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Resumo

Diversos estudos de diferentes áreas da linguística vêm mostrando, nos últimos anos,

inúmeras evoluções na investigação da variação e mudança sintática. Neste artigo,

discute-se a utilização do sujeito por alunos da escola, pretendendo responder a tais

questionamentos sobre o uso do sujeito: como os alunos fazem uso desse recurso

linguístico? Quais os tipos de sujeito mais utilizados por tais alunos? Eles fazem uso do

sujeito de forma preconizada pela norma padrão? Tal uso do sujeito pode estar

relacionado com a forma como é ensinado na escola? Este artigo faz uma análise

quantitativa e qualitativa sobre o tal uso do sujeito nas suas formas (simples, composto,

desinencial, indeterminado) nas produções escritas de 42 alunos do 6º ao 9º ano do

ensino fundamental da cidade Maceió (Alagoas). Tem o objetivo de analisar a forma

com que o sujeito é usado, se de acordo com a norma padrão ou não e, ainda, se há uma

evolução evidente dos textos de 6º aos de 9º ano no que tange ao uso de sujeito

gramatical. Os resultados obtidos apontam uma gradativa evolução no emprego de tipos

de sujeito, como por exemplo, os sujeitos nulos que foram pouco vistos nas produções

escritas dos alunos de 6º ano. Houve uma evolução na forma de escrever dos alunos c

no que respeita ao seu vocabulário e seu conhecimento em relação a escrita. O que

mostra uma quebra do padrão de única e mais simples forma de usar o sujeito na escrita

que seria o sujeito simples. Por fim, este trabalho argumenta e põe em questão a forma

como os alunos fazem tal uso das formas de sujeito, tomando por base o que foi visto

nos textos analisados e em trabalhos que abordaram o mesmo tema (Averbug, 1998;

Magalhães, 2000).

1 Estapesquisa faz parte do projeto de pesquisa “Aquisição e Aprendizagemde Gramtica”, coordenado
pelaprofessora TelmaMagalhães. Os autores estão desenvolvendo apesquisa como parte dos
trabalhos de pesquisadoGrupo PRELIN, da Faculdade de Letras/UFAL.
2Orientadora.
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Introdução

Diversos estudos de diferentes áreas da linguística vêm mostrando, nos últimos anos,

inúmeras evoluções na investigação da variação e mudança sintática (Averbug, 2000),

(Corrêa, 1991), (Cyrino, 1997). Segundo Averbug (2000) o português brasileiro (PB),

diferentemente do português europeu (PE), passa por uma fase especial de adaptação de

mudanças, que atingem particularmente a representação do sujeito, todas as pesquisas

são unânimes em apontar no PB uma tendência ao preenchimento do sujeito pronominal

(cf: exemplo 01) que foi também o fenômeno mais visto nos textos analisados.

(01) a. Eu tenho uma amiga que se chama Millena. (C.B.A. 6º ano)

b. Sarah decidiu pedir ao compasso para sair do jogo. (C.H.B.S. 7º ano)

c. Minha irmã mais velha estava tirando um cochilo. (A.G.S.S. 8º ano)

d. Eu fiquei encostada na barreira. (A.V.M.H. 9º ano)

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a variação das formas do sujeito (composto,

desinencial, indeterminado e simples) usadas por alunos do ensino fundamental do 6º ao

9º ano, em 42 textos coletados na cidade de Maceió, procurando responder a

questionamentos como: de que maneira os alunos fazem uso desse recurso linguístico?

Quais os tipos de sujeito mais utilizados por tais alunos? Eles fazem uso do sujeito de

acordo com a norma padrão.

A teor ia gerativa

Esta pesquisa foi realizada tendo como pressuposto teórico a Teoria Gerativa criada na

década de 1960 nos estados unidos por Noam Chomsky.

Segundo Chomsky (1986[1994]), a gramática gerativa de uma língua em particular é

uma teoria que diz respeito a aspectos da forma e do significado da “Faculdade da

Linguagem” que deve ser entendida como um componente particular da mente humana.

A faculdade da linguagem é composta por princípios que



são leis gerais validas para todas as línguas naturais; e por
parâmetros que são propriedades que uma língua pode ou
não exibir e que são responsáveis pela diferença entre as
línguas. Uma sentença que viola um princípio não é
tolerada em nenhuma língua natural provavelmente porque
tem a ver com a forma como o cérebro/ a mente da espécie
funciona; uma sentença que não atende a uma propriedade
paramétrica pode ser gramatical em uma língua e
agramatical em outra. (MIOTO et al., 2007, p. 24)

Constituindo-se dos princípios e parâmetros se encontra a Gramática Universal (GU),

que é a fase inicial de um falante que está ainda adquirindo a língua. Através da fixação

de parâmetros é que o falante vai definindo a gramática da língua a que ele está

exposto.. A Teoria da Gramática Universal, defende que há um conjunto de regras e que

através dessas regras a criança que está em processo de aquisição da linguagem

conseguirá desenvolvê-la.

Uso do sujeito:

Segundo Magalhães (2006), Em posição de sujeito, o pronome ele é preferencialmente

usado, em PB, sem que haja um valor particular para tal uso. Já em PE, o pronome ele

só é usado em contextos em que as concordâncias de 1ª e 3ª pessoas podem confundidas

(1a), ou então, como contrastivo (1b) nas relativas, o uso do pronome ele como lembrete

é perfeitamente gramatical em PB; em PE só é admitida uma categoria vazia em tal

contexto (1 c, d) respectivamente.

(1) a. (Eu/ ele) estava a brincar na rua.

b. ELE comeu o bolo.

c. Eu tinha uma empregada que ela respondia ao telefone e dizia...

d. Eu tinha uma empregada que respondia....

(ex. de Galves, 1988:33)

Ainda segundo Magalhões (2006): o pronome ele pode aparecer duplicando o sintagma

nominal sujeito em PB (2a, b). Tal uso não se verifica em PE.

(2) a. Essa competência ela é de natureza mental. (idem)

b. Ana Maria ela foi no supermercado para fazer compras. (ex.: de Magalhães,



2000:83)

O pronome ele pode ainda ser usado normalmente em posição de objeto em PB. Em PE

só é possível usar o clítico o/a (3 a, b):

(3) a. Levei ele ontem.

b. Levei-o ontem.

Galves (1986 [2001]) aponta ainda que a mesma regularidade observada no uso de ele

na posição de sujeito é verificada no uso desse pronome na posição de objeto: pode ser

usado sozinho (3a), retomando um SN tópico explícito (4a), ou, ainda, aparecer numa

estrutura relativa com valor de pronome lembrete (4b).

(4) a. Esse rapaz, encontrei ele no trem.

b. Esse rapaz aí que encontrei ele...

(ex. de Galves, 2001:45).

Galves (1983/1988 [2001]) mostra ainda que o se é outro pronome que apresenta uma

diferença interessante quanto ao seu uso em PB e PE. Enquanto ele tende a desaparecer

em todos os seus usos em orações com tempo no PB5, no infinitivo seu uso começa a se

expandir para expressar indeterminação.

Metodologia:

O corpus desta pesquisa é composto por 42 textos escritos por alunos do 6º ao 9º ano do

ensino fundamental 2 de Maceió (Alagoas), sendo analisados em tais textos o uso do

sujeito. Após a coleta dos textos, passou-se então a análise de cada frase que contivesse

o fenômeno investigado, fazendo assim uma tabela para catalogar o exemplo, o aluno

que o escreveu, onde se localiza no texto e por fim qual o tipo de sujeito que se encontra

naquele exemplo (cf. exemplo 02).

(02). Exemplo da parte de uma tabela de análise de um texto do 6º ano.

EXEMPLOS ALUNO (A) LOCAL TIPOS DE SUJEITO



Quando cv dessemos para o subsolo

tinha havia dois homens.

C.B.A. Linha 09-

10

Sujeito

desinencial/sujeito

nulo

...para não cv vermos a “surpresa” que

tinha em na mesa.

C.B.A. Linha 08-

09

Sujeito

desinencial/sujeito

nulo

Ela tapou nossos olhos... C.B.A. Linha 08 Sujeito simples

AMillena ficou com medo do ladrão da

moto vermelha.

C.B.A. Linha 06-

07

Sujeito simples

Foi muito legal nós brincamos muito. C.B.A. Linha 05 Sujeito simples

No aniversário dela cv fomos para onde

ela mora.

cv= categoria vazia

C.B.A. Linha 03-

04

Sujeito

desinencial/SUJEITO

nulo

Eu tenho uma amiga que se chama

Millena.

C.B.A. Linha 03 Sujeito simples

Em seguida, foi contabilizada a quantidade de casos ocorrentes para cada um dos quatro

tipos de sujeito, e feita a porcentagem desses resultados. Posteriormente, foi calculada a

média desse uso para determinar qual o tipo de sujeito mais usado em cada ano e qual

deles foi mais visto na análise de todos os textos de todas os anos.

Análise do corpus:

Após análise dos dados foram registrados nos 8 textos do 6º ano: 172 casos do sujeito,

dentre os quais 106 casos foram de sujeito simples (62%), 53 casos de sujeito

desinencial (31%), 9 casos de sujeito composto (5%) e por fim 4 casos de sujeito

indeterminado (2%). Na análise dos 16 textos do 7º ano, foram computados 387 casos

de sujeito também em maior número as ocorrências do sujeito simples com 192 casos

registrados (49%), seguido pelo sujeito desinencial com 161 casos computados (42%),

após o sujeito composto com 18 casos (5%) e o sujeito indeterminado com 16 casos

(4%). Na análise dos 10 textos do 8º ano foram registrados 239 casos do sujeito,

também uma maior ocorrência do caso de sujeito simples com 120 casos computados

(50%), seguido pelo caso de sujeito desinencial com 96 casos (40%), o sujeito composto



com 16 casos (7%) e o sujeito indeterminado com 7 casos (3%). E por fim nos 8 textos

analisados dos alunos do 9º ano tivemos 210 casos de ocorrência do sujeito porém com

um diferencial que foi a ocorrência de mais casos do sujeito desinencial que do simples

diferentemente dos textos dos outros anos avaliados, com 92 casos de sujeito simples

(44%), 105 casos de sujeito desinencial (50%), 7 casos de sujeito composto (3%) e 6

casos de sujeito indeterminado (3%).

Assim foi percebido que os casos de preenchimento de sujeito (sujeito simples) são ao

mais usados desde os primeiros anos do ensino fundamental e tal uso não diminui de

forma significativa ao longo dos outros anos, porém o sujeito desinencial também se faz

presente quase tanto como o sujeito simples sendo o segundo tipo de sujeito mais usado

e tendo uma drástica diferença entre os menos usados sujeito composto e

indeterminado.

Ao fazerem uso desse recurso linguístico, os alunos, criam em sua maioria frases

simples com o preenchimento do sujeito, optando assim pelo caminho mais fácil na

hora de criar um texto ou mesmo apenas uma frase (cf. exemplo 03). Quanto ao uso do

sujeito desinencial, os alunos utilizam geralmente ao escrever uma frase com dois

sujeitos no qual o primeiro é preenchido e o segundo ao invés de usar a repetição de tal

fenômeno, faz uso do sujeito desinencial (cf. exemplo 04).

03. a.Minha tia veio avisar que tinha um lugar bom para brincar. (M.R.B.F. 6º ano)

b. Os mais velhos assistiam o jornal. (A.V.M.H. 9ºano)

04. a. Meu tio pulou e... (Sujeito simples) ... cv pegou ele (sujeito desinencial).

(M.R.B.F. 6º ano)

b. Duas cabras se aperriaram... ( Sujeito simples) ... e cv começaram a correr atrás

da nós (Sujeito desinencial). (B.M.C. 8º ano).

Ao longo dos textos há também alguns erros cometidos pelos alunos ao usarem o sujeito

nas frases tanto erros de concordância quanto erros na escrita de algumas palavras como

por exemplo, ao esquecer alguma letra ou trocar uma letra por outra na palavra (cf.

exemplo 05). Alguns alunos fazem uso também da linguagem coloquial usada por eles

em seu cotidiano não condizente com a variedade padrão. (cf. exemplo 06).

05. a. Escolhemo “clue” um jogo de mistério. (C.H.B.S. 7º ano).

b. Fomo (jogar) “jogo do compasso”. (C.H.B.S. 7º ano)



c. Sexta- feira depois do xopé, eu, Matheuzinho e o Neneu pegou o ônibus do “Zé”.

(M.W.S. 8º ano)

06. a. Pense num busão pra anda que só a perte. (M.W.S. 8º ano)

b. Estava no busão nós o cobrador e o moto. (M.W.S. 8º ano)

Portanto, ao analisar os textos, contata-se que de uma maneira geral os alunos fazem um

uso bastante similar dos tipos de sujeito,/. Apesar da diferença entre os anos que se

encontram na escola, não há uma grande evolução de um nível para o outro, sendo o

sujeito simples (preenchido) o mais usado, seguido pelo tipo de sujeito desinencial, o

sujeito composto e, finalmente, o sujeito indeterminado. Encontra-se uma pequena

diferença nos textos do 9º ano onde foi mais encontrado não o sujeito simples como em

todos os outros, mas o sujeito desinencial, apesar da pouca diferença entre a quantidade

de casos dos dois.

Considerações finais:

Nesta pesquisa, foi visto que os alunos sejam de 6º ,7º e 8º ano optam pelo uso do

sujeito simples, preenchendo o sujeito e assim tornando mais fácil a escrita de um texto,

ou mesmo de uma frase, optam também pelo sujeito desinencial que com pouca

diferença para o sujeito simples é também muito usado, especialmente pelos alunos do

9º ano que usam mais o sujeito desinencial que o sujeito simples.

Ao fazer a avaliação dos textos percebe-se que os alunos não enfrentam tantas

dificuldades em usar o sujeito de acordo com a norma padrão, apenas em alguns casos

eles tem problemas com a concordância, apesar da maioria de seus erros serem de

ortografia, nota-se através de tudo que foi dito anteriormente que não há uma evolução

tão notável dos primeiros para os últimos anos do ensino fundamental 2.
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