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1. lntrodugäo 

Muito ja se escreveu sobre a mudan<;:a que se observa no portugues, especialmente 
no portugues brasileiro (doravante PB), em rela<;:ao ao chamado "padmetro do sujeito 
nulo" (ou "parametro pro-drop"). Com base na existencia desse padmetro, tenta-se 
descrever e explicar, dentro do quadro da gramatica gerativa, a diferens:a entre linguas 
que permitem um pronome vazio na posis:ao de sujeito de uma oras:ao finita e linguas 
que exigem que essa posis:ao seja obrigatoriamente preenchida por um sujeito lexical. A 
mudan<;:a, observada na hist6ria do PB, consiste num crescente emprego do pronome 
pessoal sujeito acompanhado de um enfraquecimento da morfologia verbal. Segundo 
muitos autores, essa mudan<;:a conftrma a validade da hip6tese de que o PB estaria 
deixando de ser uma lingua de tipo "sujeito nulo", apresentando apenas fenomenos 
residuais. Partindo da hip6tese de que a mudans:a diacronica se caracteriza tamb~m pela 
altera<;:ao na fixas:ao de parametros, essa mudan<;:a foi interpretada como uma mudan<;:a 
"parametrica" de uma marcas:ao positiva para uma marcas:ao negativa dentro do 
parametro pro-drop. Assim, o PB mostraria um forte paralelismo com outra lingua 
romanica, a saber, 0 frances, que parece ter sofrido uma mudans:a sirnilar. 

Este trabalho procura exatamente invest:igar esse paralelismo na mudan<;:a diacronica 
do PB e do franch 0 trabalho tem por objet:ivo explorar a mudan<;:a no uso do pronome 
sujeito em ambas as linguas, procurando relaciona-la a outras mudans:as que parecem 
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coocorrer quando uma lingua perde a sua propriedade de permitir a omissao de prono
mes sujeitos. Pretendo verificar, assim, se no PB esci realmente se perdendo a propriedade 
de sujeito nulo ou se, antes, estäo mudando somente as condi<;:öes que determinam a 
omissao do sujeito. Uma parte da minha contribui<;:ao consiste em apresentat e comparar 
dados de um estudo empirico baseado em tradu<;:öes da Biblia de diferentes epocas. 
Trata-se de tradu<;:Öes de sete capitulos dos Livros de Samuel do Antigo Testamento (1 
Samuel1-3 e 2 Samue/11-14). A razao pela qual escolhi exatamente esses capitulos reside no 
fato de que a tradu<;:ao dos Livros deSamttele dos Livros dos Reis, denominada Li quatre Iivre 
des Reis e feita aproximadamente no ano de 1170, constitui um dos primeiros textos em 
prosa que possuimos da lingua francesa. Portanto, essa tradu<;:ao da Biblia forma, na minha 
opiniao, uma base excelente nao somente para fazer estudos diacronicos de gramatica de 
uma mesma lingua, mas tambem para fazer estudos comparativos com outras linguas 
(Kaiser 2005). Assim, OS resultados da analise desta tradu<;:ao sao comparados com outras 
tradu<;:Öes francesas do mesmo texto biblico de outras epocas e com tres tradu<;:Öes 
portuguesas, a saber: uma tradu<;:ao (abreviada) em portugues antigo, uma em portugues 
europeu moderno e outra em PB moderno. 

2. A evolu9äo dos sujeitos pronominais: do sujeito nulo ao sujeito pleno 

Nos seus estudos diacronicos, ja classicos, Duarte (1993, 1998, 2000) revela que o PB, 
desde 0 seculo XIX, sofreu uma mudan<;:a muito importante no emprego dos pronomes 
sujeitos. Analisando estatisticamente o uso desses pronomes em pe<;:as de teatro populares 
brasileiras dos dois seculos passados, Duarte observa uma tendencia mais e mais freqüente 
de utilizar pronomes lexicais na posi<;:ao de sujeito de ora<;:Öes finitas. Os resultados da 
pesquisa de Duarte podem ser vistos no Grafico 1 a seguir: 
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Grafico 1: E,·olu~iio do uso Je pronomes sujeitos lexicais no portugues brasilciro atran' s de scte periodos 
(Duarte 2000:19). 
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Esses resultados sao confirmados por outras estudos diacronicos (farallo 1993) e 
tambem por muitos estudos sincronicos (Meyer-Hermann 1998, Lira 1996, Barme 1998, 
2001 ou os trabalhos em Kato & Negrao (eds.) 2000). De acordo com a maioria desses 
estudos, os dados do uso do pronome sujeito no PB sugerem que o PB esteja passando 
por uma etapa de mudan<;a de uma lingua pro-drop para uma üngua nao-pro-drop. Segundo 
Duarte (1998:199), os dados analisadas conftrmam que "uma mudan<;a parametrica esci 
em curso no portugues brasileiro". Essa analise recebe evidencia adicional pelo fato, tambem 
observado por Duarte, entre outros, de que a crescente preferencia pelo emprego do 
sujeito pronominal esci acompanhada de um enfraquecirnento morfol6gico nos paradigmas 
flexionais. Assirn, alguns autores chegam a conclusao de que o PB moderno deve ser 
considerado "uma üngua com sujeito nulo parcial, utilizando-se de estrategias especiais 
para identificar os sujeitos nulos quando essa posit:;ao deve ser interpretada referencialmente" 
(Silva 1996: 120). Outras autores, porem, pöem em duvida essa conclusao, afirmando, 
como, por exemplo, Meyer-Hermann (1998: 223), que outras condit:;öes adicionais deveriam 
ser cumpridas "[a]ntes de quese possa concluir [ ... ] que o portugues brasileiro esta em vias 
de perder as suas caracteristicas como lingua pro-drop". 

Todavia, os dados diacronicos e sincronicos mostram claramente que o PB mo
derno difere bastante das linguas pro-drop romanicas autenticas ou prototipicas, como, 
por exemplo, o italiano (standard) ou o espanhol (standard), nas quais o uso dos prono
mes lexicais em posi<_.:ao de sujeito parece depender de outras regras que no PB. Uma 
dessas regras exige que nessas linguas, ao contrario do PB moderno, o emprego do 
sujeito pronominal seja limitado a poucos contextos bem restritos. Segundo a gramatica 
da &a/Academia Espaiiola, uma das gramaticas referenciais do espanhol, o sujeito prono
minal somente pode ser empregado numa ora<;ao finita em espanhol (standard) em duas 
condit:;ües: 

[ ... ] cl sujeto pronominal se emplea correctamente en espaiiol por motivos 
de enfasis expresivo, 0 para evitar alguna ambigüedad posible, segün las 
circunstancias particulares de cada caso. Tales circunstancias hacen que el 
hablante, sintiendo como insuficicntc Ia cxpresi6n del sujeto contenido en 
Ia forma verbal, necesite dcterminarlo m:is. (Real Academia Espaiiola, 
1973:421) 

Dado que essas circunstancias nao sao muito freqüentes numa conversa ordinaria, 
porque 0 falante normalmente nao da enfase no sujeito nem precisa evitar alguma 
ambigüidade referencial, a omissao do sujeito numa lingua de sujeito nulo, como no 
espanhol, forma o caso nao marcado. 
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Ern geral, em muitas gramaticas ou estudos de linguas de sujeito nulo, aftrma-se 
que essa possibilidade de omitir o pronome sujeito esta relacionada com a existencia da 
flexao verbal rica. Basta ver, a titulo ilustrativo, as explica<;Öes da gramatica da Real 
Academia Espaiiola para o espanhol (standard): 

Las desinencias personales de Ia conjugaci6n cspaiiola son tan claras y 
vivaces, que casi siempre hacen innecesario y redundante el empleo del 
pronombre sujeto. Un verbo en forma personal contiene cn si el sujeto y el 
prcdicado, es decir, los dos terminos esenciales de Ia oraci6n. [ ... ] este 
caracter sintetico de las formas verbales [ ... ) forma contraste con otras 
lenguas, especialmente el ingles y el frances, donde Ia anteposici6n del 
sujeto pronominal es, de ordinario, obligatoria. (Real Academia Espaiiola, 
1973:421) 

No quadro da gramatica gerativa, essa correla<;ao entre a propriedade de per
mitir sujeitos nulos em ora<;Öes ftnitas e a riqueza ou a "vivacidade" morfol6gica 
verbal tambem foi considerada como uma das caracteristicas cruciais de uma lingua 
de sujeito nulo. De acordo com Chomsky (1981, 1982), que propos pela primeira 
vez o estabelecimento do parametro pro-drop, a diferen<;a entre linguas pro-drop e 
Hnguas nao-pro-drop tem a ver com a capacidade ou incapacidade da categoria 
funcional da concordancia de identificar ou tornar recuperavel, por meio de tra<_;:os 
morfol6gicos, o sujeito nulo. Alem disso, acredita-se que um sujeito nulo precise ser 
formalmente licenciado. Ou seja, a ocorrencia de um sujeito nulo, sendo represen
tado pela categoria vazia pro, e determinada nao s6 por um processo de identificarao, 
mas tambem por um processo de licenciamento. Os dois processos podem ser 
formulados, para uma lingua como o espanhol, do seguinte modo (cf. Rizzi 1986a: 
518-520, Raposo 1992: 480, Silva 1996: 33-34): 

(1) Categoria vazia pro: 

(a) Condi<_;:ao de licenciamento formal: 
A categoria vazia pro e regida por INFL capaz de atribuir Caso nominativo. 

(b) Condi<;ao de identifica<;ao: 
0 conteudo de pro e identificado pelos tra<_;:os de pessoa e numero numa 

categoria AGR forte contida na categoria INFL que rege pro e que esta coindexada 
compro. 
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Partindo dessa teoria, a ocorrencia de um sujeito nulo em espanhol e permitida 

quando e regido por INFL e ao mesmo tempo identificado pelos tra<_;:os morfol6gicos 

de pessoa e numero, o que permite a recupera<_;:ao do seu conteudo. Isto e ilustrado em 

(2) para uma frase espanhola: 

(2) IP ----SpeciP --------------. I' 
r···· ,-------~ 

,.__-- ---INFL VP 

------------SpecVP V' 
I 
I 
I 
I 

'1/1 
V~ NP 
I 

habloi espafiol 

(Rizzi 1986a) 

Varios trabalhos desenvolvidos nesses ultimos anos sobre as condi<_;:oes para a 

ocorrencia de pro mudaram consideravelmente as bases da discussao, seja por modifica

<;Ües internas da teoria, seja pela anilise de novos dados. Kato (1999), por exemplo, aplicando 
0 modelo minimalista da teoria gerativa a analise dos pronomes lexicais e nulos em varias 

linguas, propoe a seguinte analise para uma ora<_;:ao finita com sujeito nulo no espanhol: 

(3) 

Üj espaiiol (Kato 1999:20 e 25) 

Note-se que essa analise, embora nao implique a ocorrencia de um pronome sujeito 

vazio pro, tambem interpreta a riqueza flexional, ou seja, um "Agr pronominal", isto e, o 

afixo o, como um fator crucial responsavel pela omissao do sujeito nulo. Essa enfase na 

riqueza flexional perde, porem, seu carater de exclusividade com a analise de linguas como 
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o chines ou o japones. Demonstrou-se que essas linguas, aparentemente, nao podem recorrer 
a uma morfologia verbal rica para identificar o sujeito nulo por nao apresentarem um 
paradigma verbal com flexöes (Huang 1984). Foram oferecidas varias amilises para dar 
conta dessas linguas dentro do parametro do sujeito nulo (veja-se Jaeggli & Safir 1989). 
Todas concordam, como resume o Grafico 2, que, dentro do grupo das linguas de sujeito 
nulo, existem dois tipos que se diferenciam pela possibilidade de permitir ou nao a iden
tificac:;:ao do sujeito nulo atraves de trac:;:os morfol6gicos verbais de concordancia: 

+ 
identifica9äO 

por INFL 

~ 
+ 

es panhol 
portugues 

chines 
japones 

ingles 
frances 

Grafico 2: Tipos de Iingua com respeito ao sujeito nulo (Kato 2000:8) 

Outra implicac:;:ao importante no tratamento das linguas de sujeito nulo na grama
tica gerativa e que se supöe que as linguas nas quais se verifica a possibilidade de pro 
ocupar a posic:;:ao de sujeito em orac:;:öes finitas possuem propriedades adicionais que 
sao vistas como sendo parte de um mesmo parametro sintatico. Acredita-se que a 
fixac:;:ao do parametro do sujeito nulo numa determinada lingua nao somente permita a 
omissao ou nao do pronome sujeito, mas tambem implique usualmente a presenc:;:a ou 
a ausencia de um agrupamento espedfico de outras propriedades lingüisticas. Essa 
assunc:;:ao quer dar conta do famoso "problema 16gico da aquisic:;:ao", observado por 
Chomsky (1986), segundo 0 qual OS dados primarios aos quais e exposta uma crianc:;:a 
durante a fase de aquisic:;:ao sao insuficientes para explicar o sistema de conhecimentos 
espedficos de um falante adulte. Neste modelo, a fixac:;:ao de um parametro implica a 
aprendizagem de um conjunto de propriedades sem que a crianc:;:a tenha de apreoder 
cada propriedade individualmente (Meisel 1995). Espera-se, assim, que linguas como o 
espanhol e 0 portugues exibam varias propriedades sintaticas que derivam da 
especificac:;:ao positiva do parametro do sujeito nulo. 0 frances ou o ingles, que tem uma 
especificac:;:ao negativa do padmetro, nao deverao, conseqüentemente, ser caracteriza
das pelas propriedades relacionadas a especificac:;:ao positiva do padmetro. 
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A cole<;:ao de propriedades associadas ao parametro do sujeito nulo tem sido 
intensamente discutida na gramatica gerativa, especialmente em trabalhos baseados na 
Teoria da Regencia e da Liga<;:ao. Algumas das propriedades relacionadas com a 
especifica<;:ao positiva do parametro do sujeito nulo que foram propostas sao apresen
tadas, com exemplos em portugues, a seguir (Chomsky 1981:240, Rizzi 1982:117-118, 
Rapaso 1992:481-492, Silva 1996:30): 

1. A omissao obrigat6ria de sujeitos nao referenciais (expletivos) de uma ora<;:ao 
com um verbo meteorol6gico ou de uma ora<;:ao impessoal: 

(4) (a) (*Eie) chove. 
(b) (* Ele) parece que as crian<;:as comeram o bolo. 

2. A inversao "Iivre" do sujeito em Ota<;:Öes principais, ou seja, a ocorrencia do sujeito na 
posi<;:ao final de uma ora<;:ao sem que isso envolva uma mudan<;:a do conteudo semantico da 
ora<;ao em compara<;:ao com a ora<;:ao com sujeito pre-verbal (Safir 1985: 172): 

(5) Comeram o bolo as mcmras. 

3. A atribui<;:ao de caso nominativo a direita em constru<;:öes passivas ou inacusativas 
((6)) ou em frases com verbos predicativos ((7)): 

(6) (a) Foi convidado um estudante para a festa. 
(b) Chegou um estudante atrasado a festa. 

(7) Sou eu. 

4. A ausencia do efeito "that-trace", o que quer dar conta da observa<;:ao de que em 
linguas nao-pro-drop o sujeito de uma ora<;:ao subordinada introduzida por um 
complementador ("thal') nao pode ser al<;:ado a posi<;ao inicial da frase deixando um vestigio 
imediatamente depois da conjun<;:ao. Ern linguas pro-drop, porem, esse al<;:amento e permitido: 

(8) Quemi (e que) tu pensas [que [ti viu esse f1lme]]? 

No entanto, depois de uma intensa discussao te6rica dessas propriedades e da correla<;:ao 
dessas (e outras) propriedades com a propriedade de sujeito nulo, tornou-se evidente que 
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essa proposta de correlat;:ao nao poclia dar conta de varios fatores. 0 exame tipol6gico 
fomece evidencias de que, por um lado, existem linguas de sujeito nulo que nao clispöem 
de todas as propriedades associadas ao parametro do sujeito nulo e que, por outro lado, 
ha linguas que nao admitem sujeitos nulos, mas que clispöem de algumas dessas propriedades 
(cf. van der Auwera 1984, Gilligan 1987). Haider (2001), no seu resumo desse exame 
tipol6gico, conclui, portanto, que a correlat;:ao entre pro-drop e as outras propriedades 
associadas ao parametro do sujeito nulo nao pode ser mantida. Segundo esse autor, existe, 
porem, uma unica propriedade que continua a ser associada ao parametro de sujeito nulo: 
a omissao obrigat6ria de pronomes sujeitos nao referencias, ou seja, expletivos (Haider 
2001:285). De fato, com base numa defmit;:ao como a da gramatica da Real Academia 
Espaiiola, esperar-se-ia essa conclusao: se, numa lingua de sujeito nulo, o uso de um pronome 
sujeito for limitado a contextos de enfase Oll de ambigüidade, um sujeito expletivo, que 
nao tem - por defmit;:ao - nenhum conteudo semantico, nao deveria ser empregado numa 
tallingua porque nao existem contextos adequadas para o seu uso. 

Vimos, porem, que essas conclit;:öes para o emprego do sujeito pronominal sao 
somente validas, em geral, para as linguas de sujeito nulo prototipicas. Numa lingua de 
sujeito nulo menos tipica, como, por exemplo, o PB moderno, essas regras de emprego 
do sujeito pronominal parecem ser determinadas por conclit;:öes menos restritas. De
ver-se-ia esperar, entao, menos restrit;:öes a ocorrencia de um pronome expletivo lexical 
que numa lingua de sujeito nulo prototipica. 

3. A perda dos sujeitos nulos no frances e no portugues (brasileiro): 
uma comparac;äo empirica 

Nesta parte, vou apresentat e cliscutir, como ja acentuei no inicio, dados empiricos de 
um estudo cliacronico de tradut;:öes da Biblia. Ao meu ver, uma boa possibilidade de 
investigar a questao da perda do sujeito nulo no PB consiste numa comparat;:ao empirica 
com outra lingua romanica que originalmente era uma lingua de sujeito nulo, mas que 
perdeu essa propriedade durante o seu desenvolvimento hist6rico. Corno bem se sabe, o 
frances e uma tal lingua, dado que 0 frances antigo, ao contrano do frances modemo, 
permitia a omissao de sujeitos pronominais. Corno foi demonstrado em muitos trabalhos 
cliacronicos, o frances perdeu essa possibilidade e tornou-se uma lingua nao-pro-drop 
(Adams 1987, Roberts 1993b, Vance 1997). Esta observat;:ao e conf1rmada pelos resultados 
do estudo empirico das cinco tradut;:öes francesas analisadas em Kaiser (2002a). Os resultados 
com respeito a ocorrencia de pronomes sujeitos lexicais sao resumidos no Grafico 3: 
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Grafico 3: Ocorrencia total de pronomcs sujeitos lexicais em ora~öes finitas declarativas e nao coordcnadas 
em tradu~öcs francesas da Biblia (1 Samuel 1-3, 2 Samucl 1-14) 

Observa-se um aumento radical no emprego dos pronomes plenos entre a 
primeira tradus:ao de 1170 e a segunda tradw:;ao, que foi redigida 110 final do 
periodo do franci~s medio e revisada no inicio do periodo do fral1ces moderno. 
Essa observas:ao concorda com os resultados de muitos estudos empiricos sobre 
a evolus:ao diacronica do frances, segundo os quais a perda da propriedade de 
sujeito nulo se iniciou aproximadamente no mesmo periodo. Os resultados obtidos 
na analise das tradus:öes biblicas da epoca do frances mais moderno, seja do 
seculo XVIII, seja do seculo XX, confirmam tambem as observas:öes feitas nos 
demais estudos diacronicos, mostrando que 110 frances moderno a omissao do 
sujeito esta (quase) completamente excluida em ora<;Öes fi11itas declarativas e nao 
coorde11adas. 

Comparemos agora esses resultados com os resultados da a11alise de tradus:öes 
dos mesmos capitulos de uma Biblia em portugues antigo, em portugues europeu 
modemo e em portugues brasileiro modemo: 
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Grafico 4: Ocorrencia total de pronomcs sujeitos lexicais em ora~öes finitas declarativas e nao coordenadas 
em tradu~öes portuguesas da Biblia (1 Samuel 1-3, 2 Samucl 1-14) 
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Podemos observar, no uso dos pronomes lexicais, um aumento bastante grande 
tanto no portugues europeu quanto no PB em compara<;ao com o portugues antigo. 
Mas, em compara<;ao com os dados das tradm;öes francesas, destacam-se pelo menos 
duas diferen<;as nas tradu<;Öes portuguesas modemas: a primeira e que nao existe um 
aumento tao importante na evolu<;ao do uso de pronomes sujeitos lexicais como se 
pode constatar nos dados do frances medieval. A segunda diferen<;a consiste no fato de 
que o uso do pronome sujeito na tradu<;ao do PB modemo ainda esta longe da porcen
tagem que encontramos nas tradu<;öes francesas dos seculos XV ou XVI e nao chega 
nem de longe a porcentagem que obtemos nas duas tradu<;Öes mais modemas do 

&ances. Portanto, os dados, quese conflrmam tambem por outros estudos diacronicos 
e sincronicos do portugues, demonstram claramente que o PB ainda possui a proprie
dade de sujeito nulo, sendo capaz - usando os termos da gramatica gerativa - tanto de 
licenciar formalmente um sujeito nulo quanto de identiflcar o seu conteudo. A unica 
diferen<;a com rela<;ao a uma lingua de sujeito nulo prototipica, como o es panhol standard, 
parece consistir no fato de que o uso de pronomes sujeitos lexicais nao esta restrito 

somente a contextos nos quais o falante quer por enfase no sujeito ou evitar alguma 
ambigüidade possivel. 

Com base nesses resultados do nosso pequeno estudo empirico, pode-se abordar 
a questao desaber se o PB moderno se encontra atualmente na fase em quese encontrava 
0 frances medio, isto e, a caminho de perder as suas caracteristicas como lingua de 
sujeito nulo. No que segue, vou abordar essa questao comparando dados do frances 
com dados do PB moderno. 0 objetivo e investigar processos morfossintaticos que 
foram analisados, em varios estudos diacronicos do frances, como processos que 
ocorreram aproximadamente no mesmo periodo no qual o frances deixou de ser uma 
lingua de sujeito nulo. Foram destacadas pelo menos quatro mudan<;as principais (Roberts 
1993b, Vance 1997): 

- a diminui<;ao de efeitos de 'verbo segundo' 
- o enfraquecimento da morfologia verbal 
- a forma<;ao de pronomes sujeitos cliticos 
- a forma<;ao de pronomes sujeitos expletivos 

Ernboraas analises nao estejam totalmente de acordo umas com as outras sobre a 
rela<;ao exata desses processos com a perda do sujeito nulo nem sobre a ordern diacronica 
entre eles, todas as analises concordam que essas mudan<;as - salvo a forma<;ao de 
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sujeitos expletivos, que se iniciou ja numa fase anterior - tenham ocorrido dentro do 
periodo de transi<;ao do frances medieval para o frances moderno. No que segue, vou 
comparar essas mudan<;as adicionais do frances com as mudan<;as que podemos observar 
no portugues brasileiro. 

3.1 A diminuic;äo de efeitos de 'verbo segundo' (V2) 

0 frances, como bem se sabe, e geralmente considerado uma Hngua que foi 
originalmente uma lingua de 'verbo segundo', isto e, uma lingua na qual 0 verbo fmito 
aparece sempre na segunda posi<;ao das frases declarativas principais, independente
mente do tipo ou da fun<;ao do constituinte que ocupa a primeira posi<;ao. Ernbora 
exista uma serie de problemas empiricos e te6ricos com essa hip6tese, sobretudo quan
do se supöe que o frances antigo era uma lingua de V2 do tipo "rigido" (Kaiser 2002a), 
e incontestavel que a peculiaridade que distingue 0 frances modemo do frances medie
val, quanto a ordern das palavras, e a falta quase absoluta de constru<;öes de tipo XVS, 
ou seja, de constru<;Öes que evidenciam o efeito V2. 0 frances medieval, contudo, dis
punha, conforme mostra a tabela abaixo, com os dados das tradu<;Öes biblicas do 
frances, de uma taxa relativamente alta de constru<;Öes desse tipo: 

Frances medieval Frances modemo 
Frances antigo Frances medio (1570) (1736) (1994) (1170) (149211520) 

VI 11.6 1.9 1.9 0.0 0.2 
V2 LSV(X) 64.9 62.6 70.0 70.0 83.8 

IXVS 
····. 

12.6 26.8 3.4 0.8 1.5 
V>2 10.9 8.7 24.7 19.2 14.5 

Tabeta 1: Diminuis:ao de efeitos V2 nas frases principais declarativas com sujeitos rcalizados em tradus:öes 
franccsas da Biblia (I Samuel 1-3, 2 Samuel 11-14). 

Observa-se, entao, uma mudan<;a brusca no uso de frases com a ordern XVS a 
partir do periodo do frances moderno. Segundo muitas analises gerativas, essa mudan<;a 
evidencia uma mudan<;a parametrica na fixa<;ao do parametro de V2 (Adams 1987, 
Roberts 1993b). Apesar do fato de que, como virnos no paragrafo anterior, o uso dos 
pronomes sujeitos ja come<;ou a aumentar na fase do frances medieval, tem-se afirmado 
tambem que essa mudan<;a esteja ligada a uma mudan<;a parametrica na fixa<;ao do 
parametro de sujeito nulo. 
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Quanta ao portugues, 110 que diz respeito a evolm;:ao do efeito V2, OS dados das 
tradm;öes portuguesas parecem i11dicar um tipo de muda11<;a similar a observada 110 
fra11ces. Os resultados sao resumidos 11a tabela 2: 

Portugues antigo Portugues europeu Portugues brasileiro 
(seculo XIII) (1993) (2002) 

Vl 42.7 3.8 2.1 

V2 I SV(X) 42.2 68.2 61.5 
IXVS . ''''',.··· 11.9 I '" ' 2.8 > .• · ' . 4.4 ,",, 

V>2 3.2 25.2 32.0 

Tabela 2: Diminui~ao de efeitos V2 nas frascs principais declarativas com sujeitos realizados em tradu~öes 
portuguesas da Biblia (1 Samuel 1-3, 2 Samuel 11-14). 

.' .·.'·.• .. 

Corno 110 fra11ces, as variedades modemas do portugues diferem do portugues antigo 
por uma baixa freqüe11cia de frases com efeitos V2. Segu11do a a11alise de Ribeiro (1995), eles 
evidenciam uma mudan<;a parametrica do portugues, mudando a fixa<;ao do pacimetro de 
V2 de um valor positivo a um valor 11egativo. Ernbora uma tal a11ilise, que presupöe uma 
fase 11a qual o portugues era uma lingua de V2, co11te11ha fraquezas similares como para o 
fra11ces, tanto te6ricas como empiricas (Kaiser 1999), podemos co11statar, comparando os 
dados da tabela 2 com os dados do grafico 4, que a queda drastica de frases com a ordern 
XVS parece coincidir com um aume11to do emprego de sujeitos pro11ominais lexicais. 

3.2 0 enfraquecimento da morfologia verbal 

Outro dese11volvime11to diretame11te relacio11ado, de acordo com muitos estudos 
diacronicos do fra11ces, ao decrescimo de ocorre11cias de sujeitos nulos no fra11ces e 0 
enfraquecime11to da morfologia verbal. A tabela 3 ilustra esse processo: o frances a11tigo 
dispunha de um paradigrna verbal morfologicame11te rico e difere11ciado, distinguindo seis 
formas para 11Umero e pessoa. Ainda 110 periodo do frances medio, tem-se uma redu<;aü 
dessa distin<;ao, devido principalme11te a queda das C011SOantes finais. 0 fra11ces modemo 
falado mostra uma perda quase completa das desine11cias verbais. A maioria dos verbos 
somente marca morfofo11ologicame11te a primeira e a segu11da pessoa do plural. Vista que o 
pro11ome on, que utiliza as formas verbais da terceira pessoa singular, substitui muitas vezes, 
11a linguagem coloquial, o pro11ome nous, sobra some11te a segu11da pessoa do plural, que 
continua sendo regularme11te marcada morfofo11ologicamente. Assim, o fra11ces passau de 
um paradigrna formado de seis pessoas distintas a um sistema de tres ou duas formas: 
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Presente do indicativo Frances antig_o Frances medio Frances modemo 
t•pessoa singular clumt II clzant ["] je clzant ; 
28 I)CSSOa Singular· chant es clumt [4] tu clzant -3• pessoa singular clzant e(t) chant '[4] il/elle clumt ; 
t•pessoa plural chant ons chant [ol nous chant i lol 

on chant ; 
z• pessoa_plural cluml ez clzanl 1[e_l vous clzant [e] 
3•pessoa plural chant ent chant [tl] ilslelles chant ; 

Tabela 3: Enfraquecimento da morfologia verbal no frances (Foulet 1935/36:275ff. ,292, Roberts 1993b:125ff, 
Kaiser 2002a:97) 

Muitos autores de estudos diacronicos do frances apontam para uma correla<_;ao 
entre esse enfraquecimento da morfologia verbal e a perda do sujeito nulo (Foulet 
1935/36, Roberts 1993b). Segundo esses autores, em fun<_;ao dessa mudan<_;a fonol6gica 
que atingiu o paradigma flexional do verbo, a propriedade de sujeito nulo deixou de ser 
uma op<;ao produtiva no firn do periodo do frances medieval, ou seja, a partir do 
seculo:XVI. 

Ao compararmos o sistema flexional verbal do PB com o do portugues europeu, 
podemos observar um enfraquecimento morfol6gico similar. Observe-se a tabela 4 a 
segwr: 

Presente do indicativo Portugues europeu Portugues brasileiro 
I a pessoa Singular I (eu) cant 0 (eu) cant 0 

2" pessoa singular (tu) cant a s ((vo)ce) cant a 6 

3" pessoa singular (ele/ela) cant a 6 (ele/ela) cant a 6 

I • pessoa plural 
(n6s) cant 

(n6s) cant a I (mos) a mos 
a gente cant a 

z• pessoa plural (v6s) cant a is ((vo)ces) cant a 
(voces) cant a m 

3" pessoa plural 
(eles/elas) cant (eleslelas) cant a 

a m 
o pessoal cant a 

Tabela 4: Enfraquecimento da morfologia verbal no porrugues (Duarte 1993:109, Cerqueira 1993:138, 
Kato 1999:4, Barme 2001:52-70, Kaiser 2002b) 

6 

m 

m 
6 

Corno se ve, o PB dispoe de uma morfologia verbal menos diferenciada em 
comparas;ao ao portugues europeu: em vez de seis formas distintas, ha no PB um 
paradigma que apresenta somente quatro formas. Esse paradigma coexiste com um 
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paradigma com apenas tres formas, em conseqüencia do uso, muito freqüente na lin
guagem coloquial, do sintagma a gente em lugar do pronome nos (Lopes 2003) e, menos 
freqüente, do sintagma o pessoal em lugar dos pronomes eles ou elas (Cerqueira 1993). Por 
conseguinte, as diferen<;as entre o PB e o portugues europeu na morfologia verbal sao 
geralmente atribuidas a uma reorganiza<;ao do sistema pronominal no PB (Duarte 1993, 
Galves 1993). Assim, Roberts (1993a:415) conclui que, ao contrario do que ocorreu no 
frances, "[o] desgaste da morfologia verbal no PB contemporaneo nao se deve a mudan<;a 
fonol6gica". Ernbora essa conclusao seja contestada por Oliveira & Rarnos (2002), o 
que e importante ressaltar e que o PB sofreu, analogamente ao frances, uma modifica
<;ao significativa do quadro da morfologia verbal e que a tendencia ao uso do sujeito no 
PB pode ser vista como uma conseqüencia dessa evolu<;ao. Ern outras palavras, como 
no caso da perda dos efeitos V2, podemos tambem aqui observar no PB um 
desenvolvimento similar ao frances. 

3.3 A forma9äo de pronomes sujeitos cHticos 

Outra mudan<;a que acompanha o processo da perda da propriedade do sujeito 
nulo no frances e a forma<;ao de pronomes sujeitos cliticos. No frances antigo, OS pro
nomes sujeitos comportavam-se, em geral, como dementos independentes. Samente 
quando apareceram em posi<;ao pos-verbal, mostraram comportamentos de demen
tos cliticos, ligando-se como encliticos ao verbo precedente (Foulet 1928:150, Sk:'irup 
197 5). Ern posi<;ao pre-verbal, os pronomes sujeitos do frances antigo apresentarn 
todas as caracteristicas tipicas de dementos independentes ou nao cliticos (M:oignet 
1976:127-128, Vance 1995, Dupuis & Dufresne 1997). 

- podem aparecer em posi<;ao isolada: 
(9) Et ce voil que vos 

e 1SSO quero que voce 
(Aucassin et Nicolette 10,51) 

- podem ser coordenados: 
(10) il e Achazias, li reis de Juda 

de e Achazias o rei de Juda 
(Quatre LivredeReis 4,21) 

me tenes? - Jo? fait li peres 
me segura -Eu diz o pai 

eussirent de Ia cited 
sairam da cidade 
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(11) 

- podem ser modificados: 
Lors prist il meismes le saint Vessel 
depois tomou ele mesmo o 'saint Vessel' 
(La Queste del Saint Graa/270,17) 

- podem ficar separados do verbo: 
(12) Je.§! ferai (Erec 216) 

Eu assim farei 

Ainda no periodo do frances medieval, esses pronomes come<;:aram a perder 
essa sua independencia e come<;:aram a formar um paradigma pr6prio de pronomes 
sujeitos chamados "fracos" ou "atonos". Paralelamente, formou-se um novo 
paradigma independente de pronomes sujeitos "fortes" ou "tonicos". Enquanto no 
frances moderno esses pronomes "fortes" se comportam como os pronomes sujei
tos (pnS-verbais) do frances antigo, os pronomes sujeitos "fracos" mosttarn todas as 
caracteristicas tlpicas de dementos cliticos (Kayne 1975:82-85, Kaiser 1992:30-37, 
Cabredo Hofherr 2004): 

- nao podem aparecer em posi<;:ao isolada: 
(13) (a) *Je veux qu' il vienne avec moi - Il? dit-elle 

eu quero que ele venha comigo - ele diz ela 
(b) Je veux qu' il vienne avec moi - Lui? dit-elle 

eu quero que ele venha comigo - ele diz ela 

- nao podem ser coordenados: 
(14) (a) *Ma mere et il sont partis 

minha mae e ele sao partidos 
(b) Ma mere et lui (ils) sont partis 

minha mae e ele eles sao partidos 

- nao podem ser modificados: 
(15) (a) *Meme il a achete le livre 

mesmo ele tem comprado o livro 
(b) Meme lui (il) a achete le livre 

mesmo ele (ele) tem comprado o livro 
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- nao podem ficar separados do verbo: 
(16) (a) *ll toujours le fait 

ele sempre o faz 

(17) (b) Lui toujours(il) le 
ele sempre ele 0 

fait 
faz 

Corno revelam esses dados, os pronomes sujeitos do frand~s sofreram um proces
so de gramaticalizac;:ao. De acordo com a definic;:ao dessa noc;:ao, estabelecida pela primeira 
vez por Meillet (1912), esse processo implica a mudanc;:a de estatuto de um item autonomo 
com significado lexical, que se transforma gradualmente em um item gramatical, 
primeiramente em um clitico e, finalmente, em um afixo flexional (Hopper & Traugott 
1993). E importante ressaltar que todos os pronomes sujeitos "fracos" do frand~s 
moderno nao s6 chegaram ao estagio de ser cliticos, mas tambem mostram 
comportamentos que sao considerados como caracteristicas tipicas de afixos. Aplican
do os criterios estabelecidos por Zwicky & Pullum (1983) para a distinc;:ao entre cliticos 
e afixos, pode-se observar que, na linguagem coloquial, esses pronomes compartilham 
muitas caracteristicas tipicas de afixos (Kaiser 1992, Auger 1993). Observe-se, por exem
plo, que alguns pronomes cliticos podem, em posic;:ao pos-verbal, provocar modifica
<;Öes morfofonol6gicas no 'anfitriao', 0 que e considerado como propriedade prototipica 
de afixos e nao de cliticos (Kaiser 1992:39): 

(18) (a) Il savait [ilsave] Que savai.t- il? [bsave!il] 
ele sabia o que sabia ele 

(b) ]' arme [Zem] Aimf- je? [em~z] 
eu amo amo eu 

Outra caracteristica dos pronomes sujeitos cliticos do frances moderno que atesta 
0 carater afixal deles e que podem coocorrer com outro sujeito dentro da mesma 
orac;:ao. Note-se que essa coocorrencia e obrigat6ria quando o sujeito e um pronome 
("forte") da primeira ou da segunda pessoa: 

(19) (a) *Moi travaille. 
eu trabalho. 

(b) Moi je travaille. 
eu eu trabalho 
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(20) (a) *Toi travailles. 

tu trabalhas. 

(b) Toi tu travailles. 

tu tu trabalhas. 

No caso do pronome da terceira pessoa existe, na lingua escrita e elevada, a 
possibilidade de omitir o pronome clitico. Por outro lado, na linguagem coloquial, nor
malmente nao Se faz USO dessa possibilidade, optando-se pelo emprego do sujeito clitico: 

(21) (a) Lui 
ele 

(b) Lui 
ele 

travaille. 
trabalha 
il 
ele 

travaille. 
trabalha 

Alem disso, na linguagem coloquial do frances moderno, observa-se tambem o uso 
de pronomes sujeitos cliticos junto com sujeitos nao-pronominais. Isso e possivel, mas 
nunca obrigat6rio, tanto com nomes pr6prios quanto com sujeitos nominais definidos: 

(22) (a) Marie travaille 
Maria trabalha 

(b) Marie eile 
Maria ela 

(23) (a) Ma mere 
minha mae 

(b) Ma mere 
minha mae 

1C1. 

aqw 
travaille ici. 
trabalha aqui 

travaille ici. 
trabalha aqui 
elle travaille 
ela trabalha 

1C1. 
aqu1 

Existe uma extensa discussao, que nao pode ser resumida aqui por falta de 
espa<;o, sobre a questao de saber se as versöes (b) nos exemplos em (22) e (23) 
constituem instincias de um "redobro do clitico" ou, antes pelo contrario, de uma 
"desloca<;ao para a esquerda" (Carroll 1982, Auger 1993). Um criterio crucial para 
distinguir OS dois tipos de Ota<;ao e a possibilidade OU nao da COOCOttencia de um 
pronome sujeito quantitativo e um clitico sujeito. Visto que, por razöes semanticas, 
quantificadores nao podem ser topicalizados, esses pronomes nao podem ser al<;a
dos para uma posi<;ao deslocada. Por isso, frases com pronomes quantitativos po-
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dem servir para comprovar o estatuto de elementos cliticos numa determinada 
lingua. Assim, no que concerne ao frances moderno, Rizzi (1986b ), apoiando-se no 
seu famoso exemplo (24), que atesta a distribui<;ao complementar entre pronome 
quantitativo e pronome clitico, defende a tese segundo a qual os pronomes sujeitos 
cliticos no frand~s moderno funcionam como pronomes ordinarios e nao como 
afixos de concordancia: 

(24) (a) Personne ne mange. 
ninguem NEG come 

(b) * Personne il ne mange. 
ninguem ele NEG come 

A agramaticalidade de (24)(b) evidencia, para Rizzi, que o sujeito clitico no frances 
ocupa a mesma posi<;ao que 0 pronome personne, isto e, a posi<;ao do especificador da 
categoria flexional INFL, e nao a posi<;ao de nucleo dessa categoria, como propoe para OS 

sujeitos cliticos do trentino, um dialeto italiano. Assim, de acordo com essa analise pode-se 
concluir que os exemplos (b) em (22) ou (23) constituem "instances ofLeft Dislocation, with 
a pause between the initial NP and the following subject clitic" Qaeggli 1982:95). 

Essa conclusao, porem, depara-se com varios problemas. Ern primeiro lugar, deve
se objetar que essa analise nao se baseia em estudos pros6dicos de entoa<;ao (Carroll 
1982:296) e que os poucos estudos que existem nesta area apontam a falta de uma pausa 
em constru<;Ües como (22)(b) ou (23)(b) (Leon 1972, Ronat 1979). Alem disso, a argu
menta<;ao de Rizzi, que se baseia no comportamento de pronomes quantitativos enfren
ta outro problema: o exemplo (25)(b), o estribilho de uma can<;ao pop francesa, mostra 
que a alegada distribui<;ao complementar de pronome quantitativo e pronome clitico 
nao vale aparentemente para todos os tipos de pronomes quantitativos (Auger 1995:39, 
Cabredo Hofherr 2004:105): 

(25) (a) Tout le monde est 
todo mundo e 

(b) Tout le monde il 
todo mundo ele 

beau. 
bonito 
est beau. 
e bonito 

Os resultados de trabalhos quantitativos do frances coloquial colocam outro pro
blema para a hip6tese de Rizzi. Esses estudos revelam um indice muito alto da 
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coocorrencia de sujeito nominale sujeito clitico (Lambrecht 1981, Sankoff 1982, Kaiser 
1992, Auger 1995). As analises de corpus do frances falado tanto de Sankoff (1982) 
como de Kaiser (1992) evidenciam que aproximadamente 80% de todos os sujeitos 
nominais sao acompanhados de um clitico correferencial. Ernvista desses resultados, e 
muito dificil defender a hip6tese segundo a qual ora<;Ües como (22)(b) ou (23)(b) sao 
desloca<;Ües para a esquerda, nas quais o elemento deslocado esta enfatizado. Parece, 
como observa Sankoff (1982:85), que essas constru<;oes perderam essa sua fun<;ao 
original de porenfase no sujeito e sofreram uma gramaticaliza<;ao: 

Celui qui utilise Ia reprise avec Ia quasi-to talite de ses SN perd nccessairement 
Ia possibilite de l'employcr pour !es differencier, ce qui montre Ia rccuperation 
par Ia grammaire d'un processus a l'origine discursif, bref, Ia 
grammaticalisation. 

Passemos agora a situa<;ao no PB no que diz respeito a forma<;ao de pronomes 
cliticos. Podemos constatar uma nitida diferen<;a entre o frances e o PB: ao contrario do 
frances moderno, o PB somente dispoe de um unico paradigma de pronomes sujeitos. 
Esses pronomes se comportam como os pronomes "fortes" do frances, conforme 
mosttarn as provas de clitico abaixo: 

- podem aparecer em posi<;ao isolada: 
(26) Eu quero que ele venha comigo - Ele? disse ela. 

- podem ser coordenados: 
(27) A minha mae e ele foram embora ontem. 

- podem ser modificados: 
(28) Mesmo ele comprou o livro. 

- podem ficar separados do verbo: 
(29) Ele sempre faz isso. 

Ernbora nao haja um paradigma espedfico de pronomes sujeitos cliticos no PB, 
a maioria dos pronomes sujeitos dispoe de formas reduzidas que, em geral, mosttarn 
comportamentos de dementos cliticos. Uma lista dessas formas, acrescentadas de 
alguns exemplos apresentados nos estudos de Rarnos (1997, 1999) e de Kato (1999), 
aparece na tabela 5: 
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Pessoa numerol Forma Forma Exemplo 
genero normal reduzida 

1a singular eu 0 I 0 vö. (linguagem infantil) 
(Kato 1999:14) 

2a singular voce (o)ce Se oce nao consertar. 
De que lado ce ta? (Ramos 1997:44) 

3a singular I ele el 
masculino 

3a singular I ela e [ J 
feminino 

2a plural voces ces Voces, ces aprontam a maior bagun9a. 
I (Ramos 1997:48 e 56) 

3a plural I eles es Es nao me entendiam (Ramos 1999:1) 
masculino 

Tabela 5: Formas reduzidas de pronomcs sujeitos no PB (Kato 1999: 14). 

Todos os estudos que examinam as propriedades dessas formas reduzidas concor
dam com a aflrmac;ao de que se trata de elementos cliticos ou, pelo menos, de formas que 
"se encontra[m] num processo de cliticizac;ao" (Vitral1996:124). A forma que recebeu a 
maior atenc;ao na discussao lingüistica e a forma (o)ce, visto que parece se encontrar no 
estado mais avanc;ado no processo de cliticizac;ao (Vitral 1996, Rarnos 1997). De fato, 
utilizando as nossas provas de clitico, podemos constatar que ce cumpre quase todos os 
criterios. Somente com respeito ao criterio da contigüidade ao verbo a forma ce nao 
mostra um comportamento tipico de um elemento clitico, mas se comporta como uma 
palavra independente, conforme mostra o exemplo (33) (Ramos 1997:55): 

- nao pode aparecer em posic;ao isolada: 
(30) *Voce quer que eu venha contigo- Ce? disse ela. 

- nao pode ser coordenado: 
(31) *A minha mae e ce foram embora ontem 

- nao pode ser modificado: 
(32) *Mesmo ce comprou o livro. 

- pode ficar separado do verbo: 
(33) Ce sempre faz isso. 
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Com respeito ao criterio da modifica<;ao, e importante ressaltar que a modifica<;ao 
de dnao e categoricamente excluida. Conforme evidencia a gramaticalidade do exemplo 
em (34), d nao se comporta como um clitico quando o demento modificador aparece 
na posi<;ao pre-verbal: 

(34) Ce mesmo comprou o livro. 

Ern resumo, tanto as formas reduzidas do pronome voce(s) quanto as outras formas 
reduzidas dos pronomes sujeitos do PB, apresentadas na tabela 5, mostram 
comportamentos tipicos de dementos cliticos. No entanto, contrariamente aos prono
mes cliticos do frances moderno, nenhuma dessas formas dispöe de todas as proprie
dades prototipicas de dementos cliticos. Confirma-se, entao, a hip6tese de que essas 
formas estao numa fase de cliticiza<;ao que ainda nao terminou. 

Essa hip6tese e refor<;ada pdas observa<;öes que podem ser feitas em rda<;ao as 
constru<;öes de duplica<_;:ao pronominal. Esse tipo de constru<;ao pode conter tanto 
sujeitos pronominais como sujeitos nominais, conforme mostram os exemplos (35) e 
(36), respectivamente. 

(35) (a) Eu, o adoro isso. (Kato 1999:14) 
(b) Vod, 'ce nao me pega! (Cyrino et al. 2000:69) 

(36) (a) A Clarinha ela cozinha que e uma maravilha (Duarte 2000:28) 
(b) Essa competencia ela e de natureza mental (Galves 1993:398) 

Einteressante ressaltar que alguns autores tambem constatam (poucos) exemplos 
com sujeitos indefinidos ou quantificados: 

(37) (a) Eu acho que um trabalho serio ele teria que come<_;:ar por ai. 
(Duarte 2000:28) 

(b) Qualquer pessoa que vai praticar um esporte ela tem que se preparar .. 
(Duarte 2000:28) 

A existencia de constru<;Öes desse tipo poderia levar a supor que os pronomes 
sujeitos, coindexados com um sujeito nominal ou pronominal, se comportam como 
dementos cliticos cuja fun<_;:ao principal e a de servir de marcadores da concord~mcia 
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sujeito-verbo. De fato, Barme (2000:14), por exemplo, ve nessas constru~öes de dupli
ca~äo pronominalos "primeiros indicios" de que "os pronomes fracos näo säo prono
mes verdadeiros que ocupam a posi~äo do sujeito, mas, no ambito de uma cliticiza~äo 
sintatica, säo reduzidos a dementos flexionais" (vejam-se tambem Galves 1993, Duarte 
1998, Kato 1999). 

Essas conclusöes, contudo, säo, na minha opiniäo, prematuras e näo säo compro
vadas pelos fatos empiricos. Ern primeiro lugar, note-se que, na maioria dos casos 
verificados de constru~öes de duplicas:äo pronominal, e a forma plena do pronome 
sujeito que atua como pronome "lembrete" ou "resumptivo". Vimos, porem, que so
mente as formas reduzidas mosttarn (algumas) propriedades de eierneotos cliticos. As
sim, e muito dificil manter uma hip6tese segundo a qua! formas morfossintaticamente 
independentes desempenham a fun<;äo de marcadores de concordancia, ou seja, de 
afixos flexionais. A unica solu~äo seria a de postular, como faz Kato (2002:12), que OS 

pronomes sujeitos fraco e forte säo hom6fonos e que no PB "se criou um paradigma 
de pronomes fracos quase hom6fonos aos pronomes fortes, deixando os afixos de 
concordancia de actuar como pronominais". Alem disso, devemos constatar que, ao 
contrario do que observamos no frances moderno, näo existe nenhum tipo de constru
~äo de t6pico no PB, salvo uma exce~äo que vou discutir em seguida, na qua! o empre
go de um pronome resumptivo e obrigat6rio. Rarnos (1997:56) observa que, nas cons
tru~öes de t6pico com o pronome voce encontradas no seu corpus, a forma ce(s) aparece 
em 88% dos casos. Nas demais constru~öes de t6pico com sujeito pronominal, a 
freqüencia da ocorrc~ncia de um pronome resumptivo e bem mais baixa. Quando se 
incluem as constrU(,:öes de t6pico com sujeitos nominais, a probabilidade de pronomes 
resumptivos decresce de maneira drastica. Tarallo (1988:46) observa no seu estudo 
empirico somente uma freqüencia de aproximadamente 10% no uso de um pronome 
resumptivo em todos tipos de constru<;Öes. Ern resumo, enquanto no frances moderno 
coloquial a grande maioria das constru~öes de t6pico contem um pronome clitico 
correferencial com o sujeito nominal ou pronominal, as mesmas constru~öes no PB sao 
usadas na maior parte das vezes sem pronome resumptivo. 

Corno mencionei, existe uma constru~äo de t6pico no PB na qua! o uso do pronome 
resumptivo e obrigat6rio. Trata-se de constru~öes com a forma pronominal a gente, que 
tambem pode servir de pronome resumptivo, conforme mostrado em (38)(a) (Duarte 
2000:28). Observe-se, alem disso, que agente nao pode ser omitido nem em constru~öes 
de t6pico nem em constru~öes simples, como ilustram os exemplos em (38)(b) e (38)(c), 
respectivamente: 
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(38) (a) Eu e o Mdrio a gente vai casar logo 
(b) ?*Eu e o Mdrio vai casar logo 
(c) *Vai casar logo (= Nos vamos casar logo) 

Esses dados parecem atestar a gramaticalizac;:ao completa do pronome a gente. Essa 
conclusao, contudo, e pouco provavel. Com efeito, seria muito de estranhar que um pronome 
"forte" e lexicalmente ainda muito transparente tivesse sofrido o processo da gramaticalizac;:ao 
antes dos pronomes menos "fortes". E muito mais provavel que a distribuic;:ao muito especial 
de agente em comparac;:ao aos demais pronomes sujeitos no PB esteja relacionada ao fato de 
que se trata de um pronome que e usado semanticamente para a expressao da primeira 
pessoa do plural, mas que utiliza as formas verbais da terceira pessoa singular. Isso irnplica a 
expressao quase obrigat6ria do pronome para evitar ambigüidades possiveis. 

Podemos concluir que, ao contrario do que ocorreu no frances, o PB ainda nao 
desenvolveu um paradigma de pronomes sujeitos cliticos completo e independente. As 
formas pronominais que mosttarn caracteristicas de dementos cliticos sao todas for
mas reduzidas dos pronomes sujeitos ordinarios. 0 frances, por outro lado, dispöe de 
um paradigma pr6prio de pronomes sujeitos cliticos "especiais", ou seja, de cliticos que 
sao morfossintaticamente independentes dos pronomes sujeitos ordinarios. Enquanto 
as formas cliticas do PB nao dispöem de todas as propriedades tipicas de dementos 
cliticos, os cliticos do frances moderno mosttarn caracteristicas tipicas de afixos. Isso 
mostra que esses cliticos estao num estagio de gramaticalizac;:ao muito mais avanc;:ado 
do que os cliticos do PB, os quais parecem estar somente numa fase inicial. 

3.3 A forma<;äo de pronomes sujeitos expletivos 

A formac;:ao de pronomes expletivos e outro fenomeno geralmente ligado a perda 
da propriedade de sujeito nulo no frances. Lembremos que, segundo as defmic;:öes de 
linguas de sujeito nulo, o uso de tais pronomes nao deveria ser compativel com a propriedade 
de sujeito nulo. Dado que nessas linguas um sujeito geralmente s6 pode ser usado quando 
o falante quer enfatizar ou desambiguar o sujeito, o uso de um pronome semanticamente 
vazio nao corresponderia a essas regras. No entanto, ja no frances antigo, uma lingua de 
sujeito nulo, como virnos, podemos observar a ocorrencia de pronomes expletivos. 

0 primeiro aparecimento de um pronome expletivo no frances e verificado na 
Chansonde Alexis, que data dos meados do seculo XI. Trata-se de uma construc;:ao 
com um verbo meteorol6gico. Os outros exemplos, apresentados em (39) por 
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motivo de ilustrac;:ao, datam do final do seculo XII e do inicio do seculo XIII e 
comprovam o uso de um pronome expletivo em construc;:oes impessoais com um 
verbo existencial e um verbo inacusativo, respectivamente (Hilty 1959, Bakker 1995, 
Arteaga 1994): 

(39) (a) Quant li jurz passet ed il fut anuit(i)et (Aiexius 51) 
quando o dia passou e EXP foi anoitecido 

(b) Il n' ot el (Yvain 203) 

EXP nao la era ele 
(c) Il i vont Cl viel prestre (Aucassin et Nicolette 6,29) 

EXP la vao esses velhos sacerdotes 

Note-se que esses tipos de exemplos nao sao abundantes durante o inteiro peri
odo do frances medieval e que s6 a partir do periodo do frances moderno os prono
mes expletivos comec;:am a ser usados regularmente. De qualquer maneira, todos 
esses exemplos representam, sem duvida, um problema para a classificac;:ao das lin
guas de sujeito nulo e para a definic;:ao da propriedade de sujeito nulo. Ernbora nao 
exista, segundo eu saiba, uma explicac;:ao satisfat6ria para o emprego de pronomes 
expletivos no frances antigo, o que parece propiciar o aparecimento de tais tipos de 
pronomes e que o frances antigo ja estava comec;:ando a perder a sua propriedade de 
sujeito nulo. 

Se compararmos essa evoluc;:ao do frances com a do PB, devemos constatar no 
PB a falta completa de frases impessoais similares as frases (39) do frances medieval. 
Conforme mosttarn os exemplos (40), o uso de um pronome expletivo esta completa
mente excluido em construc;:oes impessoais: 

(40) (a) (*Ele/*lsso) (es)ta chovendo. 
(b) (*Ele/*lsso) tem novidade. 
(c) (*Ele/*lsso) parece que vai chover. 

(Kato 1999:5, Silva 2000:130) 

Entao, partindo do pressuposto de que o uso de pronomes expletivos forma 
um dos primeiros sinais da mudanc;:a de uma lingua de sujeito nulo para uma lingua 
sem sujeito nulo, os dados do PB nao fornecem evidencia para uma tal mudanc;:a. 
Pelo contrario, OS dados em (40) mostram claramente que 0 PB ainda e uma lingua de 
sujeito nulo: 
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Though in subjcct position BP tcnds to have a lexical pronoun when thc 
subjcct is rcfcrential, in impcrsonal construction wc have obligatorily an 
empty cxpletive, [ ... ] BP is still vcry much a null subject languagc in that 
respcct. (Kato & Tarallo 2003:124) 

Por outto lado, e interessante ressaltar que nas variedades europeias do portugues 
parece haver evidencia do uso de pronomes expletivos. Eles sao enconttados na lingua
gem coloquial do portugues e do galego nos diferentes tipos de construs:oes impesso
ais, a saber em construs:oes com verbos meteor6logicos, com verbos existenciais ou 
com verbos inacusativos, conforme mosttarn os exemplos em (41) do galego: 

(41) (a) El chovia. 
(b) 11 hai cecais outto problema. 
(c) El chegou un estudiante tarde 

(Raposo & Uriagereka 1990:514, Silva-Villar 1998:253) 

0 problema que colocam esses exemplos, que sao bastante freqüentes na lingua
gem coloquial tanto do galego como do portugues europeu (Carrilho 2001), e que sao 
enconttados em variedades do portugues que nao sao caracterizadas por um decresci
mo de ocorrencias de sujeitos nulos nem mosttarn outtos indicios da perda da propri
edade de sujeito nulo, como o enfraquecimento morfol6gico das desinencias verbais ou 
a format;:ao de pronomes cliticos sujeitos. 

Uma saida parasuperar esse problema seria propor que os pronomes em (41) nao 
sejam pronomes expletivos, mas elementos discursivos com a funt;:ao de estabelecer 
uma coerencia com o contexto anterior. Deste modo tambem poderia ser explicada a 
disttibuis:ao muito restrita desses elementos. Conforme evidenciam os exemplos em 
(42), eles sao excluidos tanto em posis:ao pos-verbal quanto em frases encaixadas e 
diferem, assim, de modo significativo da distribuis:ao de elementos expletivos ordinari
os, como no ingles ou no alemao (Silva-Villar 1998). 

(42) (a) *Chovera el hoje? 
(b) *Xa sei que el chove. 

Qualquer que seja a analise adequada desses elementos, 0 fato importante aqui e 
que o PB nao permite o uso de pronomes expletivos em nenhum contexto e que se 
distingue, assim, claramente do frances. 
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4. Conclusäo 

Vou concluir resumindo brevemente as propostas fundamentais deste artigo: na 

primeira parte, defendi a hip6tese de que, apesar de muitas criticas, as linguas podem ser 

distinguidas com respeito a fixa<;iio do padmetro do sujeito nulo. Nas linguas romani

cas, este parametro parece estar relacionado com a natureza forte ou fraca da concor

dancia na flexiio verbal. Se a concordancia e forte, como acontece no italiano ou no 

espanhol, sao possiveis sujeitos nulos tematicos. Se a concordancia e fraca, como no 

frances, nao e permitida a omissao de sujeitos tematicos. 0 portugues brasileiro, contu

do, parece estar entre os dois tipos de lingua. De um lado, permite sujeitos nulos tematicos, 

embora menos freqüentemente que as linguas de sujeito nulo prototipicas, e de outro 

lado, tem uma concordancia verbal relativamente fraca. 

Na segunda parte, tentei verificar a classifica<;ao do PB dentro do quadro desta 

hip6tese com rela<;:iio ao parametro do sujeito nulo, comparando a evolu<;:ao do PB 

com a evolu<;:ao do frances, que perdeu a sua propriedade de sujeito nulo no firn da 

Idade Media. Destaquei quatro fenomenos que supostamente acompanham esta 

perda e comparei-os com os fenomenos equivalentes no PB. Ern rela<;ao a dois 

fenomenos, a perda de efeitos V2 e o enfraquecimento da morfologia verbal, o PB 

mostra um comportamento muito similar ao frances. Ern rela<;:ao ao processo de 

forma<;:ao de pronomes sujeitos cliticos e de pronomes sujeitos expletivos, porem, 

distingue-se o PB nitidamente do frances. No que diz respeito aos pronomes sujei

tos cliticos, pode-se constatar que o PB ainda se encontra numa fase de cliticiza<;:ao 

na qual estao se formando pronomes cliticos. A maior diferen<;:a entre o frances e o 

PB encontra-se na forma<;:ao de pronomes sujeitos expletivos. Enquanto ja no fran

ces antigo podem ser observadas as primeiras ocorrencias desses pronomes, o PB 

nao permite 0 USO de tais pronomes. 0 que se verifica entiio e que 0 PB ainda 

dispöe de algumas caracteristicas tipicas de uma lingua de sujeito nulo e ainda nao 

perdeu a propriedade de permitir sujeitos nulos. Assim, o PB e as linguas prototipicas 

de sujeito nulo nao diferem qualitativamente, mas apenas quantitativamente em re

la<;ao as propriedades de sujeito nulo. 
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