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0. Introdu ção . 
 O Português, tanto na su a modalidade oral quanto na es crita, tem sido 
classi ficado co mo uma língua pro-drop, uma vez que seu sistema v erbal possibilita ao 
falante optar livremente pelo preen chi mento ou não do SN -sujeito. A exceção, em 
princípio, est aria condicionada às 1a. e 3a. p essoas v erbais , dada a iso morfia flexion al 
dessas pessoas; o fal ante, então, seria pressionado cont extualmente a utilizar-se do 
preen chi mento do SN-suj eito, a fim de evitar ambigüidade em su a produ ção 
comunicativa. Ap esar desse risco, intuitivamente se sabe que o falante, mes mo nessas 
duas pessoas verbais, o ra preen che a posição do sujeito , ora não a p reen che, do que 
decorre u ma questão rel evante para a So ciolingüística (cf. Duarte 1993, Rodrigues 
1989). 
 Neste trabalho temos por objetivo o lev antamento de fato res internos 
(lingüísticos) e externos (discursivos) para o preenchi mento do SN sujeito especí fico de 
pri meira pesso a. Não pretend emos , neste momento da pesquisa, discutir a questão 
teórica qu e, s em dúvida, está i mplicad a no tema em paut a. Trata-se d e u m estudo a 
partir de entrevistas realizadas com informantes n ão es colarizados, qu ando se p rocurou 
observar o uso  do p reenchi mento do  sujeito na fala in fo rmal e n ão normalizad a. 
 
1. Fundamentação  teóri ca. 
 A perman ência do princípio “ Evite Pronome” tem sido questionada quando se 
observam os dados do Português praticado, hoje, no Brasil. Partindo do estudo de dados 
da modalidad e oral, Du arte (1996: 91) con firma a tendên cia para o preenchimento da 
posição de sujeito. O mes mo resultado foi veri ficado por Paredes Silva (1998: 35) na 
escrita in formal. Tais afirmaçõ es são o resultado da observação de corpora constituídos:  
a) no caso da pri meira autora, por gravaçõ es feitas co m in formantes es colarizados, cujas 
idades variav am ente 25 a 74 anos; b) no caso da segunda autora, por s etenta cartas 
pessoais escritas por in formantes cuj as idad es variavam ente 17 e 35 anos. Salient e-se 
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que, nos dois trab alhos, os informant es possuíam grau de escolarização de, no míni mo, 
dez anos de estudos  regulares , ou  seja, estavam acima da média d e escolaridade 
brasileira constatad a p elo IBGE 1. 
 A nossa contribuição reside no fato de que o nosso corpus foi constituído a 
partir da fala informal de entrevistados não-es colarizados (no máxi mo u m ano de estudo 
informal ), buscando verifi car se as tend ências assinal adas pelas autoras se con firmam 
ou não. E mbo ra Du arte privilegie o enfoque gerativista e Pared es Silva, o funcionalista, 
salientamos que o  nosso trabalho n ão v ersará sob re questões t eóricas de u ma ou  outra 
tendência, mas sim na análise vari acionista p ertinente aos fatos lingüísticos 
apres entados efetivament e no nosso corpus — no caso, o uso  do prono me de p rimeira 
pessoa n a posição d e sujeito. 
 
2. Metodologia. 

Para a obtenção de dados sobre a fala popular de falantes não escolarizados em 
São Paulo , foram grav adas  sete entrevistas de 30 a 45 minutos d e convers ação. Cinco 
informantes eram morado res d a fav ela do  Heliópolis – u ma das maiores favelas da 
cidade d e São Paulo -, e dois eram moradores da Vila Nova Curu çá, subdistrito de São 
Miguel Paulista. U m deles era minei ro e os outros proveni entes de est ados do Nordeste 
brasileiro. 

Os três docu mentadores participaram em conjunto d as gravações. Dentre os 
problemas en contrados durante a realização das entrevistas, podemos citar: os ruídos 
ext ernos, gravações em lo cais não conven cionais (jardi m, salas de casas muito pequenas 
e co m pou ca circulação de ar, etc.) . A cad a entrevista várias estrat égias foram utilizadas 
para que os  discursos fluíssem de maneira clara e, prin cipal mente, descontraída. Os 
temas utilizados para as perguntas girav am em torno d e seu dia-a-dia, lemb ranças sobre 
sua cidade de origem, a mudança para São Paulo, família, trabalho. Fi cavam pouco à 
vontade quando o assunto girava em torno d a violência, o que co m certeza envolvia 
outros moradores d a favela, inclusive traficantes e/ou suspeitos dos mais diversos tipos 
de cri mes . Esquivavam-se sempre, talv ez t emendo algu ma repres ália. Nas gravações 
deixavam claro  que não  viam n ada ou sabiam de nada que acontecia ali.  

Tendo em vista minimi zar o impacto do ‘parado xo do observador’ buscamos a 
estratégia de conduzir a convers a para a es fera pessoal, o que levou a maior 
descontração n as narrativas e, conseqü entemente, a longos períodos de fala por p arte 
dos informant es. Por vezes contamos, nós também, fatos de nossas próprias vidas ou 
situações semelhantes às deles, vividas por familiares ou amigos pró ximos , a fim de 
ganharmos a con fian ça do entrevistado; isso possibilitou a expans ão do  foco 
convers acional e evitou as queb ras e as  trocas rápidas de turnos. As entrevistas foram, 
então, transcritas t endo por base as normas de transcrição utilizadas no Proj eto 
Filologia Bandeirante, tal  como apresentado  por Ferreira Netto e Rodrigues  (2000 ). 
 
3. Preenchimento do SN sujeito na P1. 

                                                 
1 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domi cílios 2001 (www .ibge.gov .br) 
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Deli mitada a observação do fenômeno (preen chi mento do SN sujeito) apenas 

na P1, levantamos algu mas hipóteses que poderiam responder à questão acima, qu ais 
sejam: 
a) A mbigüidade morfológica - O falante opta p elo preenchi mento do SN -sujeito 
quando, morfológica e contextual mente, a co mpreensão da informação  poderia ser 
prejudicad a. Ess e fenô meno é v eri ficado em enunciados em que, al ém d e as flexões 
verbais de P1 e P3 serem idênticas, mais de u m referente poderia concorrer à posição de 
SN-sujeito, conforme os exemplos ab aixo: 
 

(1)  É::. Aí::/ e só sai memo os pessoal que é do interiô, qu e eu morava 
no interiô. 

 
(2)  Às veiz o meu pai fala assi m: prá g ente fazia/ éh:: falava assi m:: 'A  

gente vai prá fêra, né? (...) Aí eu dizia' Ah::, dexa eu í na fêra 
tamém(...)  Não, eu falav a isso. ( ...) 

 
No primeiro exemplo, a in formante estava discorrendo sobre o fato de apenas 

"os pessoal do interiô " ter o hábito de sair. Logo d epois, a informant e faz u m 
esclareci mento sobre si mesma, utilizando o verbo "morava", que, se não fosse o uso 
explícito do prono me "eu ", poderia também s er interpret ável  co mo "os pessoal do 
interiô mo rav a". E mbora haja a marca de plural no determin ante "os ", sabe-se que no 
Português oral popular tem havido a tendência p ara a neutralização do mo rfema / m/, 
especi fi co da P6, o que explica a ambigüidad e lev antada por nós. Basta que se retire o 
prono me "eu " do  frag mento aci ma, p ara que se verifiqu e a presença da ambigüidade. 

No segundo exemplo , a info rmante-1 estav a relatando duas falas: a do seu pai e a 
sua própria fala. Nesse momento, esses dois referent es enunciativos viabilizam as 
seguintes interpret açõ es: a) "N ão, meu pai falav a" , e b) "Não, eu falav a" . Dev e-se 
atentar para o fato de qu e "falar", ness e contexto, não é usado para introduzir u m 
discurso rel atado, mas si m para confi rmar aos interlocutores qu e a in fo rmante tinha 
corag em de p ronunciar o cont eúdo referido no discurso, já relatado. Não s e trata, pois, 
de u m legíti mo verbo "di cendi ", o qual também "pressiona" o preenchimento do SN-
sujeito de P1, como s e v erá mais abai xo. 

Deve ficar claro que, nos exemplos aci ma, não se trata apen as do fato de o verbo 
em P1 possuir as  mes mas  desinên cias v erbais qu e a P3, no p retérito i mperfeito. Al ém 
desse aspecto  gramati cal, um outro – discursivo -  deve co -ocorrer: dois ou mais 
referent es,  p resent es nos enun ciados ant eriores e, por isso, l atentes na consciência dos 
interlocutores, poderiam o cupar a posição  do SN-sujeito.  
 
b) efeito “pergunta-resposta”2 - O falant e opta pelo preenchi mento do SN-suj eito 
quando seu interlocutor, em interrogativas, di rige-se a ele por meio do prono me dêitico   
(você/ s enhor/ senhora).  

                                                 
2 Con ferir  “efeito=gatilho” in Pared es Silva 1998 
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Trata-s e, n esse caso, de enun ciados interrogativos (diretos ou indiretos) em qu e, 

ao interlocutor, circunscrito lingüisticamente nel es, é destinad a uma pergunt a de âmbito 
pessoal, confo rme s e d epreende abaixo: 
 

(3) [doc] Cê v eio d e lá:: cê tinha qu anto tempo? Quantos anos? 
      [inf] Ah::, eu j á tav a o que/ já tinha cas ado. Já éh:: já tem seis ano  

que eu  tô aqui. 
 
(4) [doc] Cê v eio como  de lá, cê falô? 
      [inf] Eu chegu ei aqui dia qua/   dezessete de/ dia quatorze de jan ero  

de novent a e seis. 
 
(5) [doc] A s enhora v eio pra cá tinha quantos  anos? 
      [inf]Eu tinha dezesseis  anos. 
 
(6) [doc] Mas você tem vont ade de i r para a escol a, alguma coisa assim? 
      [inf] Ah, vont ade eu  tenho, né? 

 
 Pelos exemplos aci ma, percebe-se o seguinte esquema: o(a) docu mentador(a) 
lança uma pergunta para o (a) in formante, utilizando-s e do pronome de tratamento 
'você/senhor', qu e, além de s elecionar o falante p ara o pró ximo turno,  estabelece 
condições lingüístico-discursivas para que o "próxi mo-falante-selecionado " possa se 
estabelecer lingüisticamente co mo 'eu' em seu enunciado-resposta.  
 Ressalte-se que essa estrutura seqüen cial (pergunt a-resposta) tem sido estudada 
pelos analistas da conversação , que a ch amam 'par adj acente' e para quem tal estrutura 
funciona como u m dos el ementos coesivos da linguagem oral . Nesse s entido, é possível 
que a manutenção do prono me exo fó rico contribu a, de algu ma forma, para fortalecer os 
vínculos coesivos entre a pergunta e a resposta do  par. 
 
 
c) Sin alização do discurso  auto-relatado de P1 - O fal ante tende a preencher o SN-
sujeito quando, em seu  próprio discurso , se utiliza d e um verbo d e elocução, a fim de 
parafras ear su a própria fala ocorrid a pri mariamente nu m momento anterior ao do rel ato 
(discurso direto).  
 

(7) (...) Aí eu dizi a 'Ah:: dexa eu í na fêra, t amb ém? Que:: você vai prá 
fêra, eu vô  ficá em casa cun zinhando fejão . 

 
(8) ( ...) , daí  eu falei assim 'Ah::, tá bom, eu vô'. 
 
(9) Ah, cada/ uns n egão  assi m (  ) eu digo 'Tô  ferrado.' 
 
(10) Eu falei: “ Ué, a vida. (Fazê o qu ê?) É bem-vindo.” 

 
Observe-se que, nos exemplos acima, os info rmantes , antes de parafras earem a 

fala de seus interlocutores , utilizam-se de um verbo dicendi antecedido pelo prono me de 
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pri meira pesso a, embo ra o v erbo possua uma marca especí fica de número e pessoa. Os 
verbos, em geral no pretérito perfeito do indicativo e no presente do indicativo, parecem 
cump rir a fun ção de d elimitar a fal a do locutor rel atante, di ferindo-a da fala do locutor-
relatado . Ness e sentido, a p ermanência do SN-sujeito, total mente dispensável por causa 
das flexõ es verbais esp ecí ficas de P1, parece cu mprir a mesma função discursiva, qu al 
seja: indicar que o "eu " é exofó rico, remetendo, portanto, ao enunciado r do discurso , e 
diferindo-o das demais pessoas enunciad as na frase em questão. Os principais verbos 
detectados nos corpora foram: dizer (no pret érito perfeito e no presente do indicativo) e 
o verbo falar (em ambos os  tempos verbais j á men cionados) 
 
d)  Marcador t emporal do  verbo  esp ecí fico  da P1 - O  fal ante tend e a preen cher o SN-
sujeito quando explicita, po r meio d e elementos lingüísticos, u ma idéia de tempo p ara 
enquadrar temporal mente a ação  expressa pela P1. Ex: 
 

(11) ( ...) Poque:: éh:: quando eu vi m prá cá:: , desd’a pri mera v eiz  faiz 
muito tempo, né? (...) 

 
(12) ( ...) E ago:ra, éh: ahn::, antes d’eu começa a trabaiá na otra firma, 

eu quase vô  ( ..) 
 
(13) Sempre que eu tive aqui é, agora, quando eu vi m pra cá foi bom 

também. (...) 
 
(14) Quando eu entrei  aqui, au  / nem fav ela aqui num tinh a, (...) 

 
 E m g eral , o item lexical mais utilizado pelos in fo rmantes foi ‘quando’, 
que era normalmente s eguido de preposição . A estrutura que caracteriza essas  
construções, de acordo co m os exemplos en contrados nos corpora, é a seguinte:  
marcado r temporal, seguido do pronome-sujeito e do v erbo fl exionado n a P1. A  
hipótese levantada pelo grupo é a d e que a idéia d e tempo, em si, exerce pressão  
para o preenchi mento da P1, est eja el a intrínseca a u m item l exical, a um 
sintag ma ou mes mo a u ma oração. 
 
4. Considerações  finais . 

As pesquisas sobre a variação lingüística concernente à omissão  ou n ão do 
prono me na posição de sujeito têm, na sua grand e maioria, focalizado o uso do pronome 
de terceira pessoa, razão por qu e a ambigüidade morfológica tem sido citada co mo  u m 
dos fatores discursivos que levaria à explicitação  dess e pronome. 
 A escolha do prono me de primeira pessoa foi resultado da seguinte indagação: 
que fatores, al ém da ambigüidade mo rfológica, contribuiriam p ara a manuten ção do 
prono me sujeito d e pri mei ra pessoa? 
 Os resultados iniciais desta pesquisa, de certa forma, confirmam que o PB 
estaria dei xando de ser u ma língua pro-drop (cf. Duarte 1993). Temos consciên cia, 
entretanto, que esta é u ma amostra e que a t abulação destes dados co m a utilização do 
programa Varbrul , aliado ao estudo comp arado dos resultados obtidos através da análise 
de outros corpora, é condição míni ma p ara a continuidade dos estudos. 
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 Não poderíamos dei xar de registrar que os corpora apresentam alguns 
exemplos no contraponto de nossas hipóteses (menos salientes e em menor quantidad e). 
Tais ocorrên cias serão objeto de análise numa segunda etapa deste trabalho, que deverá, 
ainda, discutir outros fatores que concorrem para o preenchi mento da P1, tais co mo: a) o 
caráter negativo do verbo e/ou do enunciado; b) aspecto verbal; c) relação entre o 
preen chi mento do sujeito e os campos semânticos dos verbos; d) relação com o foco 
discursivo; e) questões ideológicas contemporâneas (por exemplo , a necessidade de 
manter u ma identidad e individualizante no atual contexto d a globalização). 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir possíveis fatores (internos e externos) 
que pressionariam o preen chimento da posição de sujeito na P1. O corpus deste trabalho 
foi constituído de g rav açõ es da fala espontânea d e info rmantes  não-escolarizados . 
 
PALAVRAS-CHA VE: So ciolingüística; Português do  Brasil; Gramática do Português  
do Brasil 
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