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“De modo mais geral, não deixa de ser razoável presumir 
que a linguagem se pode aproximar de um sistema 
“perfeito” (...). Se essa intuição for acertada, faz sentido 
levá-la até aos seus limites para ver o que se pode 
descobrir sobre esta curiosa e cada vez mais misteriosa 
componente da mente humana.” 

(Noam Chomsky, 1999, p.504) 
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RESUMO 

Vilma Maria Reis Cavalcante 
Orientador: Prof. Dr. Celso Vieira Novaes 
 

Este estudo trata do sujeito nulo no português do Maranhão e tem por base as 
ideias contidas no Programa Minimalista chomyskiano (1999). A noção de sujeito nulo 
descrita neste estudo é considerada a evolução teórica da concepção de parâmetro que, 
inicialmente, se apresenta como conjunto de propriedades sintáticas, segundo Chomsky 
(1981) e Rizzi (1982), e, posteriormente, como traços morfológicos, segundo Chomsky 
(1999) e Haegeman & Guerón (1998). As duas concepções são apresentadas com base 
na descrição e comparação do inglês, língua sem sujeito nulo, ao italiano e ao português 
Europeu (doravante PE), línguas de sujeito nulo, e, posteriormente, ao sujeito nulo no 
português do Brasil (PB), para o qual apresentaremos um conjunto de explicações 
retiradas de três estudos: Figueiredo (1996), Duarte (1995), Novaes (1996). Os dados do 
português do Maranhão foram retirados de 10 entrevistas com indivíduos ludovicenses, 
com nível superior, divididas em dois grupos etários, o primeiro entre 20 e 25 anos e o 
segundo entre 60 e 65 anos. Desse corpus, foram retirados 1.112 dados de sujeitos, dos 
quais 819 são de sujeitos plenos e 293 de sujeitos nulos. Para capturar a natureza do 
sujeito nulo no português do Maranhão, objetivamos: a) registrar ocorrências de sujeitos 
nulos e plenos; b) identificar as pessoas verbais com as quais ocorre sujeito nulo; c) 
identificar em que tempos verbais ocorrem preferencialmente esse sujeito nulo; d) 
identificar em que tipo de oração o sujeito nulo está inserido; e) verificar como se dá a 
sua identificação e recuperação. Em relação à variável não linguística, objetivamos: a) 
verificar a importância da faixa etária na realização do sujeito nulo. As nossas hipóteses 
são: a) se é verdade que o português do Maranhão conserva a segunda pessoa “tu” com 
verbo flexionado com -s, então o português do Maranhão apresentará um paradigma 
verbal “rico”; b) se o português do Maranhão preserva o sujeito nulo, então esse 
ocorrerá, preferencialmente, com pessoas gramaticais mais marcadas morfologicamente 
em tempos verbais como o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito; c) se o 
paradigma verbal do português do Maranhão é “rico”, como hipotetizamos, será 
verdade também que será possível registrar altos percentuais de ocorrência tanto em 
orações independentes quanto em orações subordinadas; d) se o português do Maranhão 
preserva AGR “forte” e paradigma verbal “rico”, o mesmo preservará, 
preferencialmente, sujeito nulo identificado e recuperado pela flexão; e) se o sujeito 
nulo for preservado no Maranhão, como hipotetizamos, preservará também a 
identificação e a recuperação do sujeito nulo nas orações subordinadas via flexão.  Em 
relação à variável não linguística faixa etária, a nossa hipótese é de que os falantes 
maranhenses da faixa etária mais alta (60 a 65 anos) produzirão mais sujeitos nulos do 
que os falantes da faixa mais jovem (20 a 25 anos). A análise dos resultados sugere que 
o português do Maranhão tem comportamento idêntico ao do PB, apresentando sujeito 
nulo de 1ª pessoa do singular e do plural, sujeito nulo expletivo e sujeito nulo 
correferencial em orações subordinadas. 
Palavras-chave: Sujeito nulo; traços de concordância; português do Brasil; português 
do Maranhão. 



 
 

CAVALCANTE, Vilma Maria Reis.  The null subject in Portuguese of Maranhão. Rio 
de Janeiro, Federal University of Rio de Janeiro, The Faculty of Letters, Post-graduate 
Program in Linguistics, doctoral dissertation, 2014. 

ABSTRACT 
Vilma Maria Reis Cavalcante 
Advisor: Prof. Dr. Celso Vieira Novaes 
 
This study deals with the null subject in Portuguese of Maranhão and it is based on the 
ideas contained in the Minimalist Program of Chomsky (1999). The notion of null 
subject described in this study is considered the theoretical evolution of the design 
parameter that initially presents itself as a set of syntactic properties, according to 
Chomsky (1981) and Rizzi (1982), and later as morphological traits, according to 
Chomsky (1999) and Haegeman & Guéron (1998). The two notions are presented based 
on the description and comparison of the English language without null subject, the 
Italian and European Portuguese (henceforth EP), languages of null subject, and later, 
the null subject in Portuguese of Brazil (PB) for which presents a set of explanations 
taken from three studies: Figueiredo (1996), Duarte (1995) Novaes (1996). Data from 
the Portuguese of Maranhão were drawn from 10 interviews with citizens from 
Maranhão state with higher education, divided into two age groups, the first group 
between 20 and 25 years and the second one between 60 and 65 years. In this corpus, it 
was found 314 data subjects, including 233 of full subjects and 81 of null subjects. To 
capture the nature of the null subject in Portuguese of Maranhão, we aimed to: a) record 
the occurrence of null subjects and full ones; b) identify the people with whom verbal 
null subject occurs; c) identify which tenses that occur preferentially null subject; d) 
identify what type of sentence the null subject is inserted; e) verify how is the 
identification and recovery. In relation to non-linguistic variable, we aim: a) to 
determine the role of age in the realization of null subject. Our hypotheses are: a) if it is 
true that the Portuguese of Maranhão retains the second person "you" with inflected 
verb with -s, then the Portuguese of Maranhão presents a "rich" verbal paradigm; b) if 
the Portuguese of Maranhão preserves the null subject, then this will occur preferably 
with more grammatical persons in morphologically marked tenses like the present, the 
past tense and the imperfect tense; c) if the verbal paradigm of Portuguese of Maranhão 
is "rich", as we hypothesize, it is also true that you can register high percentages of 
occurrence in both independent clauses and in subordinate clauses; d) if the Portuguese 
of Maranhão preserves "strong" AGR and "rich" verbal paradigm, it will preferably 
preserve null subject identified and recovered by flexion; e) if the null subject is 
preserved in Maranhão, as we hypothesize, it will also preserve the identification and 
retrieval of the null subject in the subordinate sentences via flexion. In relation to non-
linguistic variable – age, our hypothesis is that the speakers of Maranhão oldest age 
group (60-65 years) will produce null subjects more than the speakers from the 
youngest age group (20-25 years). The analysis suggests that the Portuguese of 
Maranhão is identical to the PB behavior, presenting null subject of 1st person of 
singular and plural, expletive null subject and coreferential null subject in subordinate 
clauses.  
Keywords: Null subject; features of agreement; Brazilian Portuguese; Portuguese of 
Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 
 

A linguagem, para Chomsky, é uma capacidade inata do ser humano posta em 

prática pela relação estabelecida entre a competência e o desempenho, ou seja, pelo 

conhecimento puro associado a sua concretização através das situações de fala. A 

Teoria de Princípios e Parâmetros admite a existência de uma Gramática Universal 

(GU), que possibilita a aquisição da linguagem. Essa gramática é formada por dois 

conjuntos de princípios inatos, denominados princípios e parâmetros. Os princípios são 

universais, enquanto os parâmetros, embora sendo uma capacidade inata, são fixados 

depois do nascimento, conforme a exposição da língua ao indivíduo. 

A evolução teórica gerativista dos últimos 50 anos possibilitou importantes 

avanços para o estudo do fenômeno da linguagem, mais especificamente para a 

compreensão dos princípios que regem as línguas e dos parâmetros adotados por essas, 

consolidados no modelo de Princípios e Parâmetros. 

Esse modelo teórico tem contribuído para a investigação comparativa das 

línguas ao buscar não modificações históricas ou descrições superficiais, mas a essência 

das línguas ou de grupos de línguas, baseado em informações que vão além da 

aparência externa. Essas informações são provenientes da identificação e análise do 

comportamento dos traços morfológicos constitutivos da organização sintática das 

línguas, que podem levar ao âmago das semelhanças e diferenças paramétricas entre as 

línguas. 

Entre os parâmetros mais estudados está aquele que se refere à existência do 

sujeito nulo ou, dito em outras palavras, ao conjunto de traços morfológicos 

responsáveis por sua ocorrência nas línguas.  
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No que diz respeito às línguas que admitem o sujeito nulo, a força dos traços 

morfológicos contidos no nódulo Agreement (AGR) permite ao verbo a possibilidade de 

deslocamento dentro da sentença. A capacidade de permitir o sujeito nulo nessas línguas 

não está somente associada ao poder de atração exercido por AGR sobre o verbo, mas 

também à existência de um paradigma verbal rico o suficiente para garantir a ocorrência 

de sujeito nulo, permitindo a identificação e a recuperação da informação do sujeito 

realizado pela categoria vazia (pro). Então, línguas que apresentam paradigmas verbais 

com formas distintas em todas as pessoas, como o italiano, por exemplo, são línguas de 

sujeito nulo por excelência (HAEGEMAN, 1994; CHOMSKY, 1995; HAEGEMAN & 

GUERÓN, 1998; CHOMSKY, 1999).  

O português do Brasil (PB) tem sido objeto de estudo frequente no que se 

refere ao parâmetro do sujeito nulo, uma vez que a sua realização perdeu (ou vem 

perdendo) peculiaridades encontradas em línguas como o italiano, entre as quais uma 

série de modificações.  

Algumas dessas modificações no PB dizem respeito à incorporação ao sistema 

pronominal de novas formas pronominais como ‘você’ e ‘a gente’ e no desaparecimento 

de desinências nas formas verbais, como é o caso da 2ª pessoa do singular “tu” 

flexionada com -s, em que o verbo passa a ser flexionado com flexão de 3ª pessoa. 

Essas questões têm contribuído para a ocorrência do sujeito pleno em detrimento do 

nulo.  

A relação entre a progressiva diminuição de ocorrências de sujeito nulo e as 

alterações nos sistemas pronominal e verbal do PB tem sido investigada por inúmeros 
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trabalhos de pesquisa, entre os quais Duarte (1995), Figueiredo (1996)1

                                                           
1 O livro de Figueiredo (1996) tem o conteúdo da sua tese de Doutorado apresentada à Universidade de 
Genebra no ano de 1994, sob o título de La Position Sujet en Portugais Brésilien (dans les phrases finies 
et infinitives). 

 e Novaes 

(1996). Cabe, no entanto, a realização de pesquisas que analisam o comportamento do 

sujeito nulo no PB, possibilitando a identificação de um panorama decisivo de sua 

ocorrência, levando em consideração a investigação dos traços de concordância tal 

como são apresentados pelo modelo de Princípios e Parâmetros contido no Programa 

Minimalista (doravante PM).   

O corpus utilizado para este estudo foi constituído por 10 entrevistas com 

informantes ludovicences, com nível superior, divididos em duas faixas etárias: a 

primeira de 20 a 25 anos e a segunda de 60 a 65 anos. 

Para investigar o sujeito nulo no português do Maranhão, consideramos a 

variável dependente: sujeito pleno x sujeito nulo em todas as pessoas gramaticais; e, 

como variáveis independentes, analisamos as seguintes variáveis linguísticas: a pessoa 

gramatical, o tempo verbal, o tipo de oração, o tipo de recuperação e identificação do 

sujeito nulo, além da variável não linguística faixa etária. 

Para capturar a natureza do sujeito nulo no português do Maranhão, 

objetivamos em relação às variáveis linguísticas: 

a) registrar ocorrências de sujeitos nulos e plenos;  

b) identificar as pessoas verbais com as quais ocorre sujeito nulo; 

c) identificar em que tempos verbais ocorre preferencialmente esse sujeito 

nulo;  

d) identificar em que tipo de oração o sujeito nulo está preferencialmente 

inserido; 
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e) verificar como se dá a sua identificação e recuperação, se pela flexão ou se 

pelo antecedente. 

Em relação à variável não linguística, objetivamos:  

f) verificar a importância da faixa etária na realização do sujeito nulo.  

Nossas questões em relação ao sujeito nulo no português do Maranhão são: 

a) o paradigma verbal do português do Maranhão é rico ou pobre? 

b) qual a natureza de AGR no português do Maranhão?  

No que se refere às variáveis linguísticas, formulamos as hipóteses de que:  

1) se é verdade que o português do Maranhão conserva a 2ª pessoa ‘tu’ com 

verbo flexionado diferentemente da 3ª pessoa do singular, então o português do 

Maranhão apresentará um paradigma verbal rico;  

2) se o português falado do Maranhão preservar o sujeito nulo, então esse 

sujeito nulo ocorrerá preferencialmente com pessoas gramaticais mais marcadas 

morfologicamente em tempos verbais como o presente, o pretérito perfeito e o pretérito 

imperfeito; 

3) se o paradigma verbal do português do Maranhão é rico, como previsto pela 

hipótese que adotamos, será verdade também que será possível registrar altos 

percentuais de ocorrência de sujeito nulo tanto em orações independentes quanto em 

orações subordinadas;  

4) se o português do Maranhão preserva AGR forte e paradigma verbal rico, 

poderá preservar também sujeito nulo identificado e recuperado pela flexão; 

5) se o sujeito nulo for preservado no Maranhão, como previsto pela hipótese 

que adotamos,  preservará  também a identificação e a recuperação do sujeito nulo nas 

orações subordinadas via flexão; 

No que se refere à variável não linguística, formulamos a hipótese de que:  
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6) se o português do Maranhão conservar o sujeito nulo, os falantes da faixa 

etária mais alta (60 a 65 anos) realizarão mais sujeitos nulos que aqueles pertencentes à 

faixa etária mais jovem (20 a 25 anos). 

Esta tese é composta por quatro capítulos, assim organizados: no primeiro 

capítulo será apresentada a noção de parâmetro, buscando apresentar a visão inicial de 

parâmetro do sujeito nulo como conjunto de propriedades e terminando com a descrição 

do sujeito nulo a partir da abordagem relacionada aos traços formais de concordância 

presente no PM. Para tratar dessas questões, utilizaremos exemplos do inglês, do 

italiano e do português europeu (PE), viabilizando a comparação com o PB; o segundo 

capítulo será destinado à descrição do sujeito nulo a partir da noção de traços 

morfológicos no PB. Nesse capítulo, serão descritos os trabalho de Duarte (1995), de 

Figueiredo (1996) e de Novaes (1996) com o objetivo de capturar as explicações que 

têm sido dadas ao sujeito nulo no PB; o terceiro capítulo será dedicado à metodologia 

utilizada para a execução desta pesquisa; o quarto capítulo será dedicado à apresentação 

dos resultados e à análise e discussão dos dados do português do Maranhão; e, por 

último, as considerações finais.  
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1 O SUJEITO NULO NA GRAMÁTICA GERATIVA 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a noção de sujeito nulo à luz da Teoria 

Gerativa e, para isso, será apresentada a noção de sujeito nulo com base em duas 

abordagens de parâmetro: a primeira, como um conjunto de propriedades sintáticas 

(CHOMSKY, 1981; RIZZI, 1982), descrita em 1.1; a segunda, como um conjunto de 

traços morfológicos, apresentada pelo PM (HAEGEMAN, 1994; CHOMSKY, 1995; 

HAEGEMAN & GUERÓN, 1998; CHOMSKY, 1999), descrita em 1.2. 

1.1 O parâmetro do sujeito nulo 

Os desdobramentos realizados no interior da Teoria Gerativa, até o início dos 

anos 80, deram origem à versão da teoria denominada Princípios e Parâmetros.  

Segundo essa teoria, a GU é inata, isto é, nascemos com um conjunto de princípios 

universais que constituem a faculdade da linguagem. A diferença entre as línguas estaria 

baseada no fato de que, além dos princípios gerais constitutivos de qualquer língua, 

existe um conjunto de princípios específicos que ocorre em uma língua ou em um grupo 

de línguas denominado parâmetros, fixados pelos falantes ao serem expostos aos dados 

linguísticos.  

Assim, as línguas são compostas por um conjunto de princípios que não variam 

e um conjunto de princípios variáveis denominados parâmetros. Um parâmetro, em uma 

língua, é marcado binariamente: positivo (+) ou negativo (-). Segundo Chomsky (1981), 

a especificação de um parâmetro está ligada à existência de um conjunto de 

propriedades sintáticas em uma língua. Essas propriedades estariam relacionadas umas 

às outras, ou seja, uma vez que uma propriedade ocorra em uma língua outra 

propriedade sistematicamente deverá ocorrer.  
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Na Gramática Gerativa (GG), a informação lexical contida nos nomes, nos 

verbos, nos adjetivos e nas preposições é o que determina sua distribuição. Assim é que 

cada categoria sintática corresponde a um núcleo que pode ser: N, V, Adj ou Prep2

Segundo Haegeman (1994), “argumentos são participantes minimamente 

envolvidos na atividade ou no estado expresso pelo predicado” (HAEGEMAN, 1994, p. 

44, tradução nossa

. A 

predicação de uma sentença pode partir do verbo. Na GG, dizemos que os 

complementos do verbo são argumentos.  

3

 

 

                         
 
 
Figura 1: Projeção do núcleo. 
 

). É a estrutura argumental dos verbos que determina os elementos 

obrigatórios na sentença. Pode haver a seleção de dois argumentos pelo verbo: 

argumento externo e argumento interno. Desse modo, as relações estabelecidas a partir 

dos verbos e de suas características revelam o que comumente chamamos de sujeito da 

sentença: o argumento externo. 

Os núcleos acima citados obedecem ao esquema de projeção conforme 

apresentado na Figura 1 a seguir: 

No que diz respeito ao sujeito, o Princípio de Projeção Estendido (Extended 

Projection Principle - EPP) garante sua existência em toda sentença. No grupo de 

línguas que admite sujeito nulo, a posição de sujeito é preenchida, embora não apresente 

matriz fonética.  
                                                           
2 Em português, essas siglas se referem, respectivamente, aos termos “nome”, “verbo”, “adjetivo” e 
“preposição”.  
3 “The arguments are the participants minimally involved in the activity or state expressed by the 
predicate”. 

              XP 
         3 
 Spec             X’ 
                    3 
     X             Compl 
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Segundo Chomsky (1981), o parâmetro pro-drop, ou seja, o parâmetro da 

“queda” do pronome, é caracterizado por um conjunto de propriedades existentes em 

línguas como o italiano. Para o autor, as línguas que são marcadas positivamente para 

esse parâmetro apresentam as propriedades descritas em (1).  

(1) 

a. Sujeito nulo 

    Ho trovato il libro. 

    ‘Encontrei o livro.’ 

b. Inversão do sujeito 

     Ha mangiato Giovanni. 

     ‘Comeu João.’ 

c. Movimento longo qu- 

     L’uomo [che mi domando [chi abbia visto.]] 

    ‘O homem [que me perguntou [quem tinha visto.]’ 

d. Pronomes resumptivos (de retomada) vazios em orações encaixadas 

     Ecco la ragazza [che mi domando [chi crede [ che possa SV]]] 

 ‘Aqui está a menina que me perguntou quem acredita que possa fazer isto... 

e. Violação aparente do efeito that-t 

    Chi credi [che partirà]  

    ‘Quem você acha que partirá.’ 

As propriedades citadas por Chomsky em (1) têm como centro de convergência 

a morfologia flexional. Chomsky (1981) compartilha essa ideia com Taraldsen (1978), 

para quem a concordância é fundamental para a compreensão do sujeito nulo 

(TARALDSEN, 1978 apud CHOMSKY, 1981, p. 405). Isso quer dizer que se a 
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concordância de número e pessoa estiver marcada na forma verbal, o sujeito pode ser 

recuperado. Diz o autor que “a ideia é que certas propriedades abstratas de concordância 

estejam mais ou menos correlacionadas à riqueza morfológica que distingue as línguas 

de sujeito nulo de outras e da qual deriva todas as propriedades” (TARALDSEN, 1978 

apud CHOMSKY, 1981, p. 406, tradução nossa4

   ‘Gianni virá.’ 

). 

Rizzi (1982, p. 117) busca compreender como a flexão age no interior das 

línguas de sujeito nulo e analisa a possibilidade de recuperação e identificação do 

sujeito nulo através dela. A propriedade de concordância contida na morfologia da 

flexão verbal deve coincidir com o NP que a rege, sendo que o caso nominativo deve 

ser compartilhado com o NP a que o sujeito nulo está associado. Rizzi afirma que o 

traço mínimo de especificação para recuperação do sujeito é a flexão. Para isso, parte-se 

da comparação entre o inglês e o italiano com intuito de verificar o comportamento do 

sujeito nulo nessas línguas a partir dos exemplos apresentados em (2), (3) e (4). 

(2) 

a. e Verrà. 

    ‘Virá.’ 

b.*e Will come. 

   ‘Virá.’ 

(3) 

a. e Verrà Gianni. 

    ‘Gianni virá.’ 

b. *e Will come Gianni. 

                                                           
4 “L’idée est alors qu’il existe certaines propriétés abstaites de ACC, qui sont plus ou moins en 
corrélation avec la richesse morphologique, qui distingue les langues à sujet nul dês autres,  et dont 
découle l’ensemble dês propriétés”. 
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(4) 

a. Chii credi che ei verrà ? 

    ‘Quem você acha que virá?' 
 
b. *Whoi do you think that ei will come? 

     'Quem você acha que virá?'  

De acordo com o que mostra o exemplo em (2a), o autor constata que, em 

frases finitas, o italiano apresenta sujeito nulo, enquanto o inglês não o admite, como 

demonstra o exemplo em (2b); em (3a), apresenta-se a propriedade da inversão livre que 

ocorre no italiano, enquanto em (3b), demonstra-se a impossibilidade de ocorrência 

dessa propriedade no inglês; e, finalmente, considera-se o exemplo em (4a) em que se 

verifica que a violação do efeito that-t  é possível em italiano, porém  é impossível em 

inglês, como mostra o exemplo em (4b). Dessa forma, o autor conclui que três 

propriedades estão relacionadas ao parâmetro do sujeito nulo, a saber: o parâmetro do 

sujeito nulo, inversão do sujeito e violação do efeito that-t. 

Para Rizzi (1982), o mecanismo da flexão possibilita a “queda” do pronome 

após that e assegura a identificação da referência, agindo como um clítico. Diz o autor: 

“objetos clíticos e INFL são afixos verbais com propriedades pronominais 

comportando-se de maneira semelhante com respeito à interpretação e às condições de 

boa formação como o princípio de ligação e ECP” (RIZZI, 1982, p. 132, tradução 

nossa5

O autor afirma que o sujeito lexical pode ser encontrado em sentenças em que 

o verbo não está flexionado (gerúndio e infinitivo), nas quais o elemento auxiliar é 

movido opcionalmente para COMP (complementizer) e determina caso nominativo 

). 

                                                           
5 “objects clitics and INFL are verbal affixes with pronominal properties, behaving alike with respect to 
the interpretation and such well-formedness conditions as the binding principle and ECP”. 
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dessa posição para o sujeito. Nessas condições em (5), o pronome, na posição de 

sujeito, não pode ser nulo. Por outro lado, nas sentenças com verbo flexionado, a opção 

é a realização de sujeito nulo em (6). Rizzi (1982) exemplifica: 

(5) A proposito di Marioi, ritengo poter {luii / *ei} disporre di fondi 

considerevoli.  

       ‘Sobre o Mário, acho poder ele / *ei dispor de fundos consideráveis.’ 

(6) A proposito di Marioi, ritengo che {luii / ei} possa disporre di fondi 

considerevoli. 

       ‘Sobre o Mário, acho que ele / ei possa dispor de fundos consideráveis.’ 

Rizzi (1982) conclui que a morfologia de concordância não só determina a boa 

formação, como também permite a interpretação do pronome definido. Além disso, 

Rizzi concorda que a boa formação em frases com sujeito nulo passa também pela 

distribuição de elementos expletivos em contextos que determinam caso nominativo. 

Então, se o sujeito nulo é regido pela flexão, é capaz de atribuir caso nominativo e se 

identificado pela flexão, não poderia ser caracterizado com PRO, uma vez que esse não 

pode ser regido, e sua identificação será possível pela Teoria do Controle. 

Rizzi afirma ainda que, nas línguas de sujeito nulo, a identificação do sujeito 

nulo se dá através da flexão (especificada pela concordância de número e pessoa) e que 

essa “pode ser referencial (=funciona como um pronome definido) somente se sua 

especificação gramatical é estruturada até certo limite” (RIZZI, 1982, p.142, tradução 

nossa6

Além das discussões acima citadas, Rizzi (1982) apresenta uma propriedade 

que estaria relacionada à existência de sujeito nulo em uma língua, denominada 

). 

                                                           
6 “...a pronominal INFL can be referential (=function as a definite pronoun) only if its  grammatical 
specification is structured beyond a certain threshold”. 
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reestruturação. Essa propriedade estaria ligada a determinados tipos de verbos e 

complementos de verbos no infinitivo. Para ele, os verbos modais (‘poder’, ‘dever’, 

‘querer’), aspectuais (‘começar’, ‘terminar’, ‘acabar’, ‘continuar’) e verbos de 

movimento (‘vir’ e ‘ir’) apresentam comportamentos diferentes em relação aos seus 

complementos infinitivos. Para o autor, três operações sintáticas compõem a 

propriedade de reestruturação, a saber: movimento longo de objeto, seleção do auxiliar e 

subida de clíticos (clitic climbing). 

A primeira delas é o movimento longo de objeto, exemplificado em (7b). Tanto 

o exemplo em (7a) quanto o exemplo em (7b) foram retirados de Rizzi (1982). 

(7)  

a. Finalmente, si comincerà a construire le nuove case populari.  

   ‘Finalmente, se começará a construir as novas casas populares.’ 

b. Finalmente, le nouve case popolari si comincerano a construire. 

   ‘Finalmente, as novas casas populares se começarão a construir.’ 

A segunda operação é a seleção do auxiliar ‘essere’/‘avere’. Segundo Rizzi, 

em geral, verbos modais requerem ‘avere’ como auxiliar aspectual, como demonstrado 

no exemplo (8a). Tanto o exemplo em (8a) quanto o exemplo em (8b) foram retirados 

de Rizzi (1982). 

(8) 

a. Piero ha voluto questo libro. 

   ‘Pedro quis este livro.’ 

b.*Piero è voluto questo libro. 

   ‘Pedro quis este livro.’ 
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Porém, quando o verbo subordinado requer ‘essere’, pode opcionalmente gerar 

duas possibilidades, como demonstrado em (9). Tanto o exemplo em (9a) quanto o 

exemplo em (9b) foram retirados de Rizzi (1982). 

(9) 

a. Piero ha voluto venire com noi. 

   ‘Pedro quis vir conosco.’ 

b. Pietro è voluto venire com noi. 

   ‘Pedro quis vir conosco.’ 

A terceira operação, que é a subida de clíticos, é exemplificada em (11). Tanto 

o exemplo em (10) quanto o exemplo em (11) foram retirados de Rizzi (1982). 

(10) Gianni [v deve presentare] la  a Francesco. 

       ‘Gianni deve apresentá-la a Francisco.’ 

(11) Gianni la deve presentare a Francesco. 

       ‘Gianni a deve apresentar a Francisco.’ 

Para demonstrarmos a ocorrência das propriedades do sujeito nulo por 

Chomsky (1981) e Rizzi (1982), consideraremos sua ocorrência ou não nas seguintes 

línguas: no italiano, no PE e no inglês. 

As línguas de sujeito nulo como o italiano apresentam duas espécies de sujeito 

nulo: o sujeito nulo referencial e o sujeito nulo expletivo. O sujeito nulo referencial é 

possível ser identificado através da flexão do verbo como ocorre em (12a) no italiano e 

em (13a) no PE. Assim é que, nas línguas de sujeito nulo, o sujeito nulo é localmente 

determinado pela concordância nas frases com tempo. Por outro lado, quando o sujeito 

nulo é expresso por verbos impessoais como ‘parecer’ ou verbos ligados a fenômenos 

da natureza como ‘chover’, o verbo admite um sujeito nulo expletivo, como ocorre em 
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(12b) no italiano e em (13b) e em (13c) no PE. Se considerarmos o exemplo do inglês 

em (14a), é possível verificar que nessa língua o sujeito nulo não é permitido, uma vez 

que não é possível recuperá-lo via flexão. Nos casos em que haveria um sujeito nulo 

expletivo no italiano e no PE casos, o inglês utiliza outra estratégia, a saber, um 

pronome neutro ‘it’, como exemplificado em (14b). 

 (12) Italiano 

 a. pro Parla. 

    ‘Fala.’  

 b. pro Piove (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Chove.’ 

(13) PE 

 a. pro Cantaste bem (RAPOSO, 1992, p. 478). 

 b. pro Chove (RAPOSO, 1992, p. 482). 

 c. pro Parece que as crianças comeram o bolo (RAPOSO, 1992, p. 482). 

(14) Inglês 

a. I speak. 

     ‘Eu falo.’ 

b. It is raining (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

   ‘Está chovendo.’ 

c. *Is raining (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

      ‘Está chovendo.’ 

Se compararmos o comportamento do italiano exemplificado em (12), do PE 

em (13) e do inglês em (14), verificamos que o italiano e o PE admitem sujeito nulo 
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referencial e sujeito nulo expletivo e que o inglês não admite nem um nem outro tipo de 

sujeito nulo.  

Além das possibilidades de ocorrência de sujeitos nulos no italiano, 

exemplificados em (12), e no PE em (13), ainda há a possibilidade a que se refere Rizzi 

(1982), ou seja, o sujeito nulo correferente, exemplificado em (15). Sobre essa questão, 

Haegeman (1994) diz que “quando pro é correferencial a um antecedente, pro não 

forma uma cadeia com o antecedente: ambos pro e o antecedente possuem seu próprio 

papel temático.” (HAEGEMAN, 1994, p. 453, tradução nossa7

                                                           
7 “When it is coreferencial with an antecedent, pro does not form a chain with the antecedent: both pro 
and antecedent Gianni have their own theta role”. 

). Esse tipo de ocorrência 

de pro pode ser observado nos exemplos (15) do italiano e (16) do PE. No inglês, não é 

possível essa ocorrência, como exemplificado em (17). 

 (15) Italiano 

Giannii dice che proi ha telefonato (HAEGEMAN, 1994, p. 453). 

‘Gianni disse que telefonou.’ 

(16) PE 

a. O Joãoi disse que elej comprou um computador (BARBOSA at al, 2005, p. 

3). 

b. O Joãoi disse que proi comprou um computador  (BARBOSA at al, 2005,     

p. 3). 

(17) Inglês 

              a.*Johni said that proi bought a computer (BARBOSA at al, 2005, p. 3). 

                 ‘João disse que comprou um computador.’ 

              b. Johni said that hei /k bought a computer (BARBOSA at al, 2005, p. 3). 

                 ‘João disse que comprou um computador.’ 
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Torna-se importante destacar que, tanto no italiano como no PE, é possível a 

interpretação não correferencial com a realização do pronome sujeito “ele” na oração 

subordinada, ou seja, uma pessoa (que não seja Gianni) telefonou ou uma pessoa (que 

não seja João) comprou um computador. O importante é notar que a opção pela 

utilização do pro na oração subordinada é uma interpretação correferencial. 

Segundo Rizzi (1982), a propriedade da inversão do sujeito é admitida nas 

línguas de sujeito nulo, como exemplificado no italiano em (18a), em (18b) e em (18c), 

e no PE em (19a), em (19b) e em (19c). Nas línguas em que o sujeito nulo não é 

permitido, como no inglês, essa posição é ocupada, por exemplo, pelo ‘there’, como 

ocorre em (20c).  

(18) Italiano 

  a.  È arrivato Gianni (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

     ‘Chegou Gianni.’ 

  b. Ha telefonato sua moglie (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Telefonou sua esposa.’ 

  c. L’ha comprato la ragazza / lei (HAEGEMAN, 1994, p. 325). 

     'O comprou a menina.' 

 (19) PE 

 a. Comeram o bolo as crianças (RAPOSO, 1992, p. 485). 

 b. Chegou a carta (DUARTE, 2003, p. 140). 

 c. Telefonou a rapariga (DUARTE, 2003, p. 140). 

(20) Inglês 

 a.*Has telephoned your wife (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Sua esposa tem telefonado.’ 
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 b.*Is arrived John (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

                  ‘João chegou.’ 

 c. There are several children in the garden (RAPOSO, 1992, p. 485). 

    ‘Há várias crianças no jardim.’ 

 De acordo com os exemplos (18) e (19), em italiano e em PE, é possível 

ocorrer inversão do sujeito tanto com verbos transitivos como com verbos intransitivos, 

como exemplificados em (18) no italiano e em (19) no PE. Segundo Burzio (1986), na 

gramática tradicional, esses verbos podem ser assim representados: 

- Verbos transitivos: NP VP  

- Verbos intransitivos: NP V  

 Porém, existem verbos intransitivos que necessitam de um argumento interno, 

como ocorre em (18a). Essa constatação levou Burzio (1986) a propor a reanálise do 

grupo dos verbos intransitivos. 

Para Burzio (1986), os verbos intransitivos não constituem uma categoria 

homogênea. O autor explica que a classe dos verbos intransitivos requer um argumento 

externo, mas que existem verbos dentro dessa mesma classe que requerem um 

argumento interno. Burzio denomina esses verbos de ergativos, também chamados de 

inacusativos. 

- Verbos inacusativos: [e] V NP  

A partir dessa diferenciação, o autor analisa a importância da classe dos 

inacusativos no italiano e sua relação com a propriedade da inversão do sujeito e afirma 

que verbos intransitivos e inacusativos apresentam comportamentos distintos ao serem 

associados ao clítico ne, como ocorre em (22a) com o verbo inacusativo  e em (22b) 
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com o verbo intransitivo. Os exemplos em (21), em (22) e em (23) foram retirados de 

Burzio (1986). 

(21)  

a. Giovanni arriva. 

   ‘Giovanni chega.’ 

b. Giovanni telefona. 

   ‘Giovanni telefona.’ 

 (22) 

a. Ne arrivano molti. 

   ‘Chegam muitos.’ 

b. * Ne telefonano molti. 

    ‘Telefonaram muitos’ 

(23)  

a. Giovanni è arrivato. 

    ‘Giovanni chegou.’ 

b. Giovanni ha telefonato. 

    ‘Giovanni telefonou.’ 

Burzio (1986) demonstra que os verbos do tipo ‘arrivare’ tem comportamento 

sintático diferente daqueles do tipo ‘telefonare’.  À primeira vista, parecem demonstrar 

o mesmo comportamento, ou seja, permitindo a inversão do sujeito, como demonstram 

os exemplos em (18a) e em (18b). No entanto, ao observar o clítico pronominal ‘ne’ em 

italiano (tem a significação de ‘of it’, ‘of them’), Burzio demonstra que a sua ocorrência 

com o verbo ‘arrivare’ é possível, como em ocorre em (22a), enquanto que, com o 
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verbo ‘telefonare’, a sua ocorrência não é permitida, como pode ser observado em 

(22b). A aceitação de ‘ne’ é somente possível com verbos que aceitam objeto direto.  

Outro ponto importante na diferenciação proposta por Burzio é que verbos do 

tipo ‘arrivare’ aceitam o auxiliar ‘essere’ (‘ser’) e verbos do tipo ‘telefonare’ aceitam o 

auxiliar ‘avere’ (‘ter’), como demonstram os exemplos em (23a) e em (23b), 

respectivamente. 

A conclusão de Burzio é que o complemento dos verbos inacusativos tem 

características de objeto direto ou de argumento interno do verbo. Burzio apresenta, 

então, a seguinte generalização: “somente os verbos que podem atribuir papel temático 

ao seu sujeito (argumento externo) podem atribuir Caso acusativo ao seu objeto 

(argumento interno)” (BURZIO, 1986, p. 178, tradução nossa8

‘Gianni disse que telefonou.’ 

).  

Voltemos à inversão do sujeito, considerando que temos três classes de verbos 

(inacusativos, intransitivos, e transitivos) e que é de se esperar que, nas línguas de sujeito 

nulo, a inversão ocorra com esses três tipos de verbos, como no italiano, exemplificados 

em (18a), em (18b) e em (18c) respectivamente.  

A propriedade seguinte apresentada por Chomsky (1981) é aquela que se refere 

à violação do efeito that-t. Essa propriedade está ligada à ocorrência do sujeito nulo 

após o complementizador ‘that’ (‘che’ em italiano e ‘que’ no português) como ocorre 

no italiano em (24) e no PE em (25). O inglês não permite que o sujeito seja apagado 

após ‘that’, como demonstra o exemplo em (26b). O apagamento é possível porque 

nessas línguas pode ocorrer sujeito nulo que pode ser recuperado pela flexão verbal. 

 (24) Italiano 

 Gianni disse che pro ha telefonato (HAEGEMAN, 1994, p. 453). 

                                                           
8 “... the verbs that can assign theta-role to the subject can assign (accusative) case to an object”. 
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 (25) PE 

a. Quem (é que) tu pensas que pro viu esse filme? (RAPOSO, 1992, p. 483). 

(26) Inglês 

a. The girl thati you know [that John likes ti]… (BURZIO, 1986, p. 87). 

    ‘A garota que você sabe que João gosta.’ 

b.*The girl thati you know [that ti likes John]… (BURZIO, 1986, p. 87). 

   ‘A garota que você sabe que  gosta do João.’ 

As línguas de sujeito nulo admitem o movimento do complementizador qu- 

para a posição inicial da sentença, como exemplificado no italiano em (27). O PE, de 

acordo com o exemplo em (28), segue o padrão do italiano, enquanto o inglês, que não 

pertence ao grupo das línguas de sujeito nulo, não permite esse movimento, como 

demonstra o exemplo em (29). 

(27) Italiano 

Chii credi che abbia telefonato ti? (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

‘Quem (você) acha que tinha telefonado?’ 

(28) PE 

 Quemi (é que) tu pensas que pro viu esse filme ti ? (RAPOSO, 1992, p. 483). 

(29) Inglês 

*Who do you think that has telephoned? (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

‘Quem é que você pensa que tem telefonado?’ 

Pronomes de retomada vazios em orações subordinadas são consequências da 

violação do efeito that-t e da capacidade das línguas de sujeito nulo de recuperarem o 

argumento externo através da flexão ou através de um antecedente expresso na sentença 

anterior. O italiano permite a retomada do pronome vazio nas sentenças encaixadas, 

como registrado em (30). Quanto ao PE, conserva-se a propriedade de retomada por 
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pronomes vazios tal como ocorre em italiano, como exemplificado em (31). No caso do 

inglês, essa dinâmica é impossível, como podemos ver em (32), uma vez que o inglês 

não permite nem sujeito nulo, nem violação ao efeito that-t.  

 (30) Italiano 

 Eco la ragazzai [che mi domando [chi crede [che ei possa fare questo]]] 

(CHOMSKY, 1981, p. 404). 

‘Aqui está a menina [que me perguntou [quem acredita [que possa fazer isto... 

]]].’ 

(31) PE 

 a. Pedroi disse que proi está doente.  

(32) Inglês 

a. Charlesi said that hei is sick (CYRINO at al, 2000, p. 56).  

   ‘Charles disse que (ele) está doente’ 

b.*Charles said that pro is sick (CYRINO at al, 2000, p. 56). 

   ‘Charles disse que está doente’ 

No que diz respeito à propriedade da reestruturação apresentada por Rizzi 

(1982), podemos observar sua realização em italiano e em PE, mas não em inglês. No 

italiano, a propriedade da reestruturação ocorre em sua plenitude, ou seja, as três 

operações: o movimento longo de objeto em (33), a seleção do auxiliar em (35) e a 

subida de clíticos em (36). 

a) Movimento longo de objeto 

 (33) Italiano 

Finalmente, le nuove case populari si cominceranno a costruire (RIZZI, 1982, 

p. 1). 

 ‘Finalmente, as novas casas populares se começarão a construir.’ 
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(34) PE 

Finalmente, as novas casas começaram-se a construir (GONÇALVES & 

MATOS, 2008, p. 208). 

b) Seleção do auxiliar ‘essere’ / ‘avere’  

(35) Italiano 

Mario há / è voluto tornare a casa (RIZZI, 1982, p. 1). 

‘Mario quis voltar a casa.’ 

c) Subida de clíticos 

(36) Italiano 

Gianni la deve presentare a Francesco (RIZZI, 1982, p. 2). 

‘Gianni a deve apresentar a Francisco.’ 

(37) PE 

Todos os jornalistas o quiseram entrevistar (GONÇALVES & MATOS, 2008,  

p. 208).  

Diferentemente do italiano, no PE, pode-se identificar apenas duas das 

operações de reestruturação: o movimento longo de objeto, como exemplificado em 

(34), e a subida de clíticos, como exemplificada em (37). A seleção de auxiliar não é 

possível no PE. Isso demonstra que as operações relacionadas à reestruturação não 

possuem caráter absoluto, ou seja, podem não ocorrer integralmente nas línguas de 

sujeito nulo.  

O parâmetro do sujeito nulo será descrito no item 1.2 a seguir em termos da 

noção de traços, tendo como centro os traços de concordância no PM. 
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1.2 O parâmetro do sujeito nulo e os traços formais de concordância 

 
No PM (1995), a noção de parâmetro deriva da presença de traços abstratos 

contidos nos núcleos das categorias funcionais, ou seja, os parâmetros são o resultado 

da interação entre feixes de traços morfológicos.  

Essa concepção abstrata de traços é a base do PM. Nele, parâmetros são 

entendidos como um conjunto de traços funcionais (morfológicos) capazes de produzir 

diferenças paramétricas entre as línguas. Segundo Marantz (1995), “no coração do PM 

está o que Chomsky denomina de ‘traços morfológicos’” (MARANTZ, 1995, p. 363, 

tradução nossa9

Haegeman & Guerón (1998) resumem: “A variação paramétrica é 

predeterminada; os valores os quais nós podemos determinar para o parâmetro são 

selecionados dentro de uma classe restrita de possibilidades” (HAEGEMAN & 

GUERÓN, 1998, p. 596, tradução nossa

). Os traços morfológicos de tempo e de AGR são adicionados ao verbo 

no léxico. Desse modo, a organização e o funcionamento de um determinado conjunto 

de traços morfológicos dentro de uma língua dão origem a um parâmetro.  

Por outro lado, é importante ressaltar que as duas abordagens (noção de 

parâmetro como propriedades e como traços morfológicos) anteriormente citadas não se 

excluem. 

10

Tem-se sugerido que os parâmetros da GU estão relacionados não 
com o sistema computacional, mas sim com o léxico. Podemos 

). Assim, as diferenças nos sistemas 

gramaticais das línguas são o resultado da interação entre princípios e parâmetros.  

Ao fazer uma análise sobre o léxico e sua relação com os parâmetros, Chomsky 

(1999) diz que: 

                                                           
9 “At the heart of the MP Chomsky calls ‘morphological features’”. 
10 “Parametric variation is itself predetermined; the values which we can assign to a parameter are 
selections made within a restricted class of possibilities”. 
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interpretar esta ideia no seguinte sentido: cada parâmetro refere-se a 
propriedades de elementos específicos do léxico ou a categorias de 
itens lexicais – regência canônica, por exemplo. Se for possível 
manter esta proposta de forma natural, existe apenas uma língua 
humana, à parte do léxico, e a aquisição da linguagem é 
essencialmente uma questão de determinar idiossincrasias lexicais. As 
propriedades do léxico são também fortemente restringidas pela GU 
ou por outros sistemas da mente/cérebro. Se os elementos substantivos 
(verbos, nomes, etc.) forem retirados de um vocabulário universal 
invariante, só os elementos funcionais são parametrizados 
(CHOMSKY, 1999, p. 199).  
 

Assim é que a noção de parâmetro evoluiu da ideia de conjunto de 

propriedades para conjunto de traços morfológicos, núcleos de categorias funcionais. 

A diferença entre a primeira abordagem (conjunto de propriedades) e a 

segunda (conjunto de traços morfológicos) está no fato de que os linguistas olhavam 

para o fenômeno exteriorizado e identificavam a importância da flexão verbal, mas não 

conseguiam ir além da exteriorização do parâmetro do sujeito nulo através de 

propriedades linguísticas e olhar para a composição dos traços morfológicos subjacentes 

à ocorrência de pro. 

Chomsky (1999), ao tratar sobre o léxico, diz que os itens constantes nesse 

apresentam dois tipos de conteúdos: aqueles que possuem conteúdo substantivo, 

denominados de lexicais, e aqueles que não possuem conteúdo, denominados de 

funcionais. Os núcleos lexicais possuem traços: categoriais, traços gramaticais e uma 

matriz fonológica. Os núcleos funcionais também possuem uma estrutura de traços 

gramaticais que são capturados pelo sistema computacional e contribuem para a sintaxe. 

Esses traços gramaticais, constitutivos das categorias funcionais, têm caráter 

mais abstrato do que aqueles das categorias lexicais. Chomsky (1999) utiliza a noção de 

traço para designar os elementos constitutivos da morfologia flexional (traços de tempo, 
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de caso e de concordância – pessoa, número e gênero). Essa concepção mais abstrata é 

adotada pelo PM.  

Os estudos iniciais sobre princípios e parâmetros ocorreram no âmbito da 

Teoria da Regência e da Ligação e pressupunham uma relação indireta entre estrutura-D 

e LF (logical form) e PF (phonetic form), que se dava através da estrutura-S, como 

demonstrado no diagrama retirado de Chomsky (1986) na figura 2 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Modelo da Teoria de Princípios e Parâmetros.  

 

De acordo com o esquema apresentado na figura 2, a sintaxe está entre a 

estrutura-D e a estrutura-S. Na estrutura-D, está o nível das representações das posições 

argumentais e, na estrutura-S, estão as derivações resultantes das operações de 

movimento. 

No que diz respeito às operações de movimento, segundo o modelo de 

Princípios e Parâmetros, esquematizado anteriormente, deveriam partir dos núcleos. Por 

outro lado, a organização mononuclear da teoria X-barra apresentava um inconveniente 

na descrição do núcleo flexional: a acumulação de traços. Isso acontecia porque o 

 
D-structure 

 
   S-structure 

 
 
 

                                         PF                         LF 
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nódulo da categoria funcional11

 

 

 

 

Figura 3: Representação do nódulo IP. 

A configuração apresentada no diagrama apresentado na figura 3 resultava em 

transgressão à teoria X-barra para a qual cada nódulo está relacionado à projeção de um 

núcleo. Essa discussão resultou em propostas que propunham o desdobramento desses 

núcleos. 

As eventuais propostas de cisão de inflection teriam que lidar com a Restrição 

sobre Movimentos Nucleares (Head Movement Constraint – HMC), ou seja: 

“(i) O alvo do movimento de um núcleo é sempre outro núcleo; 

(ii) O núcleo alvo do movimento é aquele imediatamente superior ao núcleo 

movido” (RAPOSO, 1992, p. 228). 

 composto pelas flexões do verbo, Inflectional Phrase 

(IP), alojava o núcleo AGR (número e pessoa) e o núcleo Tense (T). Posteriormente, 

como veremos, esse nódulo abrigará outros elementos flexionais como Aspecto e Modo. 

Porém, nosso interesse recai sobre T e AGR. Assim, a configuração inicial de IP 

obedeceria à estrutura X-barra a seguir, apresentada na figura 3: 

                                                           
11 “As categorias funcionais: 
(i) possuem uma (e uma só) posição de especificador; 
(ii) formam classes fechadas (restritas de elementos); 
(iii) não possuem o valor semântico normalmente associado às categorias lexicais; 
(iv) subcategorizam obrigatoriamente um (e um só) complemento”  (RAPOSO, 1992, p. 209). 

 
IP 

3 
NP        I’ 

                  3 
                   I                 VP 

[+T, +AGR] 
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A análise de Pollock (1989) está intimamente ligada a esse mecanismo, o qual 

se revelou de grande importância para a análise do sujeito nulo, como veremos mais 

adiante. Pollock (1989), a partir da comparação de orações finitas e não finitas do inglês 

e do francês, propôs a cisão de IP, recuperando a ideia de mononuclearidade dos 

nódulos da configuração X-barra. O argumento defendido por Pollock (1989) é de que o 

nódulo da flexão, que anteriormente abrigava T e AGR, deve a ser subdividido em dois 

diferentes nódulos, TP e AGRP, sendo esses transformados em projeções máximas. 

Essa configuração poderia dar conta do movimento do verbo através do advérbio, uma 

vez que AGR estaria em uma posição anterior ao VP. 

Em sua análise, Pollock (1989) observou o comportamento do verbo em 

relação à negação (‘not’, no inglês, e ‘pas’, no francês), ao advérbio de modo do tipo 

‘often’, no inglês, e ‘souvent’, no francês, e aos quantificadores. O movimento do verbo 

é obrigatório nas sentenças finitas do francês, tendo em vista que AGR é transparente12, 

então vamos encontrar sempre a sequência V + Adv, V + Q; enquanto no inglês, iremos 

encontrar sempre a sequência Adv + V, Q + V, uma vez que AGR é opaca13

                                                           
12  Posteriormente “forte”. 
13  Posteriormente “fraca”. 

. Nesse 

caso, o verbo seria gerado depois do advérbio e se moveria para a posição anterior a do 

advérbio para receber flexão em línguas com AGR transparente e nas línguas com AGR 

opaca, o verbo não se moveria para a posição anterior a do advérbio, como no caso do 

inglês. 

  Os exemplos a seguir fazem parte da discussão elaborada por Pollock (1989) a 

partir do estudo realizado por Emmonds (1976) (apud POLLOCK, 1989, p. 366). Esses 

exemplos foram retirados de Pollock (1989). A explicação de Pollock envolve muitos 

outros exemplos, os quais omitimos na descrição. 
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(38)  Em orações finitas: 

a.*John likes not Mary. 

   ‘João não gosta de Maria.’   

b. Jean (n’) aime pas Marie. 

   ‘João não gosta de Maria.’ 

(39)    

a.*Likes he Mary? 

   ‘Ele gosta de Maria?’ 

b. Aime-t-il Marie? 

   ‘Ele gosta de Maria?’ 

(40)   

a.*John kisses often Mary. 

   ‘João beija frequentemente Maria.’ 

b. Jean embrasse souvent Marie. 

   ‘João beija frequentemente Maria.’ 

(41)   

a. John often kisses Mary. 

   ‘João frequentemente beija Maria.’ 

b. *Jean souvent embrasse Marie. 

    ‘João frequentemente beija Maria.’ 

(42) 

a.*My friends love all Mary. 

  ‘Meus amigos amam todos Maria.’  

b. Mes amis aiment tous Marie. 
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  ‘Meus amigos amam todos Maria.’ 

(43) 

a. My friends all love Mary. 

   ‘Meus amigos todos amam Maria.’  

b.*Mes amis tous aiment Marie. 

   ‘Meus amigos todos amam Maria.’ 

Nas sentenças finitas, o movimento relacionado à negação no inglês está 

restrito aos verbos ‘be’ / ‘have’; os verbos lexicais no inglês não se movem para IP; no 

francês, os verbos auxiliares e lexicais se movem obrigatoriamente para IP.  

No francês, em frases finitas, o verbo se move para T através da concordância 

que atrai o verbo porque é transparente (doravante forte), pois a concordância é capaz 

de atrair o verbo através do advérbio ou do quantificador, como no exemplo em (40b) e 

em (42b). 

No inglês, não existe possibilidade do movimento do verbo através de 

advérbios, uma vez que o traço de AGR não é capaz de mover um verbo finito através 

do advérbio, nem do quantificador, como demonstram os exemplos em (40a) e em (42a) 

respectivamente, porque é opaco (doravante fraca). 

A proposta de Pollock (1989) denominada de cisão de IP é apresentada na 

árvore a seguir na figura 4: 
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     CP 
           3 
       NP                 TP 
                       3  
                                     T’ 
                               3 
                              T            NegP 
                3 
                                       Neg            AgrP 
                                                      3  
                                                   Agr             VP 
                                                                3 
                                                                 Adv           … 
 
Figura 4: Cisão de IP (Inflectional Phrase). 

A ideia desenvolvida por Pollock (1989) sofre alteração em Chomsky (1999) 

para quem os “nódulos funcionais de AGR e Tempo servem somente para carregar 

traços morfológicos (flexionais) necessários para checagem em Ns e Vs” (MARANTZ, 

1995, p. 363, tradução nossa14

Em relação ao traço de AGR, quando o traço de AGR é forte ocorre 

movimento aparente do verbo em línguas como o italiano e o local do movimento é 

antes de spell out; entretanto, quando o traço de AGR é fraco, não há movimento 

aparente do verbo em línguas como o inglês e o local do movimento é depois de spell 

). 

Outras alterações na teoria foram incorporadas por Chomsky (1999), entre as 

quais a desconsideração dos níveis da estrutura-D e da estrutura-S e a proposição da 

existência de um ponto denominado de spell out em que as derivações seriam 

realizadas: antes de spell out (operações visíveis à forma fonética), depois de spell out 

(invisíveis na forma fonética). 

                                                           
14 “The functional nodes of AGR and T serve only   to carry the morphological (inflectional) features 
necessary to check off the features on Ns and Vs”.  
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out. Desse modo pode-se concluir que o movimento verbal está relacionado e ao 

comportamento do traço de AGR.  

Considerando o movimento verbal através dos advérbios registrado no trabalho 

de Pollock (1989), descrito anteriormente, Haegeman & Guerón (1998) estudam a 

natureza de AGR com base em dois pontos primordiais: a) sincronismo “timing” do 

movimento e b) a força de AGR. Nos termos de Chomsky (1999), o “timing” do 

movimento está relacionado ao fato de que essa operação se dá antes de spell out ou 

depois de spell out. Desse modo, o traço de AGR for forte o movimento ocorrerá antes 

de spell out e se o movimento for fraco ocorrerá depois de spell out. Isso significa que a 

variação entre as línguas deriva de propriedades morfológicas. 

Para Haegeman & Guerón (1998), a força de AGR é derivada da relação entre 

o traço forte de AGR e a riqueza do paradigma flexional. Assim, as autoras cruzam 

quatro propriedades do parâmetro do sujeito nulo, a saber: sujeito nulo, inversão, 

movimento qu- e uso de expletivos nulos. Além disso, observam que essas propriedades 

estão relacionadas aos efeitos do traço forte de AGR, resultando no movimento do 

verbo para o nódulo de AGR.  

Para Haegeman & Guerón (1998), a ocorrência de um expletivo nulo é 

derivada da interação positiva entre o parâmetro do sujeito nulo (abordagem de traços) e 

Princípios de Economia. O expletivo nulo em sentenças finitas ocorre porque o sujeito 

não pode ser usado contrastivamente ou focalizado. Não há razão para que as línguas de 

sujeito nulo apresentem expletivos neutros, como no inglês (‘it’) em (44a), pois esses 

casos são expressos por expletivos nulos, como exemplificados em (45), em (46a) e em 

(46b). As autoras denominam esse fato de “subject requirement”. 

(44) Inglês 
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 a.  It is raining (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Está chovendo.’ 

 b.*Is raining (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Está chovendo.’ 

(45) Italiano 

 pro Piove (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

‘Chove.’ 

  (46) PE 

 a.  pro Chove (RAPOSO,1992. p. 482). 

 b.  pro Parece que as crianças comeram o bolo (RAPOSO,1992. p. 482). 

A existência de um sistema morfológico rico em uma língua é capaz de 

identificar categorias vazias, logo sujeitos pós-verbais não são permitidos em inglês, 

como em (47a) e em (47b). Nas línguas em que sujeitos pós-verbais são possíveis, o 

sujeito projetado na posição vazia é um expletivo nulo, como nos exemplos em (48a) e 

em (48b), do italiano, e em (49), do PE.  

(47) Inglês 

a.*Has telephoned your wife (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

     ‘Sua esposa tem telefonado.’ 

b.*Is arrived John (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘É chegado John.’ 

(48) Italiano 

a. pro È arrivato Gianni (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

    ‘Gianni chegou.’ 

b. pro Ha telefonato sua moglie (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 
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    ‘Sua esposa telefonou.’ 

(49) PE 

 pro Comeram o bolo as crianças. (RAPOSO, 1992, p. 482) 

A posição após o complementizador em inglês, exemplificada em (50), não 

pode ser ocupada por uma categoria vazia, mas nas línguas de sujeito nulo é permitido o 

seu preenchimento por pro expletivo, como ocorre em (51) e em (52). Por outro lado, 

quando se trata da extração do sujeito da posição pós-verbal para a posição inicial, o 

comportamento é idêntico nos dois grupos de línguas. Em sentenças subordinadas de 

línguas de sujeito nulo, o sujeito pode ser extraído da posição de [Spec, AGRP] e o 

complementizador pode introduzir a sentença. A posição de onde o sujeito foi extraído 

passa a ser marcada por t, (51) para o italiano e (52) para o PE.      

(50) Inglês 

a. *Who do you think that has telephoned? (HAEGEMAN & GUEÓN, 1998, p. 

598). 

‘Quem você acha que telefonou?’ 

b. Who do you think has telephoned? (HAEGEMAN & GUEÓN, 1998, p. 

598). 

‘Quem você acha que telefonou?’ 

   (51) Italiano 

 Chii credi che pro abbia telefonato ti? (HAEGEMAN, 1994, p. 20). 

‘Quem você credita que ligou ?’ 

(52) PE 

 Quemi (é que) tu pensas que pro viu ti  esse filme? (RAPOSO, 1992, p. 483) 
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Finalmente, Haegeman & Guerón (1998) dizem que a variação paramétrica é 

predeterminada, ou seja, está restrita a um conjunto de possibilidades. Sendo assim, as 

línguas que não permitem sujeito nulo, como o inglês, têm: a) AGR fraco, b) ausência 

de movimento de AGR para o verbo e c) ausência de movimento do verbo para C. Essas 

características  foram exemplificadas anteriormente, porém Haegeman & Guerón (1998) 

apresentam uma última característica de línguas como o inglês, a inserção do ‘do’. Uma 

vez que os traços de concordância do verbo são fracos, torna-se necessária a presença de 

um elemento verbal que seja portador dos traços de T e AGR. Por outro lado, segundo 

as autoras, as línguas de sujeito nulo possuem o seguinte conjunto de características: 

paradigma verbal rico, expletivos nulos, sujeitos pós-verbais e extração de [Spec, 

AGRsP] através do material adjacente a CP. 

Haegeman & Guéron (1998) dizem: “nós concluímos que somente AGRs rico 

pode identificar pro” (HAEGEMAN & GUERÓN, 1998, p. 600, tradução nossa15

                                                           
15 “We conclude that only rich AGRs can identify pro”. 

). 

Segundo as autoras, as propriedades do sujeito nulo estão relacionadas a um sistema de 

traços baseados no comportamento de AGR. É esse novo contorno na noção de 

parâmetro que passamos a considerar agora.  

De acordo com o que se vem afirmando, o traço forte de AGR pode determinar 

a existência do sujeito nulo, se associado a um paradigma verbal rico. Então, para se 

considerar a existência de sujeito nulo em uma língua é necessário verificar o 

comportamento de AGR na língua investigada e capturar evidências de sua força. Nesse 

particular, o estudo de Pollock (1989), descrito neste item, pode contribuir: a força de 

AGR pode ser evidenciada através do movimento do verbo para a posição anterior ao do 

advérbio, como também de quantificadores. 
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Cinque (1999), ao analisar os advérbios no italiano, indica que a questão não é 

tão simples quanto se pode supor. O autor considera a existência de dois grupos de 

advérbios: o grupo dos advérbios altos, que são orientados para o sujeito, e o grupo dos 

advérbios baixos, que são orientados para o verbo e que estão associados à possibilidade 

de movimento verbal.  

Os advérbios baixos ocorrem no italiano antes do VP. Para Cinque (1999), a 

posição à esquerda do advérbio pode ser ocupada pelo particípio passado e a posição à 

direita pelo sujeito do verbo auxiliar. Podemos verificar no exemplo em (53) o 

movimento do verbo auxiliar ‘avere’ para uma posição anterior aos advérbios. 

Lembrando que, no caso de (53), os traços de concordância estão no auxiliar, o que 

força o seu movimento em direção à AGR. 

(53) Italiano 

Gianni ha sempre completamente perso la testa per lei (CINQUE, 1999, p. 7). 

‘Gianni tem perdido sempre completamente a cabeça por ela.’ 

Segundo Costa & Loureiro (2006), o PE admite tanto (54a) como (54b). 

Considerando o exemplo em (54b), pode-se afirmar que, no PE, o movimento verbal é 

possível. No PE, podemos, então, verificar o comportamento da força de AGR sobre o 

verbo em relação ao advérbio, no exemplo em (56b). Os exemplos em (54) e em (56) 

foram retirados de Costa & Loureiro (2006).  

(54) PE 

a. O Pedro frequentemente beija a Maria.  

b. O Pedro beija frequentemente a Maria. 

No entanto, é importante dizer que, tanto no italiano como no PE, o 

comportamento dos advérbios não é de simples caracterização (para o italiano, ver 

Belleti, (1990); Cinque, (1999) e Robrsbacher, (1999) e, para o PE, Costa & Loureiro 

(2006)). Resumindo, tanto no italiano, como em (53), quanto no PE, como em (54b), 
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podemos encontrar evidências do movimento do verbo sobre o advérbio, como 

exemplificado no francês em (40b). 

Seguindo o raciocínio apresentado por Pollock (1989), a verificação do 

movimento verbal e a consequente força de AGR pode ser observada também em 

relação aos quantificadores.  

Em relação aos quantificadores, podemos evidenciar a força de AGR através 

do movimento verbal no italiano, como exemplificado em (55a) e em (55b).  

(55) Italiano 

   a. Gli invitati salutarono tutti Maria (BELETTI, 2008, p. 53). 

    ‘Os convidados saudaram todos Maria.’ 

 b. Gli invitati parlarono tutti con Maria (BELETTI, 2008, p. 53). 

    ‘Os convidados falaram todos com Maria.’ 

(56) PE 

a. Os meninos todos leram o livro. 

b. Os meninos leram todos o livro. 

As duas línguas também admitem movimento verbal com quantificadores, 

diferentemente do inglês, que não admite movimento nos dois casos, como 

exemplificado em (40a) e em (42a). 

Além da verificação da força de AGR a partir do movimento verbal através de 

advérbios e quantificadores, pode-se, segundo Novaes (1996), ainda encontrar indícios 

de sua existência no movimento longo de objeto e na subida de clíticos, operações 

constitutivas da propriedade da reestruturação proposta por Rizzi (1982). Como 

dissemos anteriormente, não podemos considerar a realização da reestruturação de 

forma absoluta nas línguas, uma vez que essa pode variar nas línguas. 
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No exemplo em (57) do italiano, podemos observar que a força do nódulo de 

AGR e o nódulo de T promovem o deslocamento do objeto no italiano. O mesmo 

processo é possível em PE, como exemplificado em (58). 

(57) Italiano 

Finalmente, le nuove case populari si cominceranno a costruire  (RIZZI, 1982, 

p. 1). 

‘Finalmente, as novas casas populares se começarão a construir.’ 

 

(58) PE 

a. Finalmente, as novas casas começaram-se a construir (GONÇALVES & 

MATOS, 2008, p. 208). 

b. Nas reuniões da Associação têm-se resolvido os problemas dos sócios 

(GONÇALVES, 2002, p. 47). 

c. Nas reuniões da Associação querem-se resolver os problemas dos sócios 

(GONÇALVES, 2002, p. 47). 

d.Nas reuniões da Associação podem-se resolver os problemas dos sócios 

(GONÇALVES, 2002, p.47). 

Quanto à subida de clíticos, podemos observar o movimento de clíticos tanto 

no italiano como no PE, como exemplificado em (59) e em (60) respectivamente. 

(59) Italiano 

Gianni la deve presentare a Francesco (RIZZI, 1982, p. 6). 

‘Gianni a deve apresentar a Francisco.’ 

(60) PE  

a. Todos os jornalistas o quiseram entrevistar (GONÇALVES & MATOS, 

2008, p. 208). 
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b. O João não o quis fazer (o trabalho de Química) (GONÇALVES & 

MATOS, 2008, p. 212). 

c. O professor não os estava a corrigir (os testes) (GONÇALVES & MATOS, 

2008, p. 208). 

Já no que se refere ao paradigma verbal, podemos observar, no quadro a seguir, 

que os sistemas flexionais do italiano e do PE apresentam marcação de número e pessoa 

na flexão verbal, apresentando seis formas distintas, diferindo do sistema flexional do 

inglês, que apresenta diferenciação de pessoa marcada com -s para a 3ª pessoa do 

singular e, para as demais, não apresenta marcação morfológica de número. Essa 

configuração está apoiada basicamente na informação contida na forma pronominal. 

Isso significa que o paradigma verbal do inglês não tem potencial para identificação 

referencial do sujeito nulo, sendo esse um exemplo de paradigma morfologicamente 

pobre, como se pode observar no quadro 1 a seguir: 

 

 
Quadro 1: Paradigmas verbais: inglês, italiano e PE. 
 

                                                           
16 Embora não tenhamos incluído ‘você’ no paradigma verbal do PE citamos a seguinte afirmação de  
Gouveia (2008, p.94): “... o certo é que não parecem restar dúvidas de que o uso das formas de tratamento 
em português europeu está em profunda mudança, como atesta (...) a quase generalização do uso de você 
em vez de o Senhor, a Senhora, etc”. 

Pessoas 
gramaticais 

Inglês Italiano PE 

1ª sing. I  love -ø Io   parl -o Eu  fal -o 
2ª sing. You  love -ø Tu  parl -i Tu 16 fala 

fala 
  -s 

-ø 
3ª sing. He,  

She,  
It  

love  
 

-s Lui  
 

parl 
 

-a Ele  
 

fala 
 

-ø 
 

1ª pl. We  love  Noi  parli -amo Nós  fala -mos 
2ª pl. You 

 
love 
 

-ø Voi  
 

Parl 
 

-ate Vós  fala -is 
Vocês fala -m 

3ª pl. They   love -ø Loro  Parl -ano Eles  fala -m 
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A existência de um paradigma verbal rico em italiano com seis formas 

distintas, como se pode observar no quadro 1, limita o uso do pronome pessoal porque, 

em geral, não existe dúvida de interpretação quanto ao sujeito, uma vez que a flexão do 

verbo pode identificá-lo. Isso não inviabiliza a possibilidade de realização do sujeito 

expresso como destacam Dardano & Trifone (2010):  

 
O pronome vem expresso: 
Quando se dá particular relevo ao sujeito (ênfase), sobretudo na 
contraposição: 
Io lavoro dalla mattina alla será tu ti diverte. 
Quando são formas verbais que podem criar confusão acerca da pessoa do 
sujeito (particularmente o subjuntivo). 
Ritengo che tu não sai all’tezza della situazione: 
Pensava che tu amassi Laura. (DARDANO & TRIFONE, 2010, p. 238, 
tradução nossa17

                                                           
17 “Il pronome viene espresso: 
     Quando si vuole dare particolare rilievo al soggeto (enfai), soprattutto nelle contrappozioni: 
     Io lavoro dalla mattina alla será tu ti diverte. 
     Quando ci sono forme verbali ( partcolarmente del conjuntivo) che potrebbero creare confusine circa 

la persona del soggetto: 
     Ritengo che tu não sai all’tezza della situazione: 
     Pensava che tu amassi Laura”. 
 

).  
 

Ainda, segundo os mesmos autores, no italiano, o preenchimento do sujeito é 

considerado necessário apenas em situações em que haja ambiguidades ou em situações 

em que o falante necessite dar ênfase à fala. Outra situação citada é a necessidade do 

preenchimento do sujeito quando utilizado para evitar ambiguidade nos tempos presente 

e pretérito perfeito do subjuntivo, uma vez que, no italiano, as três formas verbais 

singulares do presente do subjuntivo e duas formas singulares do imperfeito do 

subjuntivo coincidem, sendo, nesses casos, indicada a utilização do pronome pleno. 

No quadro 2 a seguir, retirado de Brito et al (2010), podemos verificar 

homofonia nas formas verbais do singular na conjugação do presente do subjuntivo e do 

pretérito imperfeito do subjuntivo no italiano. 
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Quadro 2: Tempos do modo subjuntivo do italiano. 

 

Se compararmos o PE ao inglês e ao italiano, veremos que o PE é uma língua 

como o italiano, pois, em seu paradigma verbal, vamos encontrar o verbo flexionado em 

todas as pessoas, apresentando uma morfologia que distingue seis pessoas gramaticais. 

Duarte (1996) observa que o uso das formas indiretas ‘você(s)’ causam sincretismos, 

exemplificados em (61). O primeiro, da 2ª pessoa do singular com a forma de 3ª pessoa 

do singular. O segundo, da 2ª pessoa do plural com a 3ª pessoa do plural.  

 (61) 

Você ama  - ø 

Ele    ama  -ø 

Vocês  ama  -m   

Eles     ama  -m   

As formas adicionais (indiretas), segundo Duarte (1995), não alteram a riqueza 

do paradigma verbal do PE. Por outro lado, a sua existência é um ponto de 

diferenciação entre o PE e o italiano, uma vez que esse tipo de sincretismo não é 

encontrado no italiano. Seria um indício de que o paradigma do PE poderá passar pelas 

mesmas alterações por que passa o paradigma do PB? Do exposto, podemos dizer que 

tanto o italiano quanto o PE possuem paradigmas ricos. 

De maneira geral, a partir das alterações apresentadas, pode-se falar de uma 

linha imaginária que se inicia com o inglês, marcado negativamente para o parâmetro do 

sujeito nulo por apresentar um paradigma verbal pobre e AGR fraco e que finda com 

Presente do Subjuntivo Regular do italiano Imperfeito do Subjuntivo Regular do italiano 
(io) canti (io)  Cantassi 
(tu) canti (tu)  Cantassi 
(lui) canti (lui)  Cantasse 
(noi) cantiamo (noi)  Cantassimo 
(voi)   catiat  (voi)  Cataste 
(loro) cantino (loro)  Cantassemo 
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línguas como o italiano e o PE, línguas essas que apresentam paradigmas verbais ricos e 

AGR forte.  

 
 

De acordo com o que foi descrito acima, o parâmetro do sujeito nulo está 

diretamente associado aos traços abstratos de AGR. As línguas de sujeito nulo possuem o 

traço de AGR forte e paradigma verbal rico, opondo-se às línguas sem sujeito nulo, que 

possuem o traço de AGR fraco e paradigma verbal pobre. 

A abordagem que atribui a AGR um núcleo funcional, apresentada até o 

momento, está longe de apresentar uma análise definitiva, visto que tem se processado  

mudanças teóricas importantes no interior do PM. Uma das discussões associadas ao 

status de AGR está relacionada ao lugar ocupado pela morfologia flexional dentro da 

Teoria Gerativa, a qual dará origem a desenvolvimentos posteriores. Entendemos que o 

 
 

Pro-drop: [-] Inglês [+] PE [+] Italiano 
 

Lingua sem sujeito nulo Línguas de sujeito nulo 
Força de AGR Força de AGR 
Sem movimento do verbo (V-I). Possui movimento verbal (V-I) 

através do advérbio e 
quantificadores. 

Possui movimento: verbal (V-I) 
através do advérbio e 
quantificadores 

 Movimento do objeto e movimento 
do clítico.  

Movimento do objeto, 
movimento do clítico e seleção 
de auxiliar ‘avere’ / ‘essere’. 

Sincretismos no paradigma verbal 
1 sincretismo: 4 formas  homófonas 
sem marcação de número e pessoa. 

1 sincretismo:  
2 formas verbais com -m. 

Não há sincretismos 

Paradigma verbal pobre. Paradigma verbal rico  
Não tem sujeito nulo. Sujeito nulo 
 Sujeito nulo expletivo: preservado. Sujeito nulo expletivo: 

preservado. 
 Sujeito nulo referencial: com todas 

as pessoas. 
Sujeito nulo referencial: com 
todas as pessoas. 

 Sujeito nulo correferencial e 
referencial em orações 
subordinadas. 

Sujeito nulo correferencial e 
referencial em orações 
subordinadas. 

 Inversão do sujeito 
 ordem VS: com todos os tipos de 

verbos. 
ordem VS: com todos os tipos 
de verbos. 
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recorte apresentado até aqui é suficiente para nossos propósitos, ou seja, a perspectiva 

de que existe interação entre morfologia flexional e sintaxe. Porém, apresentamos em 

traços gerais os desenvolvimentos do PM nos parágrafos seguintes. 

A partir deste ponto, o PM apresenta um novo direcionamento para o lugar de 

AGR, pois as conclusões a que chega Chomsky (1999) delineiam uma nova 

configuração ao apresentar uma reanálise das categorias funcionais em função da 

interpretabilidade dos traços nas interfaces. Nesse caso, é o sistema computacional que 

seleciona do léxico um par de representações de interface, iniciando as derivações. 

Chomsky (1999) afirma que as “únicas categorias são as que possuem traços que 

sobrevivem durante a derivação e aparecem nas interfaces, onde são interpretadas” 

(CHOMSKY, 1999, p. 503). Os traços de AGR (- interpretáveis) estariam adjuntos ao 

verbo. Isso quer dizer que os traços-•  contidos em AGR não são interpretáveis, ou seja, 

AGR não possui “traços-•  substantivos - que são atribuídos aos itens lexicais 

substantivos quando esses são retirados do léxico” (CHOMSKY, 1999, p. 502). O autor 

chega a essa conclusão porque parte de uma Hipótese Lexicalista Forte, na qual 

derivação e flexão são processos estritamente morfológicos, logo, registrados no léxico. 

Para o autor, admitir que a morfologia flexional esteja ligada à sintaxe, como vinha 

sendo considerado, não seria compatível com a vertente da teoria assumida por ele. 

Desse modo, AGR “existe apenas quando tem traço forte. AGR não é mais que uma 

indicação de uma posição que tem que ser ocupada imediatamente, através de operações 

visíveis” (CHOMSKY, 1999, p. 473) e sua função “consiste em fornecer uma 

configuração estrutural, na qual determinados traços podem ser verificados” 

(CHOMSKY, 1999, p. 473). Esse redirecionamento teórico gerou impacto direto nos 

estudos sobre o sujeito nulo, sem, contudo, invalidá-los. 
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Com a exclusão de AGR do rol das categorias funcionais, a questão que fica é: 

qual o papel de AGR nessa nova configuração? Galves (1998) diz que “AGR 

desempenha sim um papel na computação. Sob a forma de traço formal 

parametricamente associado a categorias funcionais” (GALVES, 1998, p. 25). A autora 

diz ainda que “AGR é o traço que força e legitima as configurações Especificador / 

Núcleo” (GALVES, 1998, p. 25). 

Segundo a nova configuração, AGR passa de núcleo funcional a uma operação 

de merge. Segundo Chomsky (1999), uma vez que “AGR é constituído apenas por 

traços, não pode atrair a elevação não visível” (CHOMSKY, 1999, p. 473). 

No Capítulo 2, a seguir, descreveremos como o sujeito nulo se apresenta no 

PB, assim como apresentaremos um conjunto de explicações para sua realização. 
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2 O SUJEITO NULO NO PB  

No capítulo anterior, observamos o comportamento dos traços de AGR 

responsáveis pelo sujeito nulo no italiano e no PE em comparação com o inglês, uma 

língua sem sujeito nulo. Pudemos observar que, nas duas primeiras línguas, em especial 

no italiano, os sujeitos plenos são utilizados apenas quando existe a possibilidade de 

interpretação ambígua das sentenças, sendo, em geral, obrigatório o uso do sujeito nulo. 

No presente capítulo, descreveremos o funcionamento dos traços de AGR no PB, seu 

paradigma verbal e as estruturas nas quais o sujeito nulo se apresenta. Finalmente, 

observaremos as explicações de três autores para o sujeito nulo no PB, a saber: Duarte 

(1995), Figueiredo (1996) e Novaes (1996), buscando identificar aproximações e 

distanciamentos entre as propostas apresentadas. 

2.1 O parâmetro do sujeito nulo e os traços formais de concordância no PB  

A análise dos traços formais de concordância apresentada por Chomsky (1999) 

ressalta a possibilidade de que o movimento do verbo em uma língua seja evidência da 

existência de AGR forte. No exemplo em (62), extraído de Pollock (1989), podemos 

verificar o movimento do verbo através do advérbio impulsionado pela força contida no 

nódulo de AGR no francês. 

(62) Jean embrasse souvent Marie. 

      ‘João beija sempre Maria’. 

No PB, a classe dos advérbios comporta grande variedade de formas distintas, 

as quais possuem comportamentos diferenciados, podendo apresentar possibilidades 

variadas de ordenação. Segundo Galves (1994), a evidência em favor do movimento 
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verbal está no comportamento dos advérbios que são gerados em adjunção ao verbo, ou 

seja, os advérbios de modo.  

Figueiredo (1996) explica que existem dois tipos de advérbios no PB: 

advérbios altos, ligados ao sujeito, e os baixos, ligados ao verbo, que são 

predominantemente advérbios de modo. Os primeiros ocorrem antes do verbo; os 

segundos, preferencialmente, depois do verbo. Figueiredo (1996) exemplifica em (63) e 

em com o advérbio do tipo ‘completamente’, o qual não pode ocorrer em posição 

anterior ao verbo, como demonstra o exemplo em (63b), nem entre o verbo auxiliar e o 

principal, como ocorre em (63d), e nem antes do verbo auxiliar, como no exemplo em 

(63e), mas pode ocorrer depois do verbo, como em (63a) e em (63c). Os exemplos em 

(63) foram retirados de Figueiredo (1996). 

(63) 

a. O João perdeu completamente a cabeça. 

b. *O João completamente perdeu a cabeça. 

c. O João tinha perdido completamente a cabeça. 

d. *O João tinha completamente perdido a cabeça. 

e. *O João completamente tinha perdido a cabeça. 

Se a possibilidade de realização do movimento verbal em uma língua é uma 

evidência em favor da existência de AGR forte, então, podemos concluir que, no PB, a 

força de AGR é suficientemente forte para licenciar o movimento verbal. 

Em relação à evidência da força de AGR a partir do movimento verbal através 

de quantificadores, Galves (1994) considera que o quantificador do tipo ‘todos’ 

apresenta dificuldades para a verificação do movimento do verbo no PB, uma vez que 
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esse pode ocorrer tanto em sentenças em que aparece ligado ao SN sujeito quanto ligado 

ao VP. 

Galves (1994) apresenta o exemplo em (64) com “cada um”, em que tem a 

interpretação e posição de um quantificador. 

(64) As crianças comeram cada uma dois pedaços de bolo. 

Como evidência da força de AGR, podemos ainda observar a realização de 

movimento longo de objeto e a subida de clíticos, operações ligadas à reestruturação e 

apresentada por Rizzi (1982). É necessário lembrar que AGR ocorre nessas operações 

em adjunção a T. No entanto, segundo Novaes (1996), tanto o movimento longo de 

objeto quanto a subida de clítico não são possibilidades muito utilizadas pelos falantes 

do PB, uma vez que o sistema de clíticos no PB está desaparecendo. Novaes (1996) não 

encontra em seus dados exemplos de movimento longo de objeto como também não 

encontra dados de subida de clíticos, mas apresenta exemplos marginais do português 

contemporâneo, que são retomados em (65) e em (66). 

(65) movimento longo de objeto 

As novas casas se começarão a construir. 

(66) Subida de clíticos 

a. Ela não me quer ver. 

b. Ela nunca me vai entender. 

c. Ela te pode ajudar. 

Sobre a subida de clíticos no PB, Rech (2011) afirma que: 

 “o alçamento do clítico não pode ser considerado determinante no PB. Em 
primeiro lugar, por essa língua não dispor de um paradigma rico de clíticos 
como as demais línguas românicas. Em segundo lugar, por o clítico acusativo 
o, que apresenta um comportamento próximo ao dos clíticos das outras 
línguas românicas, não ser natural na fala” (RECH, 2011, p. 171). 
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A autora exemplifica em (67) e diz que a realização apresentada em (67b) não 

pode ser entendida como uma realização natural da fala. 

(67) 

a.  Pedro pode/deve comprar esse carro. 

b. ?Pedro o pode/deve comprar. 

c. *Pedro pode/deve o comprar. 

d.  Pedro pode/deve comprá-lo. 

No PB, a propriedade da reestruturação não ocorre exatamente como Rizzi 

(1982) prevê. Primeiramente, porque não apresenta a operação com os verbos ‘essere’ e 

‘avere’, como no italiano. Em segundo lugar, porque as operações de movimento longo 

e subida de clíticos não são produtivas. 

O nódulo funcional de AGR, responsável pelo movimento verbal, como 

apresentado anteriormente, com advérbios, quantificadores, com movimento longo de 

objeto e com a subida de clíticos, também contribui para a ocorrência de sujeito nulo em 

línguas como o italiano. Isso ocorre porque nessas línguas a força do núcleo de AGR se 

associa a paradigmas verbais ricos (CHOMSKY (1995); HAEGEMAN (1994); 

HAEGEMAN & GUERÓN (1998)).  

Segundo Haegeman (1994), o francês antigo admitia sujeito nulo, mas o 

francês moderno perdeu na fala as distinções fonéticas dos traços de número e pessoa 

entre 1ª e 2ª pessoas do singular, como em ‘parle’ / ‘parles’. Além disso, a 

diferenciação entre 1ª e 2ª pessoas do singular e 3ª pessoa do plural é clara apenas em 

contexto didático. Então, no francês, quatro formas verbais foram reduzidas a três, como 

apresentadas no quadro 3 a seguir:  
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1ª Sing. Je Parl -e 
2ª Sing. Tu Parl -es 
3ª Sing. Elle Parl -e 
1ª pl. Nous Parl -nos 
2ª pl. Vous Parl -ez 
3ª pl. Elles Parl -ent 

 
Quadro 3: Paradigma verbal do francês. 

Em outras palavras, o PB, como o francês, ainda conserva a possibilidade de 

realização do movimento verbal, em especial, através dos advérbios de modo, como 

exemplificado em (63a). Quanto ao sujeito nulo no PB, pesquisas realizadas sobre o PB, 

entre as quais as de Duarte (1995), Novaes (1996) e Kato (2000), têm apontado para seu 

progressivo desaparecimento, fruto das modificações em seu paradigma verbal.  

A diferença entre o sujeito nulo no PB e nas demais línguas de sujeito nulo é 

que o uso do sujeito nulo é obrigatório em uma língua como o italiano, enquanto no PB, 

o sujeito nulo é uma opção à disposição do falante que se realiza cada vez menos 

(DUARTE, 1995). Segundo Duarte (1995), esse comportamento é originado pela perda 

do princípio “Evite o Pronome”. Visto que as línguas de sujeito nulo, por excelência, 

apresentam AGR forte e paradigma verbal rico, passamos a descrever o paradigma 

verbal do PB.  

O paradigma verbal do PB difere dos paradigmas verbais do italiano e do PE 

apresentados no capítulo anterior. Enquanto o italiano e o PE apresentam formas verbais 

morfologicamente marcadas pelo traço de número e pessoa, o PB apresenta um sistema 

distinto em que as formas verbais pouco se diferenciam, como apresentado no quadro 4 

a seguir: 
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1ª sing. Eu  Fal -o 
 Você Fala -ø 
3ª sing. Ele / Ela Fala -ø 

1ª pl. 
Nós  Fala -mos 
A gente  Fala -ø 

2ª pl. Vocês  Fala -m 
3ª pl. Eles / Elas Fala -m 

 
Quadro 4: Paradigma verbal do PB. 18

1ª sing. 

 
 

O PB moderno apresenta um paradigma verbal em que se podem distinguir 

apenas quatro formas morfologicamente e foneticamente, que são resultado das 

seguintes alterações: a incorporação de novas formas pronominais, como é o caso da 

forma ‘a gente’ e de ‘você(s)’, o desaparecimento de outras, como do pronome ‘vós’ e, 

mais recentemente, do pronome ‘tu’ com verbo flexionado com desinência -s (por 

exemplo: ‘tu vais’), substituído pelo pronome ‘você’.  

O fato é que, paralelamente às alterações no sistema pronominal, se processa 

no PB um empobrecimento do seu sistema flexional, que podemos constatar em (69) a 

seguir. As formas verbais apresentadas em (69) sofreram modificações: a 2ª pessoa do 

singular incorpora o pronome ‘você’, assume a forma da flexão do verbo da 3ª pessoa, 

juntamente com a 1ª pessoa do plural ‘a gente’. No caso de ‘vocês’, 2ª pessoa do plural, 

assumiu-se a desinência -m, característica de 3ª pessoa do plural, como demonstrado em 

(69). As formas verbais de 1ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural ‘nós’, 

permanecem sem alterações, como exemplificadas em (68).  

(68) 
Eu Fala -o 

1ª pl. Nós Fala -mos 
 
(69) 

2ª sing. Você Fala -ø 
3ª sing. Ele / Ela Fala -ø 
1ª pl. Nós Fala -ø 19

                                                           
18 Vide Duarte (1995, p. 32) e Novaes (1996, p. 115). 
19 Em dialeto popular do PB, é possível ‘nós fala’. 

 



71 
 

1ª pl. A gente Fala -ø 
 
(70) 

2ª pl. Vocês Fala -m 
3ª pl. Eles / Elas Fala -m 

 
Cria-se no PB, conforme o esquema apresentado em (71), um sistema flexional 

que possibilita apenas a identificação morfológica de número (singular / plural), 

enquanto que a noção de pessoa fica reservada para o conteúdo pronominal, como no 

inglês. 

(71) Sing. vs. pl. 
 

 1ª sing. Eu Fal -o 
2ª sing. você Fala -ø 
3ª sing. Ele/Ela Fala -ø 

                       vs. 

1ª pl. Nós Fala -mos 
2ª pl. Vocês Fala -m 
3ª pl. Eles/Elas Fala -m 

 

Para demonstrar a oposição de formas entre singular e plural, a forma ‘a gente’ 

foi excluída da demonstração por apresentar mecanismo diferenciado de concordância. 

A forma pronominal ‘a gente’, apesar de ter conteúdo pronominal, sua natureza é de um 

NP indefinido como ‘o pessoal’, o que gerou não um pronome equivalente a ‘nós’, mas 

um pronome claramente especificado com traço [+genérico] e, associado a esse fato, ‘a 

gente’ não perdeu desinências. A ideia não é propor a exclusão de ‘a gente’ do quadro 

pronominal, mas descrever a formação do quadro pronominal do PB moderno com base 

na natureza de suas formas. Por outro lado, essa exclusão de ‘a gente’, para o propósito 

do esquema em (71), pode levar a considerar a permanência de ‘você’. Em relação à 

forma pronominal indireta ‘você’, podemos dizer que sua natureza de pronome de 

tratamento justifica a sua permanência no quadro desenhado anteriormente, pois o seu 
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conteúdo é idêntico àquele do pronome ‘tu’. Assim, fica caracterizado em (71) que, no 

PB, a flexão de número e pessoa está desparecendo com o verbo no singular. No plural, 

contrariamente, a marcação sobreviveu, embora se utilizando da mesma estratégia que a 

formas do singular, a duplicação de formas: a 2ª pessoa do singular ou plural e 3ª pessoa 

do plural, com desinência -m (estratégia reproduzida no PE). Assim, podemos encontrar 

no sistema flexional do PB, à exceção da 1ª pessoa do singular –o,  um bloco de formas 

no singular sem marcação de número e pessoa e outro bloco de formas no plural com 

marcação de desinências -mos e  -m, como descrito em (72). 

(72) Sing. -o  / ø  •   pl. -mos / -m 

Sobre a permanência da marcação de plural -mos na 1ª pessoa do plural, 

segundo Duarte (1995), parece haver indícios de que estratégias de cunho sintático 

estejam assumindo no PB a função de substituir o agonizante pronome ‘nós’ em 

sentenças como em (73) de Duarte (1995). 

(73) [Eu e a Marisa], a gente quer te ver muito mais bonita. 

No PB, é quase obrigatória a presença de um NP que recupere e identifique o 

sujeito nulo nas orações em que o verbo aparece com flexão de 3ª pessoa, ou seja, na 2ª 

pessoa do singular (‘você’), na 3ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural (‘a gente’). 

Isso significa que a inexistência de marca morfológica de pessoa compromete a 

recuperação e a identificação do sujeito nulo, podendo esse sujeito nulo ser recuperado e 

identificado por um antecedente na oração anterior ou no contexto discursivo. Nesse 

caso, outra opção seria a realização do sujeito pleno.  

Nas orações em que o verbo é flexionado na 1ª pessoa do singular e na 1ª 

pessoa do plural ‘nós’, o inverso pode ocorrer, ou seja, não necessitam de um SN 

obrigatoriamente. No caso da 3ª pessoa do plural, é necessário considerar que nem toda 
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ocorrência de sujeito na 3ª pessoa sem um pronome explícito se trata de uma ocorrência 

de sujeito nulo. Pode se tratar de um sujeito indeterminado.  

A situação desenhada anteriormente pode explicar a permanência do PB entre 

as línguas de sujeito nulo e, ao mesmo tempo, possibilitar o uso preferencial pelo sujeito 

pleno. A perda de desinências, por um lado, e a incorporação de formas verbais da 

morfologia da 3ª pessoa, por outro, fortalece a opção pela utilização de sujeitos 

expressos pelo mesmo motivo do uso de formas plenas no italiano, ou seja, evitar 

ambiguidades. Isso ocorre porque a identificação do sujeito é colocada em jogo.  

De acordo com a descrição apresentada, o paradigma verbal do PB é pobre, 

mas não como é pobre o paradigma verbal do francês, pois licencia o sujeito nulo. 

 Temos a seguinte situação: o PB, como o francês, apresenta movimento 

verbal, evidência da força de AGR. Contudo, o PB, ao contrário do francês, apresenta 

paradigma verbal pobre capaz de licenciar o sujeito nulo em associada à força de AGR. 

Resumindo, o PB conserva AGR forte, tal como o italiano e o PE, mas 

apresenta um paradigma verbal pobre, que possibilita a opção pelo sujeito nulo em 

determinadas pessoas, como também concorre para que o falante utilize o sujeito pleno 

em outras.  

No próximo item, descreveremos o sujeito nulo no PB. 

2.2 O sujeito nulo no PB  
 

Como exposto no item 2.1, o PB tem apresentado alterações em relação ao 

paradigma verbal, porém essas alterações ainda nos permite afirmar que o PB é uma 

língua de sujeito nulo. Neste item, descreveremos as possibilidades de realização do 

sujeito nulo ainda presentes no PB.  

1) Sujeito nulo expletivo  
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O sujeito nulo expletivo de 3ª pessoa no PB continua a ser permitido em 

contextos onde o verbo indica fenômenos meteorológicos, como em (74a), e com 

verbos impessoais, como em (75b). 

(74) 

a) pro Choveu. 

b) pro Parece que choveu. 

Há que se registrar a ocorrência do verbo ‘ter’ (existencial) no PB.  

(75) pro Não tinha pis...pro não havia quase piscina naquele tempo. 

(BERLINCK et al, 2009, p. 149). 

De acordo com os exemplos apresentados em (74a) e em (74b), o sujeito nulo 

expletivo tem permanecido inalterado no PB.  

2) Sujeitos nulos referenciais 

Sujeitos nulos referenciais são os sujeitos nulos nos quais o verbo apresenta 

flexão de número e pessoa, podendo ser recuperado e identificado pela flexão, seguindo 

o padrão do italiano que apresenta AGR forte e paradigma verbal rico. No PB, esse tipo 

de sujeito está restrito àqueles que apresentam referência dêitica, 1ª e 2ª pessoas, e suas 

realizações podem estar associadas aos tempos verbais com formas mais distintivas, 

como o presente e o pretérito perfeito, exemplificado em (76). Nesse caso, os sujeitos de 

1ª pessoa não necessitam de um antecedente em orações subordinadas, como ocorre em 

(77). 

(76) pro Fui quase suspenso (DUARTE, 1995, p. 58). 

(77) João pensa que pro compramos um carro. 

3) Sujeitos nulos quase argumentais 



75 
 

Com o desaparecimento progressivo dos clíticos no PB, as formas verbais de 3ª 

pessoa do singular que anteriormente apareciam ligadas ao ‘se’, agora deixam um vazio 

preenchido por um pro expletivo que, segundo Figueiredo (1996), pode ser interpretado 

como pro [+ arb.], como no exemplo em (78). 

(78) Não pro usa mais chapéu (FIGUEIREDO, 1996, p.123). 

4) Sujeito nulo correferencial 

De acordo com Rizzi (1982) e Haegeman (1994), é possível haver uma 

categoria vazia correferencial nula na posição de sujeito em orações subordinadas, como 

apresentado em 1.1. Por outro lado, na descrição do paradigma verbal do PB 

apresentada em 2.1, pode-se observar que duas formas verbais possuem distinções 

morfológicas capazes de assegurar os traços de concordância necessários para a 

realização do sujeito nulo: 1ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural. Isso nos permite 

dizer que, em orações matrizes, o sujeito nulo é possível com essas duas pessoas 

gramaticais, como ocorre nos exemplos em (79) e em (80). 

(79) pro Viajarei para o Brasil. 

(80) pro Viajamos hoje para o Brasil. 

 Isso que dizer que a realização da 3ª pessoa do singular apresenta problemas 

no PB por vários motivos, entre os quais a falta de especificações de número e pessoa e 

a homofonia compartilhada com outras formas, já descritas no item 2.1. Então, podemos 

observar que existem dificuldades para a utilização da 3ª pessoa do singular em orações 

matrizes: ou se supõe um antecedente discursivo, como no caso exemplificado em (81), 

ou se utiliza o pronome pleno, como no caso exemplificado em (82). 

(81) ?Viajou para o Brasil. 

(82) Ele viajou para o Brasil. 
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Então, nas orações subordinadas, podemos encontrar uma categoria vazia 

preferencialmente de 3ª pessoa (não referencial) na posição de sujeito, que pode ser 

recuperada e identificada somente por um antecedente localizado na oração matriz, 

como exemplificado em (83), diferindo da realização apresentada em (84), referencial e 

identificada e recuperada pela flexão.  

(83) Joãoi disse que proi voltará para o Brasil. 

(84) Joãoi disse que prot voltaremos para o Brasil. 

Considerando que o PB tenha perdido o Princípio “Evite o Pronome”, como 

defende Duarte (1995), pode-se encontrar um pronome pleno nessa posição, como em 

(85). 

(85) Joãoi disse que elei voltará para o Brasil. 

A proposta de Huang (1984) considera a existência de um sujeito nulo não 

referencial, diferente daquele recuperado e identificado pela flexão, como considera 

Rizzi (1982), em que é recuperado pela flexão. Para explicar essa ocorrência, Huang 

(1984) estende a Teoria do Controle a PRO e a pro. Segundo o autor, um pronome 

vazio pode ser coindexado a um elemento nominal mais próximo. 

5)  Inversão do sujeito 

A inversão é uma das propriedades centrais para a questão do parâmetro do 

sujeito nulo e está atrelada à ordem em que os argumentos do verbo aparecem na 

sentença. No PB, a inversão com verbos transitivos não é possível, como atestam os 

exemplos em (86a) e em (86b).  

(86) 

a. *Comeram o bolo [as crianças].  

Ou como exemplifica Kato (2000): 
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b. *Colocou a carta no correio [um aluno]. 

Em relação às sentenças com verbos intransitivos, segundo Kato (2000), não há 

preferência do falante do PB, como ocorre em (87). A autora comenta em nota de 

rodapé: “Embora os dados mostrem apenas uma ocorrência residual de VS com verbos 

inergativos, o falante não a rejeita como os padrões VOS” (KATO, 2000, p. 97). 

(87) Telefonou o cliente (KATO, 2000, p. 97). 

A mudança não atingiu a inversão inacusativa no PB, como se pode observar em 

(88). Isso quer dizer que a inversão do sujeito desapareceu do PB, restando apenas a 

inversão inacusativa, na qual o NP é, na realidade, um argumento interno. 

(88) Chegou a carta (MIOTO, 2013, p. 158). 

Menuzzi (2001) afirma que uma questão que pode ser destacada com base nos 

estudos realizados é que a inversão do sujeito no PB tenha sobrevivido apenas quando o 

verbo da sentença for inacusativo e que as demais realizações sejam resquícios de um 

momento anterior do PB, quando ele mantinha as realizações do PE do século XIX. 

Novaes (1996) resume a questão da inversão no PB da seguinte forma: 

 
(...) o sujeito posposto no português do Brasil é restrito a sentenças com 
verbos monoargumentais. Portanto, temos que negar a generalização de que o 
sujeito nulo e a inversão do sujeito são fenômenos correlacionados, uma vez 
que no português do Brasil estas duas características não coexistem 
(NOVAES, 1996, p. 109). 

Isso quer dizer que a ordem dos elementos de uma língua só pode ser alterada 

se essa língua possuir estruturas verbais capazes de sustentar paralelamente o argumento 

externo do verbo em uma posição posposta. O PB não possui estruturas capazes de 

assegurar a posposição de um NP. De qualquer forma, o PB tem, na perda da inversão 

do sujeito, um fator que contribui para a perda progressiva da capacidade dessa língua 

de permitir a categoria vazia pro na posição de sujeito.  
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Do exposto acima em 1), 2), 3), 4) e 5), verificamos que o PB preserva os 

seguintes tipos de sujeitos nulos: 

a) sujeito nulo expletivo: com verbos indicando fenômenos meteorológicos e 

verbos impessoais; 

b) sujeito nulo referencial: 1ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural; 

c) sujeitos nulos quase argumentais de 3ª pessoa; 

d) sujeito nulo correferencial em orações subordinadas;  

e) inversão dos verbos inacusativos. 

Deixaram de ser realizados no PB: 

a) Sujeito nulo referencial: com 2ª pessoa do singular, 3ª pessoa do singular, 2ª 

pessoa do plural, 3ª pessoa do plural; 

b) a ordem VS com verbos transitivos e com intransitivos: a realização da 

inversão está comprometida. 

No item 2.3, descreveremos três trabalhos que apresentam explicações para o 

caráter do sujeito nulo no PB. São eles: Duarte (1995), Figueiredo (1996) e Novaes 

(1996). 

2.3 Explicações sobre o caráter do sujeito nulo no PB  

Nos itens seguintes, os trabalhos de Duarte (1995), Figueiredo (1996) e Novaes 

(1996) serão descritos com o objetivo de apresentar explicações sobre o sujeito nulo no 

PB. 

2.3.1 Duarte (1995)  

Duarte (1995) analisa o comportamento do sujeito nulo no PB, tendo por base a 

hipótese de Roberts (1993) (apud DUARTE (1995)), segundo a qual a perda da 



79 
 

uniformidade funcional de um paradigma está na possibilidade de expressão do sujeito 

nulo como um todo. Segundo Duarte, o PB ultrapassou o limite do sincretismo proposto 

por Roberts (1993), não havendo mais a relação entre flexão distintiva e sujeito nulo. A 

autora afirma que o PB perdeu o Princípio “Evite o pronome” próprio das línguas de 

sujeito nulo, que consiste no fato de que, nessas línguas, o sujeito nulo é uma obrigação, 

não uma opção. O sistema flexional do PB contribui para que o falante opte pelo sujeito 

pleno em determinadas pessoas. 

A proposta de Duarte (1995) está baseada no fato de que seus dados não 

apresentam um contexto categórico de sujeito e que os contextos em que o sujeito nulo 

ocorre improdutivamente no PB são os mesmos em que ocorre obrigatoriamente nas 

línguas de sujeito nulo, não existindo um processo de identificação diferente daqueles. 

Segundo a autora, seus dados refletem um sistema defectivo em que AGR continua 

licenciando o sujeito nulo, mas sua identificação está comprometida pela perda da 

realização morfológica do traço de pessoa, tornando-se cada vez mais restrita. Por outro 

lado, segundo a autora, a necessidade de um referente no contexto discursivo não é 

compatível com o sujeito nulo. 

Na tentativa de explicar o comportamento de pro, Duarte (1995) cita Huang 

(1989), para quem as propriedades de PRO e pro derivam da Teoria de Controle 

Generalizado (GCT), que consiste de uma regra de controle que determina que todo 

pronominal seja controlado (ou identificado) dentro de seu domínio de controle. Esse 

domínio de controle deve ter um sujeito acessível ao pronominal nulo. 

A mudança por que passa o PB é caracterizada pela passagem do status de 

AGR de [+ pronominal] para [-pronominal], o que pode levar à necessidade de um 

referente externo para reforçar o processo de identificação do sujeito nulo, embora com 



80 
 

êxito cada vez mais comprometido. À medida que diminui essa eficiência do processo 

de identificação, crescem as possibilidades de interpretação [+ arbitrário] para o sujeito 

nulo em todos os tipos de orações, independentes ou encaixadas, com o sem material 

em Spec de CP ou em C0.  

Duarte afirma que uma proposta para o PB precisa levar em consideração, de 

um lado, a ocorrência restrita do pro referencial e, de outro, a ocorrência ilimitada de 

sujeitos pronominais expressos, além da possibilidade de sujeito duplo em todas as 

pessoas (com referência definida ou arbitrária). Assim, a autora propõe, com base em 

Calabrese (1986) (apud DUARTE, 1995) e Soriano (1989) (apud DUARTE, 1995), a 

existência de pronomes fortes e fracos no PB, admitindo a tipologia de pronomes fracos 

apresentada por Kato (1994) (apud DUARTE, 1995) para o PB.  

A autora diz que, nas línguas não pro-drop, como francês, tanto o pronome 

forte como o fraco se realizam lexicalmente, com o primeiro sendo representado por um 

dativo e o segundo por um oblíquo, com exemplificado em (89), exemplo retirado de 

Duarte (1995). 

(89) 

a. MOI, je pense partir toute suite. 

     ‘Eu, eu acho que vou partir imediatamente’.  

b. ME, I don’t think I can do it. 

     ‘Eu, eu não acho que eu possa fazer isso’.  

Segundo Duarte, no PB podemos encontrar um pronome forte que é quase 

homófono ao pronome fraco, sendo ainda possível um pro e um pronome fraco na 

posição interna à sentença, poderíamos ter o par com um pronome fraco e um pronome 

forte exemplificado em (90ab) e o par com um pro e um pronome fraco como 

exemplificado em (90cd). 
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(90) 

a. EU, eu sinto demais isso, né? 

b. VOCÊ, quando viaja, cê passa a ser turista. 

c. EU, pro sinto demais isso, né? 

d. VOCÊ, quando viaja, pro passa a ser turista (DUARTE, 1995, p. 138). 

Pronomes fortes e fracos ocorreriam em alternâncias de Antitópico: 

(91) Ele é muito interessante o edifício Barão de Lucena

É possível ainda dispensar o elemento deslocado, tendo apenas o sujeito 

pronominal pleno ou nulo em Spec de IP, como demonstra a sequência contida em (92). 

Segundo Duarte, (92a) e (92d) são exemplos de sentenças cada vez mais raros à medida 

que os casos de sujeitos nulos vão ficando mais restritos e mais dependentes da 

presença de um referente na oração ou no contexto discursivo. 

. (DUARTE, 1995, p. 

138). 

(92) 

a. Eu/ *pro sinto demais isso, né? 

b. Quando cê viaja. ‘Cê passa a ser turista. 

c. Quando cê viaja, pro passa a ser turista. 

d. Quando *pro viaja, ‘Cê passa a ser turista. (DUARTE, 1995, p. 138-139). 

2.3.2 Figueiredo (1996) 

O estudo de Figueiredo (1996) aqui descrito é a tese de doutoramento 

defendida na Universidade de Genebra em 1994 e intitulada La Position Sujet en 

portugais Brésilien (dans les phrases finies et infinitives). 

Figueiredo (1996) analisa as posições de sujeito no PB, partindo do 

pressuposto de que o sujeito nulo referencial desapareceu nessa língua. Uma questão 
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inicial tratada pela autora é a da relação contraditória entre duas informações sobre o 

PB: a primeira é a de que o PB é visto como uma língua na qual a posição de sujeito não 

deve ser obrigatoriamente preenchida por um pronome lexical; a segunda é a de que 

todos os trabalhos que apresentam estatística linguística revelam que, nessa língua, é 

cada vez mais frequente a utilização de pronomes lexicais na posição de sujeito, quando 

a interpretação em jogo é referencial. Para a autora, o PB tem se utilizado de estratégias 

especiais para identificar os sujeitos nulos quando essa posição deve ser interpretada 

referencialmente.  

É esse o ponto em que o PB, segundo Figueiredo, difere das outras línguas de 

sujeito nulo, as quais utilizam a morfologia verbal para identificar o sujeito nulo. Assim 

é que o PB parece se distanciar do PE, em particular no que se refere ao fato de que o 

PB não é mais uma língua de sujeito nulo como o italiano e o PE, mas também que não 

é uma língua sem nenhum sujeito nulo como o francês. 

A sua proposta para os sujeitos nulos em sentenças matrizes corresponde à 

ideia de que o sujeito nulo da oração matriz desenvolve o mesmo tipo de estratégia 

encontrada nas encaixadas. Essa ideia justificaria o desparecimento do sujeito nulo 

pronominal de caráter definido no PB. 

Para Figueiredo, a identificação de pro está vinculada a uma posição A-barra. 

pro sai de sua posição em AGRP para especificador de CP, onde deverá procurar traços 

de pessoa (presentes no discurso) para sua identificação, como exemplificado em (93). 

(93) pro Comprei um carro ontem. 

(94) [CP  cvi [AGRP   ti  comprei... 

A autora argumenta que o sujeito pronominal definido desapareceu no PB e 

admite a existência de dois tipos de sujeitos nas frases encaixadas: um tipo “variável” e 
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outro do tipo anafórico. O primeiro faz uso do movimento A-barra; no segundo caso, o 

nódulo de AGR se desloca em direção ao nódulo de concordância principal. 

Figueiredo defende a necessidade de correferência nas frases encaixadas do 

PB, uma vez que, para a autora, pro referencial tem desaparecido dessa língua. Ela 

analisa (95a) como exemplos de sujeitos nulos anafóricos, levando em consideração 

Borer (1989) (apud FIGUEIREDO, 1996). Segundo a autora, a concordância anafórica 

deve estar vinculada a uma categoria [+N] em posição A na estrutura S. 

(95) 

a. O Joãoi disse que ei comprou um carro.  

b. A Mariai, o João disse que ei comprou um carro (FIGUEIREDO, 1996, p. 

129). 

A proposta para frases encaixadas como em (96) resume-se a: 

(96) [CP cv/ NPi ...[AgrP NPi ...[CP ti  que [AgrP  ti... (FIGUEIREDO, 1996, p. 129). 

2.3.3 Novaes (1996) 

Novaes (1996) parte do trabalho de Huang (1984) (apud NOVAES, 1996) 

sobre o tópico zero no chinês e analisa ocorrências de sujeito nulo em sentenças do PB, 

apresentando um estudo sobre a natureza do sujeito nulo e da flexão no PB. Novaes 

cruza as ocorrências de sujeito nulo no PB com dois conjuntos de características que 

remetem a dois parâmetros distintos: ao parâmetro do sujeito nulo e ao parâmetro do 

tópico zero.  

Os dados apresentados por Novaes (1996) apresentam todas as propriedades 

constituintes do parâmetro do sujeito nulo, exceto: a inversão do sujeito, o sujeito nulo 

de caráter pronominal para a 2ª e a 3ª pessoas de tempos verbais como o pretérito 
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perfeito e o presente do indicativo para a 1ª pessoa do singular e a 2ª pessoa e a 3ª 

pessoas de tempos verbais como o pretérito imperfeito. 

Já em relação às propriedades ligadas ao parâmetro tópico zero, Novaes parte 

da análise de Huang (1984), na qual apresenta o chinês como uma língua que possui 

grau máximo de liberdade no uso do pronome zero. O autor estabelece um tipo ligação 

entre o PB e o chinês, apresentando a possibilidade de que, o PB, tal como o chinês, 

possa admitir o parâmetro do tópico zero.  

Dentre as propriedades do parâmetro do tópico zero identificadas por Huang 

para o chinês estão: sujeito nulo com caráter de variável, anáfora de ligação discursiva e 

estrutura tópico-comentário. Novaes (1996) identifica duas propriedades do PB: sujeito 

nulo com caráter de variável, exemplificadas em (97), e existência de estruturas de 

tópico-comentário, exemplificada em (100), confirmando que essa língua é marcada 

positivamente para o parâmetro do tópico zero. Quanto à anáfora de ligação discursiva, 

Novaes diz que o PB, como o inglês, parece não admitir esse tipo de anáfora, podendo 

tal estrutura não ocorrer em virtude da presença de AGR, como exemplificado em (98). 

a) Sujeito com caráter de variável 

(97) 

Falante A: Dr. Jorge Bittar, faltou dizer qual é o seu time de predileção. 

Falante B: e Sou rubro-negro doente. 

Falante A: Então e está de alma lavada, porque o Flamengo teve uma 

importante vitória contra o Botafogo (NOVAES, 1996, p. 94). 

b)  Anáfora discursivamente ligada.   

(98) 

Falante A: 
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John-i         Salam-i             ponae-•ss-ni? 

João-NOM  homem-ACC    enviou- PAST-Q 

‘João enviou o homem?’ 

Falante B:  

ani,    caki-ka         cikc•p                 o-•ss-ta. 

Não   ele mesmo    em pessoa           veio-PAST-DECL (NOVAES, 1996, p. 

94). 

‘Não, ele mesmo veio.’    

 (99) 

Falante a: João enviou o homem? 

Falante b: *Não, se foi (NOVAES, 1996, p. 95). 

c) Existência de estruturas de tópico-comentário 

 (100) Aquele fogo, felizmente o Corpo de Bombeiros chegou logo (NOVAES, 

1996, p. 95). 

 Sobre a natureza do sujeito nulo no PB, Novaes (1996) considera a 

diferenciação entre a realização dos sujeitos de 1ª pessoa e das demais pessoas, como 

descritas, como apresentado abaixo: 

a) Sujeito nulo de 1ª pessoa - pronominal  

Para o sujeito nulo de 1ª pessoa, Novaes considera que AGR seria gerado como 

núcleo independente e o caso nominativo atribuído ao sintagma nominal na posição de 

[Spec, AGRP]. Os sujeitos nulos de 1ª pessoa podem ter referência autônoma na oração 

subordinada em relação ao sujeito da matriz. 

b) Sujeito nulo nas demais pessoas  
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Nas demais pessoas, propõe a não geração de AGRP, recebendo caso 

nominativo em [Spec,T]. Não têm referência autônoma os sujeitos nulos de 2ª e 3ª em 

orações subordinadas. Paralelamente, conclui que esses sujeitos não podem ser 

recuperados via flexão, fruto da não geração de AGR, e, consequentemente, necessitam 

de um antecedente discursivo. A conclusão é a de que os sujeitos nulos de 2ª e 3ª são da 

mesma natureza do chinês. 

A proposta de Novaes contempla um sistema misto de sujeitos nulos no PB: 

sujeito nulo pronominal, que tem por base o parâmetro do sujeito nulo, e um sujeito 

nulo com caráter de “variável”, consequência de ser o PB uma língua marcada 

positivamente para o parâmetro do tópico zero.  

Do exposto nos três estudos, podemos depreender pontos importantes de 

aproximações e de distanciamentos. 

Os três estudos convergem para um mesmo ponto: a natureza dos pronomes no 

PB. Duarte (1995) considera que o sujeito nulo no PB tenha natureza pronominal e 

propõe a existência de um sistema defectivo de pronomes fortes e fracos. Para a autora, 

AGR está enfraquecendo, fruto da perda do traço de pessoa e da consequente perda do 

Princípio “Evite o pronome”.  

Figueiredo (1996) afirma que o sujeito nulo no PB não tem natureza 

pronominal, pois AGR nessa língua é forte e capaz de licenciar o sujeito nulo, mas 

incapaz de identificá-lo. A autora denominou de “sujeito nulo variável” e “sujeito nulo 

anafórico”, propondo ao sujeito nulo da oração matriz o mesmo comportamento que o 

sujeito nulo da oração subordinada, explicando, assim, o desaparecimento do sujeito 

nulo pronominal.  
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Novaes (1996) se distancia da proposta de Duarte (1995), e, embora se 

aproxime da proposta de Figueiredo (1996), o autor apresenta uma configuração para o 

sujeito nulo no PB em que o “sujeito nulo variável” pertence ao parâmetro do tópico 

zero e o “sujeito nulo anafórico” pertence ao parâmetro do sujeito nulo. Assim, a 

proposição da existência de parâmetros diferentes para a análise do sujeito nulo do PB 

explica a ocorrência de sujeitos nulos e de tópicos nessa língua. Por outro lado, ao 

analisar o sujeito nulo no PB, o autor difere do posicionamento de Figueiredo (1996) ao 

admitir sujeito nulo pronominal de 1ª pessoa, baseado no fato de que a flexão de acordo 

de 1ª pessoa de alguns tempos verbais, como o presente e o pretérito perfeito, é gerado 

como núcleo independente. Segundo Novaes (1996), “a consequência seria a 

possibilidade de o especificador de AGRP não ser preenchido até spell-out, autorizando 

o sujeito nulo” (NOVAES, 1996, p. 117). Assim, o PB poderia compartilhar com o 

italiano a propriedade de sujeito nulo pronominal. 

Ao concluirmos este capítulo, podemos localizar o PB dentre as línguas 

estudadas no Capítulo 1, a saber, inglês, italiano e PE, sem, contudo, pretender propor 

algum tipo de classificação. A reorganização no esquema abaixo possibilita a 

visualização da situação do PB. 

 

 
 

Pro-drop: [-] Inglês [+] PB [+] PE [+] Italiano 
 

Lingua sem sujeito nulo Línguas de sujeito nulo 
          AGR fraco AGR forte 
Sem movimento do verbo (V-I). Possui movimento verbal 

(V-I) através do advérbio 
e quantificadores. 

Possui movimento 
verbal (V-I) através 
do advérbio e 
quantificadores. 

Possui movimento 
verbal (V-I) através do 
advérbio e 
quantificadores. 

 Movimento longo de 
objeto e subida de clítico. 
(operações em processo 
de desaparecimento no 
PB). 

Movimento longo 
de objeto e subida 
de clítico. 

Movimento longo de 
objeto, subida de 
clítico e seleção de 
auxiliar ‘avere’ / 
‘essere’. 
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De acordo com o esquema apresentado anteriormente, o PB se distancia do 

italiano e do PE e se aproxima do inglês, sem, contudo, perder a marcação positiva para 

o parâmetro do sujeito nulo.  

No Capítulo 3 a seguir, descreveremos a metodologia utilizada para a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincretismos no paradigma verbal 
Paradigma verbal pobre Paradigma verbal pleno (SPEAS, 1995) 
1 Sincretismo: 
4 formas  homófonas sem 
marcação de número e pessoa. 

1 Sincretismos: 
2  formas 

homófonas com 
morfologia de 
3ª pessoa. 

2 formas verbais 
homófonas com  -m. 

1 Sincretismo:  
2 formas verbais com 
-m. 

Não há sincretismos 

 Sujeito nulo 
 -Sujeito nulo expletivo: 

preservado. 
-Sujeito nulo 
expletivo: 
preservado 

-Sujeito nulo 
expletivo: preservado 

 -Sujeito nulo referencial: 
1ª do singular e 1ª do 
plural. 

-Sujeito nulo 
referencial: com 
todas as pessoas. 

-Sujeito nulo 
referencial: com todas 
as pessoas. 

 Sujeito nulo de 3ª pessoa 
correferencial em orações 
subordinadas. 

-Sujeito nulo 
correferencial e 
referencial em 
orações 
subordinadas. 

-Sujeito nulo 
correferencial e 
referencial em orações 
subordinadas. 

 Inversão do sujeito 
 -Ordem VS: com verbos 

inacusativos. 
-Ordem VS: com 
todos os tipos de 
verbos. 

-Ordem VS: com 
todos os tipos de 
verbos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delimitações do corpus e variáveis 

Duarte (1996) apresenta dados sobre o sujeito nulo no PB, os quais 

demonstram sua ocorrência no decorrer de sete períodos, iniciando em 1845, com 80% 

de ocorrência de sujeito nulo, e apresentando visível queda nos anos subsequentes, 

1918, 76%; 1937, 54%; 1955, 50%; 1975, 33% e finalmente chega a 1992, com 26% de 

ocorrências de sujeitos nulos. Registros como os de Duarte (1996) têm demonstrado que 

o sujeito nulo no PB vem sendo gradativamente substituído pelo sujeito pleno.  

Neste trabalho, investigaremos o sujeito nulo no português do Maranhão20

 Os informantes foram divididos em duas faixas etárias: de 20 a 25 anos e de 

60 a 65 anos. O primeiro grupo era composto por cinco informantes na faixa etária de 

20 a 25 anos: uma arquiteta, um estudante de arquitetura, uma administradora, um 

professor e uma estudante de química, todos nascidos em São Luís. O segundo grupo 

era composto por cinco informantes na faixa etária de 60 a 65 anos: duas professoras 

, 

buscando responder às seguintes questões:  

a) O paradigma verbal do português do Maranhão é rico ou pobre? 

b) Qual a natureza de AGR no português do Maranhão?  

Constituímos um corpus de 10 entrevistas, que foram realizadas com 

informantes ludovicenses, com nível superior, sendo considerado para a primeira faixa 

etária informantes que estão cursando os últimos períodos, nativos ou residentes há mais 

de 30 anos em São Luís. 

                                                           
20 Importante ressaltar que a referência ao português do Maranhão se dá neste trabalho apenas como uma 
forma de diferenciá-lo do português falado no restante do país, ou seja, como uma variante do PB. 
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universitárias, uma médica, um coronel da polícia, um economista, nativos de São Luís 

ou morando há mais de 30 anos em São Luís. 

As entrevistas foram gravadas a partir de um tema comum, “a cultura popular 

maranhense”, e não tiveram um roteiro fixo de perguntas. Porém, tendo em vista a 

necessidade de referência à segunda pessoa do singular, em determinados momentos da 

entrevista, solicitamos aos informantes que explicassem a localização de algum lugar 

citado por eles no decorrer da entrevista. O material coletado servirá de base para a 

reflexão do sujeito nulo no português do Maranhão.  

A variável dependente a ser analisada nos dados do português do Maranhão 

será sujeito pleno vs. sujeito nulo por pessoa gramatical. Entre as variáveis 

independentes, selecionamos quatro linguísticas e uma não linguística, são elas:  

1) Variáveis linguísticas:  

a) Pessoa gramatical 

Consideraremos as seguintes pessoas gramaticais com as seguintes 

especificações: 

-1ª pessoa do singular: ‘eu’ 

-2ª pessoa do singular: 

a) ‘tu’ com verbo flexionado com -s; 

b) ‘tu’ com verbo com flexão de 3ª pessoa; 

c) ‘você’ com flexão de 3ª pessoa. 

-3ª pessoa do singular: ‘ele’ / ‘ela’ 

-1ª pessoa do plural: 

a) ‘nós’ com verbo flexionado com -mos; 

b) ‘a gente’ com verbo flexionado na 3ª pessoa.  
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-2ª pessoa do plural: ‘vocês’ 

-3ª pessoa do plural: ‘eles’ 

b) Tempo verbal (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito);  

No italiano, os tempos mais marcados morfologicamente asseguram a escolha 

pelo sujeito nulo. Já os tempos, como do subjuntivo, por exemplo, que possuem formas 

homônimas, podem levar à escolha do sujeito expresso para evitar ambiguidades. A 

variável tempo verbal será investigada no português do Maranhão com formas verbais 

mais marcadas morfologicamente (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito), 

podendo essa investigação nos revelar que tipos de sujeitos esses tempos privilegiam 

(plenos ou nulos). 

c) Tipo de oração (independentes, matrizes e subordinadas); 

De acordo com os estudos apresentados no capítulo anterior, o tipo de oração 

em que o sujeito nulo ocorre pode fornecer informações sobre a preservação ou não 

desse tipo de estrutura sintática no PB. Investigaremos três tipos de orações: 

independentes, matrizes e subordinadas. 

Consideramos independentes as orações constituídas por um verbo ou por uma 

locução verbal (oração absoluta na Gramática Tradicional), sem SN correferente na 

posição de sujeito, como em (101). As orações matrizes são orações que antecedem as 

orações subordinadas, como em (102).  

(101) Recebi as chaves do apartamento. 

(102) [Esperamos] que ele volte. 

Excluímos as orações coordenadas dos dados de sujeito nulo, considerando que 

o sujeito nulo desse tipo de oração não contribui para esta pesquisa, visto que pode 

ocorrer até mesmo no inglês.  
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d) Tipo de identificação e recuperação do sujeito nulo: flexão, antecedente.  

O sujeito nulo em línguas de sujeito nulo, como o italiano, obrigatoriamente 

deve ser recuperado e identificado pela flexão verbal, uma vez que AGR é forte. A 

variável em questão contempla duas possibilidades: a recuperação e identificação do 

sujeito nulo através da flexão e através de um antecedente.  

2) Variável não linguística:  

 Faixa etária: faixa etária 1 (20 a 25 anos) e faixa etária 2 (60 a 65 anos). 

 Consideraremos apenas uma variável não linguística, a faixa etária. Esse fato 

foi motivado também pela possibilidade de se observar o comportamento entre uma 

faixa etária mais alta (60 a 65 anos), possivelmente mais conservadora linguisticamente 

e consequentemente portadora de um paradigma verbal mais rico, e um grupo mais 

jovem (20 a 25 anos), mais inovador, possivelmente portador de um paradigma verbal 

mais pobre.  

Considerando as variáveis linguísticas indicadas acima, objetivamos: 

a) registrar ocorrências de sujeitos nulos e plenos no português do Maranhão; 

b) identificar as pessoas verbais com as quais ocorre o sujeito nulo no 

português do Maranhão;  

c) identificar em que tempos verbais ocorre preferencialmente o sujeito nulo no 

português do Maranhão;  

d) identificar em que tipo de oração o sujeito nulo está preferencialmente 

inserido no português do Maranhão; 

e) verificar como se dão a identificação e a recuperação do sujeito nulo no 

português do Maranhão, se pela flexão ou se pelo antecedente. 

Em relação à variável não linguística faixa etária, pretendemos: 
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a) verificar a importância da faixa etária na realização do sujeito nulo do 

português do Maranhão. 

3.2 Hipóteses  

Duarte (1996), em nota de rodapé, diz o que segue: 

Sabe-se que na região sul a segunda pessoa “direta” é usada. As informações 
que nos chegam atestam que se o pronome tu é usado com formas verbais de 
terceira pessoa, ele não é omitido; se, entretanto, ele é usado como no 
Português europeu, o que parece ocorrer na comunidade de descentes de 
açorianos, que vive na ilha de Florianópolis, é frequentemente omitido 
(DUARTE, 1995, p. 32). 
 

Seguindo a indicação de Duarte (1995) acima, que prevê a necessidade de se 

investigar paradigmas mais ricos no PB, investigamos indícios de ocorrência do 

pronome ‘tu’ com desinência de segunda pessoa -s (por exemplo:‘falas’) no português 

do Maranhão. Se for comprovado o uso de tal pronome com verbo flexionado com a 

desinência -s naquela região, é provável que encontremos sujeito nulo de segunda 

pessoa no português do Maranhão, como no PE, atestando paralelamente a existência de 

um sistema flexional mais rico que aquele existente no PB. Porém, se não for 

identificada a flexão verbal de segunda pessoa com -s, é provável que a preferência no 

português do Maranhão seja pelo sujeito pleno, como no restante do país. É 

considerando essas questões que hipotetizamos: 

1) se é verdade que o português do Maranhão conserva a 2ª pessoa ‘tu’ com 

verbo flexionado diferentemente da 3ª pessoa do singular, então o português do 

Maranhão apresentará um paradigma verbal rico, conforme o quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5: Paradigma verbal do português do Maranhão (hipotetizado). 

2) se o português do Maranhão preserva o sujeito nulo, então, ele ocorrerá, 

preferencialmente, com pessoas gramaticais mais marcadas morfologicamente em 

tempos verbais como o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito;  

3) se o paradigma verbal do português do Maranhão é rico, como previsto pela 

hipótese que adotamos, será verdade também que será possível registrar altos 

percentuais de ocorrência de sujeito nulo tanto em orações independentes quanto em 

orações subordinadas;  

4) se o português do Maranhão preserva AGR forte e paradigma verbal ‘rico’, 

o mesmo preservará, preferencialmente, sujeito nulo identificado e recuperado pela 

flexão; 

5) se o sujeito nulo for preservado no Maranhão, como hipotetizamos,  

preservará também a identificação e a recuperação do sujeito nulo nas orações 

subordinadas via flexão. 

 Em relação à variável não linguística faixa etária, hipotetizamos que: 

6) Em uma língua de sujeito nulo do tipo italiano, um condicionamento como 

faixa etária não responde a nenhuma alteração nos dados, uma vez que o sujeito nulo 

ocorre uniformemente. No caso de uma língua em processo de mudança como o PB, a 

análise desse fator pode exprimir estágios das alterações na ocorrência de sujeitos nulos. 

1ª sing. Eu Falo 

2ª sing. 
Tu Falas 
Você  Fala 

3ª sing. Ele / Ela Fala 

1ª pl. 
Nós falamos  
A gente  Fala 

2ª pl. Vocês Falam 
3ª pl. Eles / Elas falam  
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A nossa hipótese é de que os falantes maranhenses da faixa etária mais alta (60 a 65 

anos) produzirão mais sujeitos nulos do que aqueles falantes da faixa mais jovem (20 a 

25 anos).  

3.3 Levantamento dos dados 

Durante a análise dos dados, foram adotasdas as seguintes diretrizes: a) 

Sentenças com pronomes genéricos: 

(103) Dizia: Dorinha, a melhor coisa do mundo que tem é trabalhar com 

criança, por que a gente vê aquilo fluir, você vê os seus conhecimentos aparecer... 

b) Para identificar o sujeito nulo de 2ª pessoa com verbo flexionado na 3ª 

pessoa, ‘tu’ ou ‘você’, consideramos a referência do pronome na sentença anterior ou no 

discurso.  

c) Exclusão de frases feitas: 

(104) Entendeu? 

... ia ter utilidade, entendeu? ia ter como... ia ter uma convivência, não ia ser a 

até sete horas depois acabou, entendeu? 

(105) vamos dizer... 

... vamos dizer... 5% da produção dela que fosse 2% mas que fosse empregado 

em São Luís que fosse utilizado em São Luís para fazer perfilados, 

(106) Eu acho... 

Eu acho que esse eh um trabalho que deve alcançar uma dimensão... 

d) Exclusão do verbo ‘ter’ existencial: 

(107) não tem mais bloco... não tem mais aquele carnaval como era como era 

antes... então... muitas pessoas. 
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e) Nos dados de sujeito nulo nas coordenadas em que o verbo está no mesmo 

tempo em que está o verbo da oração anterior, como em (108). Esse caso foi descartado 

por ocorrer mesmo em línguas que não sejam de sujeito nulo: 

(108) Então, os festejos enganam, tripudiam, manipulam mais ainda as 

pessoas que sofrem mais ainda precariedade desrespeito com os cidadãos. 

Foram considerados os sujeitos nulos em orações coordenadas nos quais os 

verbos estavam em tempos diferentes, como em (109), apenas por ocasião da análise 

das ocorrências de  2ª pessoa do singular nos dados:  

(109) ... moro aqui, mas nunca tive muito interesse dessas historia... 

Esse tipo de dado será considerado apenas por ocasião da investigação sobre as 

realizações de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão, para a qual 

consideramos a sua realização em: orações coordenadas, independentes, matrizes e 

subordinadas.  

f) Exclusão de sentenças relativas: 

 (110) eu tinha professores [que faziam mestrados e estavam voltando já...] 

Os sujeitos da relativa estão associados ao argumento interno da oração matriz.  

g) As repetições foram consideradas como um único caso, como em (111) e 

(112): 

(111) Foi as ondas do rádio espontaneamente... não foi nenhum um programa 

de alguém que tinha eehh um público, num sei que... era o que tocava, tocava da 

mesma forma que o merengue, né a salsa, as músicas caribenhas no geral, 

(112) ... porque a fonte mais fidedigna na hora em que eu vou narrar os 

acontecimentos, que eu presenciei, que eu presenciei sem nenhuma intenção  de mudar  

alterar ou de omitir o fato. 
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No capítulo seguinte, apresentaremos a análise e discussão dos dados de sujeito 

nulo do português do Maranhão. 
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4 O SUJEITO NULO NO PORTUGUÊS DO MARANHÃO: OS DADOS 

Nos capítulos anteriores, relacionamos a noção de parâmetro a duas concepções: 

a primeira associada às propriedades do sujeito nulo e a segunda associada aos traços 

morfológicos de concordância.   

Segundo Chomsky (1981), o parâmetro do sujeito nulo está ligado a cinco 

propriedades, a saber: 

a) Sujeito nulo; 

b) Inversão do sujeito; 

c) Violação do efeito that-t; 

d) Movimento longo qu-; 

e) Retomada de pronomes resumptivos. 

Além das propriedades elencadas por Chomsky, consideraremos a propriedade 

da reestruturação, proposta por Rizzi (1982), que compreende as seguintes operações: o 

movimento longo de objeto, a mudança de auxiliar e a subida de clíticos. 

A segunda concepção, mais recente, está relacionada à noção de parâmetro 

enquanto conjunto de traços morfológicos e corresponde às ideias consolidadas no PM 

publicado em 1995 e aqui citadas a partir de Chomsky (1999) e Haegeman & Guerón 

(1998). É uma abordagem que atribui à noção de parâmetro um conjunto de traços 

morfológicos, implicando a existência de uma categoria funcional, da qual a 

concordância é um de seus núcleos, permitindo uma dinâmica que difere daquela 

apresentada pela noção de parâmetro enquanto conjunto de propriedades. Assim, 

podemos dizer que o parâmetro do sujeito nulo é constituído pelos traços morfológicos 

de concordância e pela existência de um paradigma verbal rico.  



99 
 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados dos dados do português do 

Maranhão e procederemos às análises com base na abordagem de traços morfológicos 

apresentada nos capítulos anteriores, como também utilizando as análises do PB 

apresentadas nos trabalhos de Duarte (1995), Figueiredo (1996) e Novaes (1996), em 

especial no último trabalho. 

4.1 Os dados de sujeito do nulo do português do Maranhão 

Para discutirmos a natureza do sujeito nulo no português do Maranhão, 

partiremos de um corpus constituído por 10 entrevistas, organizado em duas faixas 

etárias, de 20 a 25 anos e de 60 a 65 anos. Do corpus citado, foram extraídos 314 dados, 

dos quais 233 são de sujeitos plenos e 81 de sujeitos nulos, correspondendo a 74,21% de 

ocorrências de sujeitos plenos e 25,79% de sujeitos nulos.  

Na tabela 1 e no gráfico 1, esses dados estão apresentados por faixa etária. Na 

primeira faixa etária, de 20 a 25 anos, 76,04% de nossos dados são de sujeitos plenos e 

23,96% de sujeitos nulos, enquanto, na segunda faixa etária, de 60 a 65 anos, 72,11% 

são de sujeitos plenos e 27,89% são de sujeitos nulos.  

 
Faixa etária Sujeitos plenos Sujeitos nulos Total 

 nº / % nº / % nº / % 
Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 127 / 76,04% 40 / 23,96% 167 /100% 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 106 / 72,11% 41 / 27,89% 147 /100% 

Tabela 1: Sujeitos plenos e nulos por faixa etária no português do Maranhão. 
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De uma forma geral, esses resultados indicam que o português do Maranhão 

segue o perfil apresentado pelo sujeito nulo no PB, segundo o qual o sujeito nulo está 

sendo progressivamente substituído pelo sujeito pleno. 

 Porém, os resultados apresentados anteriormente não são suficientes para 

responder qual a natureza do sujeito nulo no português do Maranhão. Assim, passamos 

a considerar o total de 25,79% de sujeitos nulos como 100% de nossos dados.  

Em uma língua de sujeito nulo do tipo do italiano, uma variável não linguística 

como faixa etária não concorre para nenhuma alteração nos dados, uma vez que o 

sujeito nulo ocorre uniformemente na língua, como vimos no capítulo 2. No caso de 

uma língua em processo de mudança, como o PB, a análise desse fator pode exprimir 

possíveis estágios dessa mudança. A nossa hipótese para o português do Maranhão é a 

de que os indivíduos da faixa etária mais alta produzam mais sujeitos nulos do que 

aqueles da faixa mais jovem, ou seja, de que os falantes da faixa etária mais alta possam 

guardar traços de um paradigma verbal mais rico que não possam ser registrados por 

falantes da faixa etária mais jovem. 

Gráfico 1: Ocorrências de sujeitos plenos e nulos por faixa etária no português do Maranhão.  
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O resultado da distribuição do total de sujeitos nulos nas duas faixas etárias 

demonstra que não há diferenças percentuais entre as duas faixas etárias no português 

do Maranhão, uma vez que o percentual para a faixa etária 1 (20 a 25 anos) é de 49,38% 

e para a faixa etária 2 (60 a 65 anos) é de 50,62%, como informam a tabela 2 e o gráfico 

2 a seguir.  

 
Faixa etária Sujeitos nulos  

nº / % 
Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 40 / 49,38 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 41 / 50,62 

Total                                    81  / 100% 
 
Tabela 2: Ocorrências de sujeitos nulos por faixa etária no português do Maranhão. 

 

 
 
Gráfico 2: Ocorrências de sujeitos nulos por faixa etária no português do Maranhão. 

 

No que diz respeito à faixa etária, os registros da tabela 2 e do gráfico 2 nos 

informam que não existem diferenças. Porém, continuaremos observando o 

comportamento da variável não linguística no interior das variáveis linguísticas, 

buscando identificar diferenças entre as faixas etárias. 
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Nos itens seguintes, passamos a analisar os resultados das variáveis linguísticas 

propostas na metodologia: pessoa gramatical, tempo verbal, tipo de oração e tipo de 

recuperação e identificação.  

I) Pessoa gramatical 

No capítulo 2, descrevemos os sistemas pronominal e verbal do PB, apontando 

alterações por que têm passado determinadas pessoas gramaticais. Vimos que, no PB, as 

formas pronominais de 2ª pessoa do singular, ‘tu’, e a 2ª pessoa do plural ‘vós’, 

desapareceram e vêm sendo substituídas pelo pronome ‘você(s)’. Nesse caso, a 2ª 

pessoa do singular ‘você’ assumiu a forma verbal com flexão de 3ª pessoa do singular e 

a 2ª pessoa do plural ‘vocês’ assumiu a morfologia da 3ª pessoa do plural -m. A 1ª 

pessoa do plural -mos passou a se alternar com uma forma nova (‘a gente’) que não 

apresenta a desinência -mos, mas a flexão de 3ª pessoa do singular.  

Esse processo, verificado no PB, contribui, cada vez mais, para a realização do 

sujeito pleno, uma vez que, na ausência do pronome, não há possibilidade de 

recuperação da informação de pessoa via morfologia verbal. No português do 

Maranhão, uma variante do PB, consideramos a possibilidade de se registrar um 

paradigma verbal que apresente uma configuração que permita a preservação do sujeito 

nulo. Essa configuração diferenciada diz respeito à permanência, no paradigma verbal 

do português do Maranhão, da 2ª pessoa do singular ‘tu’ com verbo flexionado com -s. 

Na tabela 3 e no gráfico 3 a seguir, encontram-se registrados os percentuais de 

ocorrência de sujeitos nulos por pessoa gramatical no português do Maranhão.  
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Pessoas 

gramaticais 
1ª sing. 2ª sing. 3ª  

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles 
nº 30 - - 5 31 11 1 1 2 81 

% 37,03 - -   6,17 38,27  3,58 1,24 1,24 2,46 100 
 
Tabela 3: Total de ocorrências de sujeitos nulos por pessoa gramatical no português do Maranhão. 
 
 

 
 
Gráfico 3: Total de ocorrências de sujeitos nulos por pessoa gramatical no português do Maranhão. 
 

De acordo com os dados apresentados na tabela 3 e no gráfico 3, os sujeitos 

nulos com verbos flexionados na 1ª pessoa do singular atingem percentuais elevados de 

37,04%. 

Quando o sujeito nulo refere-se à 2ª segunda pessoa do singular, registramos 

somente o percentual de 6,17% de sujeitos nulos com flexão de 3ª pessoa do singular 

referentes ao pronome ‘você’. Não há registros de sujeitos nulos de 2ª pessoa do 

singular com a pessoa referente ao pronome ‘tu’ quer com desinência -s quer com verbo 

com flexão de 3ª pessoa do singular.  

Para o sujeito nulo de 3ª pessoa do singular, registramos o percentual de 38,27%.  
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O sujeito nulo de 1ª pessoa do plural com a desinência -mos aparece com  

percentual de ocorrência  de 13,58%, enquanto o percentual de ocorrência de sujeito 

nulo de 1ª pessoa do plural com flexão de 3ª pessoa do singular é de 1,24 %.   

  Com relação à 2ª pessoa do plural, o percentual de ocorrência de sujeito nulo é 

de 1,24% e o de 3ª pessoa do plural é de 2,46% do total de sujeitos nulos. 

Da descrição com base na pessoa gramatical, podemos destacar as seguintes 

observações, que pretendemos averiguar no decorrer deste capítulo: 

a) Os altos índices de ocorrência de sujeito nulo de 1ª pessoa do singular;  

b) o registro de sujeitos nulos de 2ª pessoa apenas em referência ao pronome 

‘você’; 

c) os altos índices de sujeitos nulos de 3ª pessoa do singular; 

d) as ocorrências de sujeito nulo de 1ª pessoa do plural registram a preferência 

do falante pelo sujeito nulo com -mos (‘nós’) em detrimento do sujeito nulo de 1ª 

pessoa do plural com flexão de 3ª pessoa do singular (‘a gente’), demonstrando que, na 

realização do sujeito nulo no português do Maranhão, há preferência pela forma 

flexionada com -mos; 

e) baixos percentuais de ocorrência de sujeitos nulos de 2ª pessoa do plural e de 

3ª pessoa do plural. 

Para investigar a natureza dos sujeitos nulos nos dados apresentados 

anteriormente, investigaremos, em seções posteriores, em que tempo verbal ocorrem, 

em que tipo de orações e qual o tipo de recuperação e identificação desse sujeito nulo.  

 Nossa investigação parte da hipótese de que no português do Maranhão o 

paradigma verbal seja rico. Se isso for verdade, será possível encontrar alta ocorrência 
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de sujeitos nulos nos dados analisados. Assim, consideramos a existência do paradigma 

verbal apresentado no quadro 5 (ver p. 94). 

Para a análise do paradigma verbal do português falado no Maranhão, 

investigamos o total de realizações de 2ª pessoa do singular21

                                                           
21 No levantamento de dados referentes às ocorrências de 2ª pessoa do singular plena ou nula, 
consideramos a inclusão das orações coordenadas. 

 em nosso corpus, que 

poderá fornecer a formatação do paradigma verbal dessa variante do PB. 

Os exemplos registrados no português do Maranhão com os sujeitos plenos com 

o pronome ‘tu’ com verbo flexionado com -s correspondem à configuração esperada 

para o português do Maranhão, de acordo com nossa hipótese, como registra o exemplo 

em (114): 

(114) ‘Tu’ + verbo com flexão -s 

Onde eu poderia construir vias de escape por onde eu poderia construir vias 

que desafogasse o trânsito em São Luís.  Pra tu teres ideia para fazer um 

percurso do Anil para o Centro comercial da cidade faria em 10 a 15 minutos, 

hoje tu fazes em 30, 40 minutos. Se tu tentares cruzar, sair de um lado da 

cidade pro outro, tu vais pegar engarrafamento em infinitos pontos... 

As ocorrências da flexão de 2ª pessoa do singular com -s parecem estar 

limitadas a verbos específicos como, ‘ter’, ‘ir’, ‘querer’, ‘poder’, ‘fazer’, ‘tentar’, como 

exemplificado anteriormente.  

 (115) ‘Tu’ + verbo com flexão de 3ª pessoa 

... uma viagem que tu poderia fazer em duas horas, tu faz em 3, 4 horas 

situação propicia para dar morte no trânsito... 
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Embora os verbos citados acima possam forçar a realização da flexão de 2ª 

pessoa do singular, também podem aparecer com flexão de 3ª pessoa do singular, como 

exemplificados em (115) acima e em (116) abaixo. 

(116) ‘Você’ + verbo com flexão de 3ª pessoa 

Lá no Retorno do São Francisco, você vai pegar/... fazer  a rotatória pegando 

pela esquerda pra pegar a Marechal Castelo Branco aí continua, aí continua, 

você vai passar numa praça onde fica a igreja do São Francisco, pegando lá, aí 

você vai chegar a ponte José Sarney, você passa pela ponte. 

Na tabela 4 e no gráfico 4 a seguir, consideramos o total de 122 ocorrências de 

2ª pessoa do singular com sujeitos plenos nos dados do português do Maranhão. Desses 

dados, somente 2,46% dos sujeitos plenos com o pronome ‘tu’ apresentam verbo 

flexionado com -s; 16,40% dos dados de sujeitos plenos de 2ª pessoa do singular 

apresentam sujeitos com flexão verbal de 3ª pessoa do singular; e 81,14% dos dados de 

2ª pessoa do singular apresentam sujeito pleno ‘você’. Esses percentuais podem indicar 

um processo de desaparecimento do ‘tu’ com verbo flexionado com -s no português do 

Maranhão. 

 

Pessoa gramatical 
2ª sing.  

Tu + -s 
nº / % 

Tu 
nº / % 

Você 
nº / % 

nº / % 

Sujeitos plenos de 2ª pessoa do singular 3 / 2,46 20 / 16,40 99 / 81,14 122 / 100 
 
Tabela 4: Ocorrências de sujeitos plenos de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão. 
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Gráfico 4: Ocorrências de sujeitos plenos de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão. 

 

De acordo com os percentuais de ocorrência de sujeitos plenos apresentados, é 

inquestionável que o pronome ‘tu’ com verbo flexionado com -s esteja desaparecendo 

do português do Maranhão. Por outro lado, permanece a realização do pronome ‘tu’ 

com verbo flexionado com a 3ª pessoa do singular, embora com percentuais inferiores 

aos do pronome ‘você’, flexionado também com 3ª pessoa do singular, como 

demonstram nossos dados na tabela 4 e no gráfico 4. 

Os dados de realização do pronome ‘tu’ pleno apresentados anteriormente 

podem dar indícios de seu desaparecimento nas realizações do sujeito nulo de 2ª pessoa 

do singular com -s. 

Os exemplos abaixo representam as ocorrências de sujeitos nulos de 2ª pessoa 

do singular no português do Maranhão. 

(117) ‘Tu’ + verbo flexionado com -s 

... Tu pega em direção à feirinha do Vinhais, chegando no sinal, tu vai à direita, 

vais estar na Av. Jerônimo de Albuquerque. 
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Podemos considerar no exemplo (117) duas possibilidades: a primeira de que a 

flexão do verbo se deva a uma correção do falante; a segunda de que a ocorrência do 

verbo ‘ir’ force a realização da flexão verbal. 

(118) ‘Você’ + com verbo flexionado na 3ª pessoa do singular 

... É bem fácil, saindo da Rodoviária, atravessa a avenida e pega... tem duas 

opções de ônibus, que eh COHATRAC/ Rodoviária e Bom Jardim /Rodoviária, 

pegando  esses dois ônibus é só descer no Terminal Integração da COHAB que 

é ponto de parada mesmo ali. 

No exemplo em (118), pode ocorrer dúvida em relação ao pronome a que se 

refere à forma verbal. Porém, consideramos como ocorrência do pronome ‘você’, 

porque em momentos anteriores o falante se refere à 2ª pessoa do singular como ‘você’ 

e não como ‘tu’.  

Se considerarmos o total de dados de sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular no 

português do Maranhão, a situação registrada com o sujeito pleno se repete, como se 

pode verificar na tabela 5 e no gráfico 5 a seguir. Do total de 42 realizações de sujeitos 

nulos de 2ª pessoa do singular, 2,38 % dos dados são de sujeitos nulos com verbos 

flexionados com -s, 7,14% com verbos flexionados com 3ª pessoa do singular referente 

ao pronome ‘tu’ e 90,47% de sujeitos nulos com verbos flexionados na 3ª pessoa do 

singular referente ao pronome ‘você’.  

Pessoa gramatical 2ª sing.  
 Tu + -s 

nº / % 
Tu 

nº / % 
Você 
nº / % 

 
nº / % 

Sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular 1/ 2,38 3 / 7,14 38 / 90,48  / 100 
 
Tabela 5: Ocorrências de sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão. 
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Gráfico 5: Ocorrências de sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão. 

 

Com base nos dados expostos, refizemos o quadro do paradigma verbal do 

português do Maranhão, contido em nossa hipótese, considerando que os percentuais 

insignificantes de ocorrência do ‘tu’ com verbo flexionado com desinência -s não 

asseguram ao paradigma verbal do português do Maranhão status diferenciado daquele 

apresentado pelo PB, descrito no capítulo 2, à exceção da permanência do pronome ‘tu’ 

com flexão verbal de 3ª pessoa do singular.  

De outra forma, não descartamos que o desaparecimento do ‘tu’ com verbo 

flexionado com -s e a consequente alteração do paradigma verbal do português do 

Maranhão possam ser recentes e que encontremos ainda seus reflexos em mecanismos 

de ocorrência de sujeito nulo.  

Por outro lado, não podemos negar que a existência da realização do pronome 

‘tu’ com a flexão -s possa ainda ser registrada no português do Maranhão nos dados de 

sujeito pleno, como ocorre no exemplo em (114). Porém, quando observamos os dados 

de sujeito nulo, registramos apenas baixas ocorrências de sujeitos nulos de 2ª pessoa do 

singular com verbo flexionado com -s, o que demonstra que, apesar de ser possível com 

o sujeito pleno, com sujeito nulo não é praticamente mais possível. Podemos, então, 
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dizer que o sujeito nulo de 2ª pessoa do singular no português do Maranhão é 

preferencialmente realizado com flexão verbal de 3ª pessoa do singular. Isso significa 

que, segundo os dados apresentados, no português, a flexão de 2ª pessoa do singular 

com desinência -s está em processo de desaparecimento, podendo ser registrada com 

sujeito pleno, mas praticamente não mais com sujeito nulo. 

Assim, iremos encontrar, no português do Maranhão, um paradigma verbal 

pobre, que difere dos paradigmas ricos apresentados pelo italiano e pelo PE descritos no 

capítulo 1, mas não difere substancialmente do paradigma do PB, descrito no capítulo 2.  

Finalmente, conforme o registro de ocorrências de 2ª pessoa do singular nas 

tabelas 4 e 5 e nos gráficos 4 e 5, podemos afirmar que os nossos dados apontam para o 

desaparecimento do ‘tu’ com verbo flexionado com -s e, ao mesmo tempo, para um 

processo de substituição da flexão com -s pelo ‘tu’ ou pelo ‘você’ flexionados com 

verbo na 3ª pessoa do singular. Consideramos, então, que a única diferença dos 

paradigmas do PB e da variante do português do Maranhão seja a preservação do 

pronome ‘tu’, porém sem a flexão de 2ª pessoa, como descrito no quadro 6. 

1ª sing. Eu Falo 
2ª sing. Tu  Fala 

Você 
3ª sing. Ele Fala 
1ª pl. Nós falamos  

A gente  Fala 
2ª pl. Vocês Falam 
3ª pl. Eles Falam 

 
Quadro 6: Paradigma verbal do português do Maranhão.  

Realizadas as considerações sobre o paradigma verbal do português do 

Maranhão, voltemos aos dados de sujeito nulo, apresentados nas tabelas 1 e 2 e nos 

gráficos 1 e 2 anteriormente, para tratarmos da variável não linguística faixa etária.  
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Nos resultados da tabela 1, que contempla o total de sujeitos nulos e plenos por 

faixa etária, verificamos que não há diferenças entre faixas etárias nem quando se trata 

da ocorrência entre sujeitos nulos nem quando se trata das ocorrências de sujeitos 

plenos.  

Na tabela 2 e no gráfico 2, em que se considera o total de sujeitos nulos por faixa 

etária, verificamos que não existem diferenças entre as faixas etárias. Porém, 

seguiremos verificando o comportamento da variável não linguística, buscando 

elementos definitivos para a hipótese de que os falantes maranhenses da faixa etária 

mais alta (60 a 65 anos) produzirão mais sujeitos nulos do que  aqueles falantes da faixa 

mais jovem (20 a 25 anos).  

Nas tabelas seguintes, observaremos como se comporta a variável não linguística 

faixa etária em relação à variável linguística pessoa gramatical. Nas tabelas 6 e 7 e nos 

gráficos 6 e 7, estão os resultados das ocorrências de sujeito nulo referentes  à variável 

linguística pessoa gramatical por faixa etária. 

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª sing. 2ª sing. 3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 Eu 
  

Tu + -s  
 

Tu 
  

Você 
 

Ele 
 

Nós 
 

A gente 
 

Vocês 
 

Eles 
 

 
 

Faixa 
etária 1 
 (20 a 25 

anos) 

nº 20 -    - - 12 6 - 1 1 40 
%  50 - - -  30 15 - 2,5 2,5 100 

Tabela 6: Ocorrências de sujeitos nulos na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por pessoas gramaticais no 
português do Maranhão. 
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Gráfico 6: Ocorrências de sujeitos nulos na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por pessoas gramaticais no 
português do Maranhão. 
 

 Na tabela 6 e no gráfico 6, apresentamos os resultados percentuais referentes ao 

total de sujeitos nulos por pessoa gramatical na primeira faixa etária (20 a 25 anos): o 

sujeito nulo de 1ª pessoa do singular ocorre em 50% dos dados de sujeitos nulos; o 

sujeito nulo de  2ª pessoa do singular  não apresenta ocorrências nos dados dessa faixa 

etária; o sujeito nulo de  3ª pessoa do singular apresenta percentual alto de 30% nessa 

faixa etária; o sujeito nulo de 1ª pessoa do plural foi registrado somente com flexão -

mos em 15% dos dados; e, finalmente, os sujeitos nulos de 2ª pessoa do plural e de 3ª 

pessoa do plural apresentam percentuais idênticos de ocorrência, 2,5% nos dados da 

primeira faixa etária.  

Da descrição dos resultados contidos na tabela 6 e no gráfico 6 referentes ao 

sujeito nulo por pessoa gramatical na primeira faixa etária (20 a 25 anos),  podemos 

concluir que: 

a) os sujeitos nulos na primeira faixa etária ocorrem preferencialmente nas 

1ª e 3ª pessoas do singular; 

b) não há registros nessa faixa etária de sujeitos nulos com flexão de 3ª 

pessoa do singular referente ao pronome ‘você’ e nem ao pronome ‘tu’; 
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c) os sujeitos nulos de 1ª pessoa do plural são preferencialmente aqueles 

constituídos pela flexão verbal -mos; 

Os resultados referentes aos sujeitos nulos na segunda faixa etária (60 a 65 anos) 

estão contidos na tabela 7 e no gráfico 7 a seguir.  

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª sing. 2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl. 
 

 
 

 Eu 
 

 Tu + -s 
 

Tu 
 

Você 
 

Ele 
 

Nós 
 

A gente 
 

Vocês 
 

Eles 
 

 

Faixa etária 
2 

(60 a 65 
anos) 

nº 10 - - 5 19 5 1 - 1 41 
% 24,39 - - 12,19 46,35 12,19 2,44 - 2,44 100 

 
Tabela 7: Ocorrências de sujeitos nulos na faixa etária 2 (60 a 55 anos) por pessoa gramatical no 
português do Maranhão. 
 

  
 

 
Gráfico 7: Ocorrências de sujeitos nulos na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas gramaticais no 
português do Maranhão. 
 
 

A realização do sujeito nulo por pessoa gramatical na segunda faixa etária (60 a 

65 anos) apresenta os seguintes resultados, descritos na tabela 7 e no gráfico 7: o sujeito 

nulo de 1ª pessoa do singular ocorre em 24,39% dos dados; o sujeito nulo referente à 2ª 

pessoa do singular do verbo com flexão de 3ª pessoa ligado ao pronome ‘você’ ocorre 

em 12,19% dos dados; o sujeito nulo de 3ª pessoa do singular ocorre em 46,35% dos 

dados; o sujeito nulo de 1ª pessoa do plural com -mos ocorre em 12,19% e com flexão 
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de 3ª pessoa do singular referente ao ‘a gente’ ocorre em 2,44% dos dados; e, 

finalmente, o sujeito nulo de 3ª pessoa do plural ocorre em 2,44% dos dados na segunda 

faixa etária.  

Os dados referentes aos sujeitos nulos na segunda faixa etária (60 a 65 anos) nos 

levam às seguintes conclusões: 

a) existem diferenças percentuais significantes entre os sujeitos nulos de 1ª 

pessoa e de 3ª pessoa, mas ambas permanecem como sujeitos nulos preferenciais da 

segunda faixa etária; 

b) os sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular concentram-se nas ocorrências 

com flexão verbal de 3ª pessoa referente ao pronome ‘você’; 

c) os sujeitos nulos de 1ª pessoa do plural são preferencialmente aqueles com o 

verbo flexionados com -mos;  

d) foi registrado baixo percentual de sujeito nulo com 3ª pessoa do plural. 

No que diz respeito à variável faixa etária descrita nas tabelas 6 e 7 e nos 

gráficos 6 e 7, podemos dizer: 

a) os sujeitos nulos de 1ª e 3ª são preferenciais nas duas faixas etárias; 

b) os sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular referentes ao pronome ‘tu’ não 

foram registrados em nenhuma das duas faixas;  

c) os sujeitos nulos de 1ª pessoa do plural com verbo flexionado com 

desinência  -mos foram registrados nas duas faixas etárias; 

d) os sujeitos nulos com flexão de 3ª pessoa do singular referentes à 2ª 

pessoa do singular ‘você’ e a 1ª pessoa do plural ‘a gente’ concentram-se na segunda 

faixa etária. 
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Resumindo, de acordo com a descrição apresentada até o momento, no que diz 

respeito ao total de sujeitos nulos no português do Maranhão, observaram-se 

ocorrências, preferencialmente, nas seguintes pessoas: 1ª pessoa do singular, 3ª pessoa 

do singular e 1ª pessoa do plural com -mos. 

No que se refere ao paradigma verbal do português do Maranhão, verificamos a 

tendência ao desaparecimento do pronome ‘tu’ flexionado com verbo com desinência -s, 

fato que já apresenta consequências na possibilidade de realização do sujeito nulo com 

essa forma verbal. Concluímos, então, que o português do Maranhão preserva a 

realização do pronome ‘tu’ sem a flexão de 2ª pessoa do singular e que ‘tu’ com verbo 

flexionado com –s perde espaço tanto para o pronome ‘tu’ como para o pronome ‘você’ 

com flexão verbal de 3ª pessoa do singular. 

Dos dados referentes às pessoas gramaticais apresentados, podemos ressaltar os 

seguintes pontos: 

a) altos percentuais de 1ª pessoa do singular, que devem estar relacionados ao 

fato de a 1ª pessoa ocorrer com tempos verbais mais marcados morfologicamente  para 

essa pessoa;  

b) em relação aos altos percentuais de 3ª pessoa, pretendemos identificar em 

que tipo de oração essa forma está inserida (se matrizes ou subordinadas) e que tipo de 

recuperação e identificação do sujeito essa forma apresenta (se pela flexão ou pelo 

antecedente); 

c) a ocorrência da 1ª pessoa do plural com -mos poderá estar inserida no 

mesmo caso da 1ª pessoa do singular citado em a); 
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d) quanto ao sujeito nulo de 1ª pessoa do plural (‘a gente’) com flexão verbal 

de 3ª pessoa do singular, deveremos identificar o tipo de recuperação e identificação do 

sujeito (se pela flexão ou pelo antecedente); 

e) em relação aos sujeitos nulos de 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural, 

visto apresentarem a mesma forma, buscaremos saber o tipo de identificação e 

recuperação que requerem (se pela flexão ou pelo antecedente). 

Em relação ao sujeito nulo nas duas faixas, podemos dizer que, excetuando-se a 

produção de sujeito nulo com flexão de 3ª pessoa do singular referente à 2ª pessoa do 

singular (‘você’) e a 1ª pessoa do plural (‘a gente’) na segunda faixa etária, não há 

diferenças a tratar. Por outro lado, chamamos atenção para o fato de que observamos 

apenas as ocorrências de sujeito nulo buscando identificar as pessoas gramaticais em 

que há maior incidência. 

Na próxima seção, verificaremos em que tempos verbais se dá o sujeito nulo no 

português do Maranhão. Passamos a descrever os resultados referentes à variável tempo 

verbal.  

 II) Tempo verbal 

Com relação à variável linguística tempo verbal, formulamos a hipótese de que, 

se o português do Maranhão preserva o sujeito nulo, então, ele ocorrerá, 

preferencialmente, com pessoas gramaticais mais marcadas morfologicamente em 

tempos verbais como o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito.  

 Os exemplos apresentados de (119) a (121) exibem sujeitos nulos com verbos 

flexionados no presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. 

(119) Presente do indicativo 

a. ...já e penso em termos de construção de identidade de negros. 
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b. Então, as pessoas sentam pra ver o que e vamos fazer no ano que vem... 

(120) Pretérito perfeito do indicativo 

Fizemos uma letra sobre São Luís sob a perspectiva das lendas. 

 (121) Pretérito imperfeito do indicativo 

...não e foi nenhum um programa de alguém que tinha um público, num sei 

que... e era o que e tocava, tocava da mesma forma que o merengue.  

No trabalho de Novaes (1996), descrito no capítulo anterior, o autor considera 

dois tipos de sujeito nulo, o sujeito nulo com caráter de pronome, identificado e 

recuperado pela flexão e ligado ao parâmetro do sujeito nulo, e o sujeito nulo de caráter 

de variável, identificado e recuperado por um antecedente e ligado ao parâmetro de 

tópico zero. Diz Novaes (1996) que “o fato de a flexão de 2ª pessoa não ser distinta das 

flexões de 3ª pessoa do singular, de 1ª pessoa do plural (no caso de ‘a gente’) e de 3ª 

pessoa do plural (no caso de ‘o pessoal’), dificultando, assim, a recuperação do 

conteúdo a partir da morfologia apenas...” (NOVAES, 1996, p. 77), o que sugere que a 

recuperação e identificação do sujeito, nesses casos, sejam dependentes do contexto. 

O sujeito nulo apresentado no exemplo em (119) é recuperado pela informação 

contida na flexão do verbo ‘pensar’, ou seja, pela flexão de 1ª pessoa do singular, 

apresentando caráter pronominal. Já o sujeito nulo que aparece em (121) “e era o que 

tocava, tocava da mesma forma que o merengue” exemplifica o que Novaes denomina 

de sujeito nulo de caráter de variável, podendo ser recuperado e identificado na sentença 

anterior ou no discurso.  

Os resultados apresentados na tabela 8 e demonstrados no gráfico 8 a seguir 

apresentam os resultados da variável linguística tempo verbal no português do 

Maranhão. Os tempos verbais que favorecem a ocorrência do sujeito nulo no português 
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do Maranhão são o presente do indicativo com percentual de 59,26% e o pretérito 

perfeito com percentual de 20,99%. Os demais tempos verbais não apresentam 

diferenças em seus percentuais: o pretérito imperfeito com 3,7%, o futuro do pretérito 

com 3,7%, o presente do subjuntivo com 4,94 %, o pretérito imperfeito do subjuntivo 

com 2,47% e o imperativo afirmativo com 4,94%. Assim, esses resultados indicam que 

os tempos verbais em que o sujeito nulo ocorre preferencialmente no português do 

Maranhão são o presente do indicativo e o pretérito perfeito. 

 
Tempos 
verbais 

Pres. Pret. 
Perfeito 

% 

Pret. 
Imperfeito 

% 

Fut. do 
presente 

% 

Fut. do 
pretérito 

% 

Pres. do 
Subjuntivo 

% 

Fut. 
do 

Subj. 
% 

Pret. 
imperf. 

Subj. 
% 

Imp. 
afirmativo 

% 

 
 

% 

nº 48 17 3 - 3 5 - 2 3  
% 59,26 20,99 3,70 - 3,70 4,94 - 2,47 4,94 100 

 
Tabela 8: Ocorrências de sujeitos nulos por tempo verbal no português do Maranhão. 
 

 

 

Gráfico 8: Ocorrências de sujeitos nulos por tempo verbal no português do Maranhão. 
   

Na tabela 9 e no gráfico 9, estão os resultados dos três tempos verbais que 

constam em nossa hipótese em  relação à variável não linguística faixa etária, ou seja, a 
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produzirão mais sujeitos nulos do que aqueles falantes da faixa mais jovem (20 a 25 

anos).  

 
Tempos verbais Presente 

nº / % 
Pretérito perfeito 

nº / % 
Pretérito imperfeito 

nº / % 
Outros 
nº / % 

 
nº / % 

Faixa etária 1 (20 a 25) 27 / 67,5 4 / 10 2 / 5 7 / 17,5 40 / 100 
Faixa etária 2 (60 a 65) 21 / 51,22 13 / 31,71 1 / 2,43 6 / 14,64 41 / 100 

Tabela 9: Ocorrências de sujeitos nulos por tempo verbal e faixa etária, segundo o total de dados de 
sujeito nulo no português do Maranhão.  
 

 

 

Gráfico 9: Ocorrências de sujeitos nulos por tempo verbal e faixa etária, segundo o total de dados de 
sujeito nulo no português do Maranhão. 

 

Conforme apresentado na tabela 9, as ocorrências de sujeito nulo na primeira 

faixa etária (20 a 25 anos) estão distribuídas assim: 67,5% dos dados de sujeito nulo no 

presente, 10% dos dados de sujeito nulo no pretérito perfeito, 5% dos dados de sujeito 

nulo no pretérito imperfeito e outros tempos verbais com 17,5%. Na segunda faixa 

etária (60 a 65 anos) existe maior equilíbrio entre os percentuais: 51,22% dos dados de 

sujeito nulo no presente, 31,71% dos dados de sujeito nulo no pretérito perfeito, 2,43% 

dos dados de sujeito nulo no pretérito imperfeito e em outros tempos verbais 14,64%. 

Podemos ressaltar que, na faixa etária 2, os dados estão divididos mais uniformemente 

que na primeira faixa etária.  
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Esses resultados nos levam a crer que existam diferenças entre as faixas etárias 

quando a variável selecionada é o tempo verbal, ou seja, a primeira faixa etária (20 a 25 

anos) realiza mais sujeitos nulos com verbo no presente do que a segunda faixa etária. 

Além disso, realiza menos sujeitos nulos no pretérito perfeito do que a segunda faixa 

etária. 

Com o objetivo de verificar como se comporta a variável não linguística faixa 

etária em relação às pessoas gramaticais e aos tempos verbais, passaremos a descrever a 

distribuição dos sujeitos nulos referentes aos tempos verbais presente, pretérito perfeito 

e pretérito imperfeito entre as duas faixas etárias consideradas nesta pesquisa. 

1) Presente 

De acordo com a tabela 10 e com o gráfico 10, as ocorrências de sujeitos nulos 

com verbos no presente estão assim distribuídas: 43,75% dos sujeitos nulos de 1ª pessoa 

do singular; 4,16% dos sujeitos nulos de segunda pessoa com flexão verbal de 3ª 

pessoa; 35,21% dos sujeitos nulos de 3ª pessoa do singular; 10,42% dos sujeitos nulos 

de 1ª pessoa do plural com -mos e 2,08% dos sujeitos nulos com verbo com flexão de 3ª 

pessoa (‘a gente’); e 4,17% dos sujeitos nulos de 3ª pessoa do plural. 

Destacam-se os sujeitos nulos com as seguintes pessoas: 1ª pessoa do singular, 

3ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural. 

 
Pessoas 
gramaticais 

1ª sing. 2ª sing. 3ª  
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª 
pl. 

 

 Eu 
 

Tu + -s 
 

Tu 
 

Você 
 

Ele 
 

Nós 
 

A gente 
 

Vocês 
 

Eles 
 

 

Presente 
do 

indicativo 

nº 21   2 17 5 1  2 48 
% 43,75% - - 4,16% 35,21% 10,42% 2,08% - 4,17

% 
100 

 
Tabela 10: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 
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Gráfico 10: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais no português 
do Maranhão. 
 

 Os resultados de ocorrências de sujeito nulo por faixa etária registram 56,25% dos 

sujeitos nulos com verbo no presente na primeira faixa etária e 43,75% na segunda faixa 

etária, conforme pode ser observado na tabela 11 e no gráfico 11. 

 
 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 

nº / % 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 

nº / % 
Total 
nº / % 

Presente 27 / 56,25 21 / 43,75 48 / 100 

Tabela 11: Ocorrências de sujeitos nulos no presente por faixa etária no português do Maranhão.  

  
 
Gráfico 11: Ocorrências de sujeitos nulos no presente por faixa etária no português do Maranhão.  
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conforme demonstrado na tabela 12 e no gráfico 12, os resultados registrados foram: 

55,56% de sujeitos nulos com verbos na 1ª pessoa do singular; 25,93% de sujeitos nulos 

de 3ª pessoa do singular; 14,81% de sujeitos nulos de 1ª pessoa do plural com -mos; e 

3,70% das ocorrências na 3ª pessoa do plural. 

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª 
sing. 

2ª sing. 3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ªpl.  

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles 
% 

Faixa etária 
1 (20 a 25 

anos) 

nº 15 - - - 7 - - - 1 
27 

% 55,56 - - - 25,93 14,81 - - 3,70 100 

Tabela 12: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais na faixa etária 1 
(20 a 25 anos) no português do Maranhão.  

 

 

Gráfico 12: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais na faixa etária 
1 (20 a 25 anos) no português do Maranhão.  
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conjugado no presente sobressaem-se os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular, 3ª 

pessoa do singular e a 1ª pessoa do plural, nessa ordem. 

Os resultados referentes à segunda faixa etária (60 a 65 anos) com o verbo no 

presente estão registrados na tabela 13 e no gráfico 13, que  apresentam os seguintes 

resultados: 28,58% de sujeitos nulos com verbos na 1ª pessoa do singular; 9,52% de 
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sujeitos nulos de 2ª pessoa do singular com verbos com flexão de 3ª pessoa (referente ao 

pronome ‘você’); 47,62% de sujeitos nulos na 3ª pessoa do singular; 4,76% com verbos 

na 1ª pessoa do plural com -mos; e 4,76% de sujeitos nulos de 1ª pessoa do plural com 

verbos com flexão de 3ª pessoa. A 3ª pessoa do plural apresenta o percentual de 

ocorrência de 4,76%. 

Na segunda faixa etária (60 a 65 anos), com o verbo no presente, sobressaem-se 

os sujeitos nulos de: 3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular, 2ª pessoa do singular 

(‘você’) e 1ª pessoa do plural com -mos, nessa ordem. 

Pessoas 
gramaticais 

1ª sing. 2ª sing. 3ª sing. 1ª pl. 2ª pl. 3ªpl
. 

 

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles 
 

Faixa etária 
2 (60 a 65 

anos) 

nº 6 - - 2 10 1 1 - 1 
21 

% 28,58 - - 9,52 47,62 4,76 4,76 - 4,76 100 
 
Tabela 13: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais na faixa etária 2 
(60 a 65 anos) no português do Maranhão.  
 
 

 

 

Gráfico 13: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no presente por pessoas gramaticais na faixa etária 
2 (60 a 65 anos) no português do Maranhão.  
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Resumindo, as pessoas gramaticais com as quais o sujeito nulo ocorre 

preferencialmente com verbo no presente são: 1ª pessoa do singular, 3ª pessoa do 

singular e 1ª pessoa do plural com -mos. 

No que diz respeito à variável não linguística faixa etária com verbo no presente, 

podemos registrar que não há diferenças relevantes entre as faixas etárias. 

Em relação às pessoas gramaticais por faixa etária com verbo no presente, em 

ambas as faixas etárias destacam-se os sujeitos nulos de 1ª e 3ª pessoas do singular e de 

1ª pessoa do plural com -mos, excetuando-se o sujeito nulo de 2ª pessoa do singular 

com flexão verbal de 3ª pessoa do singular, que aparece somente na segunda faixa 

etária.  

2) Pretérito perfeito do indicativo 

Em relação aos dados de sujeito nulo no português do Maranhão com verbos no 

pretérito perfeito do indicativo por pessoa gramatical, registrados na tabela 14 e no 

gráfico 14, podemos verificar que: o sujeito nulo de 1ª pessoa do singular ocorre em 

41,18% dos dados; o sujeito nulo de 3ª pessoa do singular ocorre em 35,29% dos dados; 

e o sujeito nulo de 1ª pessoa do plural com -mos ocorre em 23,53%.  

O resultado das ocorrências de sujeito nulo com verbo no pretérito perfeito 

apresenta a mesma situação já descrita dos verbos no presente, ou seja, sujeitos nulos de 

1ª pessoa do singular, de 3ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural com -mos. 

Pessoas 
gramaticais 

1ª sing. 2ª sing. 3ª  
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
 7 - - - 6 4 - - - 17 

Pretérito perfeito 
do indicativo 

41,18 - - - 35,29 23,53 - - - 100 
 

 
Tabela 14: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão.  
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Gráfico 14: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão.  
 

De acordo com a tabela 15 e o gráfico 15 abaixo, os sujeitos nulos com verbo no 

pretérito perfeito aparecem na primeira faixa etária com 23,53% e na segunda faixa 

etária com 76,47%. 

 
 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 

nº / % 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 

nº / % 
Total 

 
Pretérito perfeito 4 / 23,53 13 / 76,47 17 / 100 

Tabela  15: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por faixa etária no português do Maranhão.  
 

  
 
Gráfico 15: Ocorrências de sujeito nulo no pretérito perfeito por faixa etária no português do Maranhão.  
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Na tabela 16 e no gráfico 16 a seguir, estão descritas as ocorrências de sujeito 

nulo no pretérito perfeito por pessoa gramatical na primeira faixa etária (20 a 25 anos), 

podendo ser observados os seguintes resultados: o sujeito nulo de 1ª pessoa do singular 

ocorre em 75% e o sujeito nulo de 1ª pessoa do plural com -mos ocorre em 25% dos 

dados. As demais pessoas não apresentam ocorrências de sujeitos nulos no pretérito 

perfeito na primeira faixa etária. 

Pessoas gramaticais 1ª 
sing. 

2ª sing. 3ª  
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 

1 (20 a 25 
anos) 

nº 3 - - - - 1 - - - 4 
% 75 - - - - 

 
25 - - - 100 

 
Tabela 16: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 1 (20 
a 25 anos) no português do Maranhão.  

 
 

 

Gráfico 16: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 1 
(20 a 25 anos) no português do Maranhão.  
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destacam-se os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular e de 1ª pessoa do plural com -

mos. 

Os sujeitos nulos com verbo no pretérito perfeito, na segunda faixa etária (60 a 
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resultados: os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular ocorrem em 36,36% dos dados; os 

sujeitos nulos de 3ª pessoa do singular ocorrem em 46,16% dos dados; e os sujeitos 

nulos de 1ª pessoa do plural ocorrem em 23,08% dos dados. As demais pessoas não 

apresentam ocorrências de sujeito nulo no pretérito perfeito. 

Pessoas gramaticais 1ª 
sing. 

2ª sing. 3ª  
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu T u + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
 nº 4 - - - 6 3 - - - 13 

Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

% 30,76 - - - 46,16 23,08 - - - 100 
 

 
Tabela 17: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 2 (60 
a 65 anos) no português do Maranhão.  
 
 

 

Gráfico 17: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito perfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 2 
(60 a 65 anos) no português do Maranhão.  
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destacam-se os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular, de 3ª pessoa do singular e de 1ª 

pessoa do plural com -mos.  
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de caráter de variável, podemos registrar a configuração descrita em nossa hipótese 

(pessoas mais marcadas morfologicamente: 1ª do singular e 1ª do plural). 

As pessoas gramaticais que mais favorecem a realização do sujeito nulo com 

verbo no pretérito perfeito são: 1ª pessoa do singular, 3ª pessoa do plural e 1ª pessoa do 

singular com -mos. 

No que se refere às diferenças entre as ocorrências de sujeitos nulos entre as 

faixas etárias com o verbo no pretérito perfeito, podemos concluir que a maior diferença 

entre as faixas etárias seja a não realização de sujeito nulo de 3ª pessoa do singular na 

primeira faixa etária. 

3) Pretérito imperfeito 

Os resultados percentuais de sujeito nulo do português do Maranhão com verbos 

no pretérito imperfeito do indicativo por pessoa gramatical podem ser observados na 

tabela 18 e no gráfico 18 a seguir. 

Pessoas 
gramaticais 

1ª 
sing. 

2ª sing. 3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Pretérito 

imperfeito 
nº 1 - - - 2 - - - - 3 
% 33,34 - - - 66,66   - - 100 

 
 
Tabela 18: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão.  
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Gráfico 18: Ocorrências de sujeitos nulos com verbos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais no 
português do Maranhão.  
 

Os sujeitos nulos com verbo no pretérito imperfeito aparecem na 1ª pessoa do 

singular em 33,34% dos dados e na 3ª pessoa do singular em 66,66% dos dados. Não há 

ocorrências de sujeito nulo com verbos no pretérito imperfeito nas demais pessoas. 

Os sujeitos nulos com verbos no pretérito imperfeito registram 66,66% na 

primeira faixa etária e 33,34% na segunda faixa etária. 

 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 
nº / % 

Total 
 

Pretérito 
imperfeito 

2 / 66,66 1 / 33,34 3 / 100 

Tabela 19: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por faixa etária no português do 
Maranhão.  
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Gráfico 19: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por faixa etária no português do 
Maranhão.  
 
 

Quando buscamos verificar as ocorrências no pretérito imperfeito por faixa 

etária, observamos que, na primeira faixa etária (20 a 25 anos), os sujeitos nulos 

concentram-se nas 1ª e 3ª pessoas do singular com 50% dos dados em cada uma das 

pessoas, como está registrado na tabela 20 e no gráfico 20.  

Pessoas gramaticais 1ª 
sing. 

2ª sing. 3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 Eu Tu + -
s 

Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  

Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 1    1     2 
% 50 - - - 50 - - - - 100 

 

Tabela 20: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 1 
(20 a 25 anos) no português do Maranhão.  
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Gráfico 20: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 1 
(20 a 25 anos) no português do Maranhão.  
 

No que se refere ao sujeito nulo com verbos no pretérito imperfeito na segunda 

faixa etária, podemos afirmar que 100% dos dados concentram-se na 3ª pessoa do 

singular, como informam a tabela 21 e o gráfico 21. 

 
Pessoas gramaticais 1ª 

sing. 
2ª sing. 3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

Eu 
 

Tu + -s 
 

Tu  
 

Você 
 

Ele 
 

Nós 
 

A gente 
 

Vocês 
 

Eles 
 

 
% 

Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº - - - - 1 - - - - 1 
% - 

 
- - - 100 - - - - 100 

 
 
Tabela 21: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 2 
(60 a 65 anos) no português do Maranhão.  
 

 

Gráfico 21: Ocorrências de sujeitos nulos no pretérito imperfeito por pessoas gramaticais na faixa etária 2 
(60 a 65 anos) no português do Maranhão.  
 

0

10

20

30

40

50

Faixa etária 1 (20 a 25 anos)

50% 50% Eu

Tu+ -s

Tu 

Você

Ele

Nós

A gente

Vocês

Eles

0

20

40

60

80

100

Faixa etária 2 (60 a 65 anos)

100% Eu

Tu+ -s

Tu 

Você

Ele

Nós

A gente

Vocês

Eles



132 
 

 
 

Em nossos dados, as ocorrências de sujeito nulo com o verbo no pretérito 

imperfeito estão restritas às 1ª e 3ª pessoas do singular. Não há registros nas demais 

pessoas. 

 Sobre a variável não linguística faixa etária com verbos no pretérito imperfeito, 

nos chama a atenção o fato de registrarmos apenas sujeitos nulos de 3ª pessoa na 

segunda faixa etária. 

Resumindo, a respeito da seção sobre tempo verbal, podemos afirmar que no 

português do Maranhão: 

a)  os tempos verbais preferenciais em que o sujeito nulo ocorre no 

português do Maranhão são: presente e pretérito perfeito. 

b) as pessoas  gramaticais em que mais ocorrem sujeito nulo são: 1ª pessoa 

do singular, 3ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural com -mos.  

A morfologia verbal de 1ª pessoa do singular e de 1ª do plural favorece o sujeito 

nulo no pretérito perfeito e no presente. Quanto à morfologia de 3ª pessoa do singular, 

de acordo com os dados, o tempo parece não influenciar a sua realização, uma vez que 

apresenta altos percentuais nos três tempos verbais selecionados para esta investigação.  

No que diz respeito à faixa etária, na segunda faixa etária, o sujeito nulo atinge 

maiores percentuais que na primeira somente quando o verbo está no pretérito perfeito. 

Sobre o sujeito nulo relacionado às pessoas gramaticais por tempo verbal e por 

faixa etária observamos que:  

a) primeira faixa etária:  

- a 1ª pessoa do singular apresenta ocorrências com três tempos verbais;  

- a 3ª pessoa do singular não apresenta registros de sujeitos nulos com o verbo no 

pretérito perfeito. Nos demais, os percentuais de ocorrência são altos; 
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- a 1ª pessoa do plural com -mos registra ocorrência com os tempos presente e pretérito 

perfeito, mas não com verbo no pretérito imperfeito; 

- não há registros de sujeitos nulos nas demais pessoas, exceto com verbos no presente 

em que há 3,7% de sujeito nulo de 3ª pessoa do plural. 

b) segunda faixa etária: 

- a 1ª pessoa do singular ocorre com o verbo no presente e no pretérito perfeito, mas não 

ocorre com verbo no pretérito imperfeito;  

- a 2ª pessoa (‘você’) com flexão verbal de 3ª pessoa do singular ocorre somente com o 

verbo no presente;  

- a 3ª pessoa do singular ocorre com o verbo no presente, no pretérito perfeito e no 

pretérito imperfeito;  

- a 1ª pessoa do plural com -mos ocorre com verbos no presente e no pretérito perfeito, 

mas não ocorre com verbos no pretérito imperfeito. O sujeito nulo de 1ª pessoa do plural 

com flexão verbal de 3ª pessoa ocorre apenas com verbos no presente. 

- os sujeitos nulos de 3ª pessoas do plural ocorrem somente com verbos no presente. 

  Finalmente, a diferença entre as faixas etárias pode ser observada em relação aos 

altos percentuais de 1ª pessoa do singular na primeira faixa etária e de 3ª pessoa do 

singular na segunda faixa etária. 

É necessário lembrarmos que as conclusões acima estão relacionadas apenas 

com as ocorrências de sujeito nulo, buscando identificar as pessoas gramaticais em que 

há maior incidência, sem que tenhamos analisado as ocorrências de sujeito pleno. 

 A seguir, analisaremos os dados do português do Maranhão referentes à variável 

tipo de oração. 
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III) Tipo de oração 

Para este estudo, consideramos a investigação do sujeito nulo em três dos tipos 

de orações: independentes, matrizes e subordinadas. 

Os exemplos a seguir foram retirados dos nossos dados do português do 

Maranhão. 

(122) orações independentes 

Não e frequento muito museu. 

 (123) orações matrizes 

 Nunca e deixei de pagar o que tenho de pagar. 

 (124) orações subordinadas 

a. Então, as pessoas sentam pra ver o que e vamos fazer no ano que vem... 

b. Nunca e deixei de pagar o que e tenho de pagar... 

c. eu voltei antes que e tivesse concluído um ano ... 

d. mas assim o turista que passa aqui mais do que uma semana eu acho que e 

acaba a semana não tem mais nada pra fazer e isso é ruim porque é uma cidade 

que pode oferecer muito mais que tem condição de oferecer muito mais. 

A nossa hipótese é de que se o paradigma verbal do português do Maranhão é 

rico, será verdade também que será possível registrar altos percentuais de ocorrência de 

sujeitos nulos tanto em orações independentes quanto em orações subordinadas.  

De acordo com a discussão apresentada sobre a 2ª pessoa do singular no 

português do Maranhão (ver p. 103-108), concluímos que essa variante do PB apresenta 

um paradigma verbal pobre. Entretanto, prosseguimos buscando evidências da 

existência da preservação de ocorrências de sujeitos nulos no português do Maranhão.  

Na tabela 22 e no gráfico 22 a seguir, encontram-se os resultados das 

ocorrências de sujeito nulo por tipo de oração no português do Maranhão, a saber: 
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33,34% em orações independentes, 16,04% em orações matrizes e 50,62% em orações 

subordinadas. 

Os dados apresentados confirmam nossa hipótese de que o sujeito nulo no 

português do Maranhão ocorra preferencialmente em orações subordinadas. 

Tipo de oração Independente Matriz Subordinada Total 
nº 27 13 41 81 
% 33,34 16,04 50,62 100 

 
Tabela 22: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de oração no português do Maranhão.  
 
 

 

Gráfico 22: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de oração no português do Maranhão. 
 

Quando cruzamos a variável tipo de oração à variável não linguística faixa 

etária, como registram a tabela 23 e o gráfico 23 a seguir, podemos observar que, 

quando se trata da primeira faixa etária, o sujeito nulo em orações independentes ocorre 

em 42,5% dos dados, em orações matrizes em 20% e em orações subordinadas em 

37,5%. Isso significa que, na primeira faixa etária, o falante maranhense realiza 

preferencialmente o sujeito nulo em orações independentes e em orações subordinadas. 
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subordinadas em 63,42%. Isso significa que, na segunda faixa etária, o sujeito nulo 

ocorre preferencialmente em orações independentes e subordinadas.  

 

Tipo de oração 
Independente 

nº / % 
Matriz 
nº / % 

Subordinada 
nº / % 

Total 
nº / % 

Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 17 / 42,5 8 / 20 15 / 37,5 40 / 100 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos)  10 / 24,39 5 / 12,19 26 / 63,42 41 / 100 

Tabela 23: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de oração e por faixa etária no português do Maranhão.  
 
 

 

Gráfico 23: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de oração e por faixa etária no português do Maranhão.  
 
 

Resumindo, no que se refere à variável linguística tipo de oração, podemos 

concluir, em relação aos dados gerais, que o sujeito nulo ocorre preferencialmente em 

orações independentes e em orações subordinadas. 

Sobre a variável faixa etária, podemos dizer que, ao contrário das ocorrências de 

sujeito nulo nas orações independentes e matrizes, nas quais o sujeito nulo ocorre com 

percentuais de 42,5% e 20% na primeira faixa etária e 24,39% e 12,19% na segunda 

faixa etária, o sujeito nulo nas orações subordinadas ocorre em 37,5% na primeira faixa 

etária e 63,42% na segunda faixa etária, ou seja, o sujeito nulo em orações subordinadas 

ocorre preferencialmente na segunda faixa etária.  
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Em seguida, apresentaremos as percentuais de ocorrências de sujeito nulo por 

pessoa gramatical em cada um dos tipos de oração. 

1) Orações independentes 

As orações independentes por pessoas gramaticais, apresentadas na tabela 24 e 

no gráfico 24, registram a seguinte distribuição: o sujeito nulo ocorre na 1ª pessoa do 

singular em 66,66% dos dados; na 2ª pessoa do singular ‘você’ com verbo com flexão 

de 3ª pessoa em 11,12%; na 3ª do singular com 7,40%; e na 1ª pessoa do plural com -

mos em 14,82%.  

 
Pessoas 

Gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 
3ª 
pl. 

 

 
 

Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles  

Oração 
Independen

te 

nº 
18 - - 3 2 4 - - -  

% 66,66 - - 11,12 7,40 14,82 - - - 100 

 
Tabela 24: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes por pessoas gramaticais no português 
do Maranhão.  
 
 

 

Gráfico 24: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes por pessoas gramaticais no português 
do Maranhão.  
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3ª do singular e 1ª pessoa do plural, sendo a forma preferencial em orações 

independentes a de 1ª pessoa do singular. 

Os sujeitos nulos em orações independentes ocorrem na primeira faixa etária em 

62,97 dos dados e na segunda faixa etária em 37,03%, de acordo com a tabela 25 e com 

o gráfico 25. 

 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 
nº / % 

Total 
nº / % 

Oração 
independente 

17 / 62,97 10 / 37,03 27 / 100 

Tabela 25: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes e faixa etária no português do 
Maranhão.  
 

 

Gráfico 25: Ocorrências de sujeito nulo em orações independentes por faixa etária no português do 
Maranhão.  
 

Na tabela 26 e no gráfico 26, estão apresentados os dados referentes ao 

cruzamento dos sujeitos nulos em orações independentes por pessoa gramatical na 

primeira faixa etária (20 a 25 anos). Os resultados são: o sujeito nulo ocorre em 82,35% 

dos dados na 1ª pessoa do singular e ocorre em 17,65% dos dados na 1ª pessoa do plural 

com -mos. Nas demais pessoas, não foram registradas ocorrências. Assim, na primeira 

faixa etária, o sujeito nulo em orações independentes ocorre preferencialmente na 1ª 

pessoa do singular. 
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Pessoas 

Gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 
3ª 
pl. 

 

 
Eu 
 

Tu + -s 
 

Tu 
 

Você 
 

Ele 
 

Nós 
 

A 
gente 

 

Vocês 
 

Eles 
 

 

Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 14 - - - - 3 - - - 17 
 

% 
82,35 - - - - 17,65 - - - 100 

Tabela 26: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 26: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por  
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
 

Na segunda faixa etária (60 a 65 anos), os percentuais de ocorrência do sujeito 

nulo nas orações independentes por pessoa gramatical, como mostram os dados da 

tabela 27 e do gráfico 27, são: 40% na 1ª pessoa do singular, 30% na 2ª pessoa do 

singular (‘você’), 20% na terceira pessoa do singular e 10% na 1ª pessoa do plural com -

mos. 

Os mais altos percentuais de sujeito nulo em orações independentes na segunda 

faixa etária em nossos dados ocorrem nas seguintes pessoas: 1ª pessoa do singular e 3ª 

pessoa do singular, sendo o sujeito nulo de 1ª pessoa do singular o que ocorre 

preferencialmente nessa faixa etária. 
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Pessoas 

Gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês 
Ele
s 

 

Faixa etária 2  
(60 a 65 anos) 

 
nº 40 - - 3 2 1 - - -  

% 40 - - 30 20 10 - - - 100 

 
Tabela 27: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 27: Ocorrências de sujeitos nulos em orações independentes na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
 

Resumindo, sobre a realização do sujeito nulo em orações independentes em 

função da variável não linguística faixa etária, podemos afirmar que, na segunda faixa 
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O sujeito nulo em orações independentes ocorre preferencialmente na primeira 

faixa etária e, quanto às pessoas gramaticais, apresenta-se como descrito a seguir:  

a) os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular apresentam percentuais mais 

elevados na primeira faixa etária do que na segunda; 

b) há registros de sujeito nulo na 2ª pessoa do singular em orações 
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c) há registros de sujeito nulo com 3ª pessoa do singular em orações 

independentes apenas na segunda faixa etária; 

d) a 1ª pessoa do plural com verbo flexionado com -mos em orações 

independentes possuem percentuais mais altos nas duas faixas etárias;  

Podemos, então, dizer que o sujeito nulo preferencial em orações independentes 

da primeira faixa etária é o de 1ª pessoa do singular e do plural e da segunda é 1ª pessoa 

do singular, 2ª pessoa do singular e de 3ª pessoa do singular. 

2) Orações matrizes 

Na tabela 28 e no gráfico 28 a seguir, estão registrados os resultados das 

ocorrências de sujeito nulo em orações matrizes por pessoa gramatical. As ocorrências 

de sujeito nulo apresentam os seguintes resultados: a 1ª pessoa do singular com 30,77% 

das ocorrências, a 2ª pessoa do singular com 7,69%, a 3ª pessoa do singular com 

46,16% e a 1ª pessoa do plural com 15,38%. 

Os mais altos percentuais de sujeitos nulos em orações matrizes ocorrem nas 1ª e 

3ª pessoas do singular e na 1ª pessoa do plural, e o sujeito nulo preferencial em orações 

matrizes é o de 3ª pessoa do singular. 

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 
3ª 
pl. 

 

 Eu Tu + -
s 

Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  

Oração 
matriz 

nº 4 - - 1 6 2 - - - 13 
% 30,77 -  7,69 46,16 15,38 - - - 100 

 
Tabela 28: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão.  
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Gráfico 28: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão.  
  

O sujeito nulo em orações matrizes ocorre em 61,54% dos dados na primeira 

faixa etária e em 38,46% dos dados na segunda faixa etária, como registra a tabela 29 e 

o gráfico 29. 

 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 
nº / % 

Total 
nº / % 

Orações matrizes 8 / 61,54 5 / 38,46 13 / 100 
 
Tabela 29: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes por faixa etária no português do Maranhão.  

 

  
 
Gráfico 29: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes por faixa etária no português do 
Maranhão.  
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Na tabela 30 e no gráfico 30, estão apresentados os dados referentes à primeira 

faixa etária dos sujeitos nulos em orações matrizes com as seguintes resultados: 1ª 

pessoa do singular em 25% dos dados, 3ª pessoa do singular em 50 % e 1ª do plural com 

-mos em 25%. 

  Os mais altos percentuais de sujeitos nulos em orações matrizes na primeira 

faixa etária ocorrem nas 1ª do singular e do plural e na 3ª pessoa do singular. Nessa 

faixa etária, o sujeito nulo preferencial é o de 3ª pessoa do singular. 

Pessoas gramaticais 
1ª sing. 2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 
3ª 
pl. 

 

  Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 2 - - - 4 2 - - - 8 
% 25 - - - 50 25 - - - 100 

 
Tabela 30: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por pessoas 
gramaticais no português do Maranhão.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Gráfico 30: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes gramaticais na faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
por pessoas no português do Maranhão.  
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20% de sujeitos nulos com a 2º pessoa do singular (‘você’) com flexão de 3ª pessoa, 

40% de sujeitos nulos com a 3ª pessoa do singular. 

 Os mais altos percentuais de sujeitos nulos em orações matrizes na segunda 

faixa etária ocorrem nas 1ª e 3ª pessoas do singular e 1ª pessoa do plural. Nessa faixa 

etária, os sujeitos nulos preferenciais são os de 1ª pessoa do singular, de 3ª pessoa do 

plural e 2ª pessoa do singular ‘você’, nessa ordem. 

Pessoas 
gramaticais 

 1ª 
sing. 

2ª sing. 
3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 

3ª 
pl. 

 

  Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A 
gente 

Vocês Eles  

Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº 2 - - 1 2 - - - - 5 
% 40 - - 20 40 - - - - 100 

 
 
Tabela 31: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas 
gramaticais no português do Maranhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 31: Ocorrências de sujeitos nulos em orações matrizes na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas 
gramaticais no português do Maranhão.  
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Sobre a variável não linguística faixa etária, podemos dizer que o sujeito nulo 

nas orações matrizes ocorrem preferencialmente na primeira faixa etária. Ao comparar 

os resultados de sujeito nulo em orações matrizes entre as faixas etárias, podemos fazer 

as seguintes observações: 

a)   o percentual de sujeito nulo de 1ª pessoa do singular é mais alto na 

segunda faixa etária do que na primeira;  

b) a segunda faixa etária registra alto percentual de sujeitos nulos de 2ª 

pessoa com flexão de 3ª pessoa, enquanto que não há esse tipo ocorrência na primeira 

faixa etária;  

c) a 3ª pessoa do singular apresenta altos percentuais nas duas faixas etárias;  

d) Não há ocorrências nas demais pessoas gramaticais nas duas faixas 

etárias. 

Finalmente, sobre as faixas etárias, podemos dizer que o sujeito nulo 

preferencial em orações matrizes da primeira faixa etária é o de 3ª pessoa do singular e 

os sujeitos nulos preferenciais em orações matrizes da segunda faixa etária são os de 1ª 

e 3ª pessoas do singular. 

3) Orações subordinadas 

Os sujeitos nulos em orações subordinadas, descritos na tabela 32 e no gráfico 

32, apresentam os seguintes resultados: a 1ª pessoa do singular apresenta percentual de 

ocorrência de 19,52%; a 2ª pessoa do singular ‘você’ com flexão de 3ª pessoa do 

singular apresenta percentual de ocorrência de 2,44%; a 3ª pessoa do singular apresenta 

percentual de ocorrência de 56,09%; a 1ª pessoa do plural com a flexão do verbo -mos 

apresenta percentual de ocorrência de 12,19% contra 2,44% de 1ª pessoa do plural 

referente à forma ‘a gente’; a 2ª pessoa do plural apresenta percentual de ocorrência de 
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2,44%; e a 3ª pessoa do plural apresenta percentual de ocorrência de 4,88%. Esse 

resultado apresenta a seguinte preferência de realização do sujeito nulo por pessoas 

gramaticais: 1ª pessoa do singular, 3ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural com -mos. 

Os sujeitos nulos preferenciais em orações subordinadas são os de 3ª pessoa singular. 

 

Pessoas 
gramaticais 

1ª 
sing. 

2ª sing. 
3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 

3ª 
pl. 

 

 Eu Tu + -
s 

Tu Você Ele Nós A 
gente 

Vocês Eles  

Subordinadas nº 8   1 23 5 1 1 2 41 
% 19,52   2,44 56,09 12,19 2,44 2,44 4,88 100 

 
Tabela 32: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por pessoas gramaticais no português 
do Maranhão.  
 

 

 
 
Gráfico 32: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por pessoas gramaticais no português 
do Maranhão.  
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 Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 
nº / % 

Total 
nº / % 

Orações 
Subordinadas 

15 / 36,58 26 / 63,42 41/ 100 

Tabela 33: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por faixa etária no português do 
Maranhão.  

 

  
 
Gráfico 33: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por faixa etária no português do 
Maranhão.  
 

Quando consideramos o cruzamento entre faixa etária e as orações subordinadas 

por pessoa gramatical, obtivemos os resultados apresentados nas tabelas e gráficos a 

seguir. 

Na tabela 34 e no gráfico 34, estão apresentados os resultados das orações 

subordinadas na primeira faixa etária. A 1ª pessoa do singular apresenta 26,66% de 

ocorrências, a 3ª pessoa do singular apresenta 53,33% de ocorrências, a 1ª pessoa do 

plural com -mos apresenta 6,67% de ocorrências, a 2ª pessoa do plural apresenta 6,67% 

de ocorrências e a 3ª pessoa do plural apresenta 6,67% de ocorrências. Pode-se dizer 

que o sujeito nulo com orações subordinadas na primeira faixa etária apresenta os mais 

altos percentuais de ocorrência na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. Na 

primeira faixa etária, os sujeitos nulos preferenciais são os de 3ª pessoa do singular. 
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Pessoas gramaticais 1ª 
sing. 

2ª sing. 
3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 

3ª 
pl. 

 

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 4 - - - 8 1 - 1 1 15 
% 26,66 - - - 53,33 6,6 - 6,67 6,67 100 

Tabela 34: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas faixa etária 1 (20 a 25 anos) por 
pessoas gramaticais na no português do Maranhão.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 34: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  

 

Em relação à ocorrência de sujeito nulo em orações subordinadas na segunda 

faixa etária, temos os seguintes resultados, conforme pode ser observado na tabela 35 e 

no gráfico 35: 15,38% na 1ª pessoa do singular; 57,69% na 3ª pessoa do singular; 

15,38% na 1ª pessoa do plural com verbo flexionado com -mos e 3,85% com verbo com 

flexão de 3ª pessoa (‘a gente’); e, finalmente, 3,85% na 3ª pessoa do plural. Temos, 

então, o percentual mais alto na 3ª pessoa do singular, caracterizando o sujeito nulo em 

orações subordinadas preferencial na segunda faixa etária. 
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Pessoas gramaticais 

1ª sing. 2ª sing. 
3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 

3ª 
pl. 

 

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A 
gente 

Vocês Eles  

 n 4 - 1 15 4 1 - - 1 26 
Faixa etária 2 
 (60 a 65 anos) 

% 15,38 - - 3,85 57,69 15,38 3,85 - 3,85 100 
 

 
Tabela 35: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 35: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por 
pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
 
  

Sobre as orações subordinadas segundo a variável faixa etária, podemos afirmar 

que ocorrem preferencialmente na segunda faixa etária. No que se refere às pessoas 

gramaticais podemos dizer: 

a)  a primeira faixa registra mais ocorrências de sujeito nulo na 1ª pessoa 

que na segunda faixa;   
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etária;  

c) há mais ocorrências de 1ª pessoa do plural com -mos na segunda faixa 

etária que na primeira faixa etária. Há registros de ocorrências de sujeito nulo com 

verbo com flexão de 3ª pessoa (‘a gente’) apenas na segunda faixa etária;  
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e) na 3ª pessoa do plural, há mais ocorrências na primeira faixa etária. 

De acordo com essas observações, pode-se afirmar que, nas orações 

subordinadas, o sujeito nulo ocorre preferencialmente na 3ª pessoa do singular. 

Resumindo, no item sobre tipo de oração, podemos dizer que o sujeito nulo no 

português do Maranhão ocorre preferencialmente com orações independentes e 

subordinadas. 

Em relação ao cruzamento da variável linguística tipo de oração e pessoas 

gramaticais, podemos dizer: 

a) nas orações independentes, os maiores percentuais se concentram nas 

seguintes pessoas: 1ª pessoa do singular, 2ª pessoa do singular, 3ª pessoa do singular e 

1ª pessoa do plural, preferencialmente, na 1ª pessoa do singular. 

b) nas orações matrizes, os maiores percentuais se concentram nas seguintes 

pessoas: 3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular, e 1ª pessoa do plural com –mos e 

na 2ª pessoa do singular ‘você’, nessa ordem, sendo preferencialmente realizada na 3ª 

pessoa do singular.  

c) nas orações subordinadas, os maiores percentuais se concentram nas seguintes 

pessoas: 3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural com -mos, 

nessa ordem, sendo realizada preferencialmente na 3ª pessoa do singular. Nas demais 

pessoas os percentuais são inferiores a 3%. 

Ao comparar os percentuais de ocorrências da 3ª pessoa do singular em orações 

matrizes e subordinadas, podemos dizer que os sujeitos nulos de 3ª pessoa do singular 

ocorrem em orações subordinadas. 
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Em relação à faixa etária, verificamos que o sujeito nulo ocorre 

preferencialmente na segunda faixa etária somente em orações subordinadas, nas 

demais, ocorre preferencialmente na primeira faixa.  

Sobre o sujeito nulo em relação às pessoas gramaticais, verificamos que: 

 a) as orações independentes apresentam na primeira faixa etária alto percentual de 

ocorrência na 1ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural com -mos. Na segunda faixa 

etária, os mais altos percentuais de sujeito nulo em orações independentes ocorrem nas 

seguintes pessoas: 1ª pessoa do singular, 2ª pessoa do singular e 3ª pessoa do singular. 

b) as orações matrizes apresentam na primeira faixa etária alto percentual de 

ocorrência na 1ª pessoa do singular, na 2ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

Na segunda faixa etária, os mais altos percentuais de sujeitos nulos em orações matrizes 

ocorrem também na 1ª pessoa do singular, na 2ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do 

singular.  

c) na primeira faixa etária, os sujeitos nulos nas orações subordinadas, ocorrem 

preferencialmente nas seguintes pessoas: na 1ª pessoa do singular e 3ª pessoa do 

singular. Na segunda faixa etária, o mais percentual mais alto é na 3ª pessoa do singular. 

Excetuando-se os sujeitos nulos de 1ª pessoa do singular em orações 

independentes nas duas faixas etárias, o sujeito nulo preferencial tanto em orações 

matrizes como em orações subordinadas, nas duas faixas etárias, são os sujeitos nulos 

de 3ª pessoa do singular. 

Não podemos esquecer que estamos tratando apenas  das realizações de sujeito 

nulo na variável tipo de oração sem, contudo, verificar as ocorrências desta variável nos 

dados de sujeito pleno. 
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 Os dados do português do Maranhão referente à variável tipo de recuperação e 

identificação do sujeito nulo serão apresentados a seguir.  

IV) Tipo de recuperação e identificação do sujeito nulo 

O PB admite duas estratégias de recuperação e identificação do sujeito nulo, a 

saber: a flexão verbal e a coindexação de uma categoria vazia a um antecedente na 

oração anterior ou no contexto. Essas estratégias utilizadas para a identificação do 

sujeito possuem contextos linguísticos específicos para sua ocorrência. 

A recuperação e a identificação do sujeito através da flexão necessitam de 

formas verbais que especifiquem número e pessoa, consequentemente, capazes de 

revelar o sujeito. Por outro lado, a recuperação e identificação do sujeito através de um 

antecedente dispensam essa morfologia. 

No item sobre pessoa gramatical, vimos que, no português do Maranhão, o 

sujeito nulo se concentra sobretudo na 1ª pessoa do singular, na 1ª pessoa do plural e na 

3ª pessoa do singular. Dissemos, conforme Novaes (1996), que as pessoas mais 

marcadas morfologicamente permitiriam sujeito nulo pronominal e aquelas sem 

marcações morfológicas para número e pessoa se utilizariam de outra estratégia para 

identificação e recuperação do sujeito nulo, um antecedente na sentença anterior ou no 

contexto. Esse último caso seria o sujeito nulo com caráter de variável. 

Essa situação não é tão simples porque nem todos os tempos verbais apresentam 

possibilidades de diferenciação em todas as pessoas. Em alguns tempos verbais, a 

flexão pode coincidir em determinadas pessoas, como a flexão de 1ª pessoa do singular 

e de 3ª pessoa singular no pretérito imperfeito (-va, -ia), como no exemplo em (121): 

“era o que tocava, tocava...”. Mais adiante, no item referente a tempo verbal, 



153 
 

concluímos que o sujeito nulo falado no português do Maranhão está concentrado 

sobretudo em dois tempos verbais: presente e pretérito perfeito. 

No item anterior, sobre o tipo de oração, concluímos que o sujeito nulo ocorre 

sobretudo em orações independentes e orações subordinadas. Vimos também que, à 

exceção das orações independentes em que o sujeito nulo preferencial é o de 1ª pessoa 

do singular, a 3ª pessoa do singular ocorre preferencialmente, nos nossos dados, em 

orações matrizes e subordinadas, particularmente em orações subordinadas. 

 Nosso interesse recai sobre as orações subordinadas na tentativa de verificar 

como se comportam as pessoas gramaticais em relação à estratégia de recuperação e 

identificação do sujeito nessas orações, mais especificamente a 3ª pessoa do singular. 

A nossa hipótese é de que, se o português do Maranhão preserva AGR forte e 

paradigma verbal rico, o mesmo preservará, preferencialmente, o sujeito nulo 

identificado e recuperado pela flexão. 

Em (125), encontram-se exemplos em que o sujeito nulo é recuperado e 

identificado pela flexão verbal. Em (126), encontram-se exemplos de sujeitos nulos 

recuperados e identificados pelo antecedente. 

(125) Recuperado e identificado pela flexão 

a. Então, as pessoas sentam pra ver o que e vamos fazer no ano que vem...  

b. né porque a gente mora em uma região quente, se e morássemos numa 

região fria elas estariam fechadas e nem tantas janelas assim. 

(126) Recuperado e identificado pelo antecedente 

a. .... pro contador e assim como pra todas as outras profissões desde que  

esteja qualificado desde que seja um bom profissional sempre vai haver 

espaço (conjunção condicional). 
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b. Hoje quem se senta em porta... só se quiser ser assaltado...se disser que 

brinca em rua... 

De acordo com a tabela 36 e o gráfico 36, o percentual de sujeitos nulos 

recuperados e identificados pelo antecedente no português do Maranhão é de 44,44%, 

enquanto o percentual de sujeito nulo recuperado e identificado pela flexão é de 

55,56%. Ou seja, a flexão parece ser a estratégia preferencial dos maranhenses, 

conforme apontam nossos dados.  

Tipo de recuperação e identificação 
Antecedente 

nº / % 
Flexão 
nº / % 

 
nº / % 

 
36 / 44,44 45 / 55,56 81 / 100 

 
Tabela 36: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de recuperação e identificação no português do 
Maranhão.  
 
 

 
 
Gráfico 36: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de identificação e recuperação no português do 
Maranhão.  
 

Quando cruzamos a variável tipo de recuperação e identificação com a variável 

não linguística faixa etária, podemos registrar na primeira faixa etária 32,5% dos dados 

de sujeito nulo que necessitam de um antecedente e 67,5% que ocorrem com base na 

flexão verbal. Na segunda faixa etária, 56,09% dos dados ocorrem com base em um 

antecedente e 43,91% com base na flexão verbal. Enquanto na primeira faixa etária o 
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sujeito nulo é recuperado e identificado preferencialmente pela flexão, na segunda faixa 

etária, o sujeito nulo é recuperado preferencialmente pelo antecedente, conforme pode 

ser observado na tabela 37 e no gráfico 37. 

 

Faixa etária 
Antecedente 

nº / % 
Flexão 
nº / % 

 
nº / % 

Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 13 / 32,5 27 / 67,5 36 / 100 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos)  23 / 56,09 18 / 43,91 45/ 100 

 
Tabela 37: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de identificação e recuperação por faixa etária no 
português do Maranhão.  
 

 
 
Gráfico 37: Ocorrências de sujeitos nulos por tipo de identificação e recuperação por faixa etária no 
português do Maranhão.  
 

Passaremos a descrever os sujeitos nulos no português do Maranhão recuperados 

e identificados pelo antecedente e os sujeitos nulos recuperados e identificados pela 

flexão. 

1) Sujeito nulo recuperado e identificado pelo antecedente  

Ao analisarmos o tipo de recuperação e identificação via antecedente, 

considerando a sua distribuição entre as pessoas gramaticais nos dados do português do 

Maranhão, obtemos os resultados apresentados na tabela 38 e no gráfico 38 a seguir. Os 

sujeitos nulos ocorrem com recuperação e identificação através de um antecedente nas 

seguintes pessoas gramaticais: na 1ª pessoa do singular aparecem em 2,78% das 
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ocorrências; na 2ª pessoa do singular com flexão de 3ª pessoa do singular apresentam 

13,88% das ocorrências; e na 3ª pessoa do singular ocorrem em 75% das ocorrências. 

No caso da 1ª pessoa do plural com verbo flexionado na 3ª do singular, os sujeitos nulos 

ocorrem em 2,78 % dos dados. Os sujeitos nulos de 3ª pessoa do plural apresentam 

percentual de 5,56%. Temos, então, o sujeito nulo de 3ª pessoa do singular com os 

maiores percentuais.  

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 
Eu 

Tu + -
s 

Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles  

Antecedente n° 1 - - 5 27 - 1 - 2 36 
% 2,78 - - 13,88 75 - 2,78 - 5,56 100 

 
Tabela 38: Ocorrências de sujeitos nulos com recuperação e identificação via antecedente por pessoas 
gramaticais no português do Maranhão.  
 
 
 

 
 
Gráfico 38: Ocorrências de sujeitos nulos com recuperação e identificação via antecedente por pessoas 
gramaticais no português do Maranhão.  

 Quando recuperado e identificado via antecedente, o sujeito nulo ocorre em 

36,12% dos dados na faixa etária 1 e em 63,88% dos dados na faixa etária 2, como 

demonstram a tabela 39 e o gráfico 39. 
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 Faixa etária 1  

(20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2  
(60 a 65 anos) 

nº / % 

Total 
 

nº / % 
Sujeitos nulos recuperados e 
identificados via antecedente 

13 / 36,12 23 /63,88 36 / 100 

Tabela 39: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente no português do 
Maranhão.  

 

 

Gráfico 39: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente no português do 
Maranhão.  

 

A seguir apresentaremos os resultados referentes ao sujeito nulo recuperado e 

identificado via antecedente por pessoas gramaticais e por faixas etárias. 

Na tabela 40 e no gráfico 40 a seguir, estão os resultados referentes à primeira 

faixa etária com sujeitos nulos recuperados pelo antecedente. Os dados informam que, 

na 1ª pessoa do singular, o percentual é de 7,69%, na 3ª pessoa do singular, o percentual 

é de 84,62% e, na 3ª pessoa do plural, o percentual é de 7,69%.  

O sujeito nulo recuperado e identificado por um antecedente na primeira faixa 

etária se dá preferencialmente na 3ª pessoa do singular no português do Maranhão.  
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Pessoas gramaticais 1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing. 

1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 1 - - - 11 - - - 1 13 
% 7,69 - - - 84,62 - - - 7,69 100 

Tabela 40: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente na faixa etária 1 (20 
a 25 anos) por pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 40: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente na faixa etária 1 (20 
a 25 anos) por pessoas gramaticais português do Maranhão.  

 
 

Na tabela 41 e no gráfico 41 a seguir, estão quantificados os dados com sujeitos 

nulos recuperados e identificados pelo antecedente na segunda faixa etária. Os sujeitos 

nulos, na 2ª pessoa do singular (‘você’) com verbo flexionado na 3ª pessoa do singular, 

ocorrem em 21,73%, na 3ª pessoa do singular, ocorrem em 69,56%, na 1ª pessoa do 

plural com flexão verbal de 3ª pessoa do singular, ocorrem em 4,34%% e, na 3ª pessoa 

do plural, ocorrem em 4,34%. 

Os mais altos percentuais estão na 2ª pessoa do singular (‘você’) com verbo 

flexionado na 3ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 
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Pessoas gramaticais 1ª 
sing. 

2ª sing. 
3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 
Eu 

Tu + -
s 

Tu Você Ele Nós A gente Vocês Eles  

Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº - - - 5 16 - 1 - 1 23 
% - - - 21,73 69,56 - 4,34 - 4,34 100 

 
Tabela 41: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente na faixa etária 2 (60 
a 65 anos) por pessoas gramaticais português do Maranhão.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 41: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via antecedente na faixa etária 2 (60 
a 65 anos) por pessoas gramaticais português do Maranhão.  
  

 Ao comparar as duas faixas etárias, podemos traçar algumas considerações a 

respeito do sujeito nulo recuperado pelo antecedente: 

a) na 1ª pessoa do singular aparece apenas na primeira faixa etária;  

b) a 2ª pessoa do singular (‘você’) com flexão verbal de 3ª pessoa do singular 

aparece apenas na segunda faixa etária;  

c) a 3ª pessoa do singular apresenta percentual mais alto na primeira faixa 

etária; 

d) a 1ª pessoa do plural com flexão verbal de 3ª pessoa aparece apenas na 

segunda faixa etária; 

e) os sujeitos nulos de 3ª pessoa aparecem nas duas faixas sem diferenças 

percentuais. 
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Assim, dizemos que, quando a recuperação e a identificação se dão pelo 

antecedente, o sujeito nulo preferencial é com a flexão de 3ª pessoa do singular. 

Finalmente, devemos lembrar que nos dados apresentado acima para a análise da 

variável tipo de recuperação e identificação não contemplam as realizações de sujeitos 

plenos. 

2) Sujeito nulo recuperado e identificado pela flexão 

Os sujeitos nulos que tem por base a flexão, apresentados na tabela 42 e no 

gráfico 42, ocorrem na 1ª pessoa do singular com percentual de 64,45%, na 3ª pessoa do 

singular com percentual de 8,88%, na 1ª pessoa do plural com -mos com percentual de 

24,45% e na 3ª pessoa do plural com percentual de 2,22%. Os sujeitos nulos 

recuperados e identificados pela flexão verbal são preferencialmente de 1ª pessoa do 

singular e de 1ª pessoa do plural com -mos. Considerando a diferença percentual entre 

ambos, podemos afirmar que o sujeito nulo preferencial com esse tipo de recuperação é 

o de 1ª pessoa do singular. 

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 3ª 

sing. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª 

pl. 
 

 Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós A 
gente 

Vocês Eles  

Flexão nº 29 - - - 4 11 - - 1 45 

% 64,45 - - - 8,88 24,45 - - 2,22 100 

Tabela 42: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão por pessoas gramaticais 
no português do Maranhão.  
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Gráfico 42: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão por pessoas gramaticais 
no português do Maranhão.  

 

Quando recuperados e identificados pela flexão, os sujeitos nulos ocorrem 

em 60% dos dados na primeira faixa etária e em 40% na segunda faixa etária, como 

registram a tabela 43 e o gráfico 43. 

 
 Faixa etária 1 (20 a 25 

anos) 
nº / % 

Faixa etária 2 (60 a 65 
anos) 

nº / % 

Total 
 

% 
Sujeitos nulos recuperados 
e identificados via flexão 

27 18 45 
60 40 100 

Tabela 43: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão por faixa etária no 
português do Maranhão.  
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Gráfico 43: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão por faixa etária no 
português do Maranhão.  
 

 Na tabela 44 e no gráfico 44, os resultados referentes ao sujeito nulo recuperado 

e identificado pela flexão verbal conforme a pessoa gramatical na primeira faixa etária 

são os seguintes: 70,38% na 1ª pessoa do singular, 3,70% na 3ª pessoa do singular, 

22,22% na 1ª pessoa do plural com -mos e 3,70% na 3ª pessoa do plural. Não há 

registros nas demais pessoas. Assim, temos os maiores percentuais na 1ª pessoa do 

singular e na 1ª pessoa do plural com -mos. 

 Considerando os resultados percentuais, o sujeito nulo preferencial na primeira 

faixa etária é aquele de 1ª pessoa do singular. 

 

Pessoas gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing

. 
1ª pl. 2ª pl. 

3ª 
pl. 

 

  
Eu Tu + -s Tu Você Ele Nós 

A 
gente 

Vocês Eles  

Faixa etária 1  
(20 a 25 anos) 

nº 19 - - - 1 6 - - 1 27 
% 70,38 - - - 3,70 22,22 - - 3,70 100 

 
Tabela 44: Recuperação e identificação via flexão por pessoas gramaticais na faixa etária 1 (20 a 25 anos) 
no português do Maranhão. 
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Gráfico 44: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão na faixa etária 1 (20 a 25 
anos) por pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
 

 
Os resultados referentes ao sujeito nulo recuperado e identificado via flexão 

verbal conforme a pessoa gramatical na segunda faixa etária estão na tabela 45 e no 

gráfico 45. Os resultados são: 55,56% na 1ª pessoa do singular, 16,77% na 3ª pessoa do 

singular e 27,77% na 1ª pessoa do plural com verbo flexionado com -mos. O maior 

percentual está na 1ª pessoa do singular. Assim, o sujeito nulo preferencial na segunda 

faixa etária com recuperação e identificação via flexão é o de 1ª pessoa do singular. 

 
Pessoas 

gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª sing. 

3ª 
sing

. 
1ª pl. 2ª pl. 3ª pl.  

 
Eu 

Tu + -
s 

Tu 
Voc

ê 
Ele Nós A gente Vocês Eles  

Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº 10 - - - 3 5 - - - 18 
% 55,56 - - - 16,77 27,77 - - - 100 

 
Tabela 45: Ocorrências de sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão na faixa etária 2 (60 a 65 
anos) por pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
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Gráfico 45: Ocorrências de sujeitos nulos  recuperados e identificados via flexão na faixa etária 2 (60 a 65 
anos) por pessoas gramaticais no português do Maranhão.  

 

Sobre o sujeito nulo recuperado e identificado através da flexão, podemos 

afirmar, em relação às pessoas gramaticais, que os percentuais mais altos estão na 1ª 

pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural com -mos nas duas faixas etárias. 

Comparando os percentuais de ocorrência nas duas faixas etárias, podemos dizer 

que: 

a) a 1ª pessoa do singular ocorre mais na primeira faixa etária do que na 

segunda faixa etária,  

b) a 1ª pessoa do plural com -mos ocorre na segunda faixa etária com 

percentuais mais altos do que na primeira, embora essa diferença seja irrelevante; 

c) não existem sujeitos nulos de 2ª pessoa do plural nas duas  faixas etárias; 

d) os sujeitos nulos de 3ª pessoa do plural aparecem apenas na primeira 

faixa etária.  

Do exposto anteriormente sobre o tipo de recuperação e identificação do sujeito 

nulo, temos a dizer que: 
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a) os maiores percentuais de sujeitos nulos recuperados e identificados pelo 

antecedente estão na 3ª pessoa do singular;  

b) os maiores percentuais de sujeitos nulos recuperados e identificados pela 

flexão estão na 1ª pessoa do singular.  

Os dados que analisamos neste item referem-se apenas às ocorrências de sujeitos 

nulos. 

Sobre a faixa etária e tipo de recuperação e identificação, podemos dizer que 

aqueles sujeitos nulos recuperados e identificados por um antecedente ocorrem 

preferencialmente na segunda faixa etária e aqueles recuperados e identificados via 

flexão ocorrem preferencialmente na primeira faixa etária. Esses sujeitos nulos ocorrem 

preferencialmente nas seguintes pessoas gramaticais: 

a) sujeitos nulos recuperados e identificados por um antecedente ocorrem nas 

duas faixas etárias na 3ª pessoa do singular; 

b) sujeitos nulos recuperados e identificados pela flexão ocorrem nas duas 

faixas etárias na 1ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural. 

Passamos a descrever os resultados do tipo de recuperação e identificação do 

sujeito nulo em relação às orações subordinadas, objetivando identificar como se dá a 

identificação e recuperação do sujeito nessas orações, como já havíamos anunciado 

anteriormente. 

A nossa hipótese sobre as orações subordinadas é a de que, se o sujeito nulo for 

preservado no Maranhão, preservará também a identificação e a recuperação do sujeito 

nulo nas orações subordinadas via flexão. 

Para verificar essa hipótese, cruzamos o total das orações subordinadas por de 

tipo de recuperação e identificação. O resultado está registrado na tabela 46 e no gráfico 
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46 a seguir. Nessa tabela e nesse gráfico, apresentam-se os seguintes resultados: o 

percentual de 60,97% para subordinadas com sujeito nulo recuperado e identificado por 

um antecedente e o percentual de 39,03% para subordinadas com sujeito nulo 

recuperado e identificado pela flexão. Ou seja, em orações subordinadas, o sujeito nulo 

preferencial é aquele recuperado e identificado pelo antecedente. 

 
 Antecedente 

nº / % 
Flexão 
nº / % 

Total 
nº / % 

Orações subordinadas 25 / 60,97 16 / 39,03 41 / 100 

Tabela 46: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por tipo de recuperação e identificação 
no português do Maranhão. 

 
 

 

Gráfico 46: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por tipo de recuperação e 
identificação no português do Maranhão. 

 

A tabela 47 e o gráfico 47 apresentam os dados referentes aos sujeitos nulos nas 

orações subordinadas por faixa etária. Na primeira faixa etária, quando é recuperado e 

identificado através do antecedente, o sujeito nulo ocorre em 53,34% dos dados e, 

quando é recuperado e identificado pela flexão, ocorre em 46,66% dos dados. Na 

segunda faixa etária, quando o sujeito nulo é recuperado e identificado através do 
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antecedente, temos o percentual de 62,96% e, quando é recuperado via flexão, temos o 

percentual de 33,34% dos dados.  

 
 Antecedente 

nº / % 
Flexão 
nº / % 

Total 
nº / % 

Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 8 / 53,34 7 / 46,66 15 / 100 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 17 / 62,96 9 / 33,34 27 /100 

Tabela 47: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por faixa etária e por tipo de 
recuperação e identificação no português do Maranhão. 

 
 

 

Gráfico 47: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas por faixa etária e por tipo de 
recuperação e identificação no português do Maranhão. 
 

  
 
 Se observarmos os dados na tabela 46 e no gráfico 46 e, posteriormente, os 

dados na tabela 47 e no gráfico 47, podemos verificar que, em orações subordinadas, a 

estratégia preferencial de recuperação e identificação do sujeito é aquela ancorada em 

um antecedente nas duas faixas etárias, sendo preferencial na segunda faixa etária. 

 Quando observamos os resultados referentes aos sujeitos nulos recuperados e 

identificados pela flexão em orações subordinadas, percebemos que a flexão é estratégia 

preferencial na primeira faixa etária. 
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 Passemos a considerar o total de sujeitos nulos em orações subordinadas em 

cada uma das estratégias de recuperação e identificação do sujeito. 

a) Orações subordinadas com recuperação e identificação do sujeito nulo através 

de um antecedente.  

Os percentuais de ocorrência de sujeito nulo recuperado e identificado via 

antecedente por pessoa gramatical são assim distribuídos, conforme pode ser observado 

na tabela 48 e no gráfico 48: 4% para a 1ª pessoa do singular, 4% para o sujeito nulo 

com flexão de 3ª pessoa referente a ‘você’, 84% para o sujeito nulo de 3ª pessoa do 

singular, 4% para o sujeito nulo de 1ª pessoa do plural com verbo na 3ª pessoa do 

singular referente a ‘a gente’ e 4% para o sujeito nulo de 3ª pessoa do plural. O sujeito 

nulo preferencial em orações subordinadas recuperado e identificado via antecedente 

concentra-se na 3ª pessoa do singular. 

 

Pessoas 
gramaticais 

1ª 
sing. 

2ª 
sing. 

3ª 
sing. 

1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Orações 

subordinadas 
nº 1 - - 1 21 - 1 - 1 25 
% 4 

 
- - 4 84 - 4 - 4 100 

 
Tabela 48: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente por pessoas gramaticais no português do Maranhão.  
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Gráfico 48: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente por pessoas gramaticais no português do Maranhão. 

 

Os sujeitos nulos em orações subordinadas recuperados e identificados via um 

antecedente ocorrem em 32% dos dados na primeira faixa etária e em 68% dos dados na 

segunda faixa etária, de acordo com a tabela 49 e o gráfico 49. 

 
 Faixa etária 1  

(20 a 25 anos) 
nº/ % 

Faixa etária 2  
(60 a 65 anos) 

nº/ % 

Total 
% 

Orações subordinadas (via 
antecedente) 

8 / 32 17 / 68 25 / 100 

Tabela 49: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente por faixa etária no português do Maranhão. 
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Gráfico 49: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente por faixa etária no português do Maranhão. 
 

Considerada a distribuição dos sujeitos nulos em orações subordinadas 

recuperados e identificados via antecedente por pessoas gramaticais na primeira faixa 

etária, verificamos que 12,5% das ocorrências correspondem à 1ª pessoa do singular e 

87,5% das ocorrências correspondem à 3ª pessoa do singular, como apresentado na 

tabela 50 e no gráfico 50 a seguir. O sujeito nulo ocorre preferencialmente na 3ª pessoa 

do singular. 

 
 

Pessoas 
gramaticais 

1ª 
sing. 

2ª 
sing. 

3ª 
sing

. 

1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu 
 

Tu + -s 
 

Tu  
 

Você 
 

Ele 
  

Nós 
 

A gente 
 

Vocês 
  

Eles 
 

 

Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

 1 - - - 7 - - - - 8 
 12,5 - - - 87,5 - - - - 100 

Tabela 50: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente na faixa etária 1 (20 a 25 anos) por pessoas gramaticais  no português do 
Maranhão. 
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Gráfico 50: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperadas e 
identificadas via antecedente na faixa etária 1 (20 a 25anos) por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 

A segunda faixa etária apresenta os seguintes percentuais, conforme apresentado 

na tabela 51 e no gráfico 51: 5,88% para a 1ª pessoa do singular, 82,36% para a 3ª 

pessoa do singular, 5,88% para a 1ª pessoa do plural (‘a gente’) com verbo flexionado 

na 3ª pessoa, 5,88% para a 3ª pessoa do plural. O sujeito nulo na segunda faixa etária, 

assim como na primeira faixa etária, ocorre preferencialmente na 3ª pessoa do singular. 

 

Pessoas 
gramaticais 

1ª 
sing. 

2ª 
sing. 

3ª 
sing. 

1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu Tu + -s Tu  Você Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº - - - 1 14 - 1 - 1 17 
% - - - 5,88 82,36 - 5,88 - 5,88 100 

Tabela 51: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 
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Gráfico 51: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via antecedente na faixa etária 2  (60 a 65 anos) por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 
 

b) Orações subordinadas com recuperação e identificação do sujeito nulo através 

de flexão. 

O sujeito nulo nas orações subordinadas recuperado e identificado pela flexão 

aparece nas seguintes pessoas, conforme pode ser observado na tabela 52 e no gráfico 

52: 1ª pessoa do singular em 43,75% dos dados, na 3ª pessoa do singular em 12,5%, na 

1ª pessoa do plural com -mos em 31,25%, na 2ª pessoa do plural em 6,25% dos dados e 

na 3ª pessoa do plural em 6,25% dos dados. 

 

Pessoas gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª 

sing. 
3ª 

sing. 
1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu Tu + -s Tu  Você  Ele  Nós A gente Vocês  Eles  
Orações 

subordinadas 
nº 7 - - - 2 5 - 1 1 16 
% 43,75 - - - 12,5 31,25 - 6,25 6,25 100 

 
Tabela 52: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados do sujeito via flexão por pessoas gramaticais no português do Maranhão. 
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Gráfico 52: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão por pessoas gramaticais no português do Maranhão. 
 
 

Os sujeitos nulos recuperados e identificados via flexão ocorrem em 43,75% dos 

dados na primeira faixa etária e em 56,25% dos dados na segunda faixa etária, conforme 

pode ser observado na tabela 53 e no gráfico 53. 

 
 Faixa etária 1  

(20 a 25 anos) 
nº / % 

Faixa etária 2  
(60 a 65 anos) 

nº / % 

Total 
 

Orações subordinadas (via 
flexão) 

7 / 43,75 9 / 56,25 16 /100 

Tabela 53: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão por faixa etária no português do Maranhão. 
 

 

Gráfico 53: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão no português do Maranhão. 
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Na primeira faixa etária, temos os seguintes resultados: 42,85% na 1ª pessoa do 

singular, 14,28% na 2ª pessoa do singular com verbo com flexão de 3ª pessoa, 14,28% 

na 3ª pessoa do singular e 14,28% na 2ª pessoa do plural e na 3ª pessoa do plural, como 

registrado na tabela 54 e no gráfico 54. Os sujeitos nulos em orações subordinadas 

recuperados e identificados pela flexão estão concentrados principalmente na 1ª pessoa 

do singular. 

 

Pessoas gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª 

sing. 
3ª 

sing. 
1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu Tu + -s Tu  Você  Ele Nós A gente Vocês Eles  
Faixa etária 1 
(20 a 25 anos) 

nº 3 - - 1 1 - - 1 1 7 
% 42,85 - - 14,28 14,28 - - 14,28 14,28 100 

 
Tabela 54: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão na faixa etária 1 (20 a 25) por pessoas gramaticais.  
 
 

 
 
Gráfico 54: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão na faixa etária 1 (20 a 25) por pessoas gramaticais no português do Maranhão. 
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1ª pessoa do singular, 11,12% na 3ª pessoa do singular e 4,44% na 1ª pessoa do plural 

com -mos, como apresentam a tabela 55 e o gráfico 55. Os sujeitos nulos em orações 
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subordinadas recuperados e identificados pela flexão estão concentrados principalmente 

na 1ª pessoa do singular. 

 

Pessoas gramaticais 
1ª 

sing. 
2ª 

sing. 
3ª 

sing. 
1ª 
pl. 

2ª 
pl. 

3ª 
pl. 

 

Eu Tu + -s Tu  Você  Ele Nós A gente Vocês  Eles  
Faixa etária 2 
(60 a 65 anos) 

nº 4    1 4 - - - 9 
% 44,44 - - - 11,12 4,44 - - - 100 

Tabela 55: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 
 
 

 

Gráfico 55: Ocorrências de sujeitos nulos em orações subordinadas com sujeitos recuperados e 
identificados via flexão na faixa etária 2 (60 a 65 anos) por pessoas gramaticais no português do 
Maranhão. 
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etárias. 

Resumindo, no início deste item, vimos que, nos dados do Maranhão, a 
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antecedente. Mais adiante, vimos que os sujeitos nulos recuperados e identificados via 
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plural. Essa constatação nos leva a refutar a hipótese de que, se o português do 

Maranhão preserva AGR forte e paradigma verbal rico, o mesmo preservará, 

preferencialmente, sujeito nulo identificado e recuperado pela flexão. 

Considerando nossa hipótese de que, se o sujeito nulo fosse preservado no 

Maranhão, preservaria também a identificação e a recuperação do sujeito nulo via 

flexão nas orações subordinadas, detalhamos as ocorrências de orações subordinadas, 

chegando à conclusão de que a recuperação dos sujeitos nulos nas orações subordinadas 

ocorre preferencialmente via antecedente. Além disso, o sujeito nulo, nesse tipo de 

oração, ocorre preferencialmente na 3ª pessoa. Essas constatações nos levam a refutar 

nossa hipótese sobre os sujeitos nulos nas orações subordinadas via flexão.  

Sobre a faixa etária, podemos dizer que tanto os sujeitos nulos recuperados e 

identificados via antecedente como os sujeitos nulos recuperados e identificados via 

flexão ocorrem preferencialmente na segunda faixa etária. 

 Quanto às pessoas gramaticais, os sujeitos nulos estão assim distribuídos: 

a) em orações subordinadas (antecedente): 3ª pessoa nas duas faixas etárias; 

b) em orações subordinadas (flexão): na 1ª pessoa do singular nas duas faixas 

etárias. 

No próximo item, considerando as propriedades do sujeito nulo apresentadas no 

capítulo 1, segundo Chomsky (1991) e Rizzi (1982), descreveremos o sujeito nulo no 

português do Maranhão. 
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4.2 O parâmetro do sujeito nulo no português do Maranhão  

Consideraremos, na análise a seguir, três propriedades, sendo duas citadas por 

Chomsky (1981), sujeito nulo e inversão do sujeito, e uma citada por Rizzi (1982), a 

reestruturação.  

a) Sujeito nulo 

No português do Maranhão, de acordo com nossos dados, podemos encontrar a 

seguinte situação em relação ao sujeito nulo. 

1) Sujeito nulo expletivo 

Os sujeitos nulos expletivos (ocorrem com verbos impessoais e verbos que 

indicam fenômenos da natureza) não têm nenhuma alteração na sua realização, como 

também não são questionados nem no PB nem em sua variante maranhense.  

2) Sujeito nulo referencial 

De acordo com os dados, o sujeito nulo referencial no português do Maranhão 

ainda pode ser realizado na 1ª pessoa do singular e de 1ª pessoa do plural (-mos), por 

exemplo, com verbos em tempos como o presente e o pretérito perfeito. Essas 

ocorrências podem ser explicadas pela existência da marcação de pessoa gramatical na 

forma verbal na 1ª pessoa do singular, com em (127), e do plural, como em (128), 

preferencialmente no presente e pretérito perfeito. 

(127) Não frequento muito, não e frequento muito museu. 

(128) Então, as pessoas sentam pra ver o que e vamos fazer no ano que vem... 

3) Sujeito nulo correferencial 

 Vimos que, no português do Maranhão, os sujeitos nulos em orações 

subordinadas são recuperados e identificados por um antecedente sentencial ou 
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contextual. Esses sujeitos nulos, embora possam ocorrer com a 1ª pessoa do singular, 

ocorrem preferencialmente com a 3ª pessoa do singular, como em (129). 

 (129) ... Não pode dizer que recebe porque eu não conheço as contas do 

Estado. 

b) Inversão do sujeito 

Línguas como o italiano e o PE apresentam inversão do sujeito com três tipos de 

verbos: transitivo, intransitivo e inacusativo, exemplificados em (130). 

(130) PE 

a. pro Comeram o bolo as crianças (RAPOSO,1992, p. 485). 

b. pro Chegou a carta (DUARTE, 2003, p. 140). 

c. pro Telefonou a rapariga (DUARTE, 2003, p. 140). 

Os três estudos citados no capítulo 2, Duarte (1995), Figueiredo (1996) e Novaes 

(1996), atestam o desaparecimento da inversão do sujeito no PB. De acordo com esses 

estudos, a inversão do sujeito no PB está restrita aos verbos monoargumentais do tipo 

‘chegar’, ‘surgir’, ‘aparecer’, ou seja, verbos ditos inacusativos. 

Nos dados do português do Maranhão, embora não tenhamos dados percentuais 

a apresentar sobre a inversão do sujeito, encontramos realizações de inversões com 

verbos transitivos, com verbos intransitivos e com verbos inacusativos, com 

exemplificação em (131) a seguir. 

(131) Verbo transitivo 

... né,  sintonizavam os homens comuns com seus rádios a pilha, conseguiam 

sintonizar rádios do Caribe e então essa música vai entrando assim... ali na 

região norte do ...  

O exemplo em (131) apresenta a seguinte questão: o argumento externo ocorre 

imediatamente após o verbo ‘sintonizar’ seguido por um adjunto adverbial de 
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instrumento ‘com seus rádios a pilha’. Isso indica que o verbo ‘sintonizar’, no exemplo 

em (131), não aceita um argumento interno, podendo ser considerado um verbo 

monoargumental. A oração seguinte traz uma configuração diferente, em que aparece 

dois verbos ‘conseguir’ e ‘sintonizar’ que aceitam o argumento interno ‘rádios do 

Caribe’, mas não apresenta um argumento externo após o argumento interno. Isso nos 

leva a pensar no fato de que não seja possível no PB, em especial no português do 

Maranhão, ocorrências do tipo apresentado em (130a) por Raposo (1992). 

(132) Verbos inacusativos 

a. e Surgem novos bairros ... 

b. e aí tipo se e cai um prédio, se começa a ter... se a gente vai vendo que tá tá ( 

com me que eu te falo) comprometido, está comprometido.  

c. de como é que se diz de opção pra muita gente na questão do campo de 

trabalho, do mercado de trabalho e ai e surge esses grandes aglomerados  

d.... a rua em que eu nasci, e nasceu Alcione.   

 As ocorrências em (132a), (132b), (132c) e (132d) apresentados indicam que a 

inversão inacusativa foi preservada no português do Maranhão.  

c) Reestruturação 

Além das propriedades elencadas por Chomsky, consideraremos as 

investigações de Rizzi (1982), que resultaram na propriedade da reestruturação. Essa 

propriedade compreende as operações de movimento longo de objeto, a mudança de 

auxiliar e a subida de clíticos. No PB, assim como no PE, não é possível a seleção de 

auxiliar, como vimos nos capítulos anteriores. 

Em nossos dados, não registramos nenhum caso de movimento longo do objeto, 

porém registramos dados com subida de clítico. Para comprovar a sua realização em 
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nossos dados, realizamos um levantamento restrito ao clítico ‘se’. Esses resultados estão 

descritos a seguir.  

Registramos 109 realizações do clítico ‘se’, que foram distribuídos em duas  

faixas etárias, correspondendo a 33,03% na primeira faixa etária e a 66,97% na segunda 

faixa etária. Esses resultados estão registrados na tabela 56 e no gráfico 56. Os dados 

demonstram que os falantes maranhenses da segunda faixa etária realizam mais 

sentenças com o clítico ‘se’ do que os falantes da primeira faixa etária. 

 
 Clítico ‘se’ 

    nº / % 
Faixa etária 1 (20 a 25 anos)  36 / 33,03 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos)  73 / 66,97 
Total 109 / 100 
 
Tabela 56: Ocorrências do clítico ‘se’ por faixa etária no português do Maranhão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 56: Ocorrências do clítico ‘se’ por faixa etária no português do Maranhão. 
 
 
 Em seguida, distribuímos 100% das ocorrências do clítico ‘se’ em dois grupos, 

como demonstram a tabela 57 e o gráfico 57. O primeiro grupo é composto pelo registro 

do clítico ‘se’ acompanhado por um único verbo. Para esse caso, registramos 29,38% na 

primeira faixa etária e 51,47% na segunda faixa etária. O segundo grupo é composto 
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pelo registro do clítico ‘se’ + verbo auxiliar + verbo principal. Para esse caso, 

registramos 3,66% na primeira faixa etária e 15,59 na segunda faixa etária.  

 
 ‘Se’ + verbo 

% 
‘Se’ + verbo auxiliar + verbo principal 

% 
Faixa etária 1 (20 a 25 anos) 32 / 29,38 4 / 3,66 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 56 / 51,47 17 / 15,59 
Total 88 / 80,75 21 / 19,25 
 
Tabela 57: Ocorrências do clítico ‘se’ por tipo de agrupamento verbal e faixa etária no português do 
Maranhão. 
 
 

 
 
Gráfico 57: Ocorrências do clítico ‘se’ por tipo de agrupamento verbal e faixa etária no português do 
Maranhão. 
 

Considerando somente o total de registros do clítico ‘se’ + verbo auxiliar + 

verbo principal como 100% dos dados, verificamos que, na primeira faixa etária, não 

ocorre subida de clíticos e que 47,62% dos dados de subida de clíticos são registrados 

na segunda faixa etária. Esses dados estão registrados na tabela 58 e no gráfico 58 a 

seguir. 
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 Subida de clítico (‘se’) 

nº / % 
Sem subida de clítico 

nº / % 
Faixa etária 1 (20 a 25 anos) - 4 / 19,04 
Faixa etária 2 (60 a 65 anos) 10 / 47,62 7 / 33,44 
Total 10 / 47,62 11 / 52,4 
 
Tabela 58: Ocorrências do clítico se em agrupamento ‘se’ + verbo auxiliar + verbo principal com subida 
de clítico e sem subida de clítico por faixa etária no português do Maranhão. 
 
 
 

 

Gráfico 58: Agrupamento ‘se’ + verbo auxiliar + verbo principal com subida de clítico e sem subida de 
clítico por faixa etária no português do Maranhão.  
 

Os exemplos apresentados em (133 a), (133b), (133c) e (133d) foram retirados 

de nossos dados e registram subida de clítico. 

(133) Subida de clítico 

a. Da culinária, podíamos também dizer quanto à religiosidade, São Luís ainda 

se pode falar, se afirmar realmente que é uma capital é genuinamente 

católica...  

b. em decadência no vivendo no Maranhão ela fica ate ridiculariza o que se 

possa chamar de preservação e não se pode esquecer que por trás da 

personagem tem o próprio Josué Montello como autor que era Adido Cultural 

na Brasil na França.   
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c. No meu tempo periferia era Lira, Codozinho,  Bairro de Fátima que hoje não 

se pode mais considerar periferia porque a cidade alargou de uma forma tal 

que os centros periféricos são outros e em volta da cidade... 

d. Agora depois de 20 tantos anos 30 anos é que pela 1ª vez se está fazendo 

Planta industrial para fazer cabos em São Luís. 

Embora pesquisas venham considerando o desaparecimento de clíticos no PB, 

exemplos como os apresentados em (133) comprovam que ainda são produtivos na 

variante maranhense do PB, concorrendo com novas estruturas como em (134), (135) e 

(136). 

(134) ... todo mundo que pode preservar isso por que é um grande legado... 

(135) Valmir, você tá vendo aqui todinho esse pessoal que vão levando livro 

debaixo do braço, 80% deles vão comprar o livro e não vão ler, vão deixar ϕ 

em casa numa prateleira. 

(136) Vocês estão um pouco afastados das paradas que poderiam levar vocês 

ao local. 

 Por outro lado, os demais exemplos encontrados não contemplam a subida de 

clíticos, uma vez que os clíticos se mantém entre o verbo auxiliar e o verbo principal. 

Seguem os exemplos contidos em (137a), (137b), (137c), (137d), (137e) e (137f). 

(137) 

a. ...vão se preparando assim como no carnaval que as pessoas  vangloriam 

estão ali... 

b. ... essa questão do trânsito em até alguns pontos é até um fator que mostra o 

quanto São Luís tá crescendo, o quanto está se desenvolvendo em outras, em 

outras empresas, em outras coisas está se desenvolvendo... 
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c. Eu gosto dessa parte... usar novos materiais, descobrir o que está se usando 

em outros países para também incorporar... 

d. ela vai se espalhando, é um gosto que vai se espalhando... acho que 

completamente algo faz parte pelo menos de uma região bastante grande... 

e. todo mundo foi embora... os mais... quem fica os velhos que acaba se 

adaptando, se trancando, atrás de inúmeras grades, e o legado cultural acabou  

... não se constrói mais muita coisa... (barulho) 

f. ... a questão do desenvolvimento da cidade trabalhar a cidade existe normas 

que não podem se fugir ao padrão mas São Luís era muito importante naquela 

época ... 

Os dados sobre subida de clítico apresentados anteriormente comprovam que a 

variante maranhense do PB ainda preserva a subida do clítico para uma posição anterior 

ao verbo auxiliar a partir de verbos apontados por Rizzi (1982), ou seja, com verbos 

modais como ‘poder’, aspectuais como ‘acabar’ e de movimento como ‘ir’.  

Resumindo a seção sobre o parâmetro do sujeito nulo e os dados do Maranhão 

tratam de três propriedades: o sujeito nulo, a inversão do sujeito e a reestruturação.  

Os dados informam que o sujeito nulo, nessa variante do PB, ocorre com o 

expletivo nulo, o sujeito nulo referencial e o sujeito nulo correferencial em orações 

subordinadas. 

Sobre a inversão do sujeito, os dados indicam que, como no PB como um todo, 

restou, no português do Maranhão, a inversão com verbos monoargumentais. 

No que diz respeito à propriedade da reestruturação apresentada por Rizzi 

(1982)., foi possível registrar apenas uma de suas operações: a subida de clíticos e 
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mesmo assim, apenas na segunda faixa etária o que pode ser indício de desaparecimento 

também dessa operação. 

No item 4.3 a seguir, observaremos os traços de concordância no português do 

Maranhão, considerando a concepção de parâmetro como conjunto de traços 

morfológicos. 

4.3 Os traços formais de concordância no português do Maranhão  

No capítulo 1, dissemos, com base em Chomsky (1999), Haegeman (1994) e 

Haegeman & Guerón (1998), que uma língua pode apresentar sujeito nulo se possuir 

traço de AGR forte e paradigma verbal rico, como o italiano e o PE, ou se possuir traço 

de AGR forte e paradigma verbal pobre, como o PB. No último caso, uma língua poderá 

não apresentar sujeito nulo, como o francês. 

A nossa hipótese é a de que a variante maranhense do PB apresente paradigma 

verbal rico e AGR forte. Assim, em 4.1, dissemos que o pronome ‘tu’ com a flexão de 

pessoa -s está desaparecendo no português do Maranhão, sendo substituído pelo 

pronome ‘tu’ com flexão verbal de 3ª pessoa, assim como o pronome ‘você’. 

Consideramos a existência de um paradigma verbal semelhante ao do PB, diferindo 

apenas pela conservação do ‘tu’, porém com flexão verbal de 3ª pessoa do singular. 

Consideramos a existência no português do Maranhão de um paradigma pobre, como o 

do PB.  

Quanto ao traço de concordância, buscamos, em nossos dados, evidência de 

movimento verbal, considerando o comportamento dos advérbios de modo, entendendo 

que esses são gerados dentro do VP. Os exemplos em (138), extraídos dos dados, são 

evidência de que AGR é capaz de atrair o verbo no português do Maranhão. 
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(138) 

a. Então eu sou engenheira civil e sou historiadora, mas já há bastante tempo eu 

deixei completamente a Engenharia. 

b. ... nunca deixei de pagar o que tenho de pagar e tenho sido aviltada no meu 

direito de cidadã, né? De ter minimamente uma cidade que respeite 

minimamente sua gente, né?  

c. Ele adentra nos meios das pessoas comuns, os protagonistas anônimos da 

historia como diz lindamente um historiador chamado Ronaldo (?) 

protagonistas anônimos da história... 

d. Então, também nós vemos claramente isso ser cobrado pela imprensa...  

Podemos ainda verificar a força de AGR no português do Maranhão através da 

subida de clíticos. Ao contrário do que se tem registrado no PB, os clíticos no português 

do Maranhão apresentam resistência ao desaparecimento. Nesse caso, a força de AGR 

pode se evidenciada em adjunção a T. 

(139) Da culinária, podíamos também dizer quanto à religiosidade, São Luís 

ainda se pode falar, se afirmar realmente que é uma capital é genuinamente 

católica, é muito forte o movimento católico dentro de São Luís.  

De acordo com o que vem sendo exposto, é possível, então, registrar, para o 

português do Maranhão, uma configuração que considere AGR forte o suficiente para 

atrair o verbo e um paradigma verbal pobre, mas com traços morfológicos suficientes 

para continuar licenciando sujeito nulo.  

Os dados do sujeito nulo no português do Maranhão revelam mais altos 

percentuais de ocorrência na 1ª pessoa do singular, na 1ª pessoa do plural e na 3ª pessoa 

do singular. 
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Para explicar essas ocorrências, consideramos a proposta de Novaes (1996) para 

a análise do sujeito no PB. O autor apresenta um sistema misto que admite que o PB 

“vive um processo de mudança cuja consequência é a alteração no status de AGR 

pessoa a pessoa” (NOVAES, 1996, p. 116). Consideramos, então, que exista na variante 

maranhense sujeito de nulo de caráter pronominal de 1ª pessoa do singular e de 1ª 

pessoa do plural em orações em que AGR é gerado como núcleo independente em 

tempos verbais como o presente e o pretérito perfeito, sendo checados em [Spec, 

AGRsP].  

Em relação às formas em que o verbo apresenta flexão de 3ª pessoa do singular, 

a não geração da flexão, segundo Novaes (1996), pode explicar a necessidade de um 

referente em orações subordinadas no PB, o que vimos acontecer com a variante 

maranhense. A configuração de AGR, nesse caso, apresenta-se como demonstrado na 

figura 8, ou seja, a ausência de traços morfológicos não permite a subida para [Spec, 

AGRsP] para a checagem do traço de pessoa, impossibilitando a recuperação e 

identificação do sujeito nulo, o mesmo ocorrendo com as demais pessoas com flexão 

verbal de 3ª pessoa do singular. 

Finalmente, a configuração apresentada pelo sujeito nulo no português falado no 

Maranhão é a mesma encontrada no PB, o que confirma a existência de um sujeito nulo 

de natureza pronominal apenas na 1ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O propósito deste trabalho foi investigar a natureza do sujeito nulo no 

português do Maranhão. Para isso, partimos da descrição de línguas de sujeito nulo 

como o italiano e PE e de uma língua sem sujeito nulo, o inglês, considerando dois 

momentos da teoria Gerativa: a concepção de parâmetros como um conjunto de 

propriedades e a concepção de parâmetros como traços morfológicos. Além disso, 

descrevemos o comportamento do sujeito nulo no PB e apresentamos explicações dadas 

por de Duarte (1995), Figueiredo (1996) e Novaes (1996). 

Quanto ao paradigma verbal do português do Maranhão, nossos dados nos 

levam a confirmar que, com o desaparecimento progressivo do pronome de  

2ª pessoa do singular ‘tu’ com o verbo flexionado com desinência -s, passam a ocupar 

seu lugar os pronomes ‘tu’ ou ‘você’ com verbo com flexão verbal de 3ª pessoa do 

singular. Esse fato indica que o português do Maranhão apresenta paradigma verbal 

similar ao do PB, ou seja, pobre, levando-nos a refutar a hipótese de que, se é verdade 

que o português do Maranhão conserva a segunda pessoa ‘tu’ com verbo flexionado 

com -s, então, o português do Maranhão apresentará um paradigma verbal rico. 

No que diz respeito à AGR, duas evidências nos levam a crer que essa variante 

do PB preserva o traço de AGR forte: o registro de advérbios de modo depois do verbo 

e a subida de clíticos. 

Os dados revelam que o sujeito nulo no português do Maranhão apresenta os 

mais altos percentuais de ocorrência na 1ª pessoa do singular, na 1ª pessoa do plural e 

na 3ª pessoa do singular, preferencialmente, no presente e no pretérito perfeito. 

Consideramos o sujeito nulo pronominal de 1ª pessoa singular/plural nos tempos 

presente e pretérito perfeito, tal como registra Novaes (1996) para o PB. Desse modo, o 
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sujeito nulo de 1ª pessoa do singular/ plural, com caráter de pronome, pode ser checado 

em Spec de AGRPs, enquanto o sujeito nulo de 3ª pessoa do singular, com caráter de 

variável, não pode ser checado em Spec de AGRPs. Consequentemente, a hipótese de 

que, se o português do Maranhão preserva o sujeito nulo, então, ele ocorrerá, 

preferencialmente, com pessoas gramaticais mais marcadas morfologicamente em 

tempos verbais como o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito foi 

confirmada.  

No português do Maranhão, o sujeito nulo recuperado e identificado via flexão 

ocorre preferencialmente na 1ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural. Assim, no 

que se refere à hipótese de que, se o português do Maranhão preserva AGR forte e 

paradigma verbal rico, o mesmo preservará, preferencialmente, sujeito nulo identificado 

e recuperado pela flexão, temos a dizer que, embora tenhamos identificado no português 

falado no Maranhão um paradigma pobre e AGR forte, registramos também sujeito nulo 

identificado preferencialmente pela flexão. Isso quer dizer que o sujeito nulo com essa 

configuração ainda é possível no português do Maranhão, levando-nos a confirmar a 

nossa hipótese.  

Confirmamos a existência de altos percentuais de orações independentes e 

subordinadas em nossos dados. Assim, a hipótese de que, se o paradigma verbal do 

português do Maranhão é rico, será verdade também que será possível registrar altos 

percentuais de ocorrências de sujeitos nulos tanto em orações independentes quanto em 

orações subordinadas pôde ser confirmada. 

Ao investigar as orações subordinadas no português do Maranhão, verificamos 

que os sujeitos nulos nessas orações ocorrem preferencialmente na 3ª pessoa e são 

recuperados e identificados por um antecedente. Então, sobre a hipótese de que, se o 
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sujeito nulo for preservado no Maranhão, preservará também a identificação e a 

recuperação do sujeito nulo nas orações subordinadas via flexão, temos que refutar essa 

hipótese, uma vez que as orações subordinadas no português do Maranhão são 

preferencialmente recuperadas e identificadas por um antecedente. 

Em relação à variável não linguística faixa etária, podemos considerar que essa 

não demonstrou ser relevante. Tivemos indicação de maior produção de sujeitos nulos 

na segunda faixa etária quando o tempo verbal é o pretérito perfeito e em orações 

subordinadas tanto via antecedente como via flexão. Esse fato nos leva a refutar a 

hipótese de que os falantes maranhenses da faixa etária mais alta (60 a 65 anos) 

produzirão mais sujeitos nulos do que os aqueles falantes da faixa mais jovem (20 a 25 

anos).  

Consideramos que, apesar de o português do Maranhão apresentar perfil 

similar ao do PB em relação ao sujeito nulo, como descrevemos neste trabalho, algumas 

observações devem ser registradas: 

a) a existência de registros de subida do clítico ‘se’ nos leva a acreditar que o 

sistema de clíticos no português do Maranhão parece se encontrar em 

estágio anterior ao que se encontra o PB; 

b) a inversão do sujeito apresenta ocorrências como em (131) com o verbo 

‘sintonizar’, que, apesar de se apresentar como um verbo monoargumental, 

demonstra necessidade de se investigar a inversão na variante maranhense.. 

Finalmente, consideramos que esta investigação sobre o sujeito nulo no 

português falado no Maranhão seja mais uma contribuição para o conhecimento acerca 

do português falado no Brasil.  
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Anexo I 
 
DADOS DE SUJEITO NULO DA PRIMEIRA FAIXA ETÁRIA (20 a 25 anos) 
 
1ª PESSOA SINGULAR – (EU) 
Nº  

1 Sou acadêmico do Curso de Letras na UEMA. 

2 Não posso te falar ao certo a vida de uma pessoa jovem aqui em São Luis porque 

cada cabeça pensa de uma forma... 

3 Entrei no Curso de Letras visando ser professor... 

4 eu até estava... tentei fazer  com os amigos uma homenagem a São Luis dentro 

do  rocking roll. 

5 eu voltei antes que tivesse concluído um ano que eu fui pra lá. 

6 Gosto muito de todas as festas daqui 

7 Não... frequento... muito..não frequento muito museu... eu acho que daqui que 

eu fui..não te digo nem isso... foi no convento das mercês...que lá tem bastante 

coisa... 

8 Eh não... sou um pouco chata pra comida 

9 O que eu fui..não te digo nem isso... Foi no convento das mercês...que lá tem 

bastante coisa... 

10 eh um lugar que contribuiu muito para o turismo de São Luis por que por mais   

eh dentro dentro, dentro mas falam vamos para São Luis para poder ir pra 

Barreirinhas entendeu?... e lá eh um lugar maravilhoso. Já viajei  pra vários 

vários outros lugares... 

11 moro aqui mas nunca tive muito interesse dessas historia. Como sei muito do 

Centro Histórico por que o meu curso esta ligado a ele. 

12 por que eu tô muito focado a faculdade e emprego agora que comecei a 

trabalhar... e não tô tendo tanto...como posso falar...   tempo, então não tô saindo 

muito não to tento muito tempo pra me divertir e não to saindo muito. 

13 Gosto de lanchar..rsrsrsr  

14 que eu  gosto muito disso que estou fazendo... sei lá montar uma construtora. 

Trabalhar muito pra depois colher os frutos..  

15 Nunca li outro livro. 

16 Bom, eu me formando esse ano em Química eu vejo, já dei uma pesquisada no 
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mercado de trabalho e vejo que a escassez de professor de química é grande. 

Então, eu não vou ter, eu creio que eu não vou ter dificuldade em encontrar um 

lugar pra trabalhar, 

17 não sei muito bem o que é tipicamente do Maranhão...  

18 Sempre tive um sonho de brincar no boi.. 

19 aos ludovicenses, mas volto repetir que é extremamente necessário 

20 Sei lá essa história foi engraçada... 

 2ª PESSOA DO SINGULAR  - (TU)-ϕ 

 

 2ª PESSOA DO SINGULAR  - (TU)- + S 

 

 2ª PESSOA DO SINGULAR – (VOCÊ) 

 

 3ª PESSOA DO SINGULAR – 

1 Possa de fato suprir a necessidade da população ludovicense pra que possa de 

fato suprir a necessidade da população ludovicense 

2 Então, se eles estão vindo, se eles estão deixando a cidade deles pra vim pra cá, 

demonstra que São Luis tem um grande potencial 

3 mas também por outro é um fato negativo porque se chega de fora, ocupa o 

espaço que seria nosso, mas assim essa, esse é o ponto negativo, 

4 eee pro contador e assim como pra todas as outras profissões desde que esteja 

qualificado desde que seja um bom profissional sempre vai haver espaço, 

5 pro contador e assim como pra todas as outras profissões desde que esteja 

qualificado desde que seja um bom profissional sempre vai haver espaço, 

6 Não ia ter mais nada disso que e é tudo 

7 a gente vai vendo que  ta... com me que eu te falo.. que esta comprometido...  se 

o prédio está comprometido .. 

8 vê que tem carros estacionados na rua e isso não eh a fiscalizado, onde tem 

bastante trafego de carros, de ônibus a gente vê que atrapalha ainda mais é a 

questão do engarrafamento. 

9 eu acho assim que é uma cultura riquíssima, 

10 eu acho que é dele mesmo, pois é eu li eu gosto muito desse livro 
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11 eu acho que seria o melhor presente que São Luis poderia receber nesses 400 

anos 

12 mas volto repetir que é extremamente necessário 

 1ª PESSOA DO PLURAL 

1 o principal não conseguimos que foi gente pessoas dispostas a trabalhar... 

2 musica e um vídeo clipe e se sobrasse dinheiro faríamos um show.  

3 Fizemos uma letra sobre São Luís sob a perspectiva das lendas, 

4 um alugar que contribuiu muito para o turismo de São Luis por que por mais   eh 

dentro, dentro, dentro mas falam: vamos para São Luis para poder ir pra 

Barreirinhas entendeu... e lá eh um lugar maravilhoso 

5 Já no finalzinho do show, encontramos com o pessoal. ai o meu amigo tava tão 

doido que começou a chavecar a minha irmã, né, 

6 não podemos esquecer dos índios, dos negros que também contribuíram muito 

pra que hoje a gente. 

 2ª PESSOA DO PLURAL 

1 quando passar pela ponte, vocês vão virar pra direita. Se forem reto já é 

contramão, então vira pra direita, ai vai, direto, só direto, ai vai por passar por 

umas estátuas, e vai direto, vai passar pelo porto, e pode ir direto quando vocês 

estiverem de frente do porto é só virar que já eh o Centro Histórico. 

 3ª PESSOA DO PLURA ELES ELAS 

1 então acaba ééé fazendo com que São Luis com que os ludovicense percebam 

que precisam de algo 
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Anexo II 
 

 DADOS DE SUJEITO NULO DA SEGUNDA FAIXA ETÁRIA (60 a 65) 
 
1ª PESSOA DO SINGULAR 

Nº  

1 Eu tinha 17 anos quando cheguei aqui, portanto a minha vida e muito muito 

muito mais em São Luis do que  na minha cidade de origem que é Caxias. 

2 eu pago os impostos, eu pago tudo que tenho que pagar eh. 

3 Nunca deixei de pagar o que tenho de pagar 

4 Nunca deixei de pagar o que tenho de pagar 

5 Ate hoje eu nunca soneguei, nunca deixei de pagar o que tenho de pagar e tenho 

sido aviltada no meu direito de cidadã, né. Tenho sido aviltada no meu direito de 

cidadã, 

6 E sei que patrimônio imaterial, cultura no sentido visões de mundo e atitudes 

diante da vida, de crenças enfim cultura no sentido mais amplo da palavra...  

7 Sou maranhense com muito orgulho. 

8 Não vejo muito futuro para Alcântara não..eu acho que o futuro mesmo e São 

Luís... 

9 Eu tinha um irmão que já odontologia e fez... largou para fazer Medicina.Tive 

um irmão que já fazia medicina. 

10 Quando cheguei aqui em 1968, morei no centro ali na rua de Santa Aninha, na 

casa de um tio, depois mudei para o bairro de Fátima, 

 2ª PESSOA DO SINGULAR – (VOCÊ) 

1 e a mesma blusa, e a mesma bolsa é a mesma tudo agora por outro lado não 

pense que isso não um tem centro, um centro que irradia, é globalização... 

2 ai é que... quer dizer.. uma conjunção dos governos federal, estadual e 

municipal...para melhorar São Luís como um todo...você vê que hoje as nossas 

praia...vá a praia..você vê hoje que nossas praia, vá a praia...aquelas moças 

bonitas, estão todas em casa tomando sol na laje ou em qualquer  outro lugar  por 

que  não pode ir a praia por que as praias  estão contaminadas ... 

3 você vê que hoje as nossas praia...Vá a praia..você vê hoje que nossas praia... Vá 

a praia...aquelas moças bonitas, estão todas em casa tomando sol na laje ou em 
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qualquer  outro lugar  por que  não pode ir a praia por que as praias  estão 

contaminadas   

4 No final não tem mais para onde ir.  Você vai para direita ou para a esquerda. Se 

vai para cidade Olímpica, vai para o jardim tropical. 

5 Não conhece arroz de cabrito?, ahhh muito bom, cê vai aqui na cabana do sol, 

peça um arroz de cabrito, arroz de capote, entendeu? 

 3ª PESSOA DO SINGULAR – (ELE ELA) 

1 não posso ser leviana de dizer que recebe porque eu não conheço as contas do 

Estado, nem Município 

2 Não, não na sei que recebe ou deixa de receber,  

3 Foi as ondas do rádio espontaneamente... não foi nenhum um programa de 

alguém que tinha eehh um público, num sei que... era o que tocava, tocava da 

mesma forma que o merengue, né a salsa, as músicas caribenhas no geral, 

4 e ela esta firme ta a ponto que vá resistir a essa massificação 

5 Por exemplo, o boi de orquestra, eu acho que está fadado a desaparecer ((risos)). 

6 ele sabe que todo o material  com que ele vai lidar não eh o testemunho do que 

foi. 

7 tá no jornal quem usava,  anunciando que chegou. 

8 são múltiplas identidades, eu tenho identidade em função das minhas inserções 

não e isso tem construção sempre não eh algo acabada, senão naturaliza o que é 

socialmente construído, 

9 Foi preciso que existisse... ela ... para que a gente passasse a  pensar  a partir tel 

muito cabeça rolou e muito cabeça ... 

10 Foi as ondas do rádio espontaneamente... não foi nenhum um programa de 

alguém que tinha 

11 nos jornais oficias foi o que aconteceu... e não foi o que aconteceu não 

necessariamente ... 

12 Também eu acho que deixa muito a desejar e ehh deixa muito a desejar... muito 

mesmo. 

13 como se fosse  assim tipo faz uma parede na frente abre janela pra dizer que é 

uma parede e depois foram transformando 

14 por que as pessoas não foram esclarecidas o que do que iria ser da competência 
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dela delas e tb por que não foi dito a elas o que isso iria implicar... 

15 Quando mostra através de entrevista na TV e nos jornais: Fez blitz 

16 Hoje quem se senta em porta... só se quiser ser assaltado...se  disser que brinca 

em rua... 

17 e a situação parece que não vai ocorrer...ehh pensei até agora finalmente que  

agora São Luis tomasse um rumo porque os investimentos seriam direcionados 

pelo Governo Federal, municipal... 

18 era naquela época pra minha visão de quem vinha do interior que São Luís ainda 

continua bonito, embora tenha ééé tenha suas suas seus desgastes natural em 

razão do tempo,  

19 o ruim e o que se reclama as vezes é o que acontece o que tem acontecido as 

vezes com o turista, a questão da insegurança, a insegurança, né? 

 1ª PESSOA DO PLURAL – 

1 Então as pessoas sentam pra ver o que vamos fazer no ano que vem que é 

totalmente diferente do processo do boi normal 

2 né porque a gente mora em uma região quente, se morássemos numa região fria 

elas estariam fechadas e nem tantas janelas assim. 

3 cabeça rolou e muito cabeça ... os cursos de história, eu pego esses dois 

momentos. Tivemos dois momentos da formação deles. 

4  e que essa brincadeira chegue, atinja mais, um público bem maior é são os 

shops, num é? já que temos aqui três grande shopping dentro de São Luís fora 

outros menores, então por exemplo esse ano tive o prazer 

5 Fazendo uma variação da nossa conversa aqui, já que entramos na cultura 

também, tem a questão da religiosidade, é da alimentação, né? Da culinária, 

podíamos também dizer quanto à religiosidade, São Luís ainda se pode falar, 

 1ª PESSOA DO PLURAL A GENTE 

1 E tantos outros que realmente permeiam pela cultura maranhense e a gente tem a 

satisfação e o prazer de dizer que faz parte dessa terra maravilhosa com todos os 

seus entraves, num é? 

 3ª PESSOA DO PLURAL 

1 então turistas hoje, os turistas hoje apesar de já dentro de São Luís o que tem que  

ver ééé que turisticamente não estão em condições realmente satisfatória, mas dá 
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pra se ver, dar pra se ver, o difícil, o ruim e o que se reclama as vezes é o que 

acontece o que tem acontecido as vezes com o turista, a questão da insegurança, a 

insegurança, né ? 
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