
XXXIV ENAPL 2018 

87

JOANA TEIXEIRA 

Sujeitos nulos em inglês L2  

O parâmetro do sujeito nulo (PSN) é um dos parâmetros da Gramática Universal que mais tem sido investigado em aquisição 

de língua segunda (L2). Os estudos que se debruçam sobre pares de línguas em que a língua materna (L1) é uma língua de sujeito 

obrigatório (LSO) como o inglês e a L2 uma língua de sujeito nulo (LSN) como o português europeu (PE) têm mostrado que os 

aprendentes de L2 adquirem sujeitos nulos relativamente cedo (e.g., Al-Kasey & Pérez-Leroux, 1998; Rothman & Iverson, 2007), mas 

exibem dificuldades quanto às condições discursivas que regulam a distribuição de sujeitos pronominais realizados, mesmo no nível 

quase nativo (e.g., Belletti, Bennati, & Sorace, 2007). Estes resultados estão em linha com a Hipótese de Interface (HI) (Sorace, 

2011; Sorace & Filiaci, 2006), segundo a qual as propriedades que são estritamente sintáticas são completamente adquiríveis numa 

L2, ao passo que as que envolvem a interface entre sintaxe e discurso são um locus de opcionalidade permanente. Enquanto, em LSO 

L1 - LSN L2, a sintaxe dos sujeitos é adquirida com facilidade, em LSN L1 - LSO L2, é uma fonte de problemas. Os poucos estudos 

que se têm debruçado sobre a aquisição deste tipo de combinações de línguas mostram que falantes de LSN admitem sujeitos nulos 

em LSO como o inglês, pelo menos, até um nível avançado (Judy, 2011; Judy & Rothman, 2010; Prentza & Tsimpli, 2013). Dado que, 

até hoje, nenhum estudo investigou o comportamento de falantes quase nativos a este respeito, não é claro se, ao contrário do que 

a HI prediria, a sintaxe dos sujeitos é um locus de divergência permanente em LSN L1 - LSO L2.  

Com vista a responder a esta questão, o presente estudo investiga se os falantes nativos de PE permitem sujeitos nulos nos 

estádios avançado e quase nativo de aquisição de inglês como L2. Participaram neste estudo 28 falantes de PE L1-inglês L2 (11 quase 

nativos e 17 avançados) e dois grupos de controlo: um com 26 falantes monolingues de inglês e outro com 26 falantes de inglês L2 

(11 quase nativos e 15 avançados) que tinham como L1 o francês (uma LSO). O nível de proficiência dos falantes de L2 foi avaliado 

através do mesmo tipo de procedimento usado por Sorace e Filiaci (2006).Todos os participantes foram submetidos a duas tarefas: 

uma tarefa drag and drop (cf. (1)) e uma tarefa de juízos de aceitabilidade rápidos (cf. (2)). Estas tarefas cruzaram as seguintes 

variáveis: (i) tipo de sujeito pronominal nulo – sujeito referencial animado vs. sujeito referencial não animado vs. sujeito expletivo – 

e (ii) tipo de oração – matriz vs. encaixada (ver tabela 1).  

Os resultados revelam que tanto os falantes avançados e quase nativos de francês L1- inglês L2 como os falantes quase nativos 

de PE L1- inglês L2 têm um comportamento convergente com o do grupo monolingue, rejeitando sujeitos nulos em todas as condições 

e tarefas. Já os falantes avançados de PE L1- inglês L2 rejeitam sujeitos nulos na tarefa em que têm tempo para aceder ao seu 

conhecimento explícito – a tarefa drag and drop –, mas não na tarefa de juízos de aceitabilidade rápidos, em que, por estarem sob 

pressão de tempo, têm de recorrer essencialmente ao seu conhecimento implícito. Nesta tarefa, aceitam significativamente mais 

sujeitos nulos expletivos e não animados do que sujeitos nulos animados. Em conjunto, estes resultados indicam que a sintaxe dos 

sujeitos pode exibir grandes atrasos de desenvolvimento dependendo da combinação L1-L2, mas é completamente adquirível em 

todos os pares de línguas. Estes resultados apoiam, assim, as predições da HI sobre o estado final da aquisição da sintaxe em L2.  

Os resultados obtidos levantam a seguinte questão: porque é que a sintaxe dos sujeitos é tão difícil de adquirir em LSN L1 - LSO L2? 

Numa tentativa de responderem a esta questão, Judy e Rothman (2010) e Judy (2011) propõem que, em LSN L1 - LSO L2, a L1 é o 

superset da L2 e que, por isso, uma interlíngua que fixe o PSN no valor da L1 consegue acomodar o input da L2. Segundo eles, é a 

ausência de falhas no processamento do input que torna difícil a refixação do PSN para o valor da língua alvo. Neste trabalho, 

defendemos (contra Judy e Rothman e em linha com Hyams (1986)) que LSN e LSO não estão numa relação superset-subset e que 

a presença de sujeitos expletivos realizados no input deveria ser capaz de despoletar a refixação do PSN. Propomos que os aprendentes 
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de PE L1 - inglês L2 exibem atrasos na refixação deste parâmetro, apesar de serem expostos a expletivos realizados desde o início do 

processo de aquisição, porque, pelo menos em alguns casos, analisam a sequência sujeito expletivo+verbo como uma forma verbal 

sem sujeito realizado (e.g., numa frase como “it’s cold”, “it’s” pode ser analisado como um verbo correspondente a “está” e, portanto, 

equivalente a “is”).  

No sentido de determinarmos se os falantes PE L1 - inglês L2 tratam “it’s” como equivalente a “is”, administrámos uma tarefa 

de juízos de aceitabilidade rápidos a 21 falantes PE L1 - inglês L2 (10 no nível avançado e 11 no nível intermédio). Esta tarefa testava 

a aceitabilidade de “it’s” em frases com a ordem sujeito + “it’s” + adjetivos e a aceitabilidade de sujeitos expletivos nulos (ver tabela 

2). Os seus resultados mostram que os grupos de falantes de PE testados não rejeitam o uso de “it’s” como uma forma verbal e que, 

dentro de cada grupo, todos os falantes que admitem expletivos nulos também permitem o uso de “it’s” como uma forma verbal e 

vice-versa. Há apenas um participante que aceita expletivos nulos e rejeita o uso de “it’s” como equivalente a “is”. Esta experiência 

exploratória sugere, assim, que a nossa proposta pode estar no caminho certo. 
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