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CAPÍTULO VIII 

A VARIAÇÃO SOCIAL E O PARÂMETRO DO SUJEITO NULO 

José Carlos Assunção Novaes27 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-08 

 

RESUMO: 

Este artigo visa analisar a ocorrência do pronome sujeito, através de uma interpretação 

sobre a variação social e o parâmetro do sujeito nulo no português popular rural da Bahia. 

Para isso, foram observados os fatores extralinguísticos que condicionam a presença ou 

a ausência do sujeito pronominal, mostrando a importância dos fatores sociais no estudo 

da variação e da mudança linguística.  

PALAVRAS-CHAVE: Variação Social. Sujeito Nulo. Teoria de Princípios e 

Parâmetros. Mudança linguística. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to analyze the occurrence of the subject pronoun, through an 

interpretation of social variation and the null subject parameter in the popular rural 

Portuguese of Bahia. Therefore, the extralinguistic factors that affect the presence or 

absence of the pronominal subject were observed, showing the importance of social 

factors in the study of linguistic variation and change. 

KEYWORDS: Social variation. Null Subject. Theory of Principles and Parameters. 

Linguistic Change. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao analisarmos o uso de um determinado sistema linguístico, percebemos que 

todas as línguas são heterogêneas e isto se faz necessário para que elas possam cumprir o 

seu papel de instrumento de comunicação, sendo esse traço que deve ser sistematizado 

pelos estudos sociolinguísticos, cuja principal referência é o americano William Labov. 

Esse conceito de heterogeneidade da língua também é apresentado por Silva-Corvalán 

(1988), em oposição ao conceito de língua como sistema homogêneo e uniforme. Assim, 

 
27 Mestre em Letras pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e doutorando em Língua e Cultura do 

PPGLINC/UFBA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4519289105467081. E-mail: jcanovaes@gmail.com 
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na abordagem sociolinguística, em que é possível entender o desenvolvimento de uma 

mudança linguística no uso real na comunidade de fala em que ela ocorre, comprova-se 

que há uma relação entre a fala dos membros de uma comunidade e certos fatores sociais. 

Um dos fatores que é observado por vários autores e considerado de relevância 

em relação à seleção de uma variante em vez de outras é o sexo. Labov, por exemplo, 

comenta o fato de que as mulheres têm mais contato com os filhos nos primeiros anos de 

vida, por isso também influenciariam a criança no processo de aquisição da língua. Ele 

também constatou que as mulheres tendem a usar formas mais inovadoras, quando não 

estigmatizadas, do que os homens.  

Si es cierto que se da una influencia de los padres en el lenguaje 

temprano de los niños, la de las mujeres es aún mayor; ciertamente las 

mujeres hablan a los niños pequeños más que los hombres y tienen una 

influencia más directa durante los años en que los niños están formando 

reglas lingüísticas con más rapidez y eficacia28 (LABOV, 1983, p. 374). 

Sabemos que o fato linguístico é eminentemente social. É impossível conceber a 

existência da sociedade sem a existência da língua, que serve para transmissão de 

informações e estabelecimento de relações. E é através dessa troca de informações 

proporcionada pelo uso da língua que a sociedade evolui. A língua influencia o 

desenvolvimento da vida social, e a sociedade, por sua vez, contribui para as variações 

ocorridas na língua. Por isso não podemos conceber um estudo da língua sem que se 

observe o contexto sociocultural em que ela se encontra. A observação dos fenômenos 

sociais que interferem no uso da língua pelo falante é o objeto de estudo da 

sociolinguística. A sociolinguística entende que a variação existe e a língua é um sistema 

heterogêneo que está sempre em mudança.  

Em relação às mudanças que ocorrem na língua, um dos fenômenos mais 

discutidos atualmente diz respeito à Teoria de Princípios e Parâmetros, proposta por 

Chomsky, em 1981, quando se iniciou, nos estudos da Gramática Gerativa, uma fase 

marcada pela busca dos princípios universais das línguas humanas. Partiu-se, como 

afirma Duarte (1995), das variações intralinguísticas possíveis que são permitidas. Assim, 

 
28

 Se for certo que se dá uma influência dos pais na linguagem inicial das crianças, a das mulheres é ainda maior; 

certamente as mulheres falam às crianças pequenas mais que os homens e têm uma influência mais direta durante os 

anos em que as crianças estão formando regras linguísticas com mais rapidez e eficácia. (tradução nossa) 



 

 

 

 

 

96 

 

aos princípios universais da linguagem humana estariam associados parâmetros variáveis, 

ou seja, propriedades sintáticas que admitiriam duas possibilidades de manifestação. 

Dentro desse contexto, temos o parâmetro do sujeito nulo ou pro-drop. O português 

europeu, assim como o italiano e o espanhol, é uma língua pro-drop, permitindo o uso 

opcional do pronome sujeito. No entanto, o português brasileiro, está se tornando uma 

língua não-pro-drop.  

Neste trabalho mostraremos os resultados obtidos através de nossa análise de 

dados das variáveis sociais (sexo e faixa etária), através de amostras de um corpus do 

Português Popular Rural do Projeto Vertentes, cujos inquéritos foram gravados no 

povoado de Morrinhos, situado na zona rural do município de Poções, Bahia. Foi 

descartada em nossa análise a variável escolaridade, já que todos os informantes eram 

analfabetos ou semianalfabetos. Apresentamos uma síntese dos resultados obtidos em 

nossa análise e a interpretação final sobre a variação social e o parâmetro do sujeito nulo 

no português popular rural do Estado da Bahia. 

 

O SUJEITO NULO NA NORMA CULTA 

Duarte (1995) comenta que está ocorrendo uma mudança no português do Brasil, 

que estaria se modificando de uma marcação positiva para uma marcação negativa dentro 

do parâmetro pro-drop. Ela também afirma que um dos tópicos que mais tem gerado 

discussões e contribuições dentro do quadro dos estudos da teoria gerativa é a relação 

existente entre riqueza flexional dos paradigmas verbais de uma língua e a omissão do 

sujeito em sentenças finitas. No caso do português do Brasil, essa mudança, segundo 

Duarte (1995), coincide com a significativa redução nos paradigmas flexionais.  

A partir daí, Duarte (1995) vai falar sobre o parâmetro pro-drop proposto por 

Chomsky, em 1981, que foi o primeiro passo para explicar as diferenças entre línguas que 

apresentam ou não um sujeito nulo. Neste caso, a concordância – AGR29 – é o elemento 

principal para licenciar e permitir a recuperação do sujeito nulo em línguas com um 

sistema flexional rico, sendo citado o italiano como exemplo. Ela comenta também sobre 

 
29 AGR/Agr: abreviatura de agreement. É a forma inglesa para concordância; Agr é a indicação de número e pessoa. 
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o trabalho desenvolvido por Huang, em 1984, com o chinês, língua que, apesar de 

apresentar um paradigma verbal sem flexões, exibe o sujeito nulo. Logo a seguir à 

publicação desse trabalho, surgiu mais uma nova abordagem do parâmetro apresentado 

por Jaeggli e Safir no ano de 1987, como nos diz Duarte (1996), em que a principal 

condição para o licenciamento do sujeito nulo não estaria relacionada à riqueza do 

elemento AGR “mas à uniformidade morfológica dos paradigmas verbais de uma língua” 

(DUARTE, 1996 p. 108). Segundo esse estudo, para um paradigma ser considerado 

morfologicamente uniforme teria de estar constituído de formas derivadas (desinências 

de número, pessoa, tempo, modo, aspecto etc.) ou de formas não derivadas. O que 

identificaria o sujeito nulo, primeiramente, seria a presença de AGR, e, depois, a relação 

entre este e um elemento nominal em posição A ou A’ que comandaria o sujeito. No caso 

de paradigmas mistos, que apresentam formas complexas, morfologicamente falando, 

que sejam divisíveis em radical e afixo e, ao mesmo tempo, formas simples, o sujeito nulo 

não seria licenciado. De acordo com Duarte (1996), o trabalho de Roberts, em 1993, 

contribuiu e muito para a formulação do parâmetro. Esse trabalho apresenta o resultado 

de uma análise do francês antigo, que era uma língua de sujeito nulo.  

Partindo para uma análise do português do Brasil, Duarte (1996) afirma que os 

paradigmas flexionais estão passando por uma crescente simplificação: 

Como se vê, o português do Brasil evoluiu de um sistema com seis 

formas distintas, mais dois sincretismos – representados pela segunda 

pessoa indireta, que utiliza as formas verbais de terceira pessoa 

(Paradigma 1) – para um paradigma que apresenta quatro formas, 

graças à perda da segunda pessoa direta (Paradigma 2). Este paradigma, 

restrito hoje à língua escrita e à fala de uma geração situada numa faixa 

etária mais alta, coexiste com um terceiro, em que se vêem apenas três 

formas, em conseqüência da perda do pronome de primeira pessoa do 

plural nós, substituído na fala dos jovens e, cada vez mais, popular entre 

os falantes de faixas etárias mais altas, pela expressão a gente, que se 

combina com formas verbais de terceira pessoa do singular (paradigma 

3) (DUARTE, 1996, p. 110). 

Em sua pesquisa, Duarte (1996) analisou como variável a ocorrência do pronome 

pleno ou pro, cruzando com fatores morfossintáticos, como o traço sintático de número e 

pessoa em relação ao traço semântico designado (pessoa do discurso); o tempo e a forma 

verbal (simples ou composta); a presença de elementos antes do sujeito ou entre o sujeito 
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e o verbo; o tipo sintático da oração; a existência de correferência entre o sujeito da 

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

então, uma grande preferência pelo sujeito nulo nos três primeiros períodos examinados 

(de 1845 a 1918) iniciando uma queda significativa nos dois últimos períodos, o que vai 

resultar numa inversão de frequência de sujeitos nulos e plenos no texto de 1992. De 

acordo com Duarte (1996), durante os três primeiros períodos estudados, funciona o 

Paradigma 1, em vigor no português europeu, em que há, na língua coloquial, a opção 

pelo sujeito nulo com ocorrências superiores a 50% em todas as pessoas. Duarte já fizera 

essa observação em seu trabalho de 1991. Caiu o uso da 2ª pessoa direta, a partir dos 

outros três períodos seguintes. O sujeito nulo prevaleceu, no Paradigma 1, com as formas 

tu e vós, referindo-se a uma segunda pessoa direta, com uma morfologia própria e 

distintiva e as formas de tratamento que se referem a uma segunda pessoa indireta, que 

tomam emprestadas as formas verbais da 3ª pessoa. Duarte (1995) constatou que o índice 

referente à queda de sujeitos nulos foi de 69% em 1918 e de 25% em 1937, coincidindo 

com a perda da segunda pessoa direta.  

Essa curva descendente teria se iniciado em 1918 e só na segunda metade do 

século XX o uso do sujeito pleno de 1ª pessoa superou o do sujeito nulo, de acordo com 

o que afirma Duarte (1996). A 1ª pessoa, tanto no plural quanto no singular, manteve 

desinências exclusivas no Paradigma 2, o que não foi suficiente para que ocorresse o uso 

do sujeito nulo, corroborando a tese de Roberts, como cita Duarte (1996), em que quatro 

formas distintivas comprometem a riqueza funcional de um paradigma flexional. Apesar 

de uma ligeira queda na segunda metade do século XX, o sujeito nulo continua sendo a 

opção preferida, criando uma assimetria: de um lado, os sujeitos de 1ª e 2ª pessoas 

representados com mais frequência pelo pronome lexical e do outro, o sujeito de 3ª 

pessoa, que usufrui da opção permitida às línguas “pro-drop”. A possibilidade de sujeito 

nulo na 3ª pessoa, numa língua “pro-drop” está limitada a certas restrições. Duarte 

comenta sobre a atenção dispensada por Calabrese, em um trabalho de 1986 à 

complementaridade que existe entre o uso do pronome pleno e do pronome nulo da 3ª 

pessoa em italiano: 

Quando o referente é esperado, usa-se o pronome nulo; caso contrário, 

o pronome pleno. E o que faz um referente ser fortemente esperado é o 
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fato de ser ele o sujeito de uma predicação, termo o qual Calabrese 

prefere referir-se como TEMA, usando uma terminologia tradicional. 

Este é o referente disponível para um pronome nulo numa matriz ou 

numa subordinada a ele ligada. Só uma barreira entre o pronome e o 

TEMA rompe a necessária adjacência sintática, forçando o uso do 

pronome pleno. Embora sem o caráter obrigatório do italiano, isto é o 

que ocorre nos trechos analisados (DUARTE, 1996, p. 116-117). 

Duarte (1996) afirma que várias questões são levantadas em relação à aquisição e 

ao parâmetro pro-drop no português brasileiro. Ao considerar o corpus analisado em seu 

trabalho, ela observou que havia uma ocorrência expressiva de sujeitos nulos em 1845. 

Essa ocorrência vai cair e muito em 1992, o que indicaria uma tendência para a redução 

ainda maior de ocorrências de sujeito nulo no português do Brasil. Para Duarte (1996), o 

português do Brasil apresentava antes de 1937, características de língua pro-drop, mas a 

redução no quadro de desinências verbais alterou essa condição. Segundo ela, o que 

ocorreu no português do Brasil, aconteceu também em relação ao francês medieval. O 

português do Brasil estaria passando por uma fase de transição de língua pro-drop para 

língua não pro-drop, através da perda de sua riqueza funcional.  

 

O SUJEITO NULO NO PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO 

Aplicando a mesma metodologia utilizada por Duarte (1996), Lucchesi (2004) vai 

mostrar a questão referente à realização fonética do sujeito pronominal em comunidades 

rurais afro-brasileiras isoladas. Para isso aborda o enfoque do parâmetro do sujeito nulo, 

que se encontra na Teoria dos Princípios e Parâmetros da Gramática Gerativa. Baseando-

se nos estudos de Chomsky (1981 e 1986), Lucchesi (2004) explica como esse parâmetro 

se manifesta nas línguas humanas. Ele também aborda o comportamento das línguas 

formadas em situações de contato em relação a esse parâmetro da Gramática Universal. 

Para isso, utiliza-se da metodologia da sociolinguística variacionista, difundida por 

William Labov, ao colher amostras de fala vernácula em três comunidades rurais afro-

brasileiras isoladas do interior da Bahia: Helvécia, no litoral sul do estado; Cinzento, na 

região do semiárido; Barra e Bananal, comunidades do município de Rio de Contas, na 

Chapada Diamantina, verificando a realização ou não do sujeito pronominal de referência 

definida. Também ele comenta sobre as evidências de que Cinzento e as comunidades de 
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Rio de Contas tenham se originado de quilombos, local onde se agrupavam os escravos 

foragidos. 

Ao abordar o parâmetro do sujeito nulo, denominado parâmetro pro-drop, 

Lucchesi (2004) diz que, nessa teoria, Chomsky (1981 e 1986) afirmou que cada língua 

particular tem sub-especificada os princípios da Gramática Universal (GU), que se 

encontra na mente de todo ser humano. O fato de umas línguas usarem foneticamente, e 

outras não, o sujeito pronominal, dá início à proposição do parâmetro do sujeito nulo. O 

espanhol e o italiano, por exemplo, não realizam foneticamente o sujeito pronominal, 

enquanto o inglês e o francês possuem a obrigatoriedade da sua realização. O paradigma 

flexional de pessoa e número do verbo, nas línguas pro-drop, indica a referência do 

sujeito, o que favorece o sujeito nulo, uma categoria vazia pro. Sendo assim, a ausência 

de flexão verbal, onde não seria possível recuperar a referência do sujeito, torna a 

realização obrigatória do sujeito pronominal. A línguas se dividiram, segundo Lucchesi 

(2004), entre aquelas em que haveria a realização fonética obrigatória do sujeito e aquelas 

em que esse sujeito pronominal seria uma categoria vazia, ou pro-drop, que seria rica em 

flexão verbal de número e pessoa. 

Citando Kato (2002), Lucchesi (2004) comenta sobre os parâmetros da variação 

interlinguística na Gramática Universal que poderiam estar presentes [+ ou 1] ou ausentes 

[- ou Ø]. Então, teríamos os valores marcados que são fixados durante a aquisição da 

língua materna dependendo de estímulos-gatilho, e os valores não-marcados, sem a 

presença desses estímulos, os valores default, que já estariam previstos, sendo inatos ou 

bioprogramados na mente humana. Também ele cita Derek Bickerton (1981, 1984 e 

1988), para quem as línguas crioulas exibiram uma grande quantidade de valores default 

durante a fixação de seus parâmetros. Teríamos, então, segundo Lucchesi (2004), 

reforçada a hipótese de que o sujeito nulo, ou pro-drop, está diretamente relacionado a 

uma morfologia flexional de pessoa e número do verbo. Desse modo, é de se esperar que 

no Brasil encontramos uma diminuição na frequência dos sujeitos referenciais nulos, já 

que apresenta situações de contato entre línguas, num grau mais leve do que nas línguas 

crioulas de base lexical portuguesa na África. Citando Duarte (1993 e 1995), Lucchesi 
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(2004) comenta que a língua portuguesa no Brasil perdeu a característica de língua pro-

drop. 

Lucchesi (2004) insinua que parece existir um resultado semelhante em relação à 

marcação paramétrica gramatical entre a norma urbana culta e a fala das comunidades 

rurais afro-brasileiras isoladas, que teria sido afetada pelo contato entre línguas. Ele 

propõe, então, duas vertentes evolutivas do português brasileiro. Na norma culta, a 

ausência do sujeito pronominal nulo partiu de uma reorganização da estrutura linguística, 

originada pela substituição dos pronomes tu e nós por você e a gente, diretamente 

relacionada à queda da flexão de morfologia verbal de pessoa e número. Já na norma 

vernácula, seria um reflexo diretamente associado ao processo de transmissão linguística 

irregular, que atuou mais intensamente durante a formação do português popular do 

Brasil. Ele também lembra a proposição de Naro e Scherre (1993) sobre a chamada 

“confluência de motivos” para argumentar que é preciso verificar onde o 

desenvolvimento sociolinguístico foi afetado pelo contato entre línguas e onde isso 

ocorreu por pressões na estrutura do sistema linguístico. Lucchesi (2004) apresenta quatro 

variáveis explanatórias ao analisar a variação do sujeito pronominal nulo na fala de 

comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, como a pessoa do discurso, a marca de 

pessoa e número na forma verbal, o traço semântico animacidade do sujeito e o 

paralelismo formal. Ele afirma que o sujeito pronominal tem maior ocorrência na terceira 

pessoa, tendo, logo a seguir, a primeira pessoa. A segunda pessoa seria menos favorável 

ao sujeito nulo, já que não se observa, normalmente, uma correferência e não dispõe de 

morfemas flexionais específicos no português brasileiro. Quanto ao morfema flexional, o 

que mais favorece o sujeito pronominal nulo é o -mos da primeira pessoa do plural, sendo 

o mais saliente, de acordo com a proposição do princípio da saliência fônica de Naro e 

Lemle (1976), citado por Lucchesi (2004), ficando o morfema de terceira pessoa do plural 

e o –m final num nível intermediário. 

Referindo-se à variação no preenchimento do sujeito pronominal nas 

comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, Lucchesi (2004) afirma que, inicialmente, a 

hipótese seria que devido à grande erosão da morfologia flexional do verbo, no processo 

de formação dessas comunidades, foi reduzida em grande parte a possibilidade de sujeito 
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pronominal nulo. No entanto, a partir do século XX teria havido uma recomposição da 

morfologia flexional do verbo, favorecendo a implementação do sujeito nulo na 

gramática dessas comunidades. Os resultados das análises apresentadas por Lucchesi 

(2004) revelam uma semelhança entre essa variação nas comunidades rurais afro-

brasileiras isoladas e na variedade encontrada no português culto brasileiro, em que, tanto 

em um quanto em outro caso, a presença de um morfema flexional verbal favorece a 

ocorrência do sujeito nulo. Os padrões cultos do português brasileiro estariam, então, se 

aproximando, parametricamente da variedade vernácula, explicando as tendências 

diferenciadoras da mudança. O português popular do Brasil, por outro lado, estaria 

sofrendo um incremento do sujeito nulo. Desse modo, aponta-se para uma relação 

empírica entre a perda do sujeito nulo e a perda da morfologia flexional verbal. 

 

O PARÂMETRO DO SUJEITO NULO NO PORTUGUÊS RURAL DO ESTADO 

DA BAHIA 

Neste estudo variacionista, analisaremos somente os fatores extralinguísticos que 

condicionam a presença ou a ausência do sujeito pronominal no português popular rural 

do estado da Bahia. Para isso, utilizamos uma amostra do corpus do Português Rural do 

Projeto Vertentes, cujos inquéritos foram gravados no povoado de Morrinhos, situado na 

zona rural do município de Poções, na região Sudoeste do Estado da Bahia.  

Apesar da análise desse trabalho se ater somente aos fatores extralinguísticos, 

relacionados à variação social, não podemos deixar de citar aqui também os fatores 

linguísticos que constituem o encaixamento estrutural da realização do sujeito 

pronominal na comunidade de fala estudada, tais como: 

a) a pessoa do discurso: 

(01) Eu fui ne Sõ Paulo só... 

 

b) os morfemas de número e pessoa do verbo: 

(09) poque eles passam os medicamento tudo caro,  

 

c) o traço semântico [+/- humano]: 
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(10) ela foi lá em casa recramá com minha mãe  

 

d) o tipo de oração: 

(13) ele já tava com oito anos desempregado, e minha mãe era doente  

 

e) a menção anterior ao sujeito: 

(23) Agora eles lá fazia assim, eles levava, puxava daqui, era trinta dia de viagem.  

 

f) a localização em relação ao antecedente: 

 (31) ele ‘tá aproveitano pa vendê coisa, com a barraca.  

 

g) a topicalização do sujeito: 

(35) que eu, futebol, eu gostava demais.  

 

Em relação aos fatores extralinguísticos, analisamos a variável sexo e a variável 

faixa etária dos informantes, excluindo de nossas análises a variável escolaridade. Isso se 

explica porque todos os entrevistados eram analfabetos e semianalfabetos, o que não 

atribuiu uma significância a essa variável.  

Foi selecionada, então, uma amostra contendo 300 ocorrências de sujeitos 

pronominais realizados ou não, como exemplificado abaixo: 

 

(38) Eu entrei dento d’uma casa  

(40) criô porco e tudo  

 

A frequência geral de realização fonética do pronome sujeito corresponde a 56% 

do total de ocorrências, como se pode ver na Tabela 01, abaixo: 

 

Tabela 01 - Frequência geral da realização do sujeito pronominal na fala popular do povoado de Morrinhos 

FORMA Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA 

Pronome sujeito realizado 156/300 56% 

Sujeito nulo 144/300 44% 
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No Gráfico 01, a seguir, esses dados podem ser observados com maior clareza: 

 

 

Gráfico 01 - Frequência geral da realização do sujeito  

Pronominal na fala popular do povoado de Morrinhos 

 
 

Esses resultados se aproximam dos resultados de Duarte (1995) e Lucchesi 

(2004). Isso demonstra que, no que concerne à realização do sujeito pronominal, não há 

uma diferença significativa entre as diversas normas do PB, e até mesmo em relação à 

modalidade escrita da língua. Tanto nos estudos de Lucchesi (2004), no português afro-

brasileiro, quanto no de Duarte (1995), no português culto, quanto na amostra selecionada 

do corpus do português rural do Projeto Vertentes, pudemos verificar que há uma maior 

ocorrência do pronome pleno do que do sujeito nulo no português brasileiro. 

Também foram analisadas as variáveis linguísticas explanatórias, cujos resultados 

veremos a seguir. 

 

 VARIÁVEIS SOCIAIS 

Um dos pontos principais da Sociolinguística é a utilização de fatores não-

linguísticos ou extralinguísticos, ao analisar a variação linguística e as mudanças que 

podem vir a ocorrer. Como afirma Silva-Corvalán (1988): “La lengua es una forma de 

conducta social; como tal, creada y moldeada por seres humanos”30. (Silva-Corvalán, 

 
30 A língua é uma forma de conduta social; como tal, criada e moldada por seres humanos. (tradução nossa) 

Ocorrência do Pronome Sujeito

Pronome sujeito
realizado 56%

Sujeito nulo 44%
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1988, p. 68) Para observar a relação da língua com a sociedade, buscamos verificar a 

influência na realização ou não do sujeito pronominal das seguintes variáveis sociais: 

sexo e idade dos informantes e nível de escolaridade. O grau de escolaridade não foi uma 

variável considerada significativa em nossos estudos, já que os informantes eram 

indivíduos analfabetos e semianalfabetos. Desse modo, essa variável não constituiu uma 

diferença importante em relação aos diferentes níveis de escolaridade.  

Em relação às variáveis sociais, pode-se perceber que não houve uma diferença 

significativa entre os fatores utilizados para a análise dessas variáveis. O resultado, 

veremos abaixo nas tabelas 02 e 03. Para isso, as variáveis sociais consideradas foram as 

seguintes: sexo e idade dos informantes. 

 

SEXO 

 Os estudos sociolinguísticos sempre apontaram diferenças linguísticas entre 

homens e mulheres. Os papéis que os homens e as mulheres exercem na sociedade em 

que vivem devem ser considerados. Os estudos sociolinguísticos que incluem essa 

variável apontam as mulheres como sendo as que se utilizam formas mais prestigiadas e 

os homens de sua classe e idade, as formas não-padrão. 

Labov (1983), ao comentar o papel das mulheres na mudança linguística, cita um 

trabalho de Gauchat (1905) em que a existência da mudança em curso se deve em grande 

parte ao papel das mulheres, já que elas se utilizam mais das novas formas do que os 

homens. Gauchat cita exemplos da história da França, em que as mulheres de Paris eram 

responsáveis como iniciadoras da mudança linguística. Um comportamento semelhante 

encontrou Labov (1983) ao analisar a evolução do inglês de Nova York. Ele observou 

que as mulheres estão uma geração adiante dos homens em relação às mudanças 

verificadas nesses estudos. O mesmo encontrou em seus trabalhos sobre Detroit e 

Chicago, em que as mulheres encabeçavam as mudanças linguísticas. Mas nem sempre 

isso acontece, como no caso do estudo de Labov em Martha’s Vineyard, em que as 

mudanças se davam principalmente nos falantes do sexo masculino. Chambers e Trudgill 

(1994) também afirmam que, ao analisarem as pontuações por sexo dos falantes, numa 



 

 

 

 

 

106 

 

entrevista sobre o francês de Montreal, observou-se que os homens usavam muito mais 

que as mulheres a variante de menor prestígio social. 

Buscando verificar resultados que comprovassem essas afirmações sobre a 

variável sexo, foram utilizados os seguintes fatores: 

a) masculino; 

b) feminino. 

Os resultados podem ser observados na Tabela 02, onde os falantes do sexo 

masculino apresentaram 58% de ocorrências, enquanto os falantes do sexo feminino 

apresentaram 53% de ocorrências. Percebemos, desse modo, que os falantes do sexo 

masculino tendem a uma maior realização do sujeito pronominal.  

 
Tabela 02 - Realização do sujeito pronominal na fala popular do povoado de Morrinhos, segundo a variável 

sexo 

SEXO Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA 

Masculino 87/150 58% 

Feminino 79/150 53% 

TOTAL 166/300 56% 

 

Através do Gráfico 02, abaixo, é possível visualizar melhor esses dados: 

 

 

Gráfico 02 - Realização do sujeito pronominal na fala popular 

do povoado de Morrinhos, segundo a variável sexo 
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Já nos estudos de Duarte (1995), os falantes do sexo masculino são os que mais 

utilizam o sujeito nulo. Em sua pesquisa encontramos 34% de ocorrências e peso relativo 

de .55 para o sexo masculino e 25% de ocorrências e .46 de peso relativo para o sexo 

feminino. Isso se mantém em seus estudos, embora, às vezes, se apresente menos 

acentuado em todos os grupos. Duarte (1995) cita a afirmação de Pontes (1992) de que 

há uma tendência para que as mulheres liderem um processo de mudança em relação às 

formas prestigiadas, mantendo-se mais conservadoras em relação às formas de menor 

prestígio. No entanto, em relação à presença ou ausência do pronome, não encontramos 

nenhuma variante estigmatizada socialmente. De qualquer forma, as mulheres aparecem 

liderando o processo de mudança. O que não ocorre em nossos estudos, em que os homens 

tendem a utilizar mais o sujeito pronominal pleno, enquanto as mulheres, o sujeito nulo. 

Os nossos resultados revelam uma diferença entre um fator e outro, pois indicam que os 

homens são responsáveis por esse processo de mudança para a perda de características 

pro-drop da língua portuguesa no Brasil. Isso, talvez, se deva ao fato de as mulheres 

estarem mais ligadas ao ambiente doméstico e à comunidade em que vivem, 

demonstrando certa reserva ao meio exterior. Por outro lado, os homens se deslocam para 

realizar trabalhos temporários ou mesmo em busca de empregos em outros centros 

urbanos, tendo assim uma maior mobilidade do que os falantes do sexo feminino. Eles 

mantêm contatos com outros grupos, se adaptando a novas situações, o que faz com que 

haja uma tendência à aquisição da norma linguística de outros grupos pelos falantes desse 

sexo.  

 A próxima variável social analisada é a faixa etária dos falantes. Os resultados 

dos dados obtidos estão expostos a seguir. 

 

FAIXA ETÁRIA 

 Ao analisarmos a variável faixa etária, distribuímos os falantes em três faixas: 

a) faixa I – 25 a 35 anos; 

b) faixa II – 45 a 55; 

c) faixa III – < 65 

. 
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Observou-se que os jovens estão fazendo mais uso do sujeito pronominal, seguido 

pelos mais velhos, enquanto a faixa etária intermediária demonstrou uma neutralidade em 

relação a essa variável, apresentando 51% de ocorrências. A faixa etária I apresentou 59% 

de ocorrências, enquanto na faixa etária III tivemos 56% de ocorrências. Já a faixa etária 

II apresentou 51% de ocorrências. A Tabela 03, a seguir, apresenta esses resultados: 

 

Tabela 03 - Realização do sujeito pronominal na fala popular do povoado de Morrinhos, segundo a variável 

faixa etária 

FAIXA ETÁRIA Nº DE OC. / TOTAL FREQUÊNCIA 

Faixa I 59/100 59% 

Faixa II 51/100 51% 

Faixa III 56/100 56% 

TOTAL 166/300 56% 

 

Através do Gráfico 03, mostrado abaixo, é possível observar essa configuração no 

uso do sujeito nulo pelos mais jovens (faixa etária I): 

 
 

Gráfico 03 - Realização do sujeito pronominal na fala popular 

do povoado de Morrinhos, segundo a variável faixa etária 

 

 

Duarte (1995), ao estudar a realização do sujeito pronominal na fala culta, 

encontrou uma maior ocorrência do sujeito nulo na fala dos falantes da faixa III (mais de 

46 anos), 39% e peso relativo de .62. Os falantes da faixa II (36 a 45 anos) apresentaram 

27% de ocorrências e peso relativo de .46. Já os falantes da faixa I (25 a 35 anos) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Faixa Etária I Faixa Etária II Faixa Etária
III

Pronome sujeito
realizado

Sujeito nulo



 

 

 

 

 

109 

 

apresentaram 22% de ocorrências e peso relativo de .41. Esses resultados indicavam que 

estava havendo uma mudança em curso em relação à realização do sujeito pronominal, 

de acordo com os estudos realizados por Duarte (1995). Já em nosso trabalho, não fica 

claro configurada uma mudança, já que encontramos uma tendência para que os mais 

jovens e os mais velhos utilizem o sujeito pronominal pleno, 59% e 56%, 

respectivamente, enquanto a faixa etária intermediária mantém uma frequência de 51%, 

que são resultados muito próximos, não se chegando a um resultado conclusivo. 

 

AS VARIÁVEIS SOCIAIS E O PARÂMETRO DO SUJEITO NULO 

 Ao observar os resultados acima, percebemos que as variáveis sociais têm 

significância em relação à realização do sujeito nulo no português rural do Brasil. Uma 

das variáveis sociais analisadas foi o sexo dos informantes. Os resultados dessa variável 

demonstraram que os falantes do sexo masculino tendem a uma maior realização do 

sujeito pronominal pleno, apresentando uma frequência de 58%, enquanto os falantes do 

sexo feminino apresentaram 53%. Isso nos mostra que, neste caso, o homem seria um dos 

principais responsáveis por essa mudança do parâmetro pro-drop no português popular 

rural do Brasil.  

Ao analisarmos a variável faixa etária, percebemos que os mais jovens se utilizam 

mais do sujeito pronominal, seguido pelos mais velhos, denotando uma variação estável, 

já que a faixa intermediária (faixa II) faz uma maior utilização do sujeito nulo. Isso se 

pode perceber, observando a frequência das faixas etárias dos falantes. A faixa etária I 

(25 a 35 anos) apresentou uma frequência de 59%, enquanto a faixa etária II (45 a 55 

anos) apresentou 51% e a faixa etária III (acima de 65 anos), 53%. Esse resultado 

demonstra uma variação estável em relação à característica de língua pro-drop do 

português brasileiro. 

Esses resultados nos levaram a concluir que os fatores falantes do sexo masculino 

e mais jovem têm mais significância na realização do sujeito pronominal. Já os falantes 

do sexo feminino e da faixa etária intermediária contribuem para uma maior utilização do 

sujeito nulo.  
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 Isso nos leva a concluir que o português do Brasil, tanto em sua norma culta 

(DUARTE, 1985), quanto na popular, analisada em nossos estudos, está se afastando do 

grupo de línguas consideradas pro-drop. Isso pode ser observado ao analisarmos os 

resultados da variável faixa etária, em que o processo de mudança é observado, já que os 

mais jovens (faixa etária I) são os que mais realizam o sujeito pronominal pleno. Apesar 

de ainda conviver com um sistema em que ainda se refletem as características pro-drop, 

o PB apresenta um sistema em desenvolvimento em que, como afirma Duarte (1995), a 

perda da “riqueza funcional” já não permite mais a identificação como uma língua com 

características pro. 

 

CONCLUSÃO 

 O estudo das variações linguísticas enriqueceu-se com a utilização da metodologia 

da sociolinguística quantitativa laboviana. Hoje, sabemos que, além da variação 

linguística, temos também a variação social (sexo, idade, nível de escolaridade). Desse 

modo, podemos perceber que a língua é heterogênea, já que é utilizada de maneira 

diferente entre os falantes e que sempre se modifica. A língua usada no Brasil, por 

exemplo, apesar de originária de Portugal, não pode ser considerada a mesma daquele 

país. Falamos e utilizamos a língua portuguesa, mas podemos constatar que há 

diferenciações entre o que é falado aqui no Brasil e o que é falado em Portugal, ou em 

qualquer outro país por ele colonizado, já que a língua não é estática, ela é dinâmica. 

Nesse panorama, podemos afirmar que a língua portuguesa, como é realmente falada no 

Brasil, está perdendo algumas das características da variedade falada em Portugal, como 

a de língua pro-drop, em que é opcional o uso do sujeito pronominal. Isso foi percebido 

também nos estudos de Duarte (1995), sobre o sujeito nulo no português culto, e Lucchesi 

(2004), sobre o sujeito nulo no português afro-brasileiro. 

 O estudo dos princípios e parâmetros, e mais especificamente do parâmetro do 

sujeito nulo, vem nos mostrar o processo pelo qual a língua portuguesa no Brasil passou 

e vem passando. Nesse sentido podemos verificar que o português do Brasil possui 

características próprias que o distinguem do português europeu. Diante de todas essas 

questões, buscamos em nosso trabalho examinar o português do Brasil à luz do parâmetro 
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do sujeito nulo. Para isso, utilizamos uma amostra sincrônica da língua oral produzida 

por indivíduos analfabetos ou semianalfabetos, residentes no interior do estado da Bahia. 

Os resultados de nossa análise variacionista nos permitem concluir que o português 

brasileiro está perdendo as características de uma língua de sujeito nulo ou pro-drop. Do 

total de 300 ocorrências computadas, 156 (ou seja, 56% do total) apresentam o sujeito 

pronominal pleno, enquanto 144 (44%), o sujeito nulo. Mesmo não sendo um percentual 

muito significativo, sabemos que um processo de mudança não acontece rapidamente e 

nem é uniforme. No entanto, vem confirmar que existe uma maior ocorrência do pronome 

pleno do que do sujeito nulo no português popular do Brasil, mesmo não se configurando 

como mudança concluída, já que convivem as características pro-drop e um sistema em 

que a redução do paradigma flexional não permite mais a identificação de pro. 

 No que concerne a caracterização do processo variável em termos da dicotomia 

variação estável e mudança em curso, as variáveis sociais apresentarem resultados 

significativos em nosso estudo sobre o parâmetro do sujeito nulo no português popular 

do interior do Brasil. Os falantes do sexo masculino se utilizam mais do pronome sujeito, 

enquanto os falantes do sexo feminino se utilizam mais do sujeito nulo. A faixa etária foi 

uma variável social importante, pois nos permitiu perceber que há uma variação estável 

no português popular rural da Bahia, já que os mais jovens e os mais velhos são os que 

mais se utilizam do sujeito pronominal, enquanto os falantes da faixa intermediária (faixa 

II) mantém uma neutralidade em relação ao uso do pronome sujeito. 

 Isso nos leva a concluir que o português popular do Brasil está se afastando da 

propriedade pro-drop, que caracteriza línguas como o português europeu, o italiano e o 

espanhol. No entanto, os resultados dessa análise sugerem o aprofundamento dessa 

discussão a respeito do Parâmetro do Sujeito Nulo, que tem se revelado um assunto de 

grande relevância para se compreender as mudanças ocorridas no português brasileiro, 

tendo como base a língua vernácula falada pelo povo brasileiro. Com os dados aqui 

sistematizados a partir de uma amostra de fala do português popular rural do Estado da 

Bahia, esperamos poder contribuir com futuras reflexões sobre o tema. 
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