarte (1995) uma vez que o 

mesmo será objeto do estudo do comparativo que será feito com o corpus deste 

trabalho. 

No capítulo três, explana-se os procedimentos metodológicos usados, como 

ocorre a formação do corpus para a elaboração de um trabalho,qual a população e 

amostragem, quais os instrumentos usados para a coleta de dados e, por fim, qual o 

método computacional utilizado.  

No quarto capítulo são apresentados os resultados  e a análise estatística dos 

dados coletados a partir das  variáveis selecionadas pelo programa VARBRUL. 

Numa tentativa de verificar a implementação do uso do sujeito pronominal, no 

capítulo cinco, será feita uma comparação entre os resultados encontrados no 

corpus estudado e os resultados apresentados no trabalho de Duarte (1995). 

Acredita-se que essa análise evidenciará importantes mudanças em termos 

quantitativos no que diz respeito à representação do sujeito pleno no português do 

Brasil. 

Seguem, a este último capítulo, as considerações finais e as referências.   
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Não obstante as limitações que um trabalho como este possui, pretende-se 

de alguma maneira, contribuir  para uma melhor compreensão do fenômeno da 

variação lingüística: preenchimento vs apagamento do pronome na fala.  
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1 PRESSUPOSTO TEÓRICO  

 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos que nortearão 

este estudo fundamentado na Teoria da Variação. 

 

 

1.1 A SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Não é novidade que todas as línguas estão em processo constante de 

variação. Do ponto de vista conceitual, as ocorrências reportam ao fenômeno no 

qual uma língua, na prática corrente, se modifica numa época, lugar ou grupo social, 

fornecendo seu objeto à gramática histórica, á geografia lingüística e à dialetologia, 

bem como à variação social, da qual trata a Sociolingüística. É fato incontestável que 

as línguas são heterogêneas, dinâmicas e sujeitas a variações e mudanças. 

Humboldt (1971) já defendia a concepção de que a língua não é obra acabada, mas 

sim uma atividade ininterrupta, mesmo quando se trata da escrita.  

Essas mudanças são objeto de estudo de varais teorias, desde os neo-

gramáticos  até os variacionistas.  

Um dos principais fatores que contribuem para a variação linguística é a 

condição social e econômica na qual o indivíduo fica exposto. No passado, foi útil 

considerar que tais normas eram invariantes e compartilhadas por todos os 

membros da comunidade lingüística. Contudo, as análises do contexto social em que 

a língua é utilizada vieram demonstrar que muitos elementos da estrutura lingüística 

estão implicados na variação sistemática que reflete tanto a mudança no tempo 

quanto os processos sociais extralingüísticas.  
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Nesse universo, surge a Sociolinguística, cujos estudos começaram a ter 

evidência a partir de 1964 para se reportar às perspectivas conjuntas que os 

lingüistas e sociólogos mantinham face às questões sobre as influências da 

linguagem na sociedade e o contexto social da diversidade lingüística. O intuito era 

identificar a identidade social do receptor ou falante e seu contexto, tendo como 

ponto de partida determinada comunidade lingüística. Além disso, o contato das 

línguas, as questões relativas ao seu surgimento, à  extinção linguística e o 

multilinguismo constituem  alguns temas de investigação desta ciência. 

Assim sendo, a Sociolinguística tem como objeto de estudo  os padrões de 

comportamento linguístico que podem ser observados dentro de uma comunidade 

de fala e os formaliza, analiticamente, através de um sistema heterogêneo, 

constituído por unidades e regras variáveis. Esse modelo tem como finalidade 

responder a questão central da mudança linguística partindo de dois princípios 

teóricos fundamentais:  

 

(i) o sistema linguístico que serve a uma comunidade 
heterogênea e plural deve ser também heterogêneo e plural para 
desempenhar plenamente as suas funções rompendo-se assim a 
tradicional identificação entre funcionalidade e homogeneidade;  
(ii) os processos de mudança que se verificam em uma 
comunidade de fala se atualizam na variação observada em cada 
momento nos padrões de comportamento linguístico observados 
nessa comunidade, sendo que, se a mudança implica 
necessariamente variação, a variação não implica necessariamente 
mudança em curso (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 1968). 

 

Nesse sentido, os fenômenos de variação  que ocorrem em uma comunidade 

de fala são primordiais para a Sociolinguística. Observe-se que comunidade de fala 

para esse modelo teórico-metodológico não é entendida como um grupo de pessoas 

que falam exatamente igual, mas que compartilham traços linguísticos que 
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distinguem seu grupo de outros, ou seja, comunicam-se relativamente mais entre si 

do que com os outros e, principalmente compartilham normas e atitudes diante do 

uso da linguagem (LABOV, 1972). 

Assim sendo, para os sociolinguistas, nas comunidades de fala, 

frequentemente, existirão variações, isto é, formas que estão em coocorrência 

(quando duas formas são usadas ao mesmo tempo) e em concorrência (quando 

duas formas concorrem). Inicialmente, a Sociolingüística procurava descrever as 

diferentes variedades que coexistem dentro de uma comunidade de fala, 

relacionando-as com as estruturas sociais. A Teoria  da Variação engloba tudo o que 

diz respeito ao estudo da linguagem em seu contexto sociocultural. 

Logo, toda a análise sociolinguística passa, nesse caso, a ser orientada para 

as variações sistemáticas, que são inerentes ao seu objeto de estudo, a comunidade 

de fala, concebidas como uma heterogeneidade estruturada. Nesse universo, não 

existe, portanto, um caos linguístico, em que processamento, análise e 

sistematização sejam impossíveis de serem realizados. Há, ao contrário, um sistema 

(uma organização) por trás da heterogeneidade da língua falada . 

Partindo-se, portanto, da análise de situações de língua falada, percebe-se a 

existência da heterogeneidade, cuja sistematicidade é objeto de estudos 

variacionistas, cuja teoria será apresentada a seguir. 
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1.2  A TEORIA DA VARIAÇÃO 

 

 

1.2.1 Aparato teórico 

 

Todos sabem que a língua natural é mutável e nunca foi entidade uniforme e 

que em muitos momentos mudanças são  implantadas e difundidas: velhas variáveis 

ressurgem e novas surgem (Milroy,1991 ). Muito do que é discutido como mudança 

lingüística é o produto da variação sincrônica, socialmente condicionada. O 

questionamento que perdura é o mecanismo pelo qual as línguas evoluem e 

mudam. Buscar respostas para estas constantes alterações da língua tem sido alvo 

da  Sociolingüística que parte do estudo minucioso de mudanças ocorridas na fala 

de uma comunidade. 

Por um longo tempo, em razão de a língua ser vista como um sistema 

homogêneo e restrita a  certo padrão, não foi dada a devida importância à variação. 

Dentro desse contexto, pode-se citar o estruturalismo e o gerativismo que se 

ativeram à descrição do comportamento de estruturas regulares da língua. Nos 

estudos que foram feitos por pesquisadores  dessas escolas, as variantes eram 

apenas citadas.Com o fim de preencher o vácuo deixado por essas escolas, surge o 

modelo teórico-metodológico proposto por Labov (1996), que, com o auxílio de 

outros estudiosos, começou a buscar explicações para a variação nos parâmetros 

sócio-culturais diferenciados em uma comunidade. Para Labov (1972) a língua, 

enquanto fenômeno social e cultural, apresenta variações que podem ser 

sistematizadas, levando-se em conta análises estatísticas de ocorrências de 

variáveis na fala de indivíduos. Ele parte do pressuposto de que a regra variável que 
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está na fala tem status de regra gramatical e de que, ao mesmo tempo, pode ser um 

índice de mudança na língua. 

Dessa forma, a língua passou a ser concebida como um sistema que possui, 

além de regras categóricas, regras variáveis, estas condicionadas por fatores 

lingüísticos e extralingüísticos, que motivam o uso de uma forma variável e toma 

expressividade em grupos de indivíduos, avançando para outros grupos. Nesse 

sentido, aspectos sociais como idade, sexo, anos de escolarização, classe social e 

outros funcionam como possíveis determinantes de  mudanças. 

É mister salientar que para uma regra ser considerada variável deve ter certo 

índice de freqüência, implicando dizer que é necessário haver um número 

significativo de ocorrências não – arbitrárias dentro de determinados grupos. Nos 

moldes de Labov (1972), essa regra é reveladora, mas não necessariamente 

explicativa. Buscando a explicação adequada, o pesquisador deve valer-se das 

teorias lingüísticas existentes.   

Esse modelo volta a enfatizar a relação entre língua e sociedade como 

também mostrar a possibilidade de sistematizar o "caos" da língua falada.   

Em artigo publicado em 1968 , Weinreich, Labov e Herzog defendem a 

heterogeneidade sistemática na comunidade entre indivíduos falantes. Segundo 

esses, é pela heterogeneidade que se deve buscar estrutura, sistema e 

funcionamento ordenado - a ordem na desordem. Para eles, ainda, é inviável 

defender a homogeneidade e estrutura na história das línguas, e argumentam: 

 

(... )  se uma língua tem  que  ser  estruturada  para  funcionar  
eficientemente, segundo acreditam os estruturalistas da primeira  
metade do século,  como  continuam então  as  pessoas  a  se 
comunicar durante os períodos de mudança do sistema lingüístico? 

(Weinreich, Labov, Herzog., 1968, p.68) 
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Os trabalhos desenvolvidos de acordo com os princípios da Teoria 

Variacionista objetivam estudar as mudanças, fazendo um estudo científico a partir 

da fala dos membros de uma comunidade lingüística. Os pesquisadores que se 

utilizam desse modelo obedecem etapas bem definidas, tais como:  escolhem uma 

comunidade cuja língua seja conhecida por eles; selecionam uma variável; 

determinam os fatores extralingüísticos e, determinam os fatores lingüísticos ligados 

à área em estudo. 

Considerando o caráter heterogêneo da língua falada, o pesquisador deve 

considerar a variante a ser selecionada em uma dada situação e determinar por 

que, onde e quando ela foi usada e também por quem (Hora, 1990). Ao analisar o 

discurso espontâneo coletado, o próprio conjunto de variantes selecionadas dará as 

respostas a essas questões. 

Em suma, pode-se concluir que a Teoria da Variação vê a língua como uma 

estrutura heterogênea ordenada, flexível à mudança, abrindo um verdadeiro leque 

para estudos nos diversos níveis da língua, desde que as mudanças que ocorram 

estejam nos mesmos contextos estruturais e apresentem os mesmos significados 

referenciais. 

 

 

1.2.2 O modelo laboviano 

 

No modelo de análise lingüística proposto por William Labov (1972), a língua 

é uma forma de comportamento social em que os seres humanos dentro de um 

contexto social comunicam suas necessidades, idéias e emoções a outro.  
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Nesse universo, ao se fazer um estudo linguístico é necessário que a língua 

em análise seja focalizada observando-se um contexto social da comunidade em 

que ela é falada. Logo, sendo a língua também uma forma de comportamento social, 

pode-se admitir que a estruturação de sistemas linguísticos, suas variações e sua 

evolução sofram pressões de forças sociais. Entretanto, tal fato não significa dizer 

que a língua possua força para interferir no processo social, apenas refletindo a 

comunidade onde é falada.   

Assim sendo, comunidades totalmente homogêneas são inexistentes uma vez 

que a língua reflete os padrões sociais da mesma. Então, se não existe comunidade 

homogênea, conclui-se que não existe língua homogênea. Dessa forma, partindo-se 

da constatação da correlação entre língua e sociedade, o modelo de análise da 

variação lingüística tem como um dos seus pressupostos básicos a heterogeneidade 

da estrutura lingüística.  

Nesse sentido, embora os membros de uma comunidade de fala conheçam e 

compartilhem um conjunto de normas invariáveis que permite a comunicação entre 

si, a estrutura lingüística não está restringida a regras invariantes, pois existe um 

nível de estruturas variantes que relacionam sistemas inteiros de unidades 

funcionais. 

Outro pressuposto importante deste modelo de análise lingüística diz respeito 

ao objeto a ser analisado, pois enquanto outros modelos procuram estudar a língua 

escrita, os idioletos, os dialetos e outras modalidades, o modelo laboviano possui por 

objeto de estudo a língua tal como ela é falada pelos membros de uma comunidade 

de falantes no seu dia a dia, isto é, na sua variedade coloquial. Tal procedimento 

afirma  o fato de que a investigação deste método prioriza o desempenho linguístico 
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do falante, em sua modalidade menos controlada, isto é, na produção irrefletida e 

inconsciente.  

Portanto, mesmo a língua sendo estruturada, ela não é homogênea. Nesse 

patamar, o desafio da Linguística é a descoberta da estruturação existente dentro de 

heterogeneidade complexa. Vale lembrar que a capacidade do falante de se 

movimentar e de escolher entre estruturas heterogêneas, não pode ser considerada 

apenas um fator de desempenho, uma vez que a capacidade de agir com regras 

variantes faz parte da competência lingüística. 

Nesse sentido, Labov (1972) afirma que a capacidade dos seres humanos a 

aceitar, preservar e interpretar variantes é um aspecto importante tanto na 

competência lingüística quanto na fala. Mas, o falante não é ciente dessa 

competência e não existem julgamentos acessíveis para que tal fato seja revelado 

para o referido falante. 

Estudos recentes têm demonstrado que a partir da análise do desempenho do 

falante, pode-se chegar a compreender a sua competência lingüística. Dessa 

maneira, estudar a língua através das intuições do falante pode causar problemas 

que se tornam impossíveis de se resolver, uma vez que a intuição fica abaixo do 

nível da consciência, não havendo meios de se provar se as conclusões estão 

corretas ou não. Uma motivação para se estudar estruturas variantes em um 

contexto social é que elas fornecem evidência empírica para resolver problemas de 

análises estruturais complexas que, de outra maneira, poderiam depender não 

somente do julgamento como também da avaliação intuitiva do pesquisador ou de 

falantes escolhidos ao acaso.  



 25 

Portanto, neste método, o pesquisador deve observar etapas bem definidas, 

tais como:  

 

• escolher uma comunidade de falantes, cuja língua seja de seu 

conhecimento, para selecionar uma variável; 

• analisar a freqüência e a distribuição da variável por região, faixas etárias, 

classes sociais, grupos étnicos ou qualquer outro fator não linguístico que 

seu conhecimento atual do assunto julgar importante; 

• isolar fatores linguísticos e não linguísticos que operam no processo 

linguístico e, por fim; 

• correlacionar padrões sociais com o padrão distribucional da variável.  

(LABOV, 1972, p.p. 228-229) 

 

Partindo desse procedimento, os resultados empíricos permitirão responder 

questões abstratas fundamentais sobre a estruturação e a evolução do sistema 

linguístico da língua estudada. Tal processo tem como característica um movimento 

cíclico de análise, pois mesmo que as relações sejam estudadas separadamente, 

uma instiga, altera e completa a outra. Dessa maneira, a pesquisa empírica é 

aplicada a problemas teóricos de estrutura lingüística. No entanto, para que esse 

estudo não se perca em generalidades ou superficialidades, é necessário que o item 

estudado seja freqüente e, principalmente, que seja integrado a um sistema maior 

de unidades funcionais da língua, aumentando consideravelmente o interesse 

linguístico do estudo. 

Com relação à coleta de dados, Labov (1972) orienta no sentido de que seja 

feita de forma  diversificada. Para isto é preciso que o estudioso penetre na 

comunidade e, através de gravações, procure captar a fala  de  forma mais 
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espontânea possível e observar a língua em seu contexto sócio-cultural, buscando a 

produção dessa, de maneira livre, irrefletida e inconsciente  a fim de descobrir 

padrões de uso ou regularidade. 

Outrossim, levando-se em conta o caráter heterogêneo da língua falada, o 

pesquisador deve considerar a variante a ser selecionada em uma dada situação e 

determinar por que, onde e quando ela foi usada e também por quem (HORA, 

1990). Ao analisar o discurso espontâneo coletado, o próprio conjunto de variantes 

selecionadas dará as respostas a essas questões. 

Em suma, pode-se concluir que a Teoria da Variação vê a língua como uma 

estrutura heterogênea ordenada, flexível à mudança, abrindo um verdadeiro leque 

para estudos nos diversos níveis da língua, desde que as mudanças que ocorram 

estejam nos mesmos contextos estruturais e apresentem os mesmos significados 

referenciais. 

 

 

1.3 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS   

 

 

1.3.1 Variáveis 

 

Variáveis são formas linguísticas em variação, isto é, formas que estão em 

coocorrência (quando duas formas são usadas ao mesmo tempo) e em concorrência 

(quando duas formas concorrem). Tal processo ocorre num mesmo contexto e a 

escolha de uma variável depende de uma série de fatores de ordem interna ou 
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estrutural, como de ordem externa ou social. Uma variável lingüística é constituída 

por formas distintas de se transmitir um conteúdo informativo. 

 

 

1.3.1.1 Variável dependente 

 

Neste estudo a variável dependente é  constituída pelo preenchimento em 

oposição ao  apagamento do sujeito pronominal, na fala, observado a partir de 

diferentes fatores condicionadores: 

Exemplos: 

1. Primeiro você tem que conhecer. Se você  tem                  
conhecimento,  você sempre está reproduzindo o melhor. 
2. Se # ganhasse na loteria, # ajudava todos de minha família. 

 

 

1.3.1.2 Variáveis independentes  

  

Constituem as variáveis independentes, neste estudo, os grupos de fatores 

apontados como possíveis de influenciar a ocorrência do preenchimento vs 

apagamento do sujeito pronominal na fala da comunidade de João Pessoa. 

Com base em estudos variacionistas, que tiveram como objeto de estudo não 

somente o aqui estudado, foram selecionadas as variáveis abaixo por haverem se 

mostrado quantitativamente significativos para a presente análise: anos de 

escolarização; faixa etária; pessoa do discurso; tempo verbal; tipo sintático de 

oração e tipo de referência do antecedente, os quais são comentados a seguir. 

 

 



 28 

1.3.1.2.1 Variáveis lingüísticas  

 

 

Pessoa do discurso  

 

Esse fator é fundamental para mostrar que há pessoas do discurso  que 

concorrem para o preenchimento e outras que não licenciam tal ocorrência. Foram 

consideradas as pessoas verbais do singular e do plural, representadas pelos 

pronomes eu, tu, (você), ele (ela), nós, eles e elas.  

 

  

Tempo verbal 

 

O tempo verbal também será considerado nesta análise. Assim como a 

pessoa verbal, esse fator tem se mostrado relevante  em estudos variacionistas. Do 

modo indicativo, formam selecionados  os  tempos: presente, pretérito perfeito e 

pretérito imperfeito  

Os tempos do modo subjuntivo foram agrupados em um só fator. Também 

será analisada a forma nominal infinitivo. 

 

    

Tipo sintático de oração 

 

Fator de fundamental importância nesta pesquisa, foram organizados da 

seguinte maneira: principal e absoluta e subordinada.  
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As coordenadas não foram consideradas neste estudo, uma vez que as 

mesmas são implementadoras da mudança em estudo, de acordo com o trabalho de 

Duarte (1995:44 e 58). 

 

 

Tipo de referência do antecedente 

 

Também será analisado o sujeito de referência + arbitrária ou – arbitrária em 

relação ao seu antecedente. Tal classificação diz respeito as marcas deixadas na 

representação do sujeito. 

 

Exemplos: 

 

1. Todo emprego que você  procura  é preciso  ter  estudo.   [ + arb ]   
2. Eu  nunca gostei, meu negócio era mais brincar.  [ - arb ]   

 

 

1.3.1.2.2 Variáveis estralingüísticas 

 

Anos de escolarização 

 

O efeito do fator “escolarização” é objeto de investigação no estudo de 

diversos fenômenos variáveis. É notável que o nível de escolarização produz na 

pessoa uma conscientização lingüística mais aguçada, logo  se  espera que quanto 

maior o grau de escolarização do falante, maior será o seu nível de conscientização 

lingüística,  o que pode influenciar nos fenômenos da variação. 
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Votre (1994) afirma que a escolarização é a mais atuante entre  as variáveis 

sociais, pois o papel da escola é bastante questionável no processo de aquisição da 

forma em variação, uma vez que a escola prende-se ao culto e as estratégias de 

domínio da língua  escrita.  “Parte apreciável das atividades pedagógicas consiste 

precisamente em ler e escrever, e quase nenhuma ênfase é dada às atividades de 

ouvir” (Votre, 1994, p.77). 

Em estudos feitos com dados do Projeto VALPB, Skeete (1996) e Aquino 

(1998) constataram que nos fenômenos de variação os falantes de maior 

escolarização tendem a privilegiar aquela que implementa uma forma socialmente 

aceita e desfavorece a variação que se opõe ao padrão. 

Sankoff, Kemp e Cedergreen (1978) (apud SILVA; SCHERRE, 1996) afirmam 

que  o nível de escolarização é relevante para o uso da forma padrão, e, ainda, de 

acordo com Kemp, esse nível se revela um poderoso condicionamento na escolha 

de variáveis lingüísticas. Assim sendo, espera-se que o falante de nível de 

escolaridade mais alto opte mais pela variável padrão, preenchimento,  do que pela 

variável não-padrão, apagamento. 

Para compor esta pesquisa foram selecionados dois níveis de escolaridade: 

universitário e analfabeto. Considerando que esse fator tem a ver com a  forma de 

utilização da língua falada, espera-se ter um perfil desses falantes no que tange ao 

fenômeno em estudo. 
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Faixa etária 

 

Considerando que grande parte da interação social consiste em comunicação 

verbal, é bastante provável que a idade tenha importância fundamental no 

condicionamento lingüístico: preenchimento ou apagamento do sujeito na fala.  

De conformidade com a distribuição de cada variável pelas diversas faixas de 

idade, pode-se verificar se a mesma está em processo de mudança ou se é estável. 

Isto ocorre porque o comportamento lingüístico dos falantes em relação aos dois 

processos se apresenta de forma distinta. Se a variável ocorre com maior freqüência 

nos grupos de idade mais avançada e vai gradativamente diminuindo a sua 

participação pelos grupos de menor idade, pode-se estar diante de um processo de 

mudança com vistas ao desaparecimento dessa variável. Se a variável ocorre 

igualmente em todos os grupos de idade, ou se os jovens e os velhos, "grupos 

extremos", apresentam o mesmo comportamento, em contradição com a população 

de meia-idade, pode estar ocorrendo, nesse caso, um processo de variação estável. 

(NARO, 1992, p. 84). Se ainda a variável ocorre com mais freqüência entre os 

jovens e diminui à medida  em que a idade do falante avança , é possível que se 

esteja diante de uma situação de mudança em progresso. 

Silva e Scherre (1996) alertam para o fato de que a faixa etária é uma 

condição necessária, porém não suficiente em análise de mudanças em progresso. 

O estudo da mudança, tomando-se o tempo aparente como suporte, tem 

como fundamento a hipótese clássica de que o processo de aquisição da linguagem 

termina mais ou menos no período da puberdade e que, a partir desse momento, o 
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falante estabiliza sua língua, daí afirmar-se que o estado de língua refletido pelo 

falante adulto é o mesmo que ele tinha na adolescência. 

Labov (1972) orienta para que o estudo da mudança feito a partir do tempo 

aparente só será mais confiável, se em conjunto com outras variáveis 

independentes, como sendo, classe social e sexo. A faixa etária, pois, parece ser  

importante fator  nos fenômenos da variação. A correlação entre as variantes e o 

fator idade pode apontar para duas direções distintas: a estabilidade entre as 

variantes ou a mudança em progresso. Geralmente, espera-se que os informantes 

mais velhos sejam menos inovadores do que os mais jovens e, portanto, resistentes 

às mudanças. Outrossim, na impossibilidade de se verificar o processo de mudança 

decorrente da variação, no tempo real, procura-se observá-lo no tempo aparente por 

meio de informantes de diferentes idades. 
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2 A PERSPECTIVA DESTE TRABALHO 

 

Neste capítulo, será inicialmente apresentada a perspectiva deste trabalho e, 

em seguida, alguns trabalhos sobre variantes lingüísticas.  Dentre os trabalhos, dois 

são ligados ao apagamento e ao preenchimento do sujeito na fala e na escrita do 

português brasileiro. O primeiro analisa diacronicamente o português escrito entre os 

anos de 1845 e 1992, através de peças teatrais. Ao final, é feita uma comparação 

entre trechos falados e escritos de uma peça do ano de 1992.  O segundo trabalho, 

intitulado perda do princípio “Evite Pronome” no Português Brasileiro          

(Duarte,1995)  tratou  da análise de dados provenientes da fala  da comunidade do 

Rio de Janeiro. Os resultados do deste servirão para um  estudo comparativo com 

os dados que forem   encontrados nesta análise.  

 

    

2.1 UM ESTUDO VARIACIONISTA SOBRE O PREENCHIMENTO VS 

APAGAMENTO DO SUJEITO PRONOMINAL 

 

Com o fim de verificar os fatores que influenciam o fenômeno de variação  na 

fala de diversas comunidades, são realizados os mais diferentes estudos  que 

permitem identificar esses processos a partir da análise dos vários fatores 

linguísticos e extralingüísticos que permitem verificar a existência de variantes no 

português.  

Neste universo, este trabalho se propõe a observar o preenchimento vs 

apagamento do sujeito pronominal na fala da comunidade de João Pessoa, 

observado os fatores linguísticos e extralingüísticos, selecionados pelo programa 
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IVARB, com o fim de verificar os fatores que mais influenciam esse processo, 

indicando, assim, a predominância de uma das variantes.    

Tendo em vista que o preenchimento vs apagamento do sujeito 

pronominal é um fenômeno que já vem sendo estudado   em outras regiões do 

Brasil, tomou-se para estudo parte do  corpus do Projeto VALPB,  esta pesquisa visa 

a investigar o referido fenômeno  com o propósito de descrever esse processo de  

variação e comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com os encontrados no  

trabalho “A perda do Princípio “Evite Pronome” no Português Brasileiro” (1995), de 

autoria de Duarte. Todos os estudos serão apresentados no tópico a seguir.   

Para dar suporte a esta análise, será utilizado o método de investigação da 

Teoria da Variação proposto por Labov, em 1966, ao publicar The social stratification 

of English in New York City, conforme apresentado no capítulo anterior. Com relação 

à análise quantitativa, far-se-á uso do modelo matemático proposto por Labov e 

refinado por David Sankoff, cujos resultados serão apresentados no Capítulo 4. 

Assim sendo, o estudo tem como objetivos específicos: descrever o 

preenchimento vs apagamento do sujeito pronominal na fala da comunidade 

pessoense; verificar a influência de fatores sociais no processo do apagamento do 

sujeito;  avaliar se esse processo é um caso de variação estável ou de mudança em 

progresso;  contribuir no sentido de proporcionar informações pertinentes a cerca do 

fenômeno em análise, com o fim de, juntamente, com outros estudos  variacionistas, 

poder colaborar para se ter um perfil lingüístico do falante do português do Brasil. 

Com fim de um melhor embasamento para o presente estudo, neste capítulo, 

serão apresentados os resultados de alguns estudos sobre o Português Brasileiro 

que selecionaram como tópico o preenchimento vs apagamento  do sujeito assim 
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como as variáveis lingüísticas e extralingüísticas que serão examinadas no decorrer 

deste estudo, além de outros trabalhos, os quais mesmo tratando de outro 

fenômenos de variação,  tiveram o mesmo corpus deste estudo. Em seguida, a partir 

dos resultados deste trabalho, será procedido um estudo comparativo dos resultados 

das análise já, anteriormente, citadas, com o  fim de verificar o estágio em que se 

encontra tal fenômeno na fala da comunidade pessoense. 

 

 

2.2 OUTROS ESTUDOS VARIACIONISTAS    

 

 

2.2.1 Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do   sujeito no português 

brasileiro (DUARTE, 1992) 

 

Estudo sobre o português brasileiro, em que Duarte (1992), a partir de vários 

textos escritos em épocas diferentes, procurou examinar a evolução na expressão 

do sujeito pronominal no português do Brasil, buscando evidências que atestem ou 

não a relação entre a crescente preferência pelo sujeito pronominal pleno e a 

redução nos paradigmas flexionais. 

Para compor a análise foram utilizados trechos de peças teatrais de cunho 

eminentemente popular, escritas nos séculos XIX e XX, mais necessariamente entre 

1845 e 1992. A seleção dos dados só levou em conta sujeitos pronominais, nulos ou 

plenos, com referência definida. 

A variável estudada foi cruzada com os fatores morfossintáticos: pessoa do 

discurso, tempo e forma verbal, presença de elementos antes do sujeito ou entre o 
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sujeito e o verbo, tipo sintático da oração, existência de correferência entre o sujeito 

da principal e o da subordinada, função do referente do sujeito de 3ª pessoa. 

Nos primeiros períodos analisados, foi apontada a preferência pelo sujeito 

nulo, mas a partir de 1918 inicia-se uma queda significativa dessa preferência. 

Ao analisar as pessoas do discurso, detecta-se que prevalece o uso do sujeito 

nulo, tanto com as formas tu e vós, quanto com as formas de tratamento, você e 

senhor. A partir de 1937, observa-se que há ausência do uso da 2ª pessoa direta 

nos textos. Já com relação à 1ª pessoa, ocorre a predominância do uso do pronome 

pleno, desde 1918. 

A 3 ª pessoa é a única que não parece ser significativamente afetada pela 

variante em estudo, uma vez que continua a ser o sujeito nulo a opção preferida. 

Para comprovar os dados citados, a seguir, são apresentados os exemplos 

constantes no estudo referido: 

 

1. Não # digas tolices, menino! 
2. # Vamos embora mamãe. 
3. Não seja # bobo, menino! # Sabe que dia é hoje? 

 

No momento em que ocorre a presença de um referente em um contexto em 

que haja o sujeito de 3ª pessoa, é de se esperar o uso do pronome pleno, mas no 

caso do português brasileiro essa ocorrência não pode ser considera como sendo 

taxativa, pois foi observado nos textos, de até 1918, uma forte tendência ao uso do 

sujeito nulo, mesmo com um referente não esperado. Veja-se a seguir nos trechos: 
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1. Se o encontrarem, dêem-lhe uma boa arrochada e levem-no 
preso. (À parte) #  Há de me  pagar. 
         (Calabrese,1845) 

 

A partir de 1955, além de se ter a ocorrência do aumento do uso do pronome 

com um referente esperado, todos os sujeitos com referente não esperado realizam-

se fonologicamente, conforme pode-se comprovar nos trechos seguintes: 

 

1. Dancei com ela  naquele giro de loucura da alegria máxima, de 
um povo genialmente triste.  
2. Ela  me amou como se eu fosse o último homem  sobre a 
terra. 

 

A partir do estudo feito, verificou-se que todos os fatores testados 

favoreceram amplamente ao uso do pronome pleno na 1ª e na 2ª pessoa, como se 

pode verificar em: 

 

Eu já te contei sobre a foto que  eu vi uma vez? 
 

Buscando observar o que ocorreria na passagem do texto escrito para a  

língua falada, foi feita uma gravação da peça  No coração do Brasil  de Miguel 

Falabella (1992). A hipótese era de que os índices de sujeitos nulos poderiam cair 

ainda mais.  A comparação dos trechos orais e escrito confirmou a expectativa, 

como se pode perceber em pequenas falas dos personagens:  

 

1. Eu  não posso mais ficar aqui a tarde toda não.             
2. Eu  tirei quatro notas vermelhas. Eu  preciso dar um jeito na 
minha vida. 
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Os resultados desse trabalho  evidenciaram o fato de que a redução de 

desinências verbais alterou as características das línguas que admitem a presença 

ou a ausência do sujeito pronominal, como é o caso do português brasileiro. 

 

 

2.2.2 A perda do princípio “evite pronome” no português brasileiro (DUARTE,1995) 

 

Neste estudo, Duarte (1995) realizando um trabalho empírico com o uso da 

Teoria Variacionista, nos moldes desenvolvidos por Labov (1972), procedeu uma 

análise constando que num total de 1.756 dados computados, 1.424 têm referência 

definida. Destes, 415 (29%) apresentam o sujeito nulo, enquanto 1.009 % (71%), o 

sujeito pronominal pleno.  Esses dados levou-a  a afirmar  

 

que o português do Brasil perdeu a propriedade do Princípio ‘Evite 
Pronome’ levando-se em conta o enfraquecimento da flexão, 
responsável pela identificação da categoria vazia sujeito. Como 
conseqüência dessa perda, a língua caminha na direção das línguas 
que têm a posição sujeito preenchida. 

      (DUARTE, 1995: 30 e 134) 
 

Nesse contexto, são apresentados exemplos para confirmar tal assertiva: 

 

1. Ela ficou solteira porque ela quis. 
2. Eu conheço duas (moças) que elas não sabem ficar sozinhas. 
Elas não conseguem, sabe? Elas podem namorar o cara mais idiota 
do mundo. Mas elas têm que ter um namorado. 

   

Uma importante observação da autora é que o português brasileiro, 

particularmente a variedade falada na região sudeste, passa por um período de 

mudanças profundas no que se refere ao licenciamento e a identificação do sujeito 
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nulo de referência definida. Há, visivelmente, uma preferência pelo uso da forma 

pronominal plena na posição sujeito. 

Os resultados mostram que as construções em que foram analisadas as 

pessoas do discurso, a mudança revela-se mais prontamente na segunda pessoa, 

pelo fato de que no português brasileiro ocorreu a perda das formas pronominais tu  

e vós, substituídas por você  e  vocês (DUARTE,1995, p. 49). Em seguida vem a 

primeira pessoa, em que cada vez são menos freqüentes as ocorrências de sujeito 

nulo. A terceira pessoa, por sua vez, resiste à mudança quando apresenta um SN 

antecedente. 

Para tal apresenta os seguintes exemplos: 

 

1. Você tocou num negócio... Você falou que você tá morando... 
(p.51) 
2. Vocês vão entrar em atrito porque vocês vão começar a brigar. 
(p.52)  
3. Eu acho que em um ano a gente se separa se a gente casar. 
(p.53) 

   

Em se tratando de estruturas subordinadas com sujeitos correferentes, que  

foram analisadas com relação as pessoas gramaticais, verificou a predominância do 

sujeito nulo, conforme se pode constatar em : 

  

Você não está querendo ser professora. #   
Trabalha em casa e na escola. 

                 

Na relação tempo, o presente (26%) e o pretérito imperfeito (27%)  são  os 

que  mais resistem ao desgaste pelo qual vai passando o paradigma flexional. O 

tempo pretérito perfeito do indicativo aparece como o tempo verbal que mais 
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favorece o sujeito nulo (39% das orações com verbo neste tempo têm seu sujeito 

nulo). Os tempos do subjuntivo mostraram índice ainda mais baixo de ocorrências de 

sujeito nulo (20%). Veja-se nos exemplos abaixo: 

  

 1.Se eu via um homem no elevador cv baixava os olhos. 
 2. # Fui quase suspenso. 

 

As orações, segundo sua função e sua posição na estrutura do período, foram 

agrupadas em sentenças independentes, completiva, adjunta posposta, raiz 

posposta, adjunta anteposta e relativa. As independentes (58%) e as completivas 

(55%) favorecem o sujeito nulo, as adjuntas antepostas e as relativas desfavorecem 

(30% e 22%, respectivamente). 

Para comprovar tal afirmativa, seguem os exemplos: 

 

1. A garota é nova.  # Abandonou a profissão pra se 
dedicar ao marido. #  Teve filho. Ë medo de ficar sozinha, 
entendeu? (independente) 
2. Eu não me lembro mais aquilo que nós  
plantamos.(relativa) 

 

Outro fator interno à sentença que se mostrou como um contexto de 

resistência ao sujeito nulo foi a presença de elementos entre Spec de IP e Iº. Trata-

se da negação,  da presença de  pronomes clíticos  e de advérbios. Do total de 

orações que apresentam tais elementos,  tem-se um peso relativo de .60 para a 

negação e os clíticos e .52 para os advérbios, como se pode observar nos seguintes 

exemplos: 

 

1. Não  aguentou o tronco. 
2. Se  atirou de peito aberto. 
3. Já  trabalhava naquela época. 
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Os traços do referente na 3ª pessoa, o sexo e a faixa etária foram analisados 

em relação aos outros fatores, sendo confirmado o importante papel da faixa etária 

do indivíduo, do tempo verbal e do traço do referente de terceira pessoa no processo 

analisado. 

 

  

2.2.3 Nós e a gente: variação na cidade de João Pessoa (1996)         

 

O trabalho em pauta de autoria de Fernandes (1996) objetivou averiguar, com 

base no corpus levantado pelo Projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba 

(VALPB), o desempenho linguístico de informante dos sexos feminino e masculino, 

distribuídas em três faixas etárias e graus de escolarização diferenciados, a fim de 

verificar se: o comportamento de “Nós” e “a gente” é o mesmo observado nos outros 

trabalhos já existentes no Brasil; a substituição de “nós” por “a gente” é um 

fenômeno de variação estável ou de mudança lingüística em progresso, e, ainda, há 

interferência de variáveis sociais e estruturais na seleção de uso, pelo falante de 

João Pessoa, por uma forma ou outra forma.  

Como resultado, a autora afirma que das 2739 ocorrências, 2153 (79%) são 

realizações de “a gente”, revelando ser essa forma a mais produtiva na cidade de 

João Pessoa, conforme vê-se nos exemplos (1996, p.76): 

 

(...) eles chora muito, e a gente tinha que levar pro médio... se 
menino fosse boneca, a gente vivia no paraíso. Menino perturba 
demais, menino abusa demais; em caso de doença, a gente se 
aperreia. 
(...) festa, né? Que muitos amigos meu fazia e reunia uma turminha... 
A gente num tinha hora pra chegar, então, era todo final de semana. 
Era sexta, sábado e domingo. Tinha dia, a gente ia. Pra cada dia, a 
gente ia em três assustado. A gente ia pra festa, mas não gostava 
de bar.   
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De acordo com os resultados, a estudiosa observou, também, que a 

alternância entre uma e outra forma pronominal é condicionada pelos contextos 

estruturais – paralelismo formal, saliência fônica, tempo verbal, mudança de 

referência – e pelos fatores sociais – grau de escolaridade, faixa etária e sexo.  
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 O MÉTODO   

 

Este trabalho possui como aparato teórico a Sociolinguística Quantitativa 

também denominada de Teoria da Variação, um modelo teórico-metodológico 

proposto por Labov (1972), do qual  já foi tratado no primeiro capítulo.  

O modelo de pesquisa variacionista tem como ponto de partida um 

levantamento de dados da língua falada. De posse desses dados, procede-se á 

observação dos mesmos, a fim de selecionar ocorrências a serem estudadas, 

obtendo-se o que se chama de envelope de variação, ou seja, a descrição detalhada 

das variantes que constituem a variável lingüística (TARALLO, 1990). 

Este trabalho pretende mostrar o comportamento da variável preenchimento 

vs apagamento do sujeito pronominal na fala da comunidade pessoense.  

 

 

3.2   CORPUS 

 

Como foi citado anteriormente, o corpus principal deste estudo provém do 

Projeto VALPB- Variação Linguística da Paraíba – da Universidade Federal da 

Paraíba. Trata-se de um projeto, com um acervo de gravações contendo falas 

espontâneas de falantes da cidade de João Pessoa, cujo objetivo principal é 

descrever e analisar o comportamento linguístico dos falantes dessa cidade.  
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A amostra é composta de 60 informantes da cidade de João Pessoa, sendo 

30 do sexo masculino e 30 do sexo feminino. No entanto, esta análise é formada 

apenas de  18 (dezoito) entrevistas distribuídas em três faixas etárias e com dois 

níveis de escolaridade: universitário e analfabeto. 

A formação do corpus visou atender aos propósitos do projeto e observou 

uma divisão estabelecendo um cronograma de etapas como segue:  

 

 

3.2.1 Seleção dos informantes   

 

A fim de selecionar os informantes foi utilizada  a  técnica  de  amostra    

aleatória por área (Lakatos, 1986, p.38-41). 

Inicialmente foram sorteados cinco bairros e, em  seguida,  duas  ruas  por 

bairro onde foram aplicados em torno de 500 (quinhentos) questionários com vistas 

a selecionar os prováveis informantes. A partir da lista nominal dos informantes 

selecionados pelo primeiro questionário, foram escolhidos, através da técnica 

aleatória simples, 60 (sessenta) informantes que compõem a amostragem final. 

Na escolha dos informantes, esses deveriam preencher os seguintes 

requisitos: 

 

• ser natural de João Pessoa ou morar nesta cidade  desde  os  
cinco anos de idade; 
• nunca ter passado mais do que dois anos consecutivos fora de 
João Pessoa. 
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3.2.2 População 

 

A população que constitui esta pesquisa compreende falantes da comunidade 

de João Pessoa que tenham obedecido ao critérios estabelecidos citados no item 

anterior. 

 

   

3.2.3 Amostra 

 

A amostra utilizada faz parte do corpus que compõe o projeto VALPB. Este 

projeto compreende a cidade de João Pessoa, da qual foram selecionados cinco 

bairros, sendo um total de duas ruas por bairro, em que foram aplicados cerca de 

600 (seiscentos) questionários, dos quais se obteve a amostragem final. A seleção 

dos bairros e ruas obedeceu à técnica de amostra aleatória por área. 

O objetivo do VALPB, cujo banco de dados perfaz um total de 60 (sessenta) 

entrevistas (na qual foram gravadas as falas em situação natural de comunicação), é 

descrever e analisar o perfil linguístico dos falantes pessoenses. 

O processo de amostragem seguiu a técnica da amostra estratificada, 

permitindo, dessa forma, uma seleção com base nos fatores: sexo, faixa etária e 

escolaridade, conforme é apresentado a seguir. 

 

 

3.2.3.1 Sexo   

                

       → masculino - 30 informantes 

  → feminino    - 30 informantes 
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3.2.3.2 Faixa etária 

   

 → 15 a 25 anos  - 20 informantes 

→ 26 a 49 anos  - 20 informantes 

→ mais de 50 anos  - 20 informantes 

 

 

3.2.3.3 Anos de escolarização 

 

→ nenhum ano   - 12 informantes 

 →1 a 4 anos   - 12 informantes 

 → 5 a 8 anos   - 12 informantes 

 → 9 a 11 anos  - 12 informantes 

→ mais de 11 anos  - 12 informantes 

  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos utilizados, na coleta dos dados, viabilizaram a captação de 

falas espontâneas, recuperando a técnica de entrevista, apontada por Labov (1972, 

p. 25), com o fim de minimizar do “paradoxo do observador” (LABOV, 1972, p.209). 

Vencidas as etapas preliminares, descritas anteriormente, procedeu-se à 

subseqüente que constitui-se de uma entrevista com questões voltadas para as 

especificidades de cada informante, detectadas a partir da aplicação da ficha social. 

Dessa maneira, o corpus do VALPB é composto de indagações sobre questões 
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sociais, religiosas, profissionais, tudo que diz respeito à vida cotidiana do informante. 

Partindo-se do pressuposto de que temas referentes à escola, igreja, política, 

família, sexo, instigariam o informante a enveredar para a sua vida pessoal, 

acreditou-se que o mesmo apresentaria, no momento da entrevista maior 

desenvoltura e espontaneidade no ato da fala. 

 

 

3.4 DADOS COLETADOS  

 

A técnica de entrevistas de que dispõe o pesquisador para obter os dados de 

seu interesse foi utilizada no VALPB, objetivando a obtenção do vernáculo, ou seja, 

a língua em situações naturais de interação social, em que o falante está sem 

preocupação alguma com a maneira como fala. 

Buscando um meio de  minimizar o impacto ocasionado pela  presença  de 

um inibidor ao falante, neste caso, o gravador, os dados foram coletados em duas 

etapas, conforme discriminadas: 

 

→ inicialmente, aplicou-se um questionário que possibilitou  a 
seleção  dos prováveis informantes; 
→ em seguida, já definida a amostragem, aplicou-se uma ficha 
social, com o fim de se manter um primeiro contato com os então 
informantes já selecionados. 

 

Superadas as etapas preliminares, acima descritas, foi realizada uma 

entrevista com cada informante que se constituiu em questões voltadas para as 

especificidades de cada um, conforme descrevemos no tópico anterior. Cada 

entrevista teve a duração de 60  (sessenta)  minutos  aproximadamente. 
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Assim, temas ligados à educação, religião, questões sociais, política, 

televisão  e esportes foram abordados, ocasionando dessa forma maior liberdade e 

espontaneidade no falar do entrevistado. 

No que tange em específico ao fenômeno aqui estudado, as questões 

dirigidas ao falante, de certo modo, influenciaram a manifestar um número 

satisfatório de ocorrência da variável em estudo, uma vez que ao se referir às suas 

próprias  experiências pessoais, o indivíduo adota uma espontaneidade maior em 

seu falar natural. 

Outrossim, com o fim de evitar respostas como sim/não, as perguntas foram 

elaboradas de forma a se obter respostas longas, as quais, segundo Tarallo (1990), 

são consideradas como sendo uma mina de ouro para o pesquisador. 

 

 

3.4.1 Levantamento dos dados   

 

O levantamento dos dados ocorreu a partir da transcrição de todas as 

ocorrências do preenchimento ou apagamento do sujeito pronominal registrado na 

fala dos entrevistados.  

A transcrição das ocorrências registra todo o uso do sujeito pronominal nas 

falas quer no início, no meio ou no final das orações construídas pelo falante 

entrevistado. O resultado do levantamento forneceu um total de 2.943 ocorrências 

quer do apagamento quer do preenchimento do sujeito. 
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3.4.2 Método computacional     

 

Seguidores dos pressupostos teóricos da Sociolingüística Quantitativa 

desenvolveram modelos matemáticos que possibilitaram o tratamento estatístico de 

dados coletados para pesquisas: o modelo aditivo (LABOV, 1972), o multiplicativo 

(CEDERGREN & SANKOFF, 1974) e o logístico ou  misto (ROSSEAU & SANKOFF, 

1978, apud SCHERRE, 1996). Este último, considerado o mais adequado para a 

análise de fenômenos variáveis, tem sido utilizado por pesquisadores brasileiros, 

desde 1976 (SCHERRE, 1996). 

Para aplicação desse modelo matemático, utiliza-se o pacote de programas 

VARBRUL (SANKOFF, 1978). Sua colaboração é no sentido de oferecer resultados 

estatísticos que permitam aos pesquisadores descrever e interpretar dados. 

O Pacote VARBRUL, versão 1988, é constituído por um conjunto de dez 

programas: CHECKTOK, READTOK, MAKECELL, IVARB, em caso de variável 

binária, TVARB, quando ocorrem três variantes, MVARB, para quatro ou cinco 

variantes, CROSSTAB, TSORT. TEXTSORT e COUNTUP. Para uma análise de 

regra variável, os programas necessários são: CHECKTOK, READTOK, e IVARB ou 

TVARB ou MVARB.  

Os dados codificados, parte ativa desse trabalho, foram submetidos a  esse 

conjunto de programas. Num primeiro momento, foi criado um arquivo de 

especificação de fatores, em que constou um código pré - estabelecido para cada 

variável com seus fatores correspondentes. Foi também criado um arquivo de 

condições em que foram enumeradas todas as variáveis envolvidas. 

Em seguida, passou-se para o processamento dos dados através dos 

diversos programas: o primeiro executado é o CHECKTOK, cuja função é corrigir os 
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dados de entrada e gerar os dados corrigidos; depois o READTOK, que efetua leves 

transformações nos dados corrigidos pelo programa anterior, gerando um arquivo de 

ocorrências que permite entrada para o MAKECELL, mediante o arquivo de 

condições previamente criado. Este, por sua vez, fornece freqüências brutas e cria 

um arquivo de células para o próximo programa. 

Se o arquivo for formado por mais de 2000 células, no caso de uma variável 

binária, é preciso fazer - se amalgamações entre os fatores que apresentem 

freqüências idênticas.  Quando ocorrer um percentual de 100% em algum grupo de 

fator, no momento em que for rodado o MAKECELL, este será eliminado. 

O programa seguinte ao MAKECELL, é o IVARB. Este calcula o peso relativo 

dos fatores na aplicação da regra e seleciona as variáveis por ordem de importância 

estatística, através de um valor denominado nível de significância (significance), pelo 

cálculo da verossimilhança máxima (log likelihood). A partir dessa interação pode-se 

observar que os resultados mais significativos são aqueles que apresentam um nível 

de significância igual a zero (.000) ou mais próximo desse valor. 

O IVARB  trabalha com dois processos de análise: step  up  e  step down.  No 

"step up", o programa executa o processo do nível zero a um nível indeterminado 

(N), com a finalidade de selecionar as variáveis estatisticamente relevantes. No "step 

down" acontece o processo inverso, do nível (N) ao nível (1), com o objetivo de 

verificar se as variáveis não selecionadas são também eliminadas. 

No primeiro nível, ou nível 0, o programa calcula a média global de aplicação 

da regra, também chamada input  da regra. No nível l, por sua vez, são calculadas 

as probabilidades dos fatores de cada uma das variáveis em comparação ao input, e 

é selecionada a variável mais relevante estatisticamente. No nível seguinte, o nível 



 51 

2, o programa compara a variável selecionada  com as outras variáveis e seleciona a 

segunda variável mais relevante. Em seguida, no nível 3, o programa compara as 

duas variáveis selecionadas com as demais, a fim de selecionar a terceira variável, e 

assim sucessivamente, até que todas as variáveis sejam devidamente selecionadas. 

O número de rodadas do Pacote VARBRUL depende dos resultados 

estatísticos. Se o usuário do programa, considerar os resultados estatísticos 

significativos do ponto de vista lingüístico, a análise será encerrada. Caso contrário, 

o mesmo poderá requisitar outros programas do VARBRUL, como o TSORT, o 

COUNTUP, o CROSSTAB, que poderão contribuir para a análise dos dados 

(SCHERRE,1992). 
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4  RESULTADO DOS DADOS  

 

 

Neste capítulo, serão apresentados todos os resultados deste estudo, obtidos 

através da análise estatística e probabilística do programa VARBRUL, independente 

de ter sido ou não selecionados para análise.  

Assim sendo, somente no capítulo seguinte é que se fará o estudo 

comparativo entre os resultados desta análise, que foram selecionados pelo IVARB,  

com os dados encontrados no estudo feito na região sudeste por Duarte (1995) 

cujos resultados constam no Capítulo II. 

As tabelas foram formadas por quatro colunas, sendo que na primeira coluna, 

estão os fatores ou variantes condicionantes do respectivo grupo; na segunda, o 

número de dados e a aplicação em relação ao total; na terceira coluna, as 

freqüências; e na última, o peso relativo referente ao nível selecionado. 

O fator base, para a organização das referidas tabelas e dos gráficos, é o 

preenchimento do sujeito pronominal.  

 

  

4.1 VARIÁVEIS ANALISADAS  

 

 

4.1.1 Variável dependente  

 

Esta pesquisa apresentou em sua análise um corpus total de 2.943 

ocorrências da variável dependente, sendo a aplicação do sujeito (2.056) mais 
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expressiva em  relação à não aplicação (887), representando, no cômputo    geral, 

freqüências de 70% e 30%, respectivamente (cf. a tabela   1  e o gráfico 1). 

    

                          TABELA 1 

 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da comunidade de  

João Pessoa, conforme a Atuação da variável dependente. 

VARIÁVEL DEPENDENTE       APLIC. / TOTAL            (%) 

Preenchimento do sujeito           2.056 / 2.943            70 

Apagamento do sujeito             887 / 2943            30 

 

 

 

GRÁFICO 1  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1

VARIÁVEL DEPENDENTE

Preenchimento

Apagamento



 54 

Os resultados  apresentados, no gráfico e tabela 1, indicam que o falante 

pessoense, visivelmente, opta  pelo preenchimento do sujeito pronominal. 

 

 

4.1.2 Variáveis lingüísticas  

 

 

4.1.2.1  Pessoa do discurso  

  

A pessoa do discurso foi o primeiro grupo selecionado pelo IVARB. As 

pessoas do discurso  foram trabalhadas tendo como representação os  pronomes  

pessoais sujeitos:  eu, tu, você,  nós e eles. Dentre os pronomes analisados, o  

pronome tu, constou na análise com o fim de ser observada a afirmativa de que há, 

por parte do falante oscilação no seu emprego, segundo alguns estudos existentes 

no português brasileiro. No caso deste corpus, consta como ainda sendo usado na 

fala de João Pessoa, uma vez que  o referido pronome  caminha ao lado do 

pronome você. No entanto, percebe-se que, no que se refere a concordância, o 

falante usa a  terceira pessoa, conforme exemplo a seguir: 

 

Tu vai, ou não pra escola? 
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TABELA  2 
    
 
 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da 

comunidade  de João Pessoa, conforme a Pessoa do 

discurso 

FATORES APLIC / TOTAL% P. RELATIVO 

2ª Pes. sing 

-  você 

141 / 178 79 .63 

2ªPes.sing.- tu 8 / 11 73 .63 

1ª Pes. Sing. 1485 / 1957 76 .57 

1ª Pes.plural 28 / 38 74 .55 

3ªPes.sing. 326  / 588 55 .33 

3ªPes. Plural 68 /171 40 .21 

 

 

 

GRÁFICO 2 
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No que diz respeito ao pronome indireto de segunda pessoa – você - 

constatou-se, após a rodada do IVARB,  que esse  pronome  é o maior favorecedor 

ao processo  em   mudança,  considerando-se a sua  aplicação de .63, seguido   

pelos  pronomes   de    primeira  pessoa do singular  .57 e de   primeira   pessoa   do  

plural .55. 

Nos exemplos seguintes, pode-se constar tal fato: 

 

1. Você não vai não? 
2. O que eu mais gostava erra isso. 
3. Nós, brasileiros, não temos é educação. 

   

A  segunda  pessoa direta - tu -  continua sendo usado na comunidade 

analisada, em pequeno número. Ao lado do pronome de segunda pessoa indireta, 

você, faz  a concordância em terceira pessoa.   Teve apenas 11 ocorrências em 

2.943 aplicações, de forma que foi descartado nesta pesquisa. 

 

  Exemplos:  

1. Tu entende o que eu disse, não? 
2. Aí eu disse pra ela: Tu vai lá e procura o Pai de Santo. 

 

Com este resultado, fica evidente o fato de que a opção pelo preenchimento 

do sujeito pronominal se faz sentir gradualmente e não atua uniformemente sobre 

todas as pessoas do discurso. 
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4.1.2.2 Tempo verbal 

 

Segundo grupo selecionado, os tempos verbais foram  organizados em 

presente,   pretérito perfeito e   pretérito imperfeito, todas do modo indicativo. Os 

tempos do  modo subjuntivo formaram  um grupo único. O infinitivo analisado  

corresponde ao pessoal e ao impessoal.  

 

                 TABELA  3   

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da comunidade 

de João Pessoa, conforme a Pessoa Verbal. 

TEMPO APLIC./TOTAL % P.RELATIVO 

Pret. Imperf.      336/458 73 .57 

Pret. Perf.      408 / 566 72 .52 

Presente      486 / 1605 70 .51 

Subjuntivo      174 / 241 72 .44 

Infinitivo       19 / 73 26 .09 

 

GRÁFICO 3 
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Tratando-se dos tempos verbais observou-se que o pretérito imperfeito 

aparece como o tempo que mais favorece o sujeito pleno (.57), seguido do pretérito 

perfeito cujo preenchimento corresponde a (.52) e o presente que já alcança um 

índice que também privilegia o preenchimento (.51).  

   

  Exemplos: 

 1. Eu pensava que eu tinha que chegar atrasada. 
 2. Não, eu não fui morar no centro. 
 3. Eu  mato os bichinhos, mais eu  fico triste. 

    

O modo subjuntivo aparece neste estudo como índice inibidor da variável em 

estudo, uma vez que seu peso relativo é de .44.  

Ao se observar a relação entre o modo indicativo e o modo  subjuntivo, 

verifica-se que este desfavorece a aplicação do sujeito  pleno, enquanto aquele  é  

favorecedor. O infinitivo, pelo resultado apresentado, desfavorece, 

consideravelmente, a aplicação da variável analisada. 

   

Exemplos: 

1. Ela disse que se # tivesse feito a tarefa, teria tido uma  nota 
melhor. 
2. Se # ganhasse na loteria, eu ajudava primeiramente  minha mãe. 
3.  # Ao chegar em casa, fui logo falando para mulher que ela ia para 
o médico. 
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4.1.2.3 Tipo sintático de oração 

 

Este estudo analisou os tipos sintáticos de orações, distribuindo-os em três 

grupos: principal  ou absoluta, subordinada e outras. Terceiro grupo selecionado 

como relevante para a ocorrência da variável em estudo. 

Neste estudo foram consideradas subordinadas todas as orações 

substantivas, adjetivas e adverbiais que fossem iniciadas pela partícula que. No 

grupo “outras”  ficaram as demais iniciadas por diferentes conjunções ou locuções 

conjuntivas. 

   

Exemplos:  

1. # Pensava que # era um curso fácil. 
2. Eu  não vou dizer nem que # sou uma professora, atualmente, 
competente. Eu  pesquiso. # Vou à raiz das questões.  
3. Quando eu entro assim, eu começo a dar minha aula. 
4. Se eu tivesse condições pra isso era bom. 
5. Mesmo que eu chegasse atrasado, ele não dizia nada, pois já 
sabia que eu vinha da universidade.  

 

                       TABELA  4 

 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da comunidade de  

João Pessoa, conforme o Tipo sintático da oração.  

TIPO SINTÁTICO APLIC. / TOTAL         % P.RELATIVO 

 Outras   334 / 398  84 .73 

 Subordinadas   646 / 1017 64 .48 

  Principal  076 / 1528 70 .45 
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GRÁFICO 4 

  

Após a rodada, verificou-se  que o período subordinado   não favorece ao 

preenchimento (. 48). Isso ocorre, certamente,  pelo fato de estruturas subordinadas 

com sujeitos correferentes apresentarem   o segundo ou ambos os sujeitos nulos.  

A oração principal, em nossa pesquisa  origina - se das respostas dadas 

pelos falantes, tendendo, consideravelmente, a favorecer o apagamento do sujeito.  

As orações que compõem o grupo ‘outras’  apresentaram-se como  

favorecedoras (.74) à mudança ora estudada.  

 

Exemplos: 

1. # Foi muito árdua. 
2. # Lembro-me que # davam aula na UFPB. # Eram os mesmos 
professores do curso de Filosofia e Letras. 
3.Se eu num desse esse deslize também.  
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4.1.2.4  Tipo de referência do antecedente 

 

Conforme as hipóteses deste trabalho, achava-se que esta variante teria 

relevância sobre o fenômeno em  estudo.  

No entanto, pelo gráfico abaixo, percebe-se que o antecedente do sujeito 

pronominal não exerce nenhuma  influência sobre o fator em análise, uma vez que 

não foi selecionado pelo IVARB. Veja-se que do total de 2.943 dados computados, 

2.803 tem referência + arbitrária, e desses, 1.945 (69%) apresentam o 

preenchimento, enquanto 858  (31%), o apagamento do sujeito pronominal.  

   

Exemplo: 

1. É preciso que você seja uma pessoa conhecedora do fato  e 
assim você vai saber agir melhor.  

 

       TABELA 5  

 

Tipo de referência do antecedente 

 
 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da 
comunidade de João Pessoa, conforme o Tipo de 

referência do antecedente. 

Tipo de referência 
do antecedente 

APLIC. / TOTAL % 

+arbitrário (t) 1945 / 2803 69 
- arbitrário (s) 111 / 140 79 
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GRÁFICO 5 

 

 

Em relação ao sujeito–arbitrário, nesta pesquisa, constatou-se que somente 

foi usado o pronome você. 

 

Exemplos: 

1. Você tem sua visão mais ampla, mais longínqua das coisas. 
2. Quando eles querem eles fazem. 

 

 

4.1.3 Variáveis extralingüísticas     

 

 

4.1.3.1 Faixa etária 

 

Como foi visto no capítulo anterior, esta variável  é responsável   pelo 

diagnóstico do processo de  mudança por que passa uma forma lingüística. 
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Quarta variável selecionada pelo programa, verificou-se, conforme o resultado 

apresentado, que é     possível   se estar vivenciando um processo de mudança com 

vistas ao desaparecimento do sujeito nulo na fala da comunidade estudada.    

 

 

     TABELA 6 

  

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da comunidade  

de João Pessoa, conforme a Faixa etária. 

     FATORES APLIC / TOTAL % P.RELATIVO

15 a 25 anos         374 / 576      65       .45 

26 a 49 anos       729 / 1146       64       .44 

Mais de 50 anos       953/1221                78       .58 

   

GRÁFICO 6 
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Fator importante na implementação da mudança em foco, a variável faixa 

etária, nesta pesquisa, foi trabalhada com falantes  entre 15 a 50 anos.  

O resultado encontrado, neste estudo, mostra que os falantes com mais de 50 

anos favorecem o sujeito pleno (.58), enquanto  os jovens e os adultos inibem o 

fenômeno,  apresentando, na aplicação, pesos relativos aproximados de (.45) e 

(.44), respectivamente. 

Um possível prognóstico a partir do resultado é de que se pode estar    diante 

de um processo de mudança com vistas ao preenchimento  do  sujeito pronominal 

na fala da comunidade pessoense. 

 

   

4. 1.3.2 Anos de escolarização 

 

A ideia de que quanto mais escolarizado é o indivíduo, maior conscientização 

lingüística ele possui, não se enquadra no contexto deste fenômeno, uma vez que 

no caso  de presença e ausência do pronome sujeito não se têm  variantes sujeitas 

a estigma social.    

   

TABELA  7 

 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, na fala da Comunidade de  

João Pessoa, conforme os Anos de escolarização. 

Anos de escolarização APLIC. / TOTAL  % 

Universitário 1.015 / 1517  67 

Analfabeto 1.426 / 1.041 73 
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GRÁFICO 7 

 

 
Embora   não selecionada, sabe-se que a escolaridade é um fator que tem se 

apresentado como significativo nos fenômenos variacionistas. Com relação ao 

fenômeno aqui estudado, o resultado contrariou essa afirmativa, uma vez que foi  

verificado que esse fator  independe para o preenchimento ou não-preenchimento  

do sujeito pronominal na fala. Ambos os níveis de escolarização apresentam  um 

alto percentual de uso, 67% para os universitários e 73% para os analfabetos. 

 

 

4.2 VARIÁVEIS SELECIONADAS 

 

Neste trabalho, dentre as variáveis analisadas, o programa selecionou como 

relevantes ao processo de variação em estudo,  preenchimento  vs apagamento do 

sujeito pronominal na fala, as variáveis pessoa do discurso, tempo verbal, tipo 

sintático da oração e faixa etária. 
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Dentre elas, pode-se averiguar que a pessoa verbal demonstrou-se mais 

significativa no processo estudado, uma vez que das seis pessoas analisadas, 

quatro contribuem para a ocorrência do mesmo.  Em segundo, vem o tempo verbal 

uma vez que dos cinco tempos analisados, três são favorecedores. Nas duas outras  

variantes, um dos itens foi significativo dentre os três analisados. 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que se pode estar   diante de um 

processo de  mudança que vem favorecer o maior emprego  do sujeito pronominal 

pleno na fala pessoense. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS  

 

 

Partindo dos resultados encontrados no trabalho de Duarte “Evite Pronome” 

no Português Brasileiro (1995) será feito, neste capítulo, um estudo comparativo, 

entre os resultados encontrado  pela estudiosa citada na comunidade falante do Rio 

de Janeiro e os resultados, referentes ao dialeto falado em João Pessoa.    

Este estudo servirá para se  observar qual a relação que existe entre as duas 

comunidades lingüísticas no que se refere ao emprego do sujeito pronominal pleno 

na fala. A comparação será procedida a partir de cada variável, com elaboração de 

tabelas demonstrativas.   

 

 

5.1 PESSOA DO DISCURSO 

   

Observando a tabela a seguir, pode-se constatar o seguinte, com relação as 

pessoas do discurso: 

a) a primeira pessoa do singular, na fala de João Pessoa, 

aparece como favorecedora ao preenchimento do 

sujeito, enquanto que no Rio de Janeiro, é inibidora; 

b) a primeira pessoa do plural é favorecedora ao sujeito 

pleno em ambos os dialetos; 

c) ao usar a segunda pessoa do singular –você, o falante 

opta pelo preenchimento,  nas duas comunidades; 

d) as terceiras pessoas apresentam-se como mais 

inibidoras ao preenchimento na comunidade de João 

Pessoa do que na do Rio de Janeiro. 
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De um modo geral, observa-se que, apenas a primeira pessoa do singular 

diverge o resultado entre as duas comunidades: em João Pessoa é favorável ao 

fenômeno, no Rio de Janeiro é desfavorável. 

 

 

TABELA COMPARATIVA   8 

 

Probabilidade de preenchimento de sujeito , em dois dialetos  

brasileiros, conforme a Pessoa do discurso. 

PESSOA  JOÃO PESSOA RIO DE JANEIRO 

1ª pes.do sing. .57 .48 

1ª pes.plural .55 .68 

2ª pes.sing.-você .63 .69 

2ª pes.plural-tu .63 - 

3ª pes.sing. .33 .43 

3ª pes. Plural .21 .43 

 

GRÁFICO COMPARATIVO 8 
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5.2  TEMPO VERBAL 

 

Com referência aos tempos verbais, têm-se os seguintes resultados 

comparativos: 

 

a) ao utilizar o pretérito imperfeito o falante de João Pessoa 

opta pelo preenchimento e o falante do Rio de Janeiro, 

pelo apagamento do sujeito pronominal; 

b) o pretérito perfeito também aparece como favorecedor 

ao sujeito pleno na comunidade de João Pessoa e 

desfavorecedor na do Rio de Janeiro. 

c) o presente é favorável ao preenchimento em ambos os 

dialetos; 

d) os tempos do subjuntivo enquanto, na comunidade 

pessoense inibe o processo em estudo, no Rio de 

Janeiro, favorece. 

 

No que diz respeito  aos tempos verbais, caminha lado a lado, favorecendo o 

preenchimento do sujeito, nos dois dialetos, o presente. Os tempos do pretérito, por 

sua vez, divergem. 

O modo subjuntivo que no trabalho de Duarte favorece o sujeito pleno, pois 

em 6o aplicações de sujeito nulo, foi aplicado apenas 12 vezes, é neste estudo 

inibidor do processo (.44). 
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TABELA COMPARATIVA   9 

   

Probabilidade de preenchimento do sujeito, em dois dialetos 

brasileiros, conforme o Tempo verbal 

TEMPO JOÃO PESSOA RIO DE JANEIRO 

Pret.imperfeito .57 .49 

Pret.perfeito .52 .36 

Presente .51 .57 

Subjuntivo .44 .51 

Infinitivo .09 - 

 

GRÁFICO COMPARATIVO 9 

 

 

5.3  TIPO SINTÁTICO DA ORAÇÃO 

 

Dos tipos sintáticos analisados, apenas o grupo das orações principais ou 
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grupo das  outras, não poderão ser comparadas, uma vez que em seu trabalho, 

Duarte organizou-as da seguinte maneira: completiva, adjunta posposta, raiz 

posposta, raiz anteposta, adjunta anteposta e relativa. 

Observando-se o uso das orações principais ou absolutas verificou-se que 

prevalece na fala, o sujeito nulo, ratificando o resultado de Duarte ao analisar as 

orações independentes. 

    

           TABELA COMPARATIVA   10  

Probabilidade de preenchimento de sujeito, em dois dialetos 

brasileiros, conforme o Tipo sintático da oração. 

TIPO DE ORAÇÃO JOÃO PESSOA RIO DE JANEIRO 

Subordinada             .48            - 

Princ.ou Absoluta             .45            .42 

Outras             . 73              - 

 

 

GRÁFICO COMPARATIVO 10 
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5.4  FAIXA ETÁRIA 

 

Os fatores que formam a variável Faixa etária no corpus utilizado por este 

estudo, consideram jovem aqueles que têm entre 15 e 25 anos, adultos, entre 26 e 

49 anos, e mais velhos os que têm acima de 50 anos. Duarte trabalhou as faixas 

etárias que vão de 25 a 35 anos, 36 a 45 anos e mais de 46 anos. 

Considerando-se, pela ordem crescente, jovem, adulto e velho, os dados de 

Duarte,  percebe-se que há uma inversão nos resultados das duas comunidades 

lingüísticas. Enquanto no Rio de Janeiro, o mais velho apresenta-se como inibidor do 

preenchimento do sujeito pronominal na fala e os jovens e adultos favorecedores; na 

comunidade pessoense, o falante mais velho é o favorecedor ao fator em estudo – 

preenchimento do sujeito pronominal na fala – em oposição aos adultos e jovens  

que aparecem como os desfavorecedores ao processo.   

Com este resultado, verifica-se  diferenças entre os dois estudos quanto ao 

processo de mudança  que vem ocorrendo nas falas das comunidade pessoense e 

carioca.   

 

TABELA COMPARATIVA   11 

 

Probabilidade de preenchimento de sujeito, em dois dialetos 

brasileiros, conforme a Faixa etária 

FATORES JOÃO PESSOA RIO DE JANEIRO 

Jovem .45 .59 

Adulto .44 .54 

Velho .58 .38 
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GRÁFICO COMPARATIVO 11 

 

Em vista dos fatos apontados anteriormente, poder-se-ia alegar que à época 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A investigação do apagamento do sujeito pronominal na fala do pessoense, 

cuja hipótese é de que os fatores estudados  teriam relevância sobre a mudança em 

pauta,  ofereceu subsídios para descrever, de forma mais precisa, o comportamento 

do falante de João Pessoa no presente momento. Diante dos resultados 

encontrados, verifica-se que o antecedente do pronome sujeito e o nível de 

escolarização são irrelevantes em relação ao preenchimento ou não do sujeito 

pronominal na fala; e que as demais variantes são favorecedoras ao preenchimento. 

Ao iniciar uma seqüência discursiva, o falante pode optar por usar ou não o 

sujeito pronominal. Ao escolher uma pessoa verbal, observa-se que na fala da 

comunidade de João Pessoa há predominância do preenchimento quando ocorre a  

segunda pessoa indireta do singular – você, no momento em que se opta pelo 

preenchimento do  sujeito pronominal. A primeira pessoa, tanto do singular quanto 

do plural, também favorece ao fenômeno em análise.  Isso mostra que o processo 

em estudo, encontra-se num estágio de mudança avançado. 

Com respeito a segunda pessoa direta do singular, pode-se verificar sua 

pouca aplicação (vide tabela 1), sendo, pois, considerado  sem relevância para esta 

análise.  

A  terceira pessoa do plural  aparece como inibidora  do fenômeno em estudo. 

Dos tempos verbais analisados,  o que mais favorece ao processo em análise  

é o pretérito imperfeito do indicativo seguido do pretérito perfeito  e do presente. Já  
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os tempos do modo subjuntivo  favorecem, por sua vez ao sujeito pronominal nulo.  

A forma nominal infinitiva favorece  o sujeito nulo. 

Quanto ao  tipo sintático de oração, verifica-se que a variante em estudo não 

é favorecida quando o falante usa as orações subordinadas, principais e absolutas. 

Em contrapartida, ao empregar as orações que compõem o grupo “outras”  observa-

se que o mesmo opta pelo preenchimento do sujeito pronominal. 

Tendo como enfoque a faixa etária, constata-se a possibilidade  de se  estar 

diante de um processo em mudança mais avançada em relação aos falantes da 

região Sudeste, mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os 

resultados apontam o grupo dos mais velhos, como favorecedores ao preenchimento 

do sujeito pronominal, na fala, diminuindo gradativamente o uso entre os  grupos de 

menor idade. 

A partir dos resultados obtidos através das análises realizadas, verifica-se,  

que se pode estar diante de um processo  de mudança com vistas ao preenchimento 

do sujeito pronominal na fala.   Resta, portanto,  esperar que, somado a outros já 

existentes, este trabalho seja mais uma contribuição para os estudos de cunho 

variacionista, a fim de assim se poder traçar um perfil lingüístico do falante brasileiro, 

explicando-se a ocorrência de determinados  comportamentos frente a fenômenos 

os mais distintos. 
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