
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILCE  DE SOUZA ALMEIDA 
 
 
 
 

QUEM TE VIU QUEM LHE VÊ: 

A EXPRESSÃO DO OBJETO ACUSATIVO DE REFERÊNCIA  

À SEGUNDA PESSOA NA FALA DE SALVADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2009 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 
Rua Barão de Geremoabo, nº 147 - CEP: 40170-290 - Campus Universitário Ondina Salvador-BA 

Tel.: (71) 263 - 6256 – Site: http://www.ppgll.ufba.br - E-mail: pgletba@ufba.br 

 
 
 
 
 



 

 GILCE DE SOUZA ALMEIDA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEM TE VIU QUEM LHE VÊ: 

A EXPRESSÃO DO OBJETO ACUSATIVO DE REFERÊNCIA  

À SEGUNDA PESSOA NA FALA DE SALVADOR 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia 
como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em 
Linguística. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Jacyra Andrade Mota  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Reitor Macedo Costa – UFBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
              Almeida, Gilce de Souza. 
                    Quem te viu quem lhe vê: a expressão do objeto acusativo de referência à segunda 
              pessoa na fala de Salvador / Gilce de Souza Almeida. - 2009. 
                    193 f.: il. 
  
                    Inclui anexos.           

                            Orientadora: Profª Drª Jacyra Andrade Mota. 
                    Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Letras, Salvador, 
              2009. 
 
 
                    1. Língua portuguesa - Brasil - Pronomes.  2. Mudanças linguísticas.  3. Língua                 
               portuguesa - Sintaxe.  4. Sociolinguística - Salvador(BA).  I. Mota, Jacyra Andrade. 
               II. Universidade Federal da Bahia. Instituto de Letras.  III.Título.                                            
                           

                                                                                                        CDD - 469.5 
                                                                                                        CDU - 81’367.626=134.3 

                                                                                                                                  
 



 

GILCE DE SOUZA ALMEIDA 

 

 

 

 

QUEM TE VIU QUEM LHE VÊ :  

A EXPRESSÃO DO OBJETO ACUSATIVO DE REFERÊNCIA  

À SEGUNDA PESSOA NA FALA DE SALVADOR 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras e Linguística do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos 

para obtenção do grau de Mestre em Linguística. 

 

 

 

   BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 Professora Doutora Jacyra Andrade Mota – UFBA (Orientadora) 

              
 
__________________________________________________________________________ 

           Professora Doutora Josane Moreira de Oliveira – UEFS  

 
 
__________________________________________________________________________ 

          Professora Doutora Suzana Alice Marcelino Cardoso – UFBA  

 
 

 

 
Salvador, 08 de junho de 2009 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Rol, meu filho, o grande amor da minha vida, dedico 

esta dissertação.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, meu alento profundo, que me cercou de cuidados e me amparou nos 

momentos mais difíceis dessa jornada. Sem a Sua luz nada disso teria sido possível.  

À minha mãe, pelos ensinamentos de toda uma vida e pelo apoio incondicional. Ela 

me ensinou a amar os livros desde pequena e, mais tarde, me disse que, na vida, é preciso fé e 

paciência. Estava cheia de razão.  

A meu pai (in memoriam), que, em seu pouco domínio das letras, me ensinou as 

primeiras lições de casa e me disse, um dia, que aprender era o grande encanto da vida. Estava 

ele também cheio de razão. 

À minha orientadora, Professora Jacyra Mota, por quem destaco meu imenso carinho. 

Agradeço-lhe pela orientação segura e criteriosa, tão importante para a execução desta tarefa, 

bem como pelo estímulo constante e paciência com as minhas dúvidas e limitações.  

A Sílvia, minha irmã querida, sem cujas palavras de incentivo e conforto eu não teria 

suportado os percalços que se me apresentaram nesses dois anos. 

À minha cunhada Aldenir, pelo carinho e atenção sempre.  

Aos meus irmãos e sobrinhos, que entenderam a minha ausência em muitos momentos 

e me mostraram que não é preciso estar perto para estar junto. 

À amiga Elisângela Mendes, minha interlocutora durante toda a execução deste 

trabalho. Juntas enveredamos pelo fascinante campo da pesquisa sobre o sistema pronominal 

brasileiro, compartilhando dúvidas e descobertas. Sou-lhe grata pelo carinho e amizade a mim 

dedicados e pelos momentos de descontração na UFBA e mais tarde ao telefone, porque já 

não podíamos nos ver com frequência. Seu sorriso foi fundamental para tornar a caminhada 

mais leve.  

À amiga Viviane de Deus, companheira de voo e de quarto em nossas viagens, eternos 

agradecimentos por ter estado comigo em momentos tão difíceis e pelas discussões, 

estendidas até a madrugada, não apenas sobre o sistema pronominal mas também sobre a 

vida. Agradeço-lhe também pela sugestão de parte do título desta dissertação. 

À amiga Telma Assis, também inesquecível nessa trajetória e de quem terei sempre 

boas lembranças, especialmente pela tranquilidade e voz suave. Obrigada pela companhia 

durante as aulas e pelos nossos encontros semanais na eterna luta contra a balança.  

A Laurindo Pitra, por ter tornado possível a minha vinda para Salvador e também por 

ter feito com imenso cuidado o meu abstract.  



 

A Ionaia, amiga de longa data, que, antes de eu iniciar esta tarefa, me fez crer que 

seria possível. 

A Silvana Farias Araújo, que muito me ajudou na época da seleção, corrigindo 

cuidadosamente meu anteprojeto e emprestando-me livros. 

A Adélia, que cuida do meu filho com tanto carinho e, às vezes, de mim. 

Meus agradecimentos também à Professora Josane Moreira, pela contribuição valiosa 

muito antes de eu ingressar no Mestrado, inclusive indicando-me a orientadora, e pelos 

esclarecimentos on line. 

A Daday Sales, pelo incentivo e confiança em minha capacidade. Sou-lhe grata pelas 

palavras animadoras e a solicitude sincera.  

A Vivian Antonino, Luanda Figueiredo e Abel Carneiro, por terem me ajudado a 

localizar alguns informantes. 

Aos meus alunos e aos colegas da Escola Estadual Rotary e do Centro Integrado de 

Educação Assis Chateaubriand, que acompanharam essa trajetória – alguns apenas no início e 

outros em toda ela – e sempre torceram por mim. 

A todos os informantes, que, com boa vontade, abriram suas casas para mim e me 

contaram suas vidas. Eles me fizeram compreender a importância deste trabalho para além da 

Linguística.  

Finalmente, de todo o coração, agradeço ao meu pequeno Rol, meu filho, meu 

companheiro para sempre, que um dia me surpreendeu ao perguntar: “Mamãe, eu te alegro?” 

Sim! Sim! Sim! Sem os seus sorrisos, sem os seus abraços e sem o amor incondicional que 

por ele sinto, eu não seria a pessoa que sou hoje. Obrigada, filho, por tornar suave essa 

jornada. 

Há muitos ainda a quem agradecer, mas esta lista se faria longa demais. A estes todo o 

meu apreço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Papos 
 
– Me disseram... 
– Disseram-me. 
– Hein? 
– O correto é "disseram-me". Não "me disseram". 
– Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"? 
– O quê? 
– Digo-te que você... 
– O "te" e o "você" não combinam. 
– Lhe digo? 
– Também não. O que você ia me dizer? 
– Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que 
eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua 
cara. Como é que se diz? 
– Partir-te a cara. 
– Pois é. Parti-la hei de, se você não parar de me corrigir. 
Ou corrigir-me. 
– É para o seu bem. 
– Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo 
como bem entender. Mais uma correção e eu... 
– O quê? 
– O mato. 
– Que mato? 
– Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu 
bem? 
– Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo é 
elitismo! 
– Se você prefere falar errado... 
– Falo como todo mundo fala. O importante é me 
entenderem. Ou entenderem-me? 
– No caso... não sei. 
– Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 
– Esquece. 
– Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o 
certo é "esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. 
Ensines-lo-me, vamos. 
– Depende. 
– Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o 
soubesses, mas não sabes-o. 
– Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. 
– Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas 
dás. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. 
– Por quê? 
– Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 
 

(Luís Fernando Veríssimo, 2001, p. 65-66) 



 

RESUMO 

 

 

Em Salvador, alternam-se, pelo menos, quatro formas para representar o objeto direto de 
segunda pessoa: i) o uso de te; ii) o uso de lhe; iii) o uso de você e iv) a estratégia com o 
objeto nulo. Neste trabalho, com base no aporte teórico-metodológico da Sociolinguística 
Variacionista, investigam-se os fatores linguísticos, pragmático-discursivos e sociais que 
presidem a escolha do falante por uma das formas disponíveis. Para tanto, tomaram-se como 
corpus amostras de falas de 36 pessoas, distribuídas pelos dois sexos, em três faixas etárias: 
faixa 1 (25 a 35  anos), faixa 2 (45 a 55 anos), faixa 3 (65 a 75 anos), considerando-se os 
níveis de escolaridade: ensino fundamental e ensino superior. Os dados analisados apontaram 
para um uso bastante equilibrado das variantes te e lhe no tratamento do interlocutor, 
evidenciando que, na capital baiana, o clítico lhe, contrário ao que prescreve a tradição 
gramatical, alterna-se entre o dativo e o acusativo. Dentre os resultados obtidos na análise 
quantitativa, realizada com o suporte do pacote de programas estatísticos VARBRUL, a faixa 
etária mostrou-se um fator importante para explicar a variação te e lhe, apontando para o fato 
de que há em Salvador uma mudança em curso em direção à forma te. Na análise da variável 
sexo, pôde-se verificar que a mudança em questão é liderada pelas mulheres. A análise dos 
dados também revelou que, em contextos de maior monitoramento da fala, a preferência do 
falante é pela forma lhe, enquanto o clítico te, que traduz mais informalidade, é preferido em 
contextos menos monitorados. A variável escolaridade não se mostrou relevante para 
nenhuma das variantes, evidenciando que não há, na comunidade de fala, estigmatização das 
formas.  
 
 
Palavras-chave: Sistema pronominal. Mudança linguística. Português brasileiro. Segunda 
pessoa. Clítico acusativo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ABSTRACT 

 

 

In Salvador there are at least four ways to represent the direct object of the second person: i) 
the use of te; ii) the use of lhe iii) the use of  você and iv) the strategy with a null object. In 
this work, basing on the Variacionist Sociolinguistic theoretical-methodological model, it 
looks investigate the conditioning of linguistic, pragmatic-discursive and social factors on the 
option of the speaker by an available form. For that, the corpus used in the study consists of a 
sample of 36 informers, distributed by the two sexes in three age groups: first age group (25-
35 years), second age group (45-55 years), third age group (65-75 years), considering their 
level of formal education: elementary education and superior education. The analysis of the 
data showed an equilibrated number of the forms te and lhe in the application of the speaker, 
evidencing that in the capital of Bahia the clitic lhe, contrary to the prescribed by the 
grammatical tradition, alternates between the dative and accusative forms. Of the results 
obtained in the quantitative analyses, realized with the support of the package of the statistical 
program VARBRUL, the age group was an important factor to explain the variation te and 
lhe, pointing to the fact that in Salvador exists a change in progress towards the form te. In the 
analyze for the sex variable it is possible to verify the change in focus as being leaded by the 
women. The analysis of the data also revealed that in contexts of bigger monitoring of the 
speaking, the preference of the speaker is to use the lhe form, while the clitic te, that translates 
more informalities, is less preferable in monitoring contexts. The variable related to the 
education level was not relevant to both variants, concluding that there is no stigmatization of 
the forms in this speech community. 
 
 
Keywords: Pronominal system. Linguistic change. Brazilian portuguese. Second person. 
Accusative clitic.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A análise do sistema pronominal do português brasileiro (PB) tem despertado, nos 

últimos anos, interesse de muitos linguistas, que, empenhados na tarefa de descrever a 

expressiva diversidade linguística do Brasil, assinalam o intenso processo de reformulação 

por que vem passando o quadro dos pronomes nessa variedade do português. A inserção, 

primeiramente, de você e, posteriormente, de a gente no quadro de pronomes pessoais tem 

sido apontada como responsável por essa remodelagem e por uma série de alterações 

morfossintáticas no PB.  

As pesquisas sobre esse assunto têm evidenciado dados reveladores, especialmente no 

que respeita aos clíticos. Não obstante a maior parte desses estudos pouco se ocupe das 

formas de primeira e segunda pessoas, eles sugerem que a reorganização do quadro dos 

pronomes atinge, em maior ou menor grau, todas as formas pronominais. Apontam, contudo, 

que é no paradigma de terceira pessoa que os processos de mudança estão mais avançados, 

destacando o desuso das formas acusativas (o, a, os, as) e das formas dativas (lhe, lhes), com 

a consequente especialização de outros itens linguísticos nessas funções ou desses mesmos 

itens, no caso do pronome lhe, em outras funções. Convém assinalar que, apesar de se 

empregar o termo ‘desuso’ em relação ao clítico lhe, esclarece-se que é um ‘desuso seletivo’ – 

como enfatizado por Ramos (1999) –, posto que se dê apenas em sua função prototípica.  

Esta dissertação volta-se para o uso dos pronomes de tratamento na forma oblíqua e 

seu objeto de estudo é assim enunciado: a expressão do objeto direto de referência à segunda 

pessoa na variedade do português falada em Salvador. Nesta capital, alternam-se, no uso 

corrente, pelo menos, cinco formas para representar o objeto direto (OD) de segunda pessoa: 

os clíticos te e lhe, a forma você, o pronome de tratamento senhor/senhora e o uso do objeto 

nulo. Neste trabalho, dá-se particular ênfase ao uso ‘inovador’1 de lhe como OD.  

 Na gramática tradicional (GT), o clítico lhe é apresentado sob o rótulo de pronome 

oblíquo de terceira pessoa, que serve para representar o objeto indireto OI – correspondente 

ao dativo latino. As pesquisas sobre a expressão do dativo anafórico no PB assinalam a 

substituição de lhe nessa função por outras estratégias (pronome lexical, sintagma nominal e 

objeto nulo), em contextos de fala e escrita espontâneas. E mesmo na fala culta seu emprego é 

______________ 
1 O termo ‘inovador’ está sendo usado para indicar que se trata de um uso não previsto pela descrição 

tradicional. 
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minoritário. Isso não significa que o clítico esteja em processo de desaparecimento, como 

chegou a ser sugerido em alguns estudos, visto que continua sendo usado como forma 

interlocutória, em alternância com te, você, senhor/senhora com função de OI e de OD (cf. 

(01) e (02) respectivamente) e como objeto direto anafórico de terceira pessoa (cf. (03)): 

 

(01) Se você quiser, posso lhe contar toda a minha história.  

 

(02) A senhora será atendida em instantes. Estou lhe encaminhando para o setor 

responsável. 

 

(03) O falante opta por uma forma que não lhe comprometa. 

 

O que se pretende dizer neste trabalho é que o pronome lhe mantém-se vigoroso no 

PB, mas experimenta uma perda de seu traço de caso [+ dativo], estendendo seu uso para o 

domínio do caso acusativo – o objeto direto em português. Dessa forma, não raro, ouvem-se 

frases como (02), dita por uma operadora de telemarketing do Rio de Janeiro, e (03), proferida 

por uma professora universitária da Bahia.  Embora o fenômeno esteja presente em todo o 

Brasil (NASCENTES, 1953 [1922]), é em estados do Nordeste que ele se evidencia de 

maneira mais acentuada (RAMOS, 1999 e OLIVEIRA, 2004). É necessário ressaltar que essa 

informação é válida para o uso de lhe como forma interlocutória, como em (02). Em casos 

como (03), sublinha-se já agora, o português em todas as suas variedades experimenta a 

inovação. 

As pesquisas sobre o sistema pronominal do português têm demonstrado que os 

fenômenos que se inserem na chamada remodelagem do quadro de pronomes, nomeadamente 

este que ora se apresenta, o uso de ele/ela para representar o objeto direto, a perda dos clíticos 

anafóricos de terceira pessoa, o uso das formas você e a gente em posição prototipicamente 

assumida por um pronome clítico, incluem-se numa tendência à eliminação dos resíduos de 

marcas casuais que, ao longo do tempo, tem atingido todo o sistema pronominal.  

Diante do exposto, traça-se como objetivo principal desta dissertação descrever o uso 

das formas de segunda pessoa para pronominalizar o OD em Salvador, ao qual se juntam 

outros mais específicos, quais sejam: a) identificar a influência de fatores linguísticos e 

extralinguísticos na expressão da variável; b) observar a variação no tempo aparente; c) 

verificar se há, na comunidade em questão, um caso de variação estável ou uma mudança em 

curso e, se confirmada esta última, investigar a direção da mudança.  
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Com vistas a se alcançarem os objetivos traçados, o presente trabalho parte das 

seguintes hipóteses gerais:  

 

a) a forma objetiva lhe teria, no cômputo geral, maior produtividade, entre os 

falantes soteropolitanos, do que as demais variantes; 

 

b) a escolha do falante por uma das formas alternantes seria motivada por fatores 

linguísticos, pragmático-discursivos e sociais; 

 

c) estaria havendo em Salvador uma “revitalização” da forma te empreendida pelos 

grupos mais jovens; 

 

d) ao contrário de outras variedades do PB, em que se faz a distinção entre o uso de 

te, para relações mais solidárias, e de lhe, para as situações não-solidárias, em 

Salvador os falantes usariam, indistintamente, o pronome lhe como clítico de 

você e senhor/senhora. 

 

À luz do quadro teórico da Sociolinguística Variacionista, este estudo será feito com 

base em amostras reais de fala colhidas de 36 indivíduos nascidos em Salvador, ou que 

tenham chegado à cidade até os cinco anos, distribuídos pelos dois sexos, dois níveis de 

escolaridade (ensino fundamental e ensino superior) e três faixas etárias: faixa 1 (25 a 35 

anos), faixa 2 (45 a 55 anos) e faixa 3 (65 a 75 anos).  

Os inúmeros trabalhos sobre os clíticos no PB, em geral, ocupam-se do estudo das 

formas acusativas o/a e do uso, melhor dizendo, desuso, do pronome lhe como clítico dativo 

anafórico de terceira pessoa. E, embora alguns mencionem a alternância de lhe entre o dativo 

e o acusativo, pouca atenção tem sido dada à questão, o que justificaria a relevância de novos 

estudos sobre o fenômeno, como este que aqui se apresenta.  

Conquanto o uso de lhe como acusativo não se constitua um fato novo na língua, uma 

vez que se têm registros desse uso desde o português arcaico, o tratamento dado à questão 

quase sempre se limitou a comentários superficiais, notificando a existência do fenômeno em 

algumas regiões do Brasil. Na última década, contudo, parece ter sido despertado o interesse 

para o assunto, destacando-se alguns estudos, a exemplo de Nascimento (2001), Ramos 

(1999), Oliveira (2004) e Lucas (2006, 2008). 
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Partindo da observação de Oliveira (2004) sobre a grande ocorrência de lhe como OD 

na Bahia, julga-se necessário um estudo sistemático que investigue o fenômeno na fala de 

Salvador, a fim de se apontar sua exata distribuição bem como o seu estatuto nesta capital.  

A despeito do que os estudos linguísticos2 têm evidenciado sobre a reformulação do 

quadro pronominal do PB, aqueles que insistem em restringir a ideia de língua ao padrão 

subsidiado pela tradição normativa continuam a divulgar um quadro de pronomes distante de 

qualquer uma das variedades em uso no Brasil, desprezando processos de variação/mudança. 

Essa incompatibilidade entre a prescrição gramatical e o uso efetivo da língua – quer em sua 

modalidade culta quer na popular – afigura-se, certamente, como uma das causas para a 

relação conflituosa entre o aluno e as aulas de língua portuguesa, uma vez que ele é obrigado 

a aprender uma língua que não vê realizada e que não julga como sendo a sua.  

Também a preocupação com o ensino da língua portuguesa nas escolas constitui uma 

das motivações do presente trabalho, uma vez que é notória a falta de sintonia entre o fato 

linguístico aqui mencionado e a descrição gramatical. Em vista disso, busca-se ressaltar a 

interface sociolinguística e ensino, tão necessária à promoção de um ensino da língua mais 

coerente, menos conservador e excludente, em que se levem em conta as especificidades de 

cada dialeto sem, contudo, desprezar a importância de se ensinar a modalidade culta, que nada 

tem a ver com o padrão “lusitanizante” prescrito pelas gramáticas normativas. Essa proposta 

de ensino deve garantir a “[...] formação de indivíduos multidialetais, capacitados a escolher o 

registro adequado às diversas situações de fala e utilizá-lo, de acordo com a norma lingüística 

em uso [...]” (CARDOSO; MOTA, 2006, p. 103). Trata-se de dar ao trabalho do linguista uma 

aplicabilidade social.  

A fim de conferir maior clareza à abordagem do tema, esta dissertação está estruturada 

em capítulos, cuja descrição é feita a seguir.  

Seguindo-se a esta Introdução, na qual se explicitam as questões que motivaram a 

pesquisa bem como os seus objetivos e hipóteses, procede-se à revisão da literatura no 

capítulo 2, intitulado Configuração do quadro dos pronomes pessoais do português 

brasileiro. Nele, apresenta-se a descrição do quadro de pronomes do PB de acordo com a 

descrição tradicional e, com base em resultados de estudos linguísticos contemporâneos, 

examinam-se as inovações no uso das formas pronominais na variedade brasileira.  

______________ 
2 A esse respeito vejam-se os estudos de Câmara Jr. (1979), Omena (1978), Duarte (1989), Monteiro (1994), 

Menon (1995), Faraco (1996), Galves (2001), entre outros citados no decorrer desta dissertação. 



 

 

21 

No capítulo 3, intitulado Usos do clítico lhe no PB: sincretismo de pessoa e de função, 

dá-se enfoque particular ao uso inovador de lhe como forma interlocutória em posição de 

objeto direto no português. Parte-se de uma breve consideração diacrônica acerca do uso de 

lhe como objeto direto para, por fim, destacarem-se as considerações das pesquisas atuais. 

Ainda nesse capítulo, a fim de evidenciar que o fenômeno não constitui um brasileirismo, 

apresentam-se os casos de Angola e Moçambique e examinam-se alguns exemplos de 

variedades dialetais não-standard do português europeu (PE).  

No capítulo 4, denominado Fundamentação teórica: a Sociolinguística Variacionista, 

é descrita a base teórica sobre a qual se sustenta este estudo, discutindo-se os pressupostos 

básicos da teoria Variacionista Laboviana (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006 [1968]; 

LABOV, 2008 [1972]) e suas contribuições para o tratamento da variação e da mudança 

linguística. Ao longo de todo o capítulo são examinados alguns conceitos chave que 

fundamentarão a interpretação dos resultados obtidos na análise. Reserva-se certa ênfase para 

a explicação de como a variação e a mudança podem ser logicamente demonstradas quando 

correlacionadas a fatores de ordem estrutural e social.   

No capítulo 5, A metodologia, onde se inicia efetivamente a pesquisa, apresentam-se o 

detalhamento dos procedimentos metodológicos empregados para se levar a efeito este 

estudo, a justificativa para a escolha do corpus e os critérios de estratificação da amostra. Para 

além disso, apresenta-se a variável dependente e suas variantes e relacionam-se os grupos de  

fatores definidos como possíveis condicionantes do fenômeno em análise, exemplificando-os. 

Por fim, faz-se uma breve exposição sobre o modelo estatístico utilizado para o 

processamento dos dados: o pacote de programas VARBRUL.   

A análise qualitativa e quantitativa dos resultados é apresentada no capítulo 6. Nesse 

capítulo identifica-se a distribuição geral das estratégias interlocutórias em posição de objeto 

direto levantadas na amostra e, com base nos cálculos da frequência e do peso relativo 

fornecidos pelo programa VARBRUL, analisam-se os fatores que condicionam o uso das 

variantes colocadas sob análise.   

Apontam-se, por fim, as considerações finais. As hipóteses e os objetivos previamente 

traçados à luz dos princípios teóricos estabelecidos são agora confrontados com os resultados 

mais relevantes obtidos na análise.  

Nos apêndices, seguem o modelo de questionário aplicado para a entrevista, a ficha 

social do informante e, em anexo, o mapa das variedades dialetais portuguesas proposto por 

Cintra (1971). 
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Reconhecendo as limitações impostas pelo pequeno número de dados captados para a 

análise proposta, ressalta-se que os resultados aqui evidenciados não devem ser vistos como 

generalizantes ou definitivos. Espera-se, contudo, que este trabalho possa fornecer 

contribuições para a descrição do PB contemporâneo, vindo a subsidiar trabalhos vindouros 

sobre o objeto de estudo em análise, e para a já ressaltada interface da sociolinguística com o 

ensino-aprendizagem do português.  
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2 CONFIGURAÇÃO DO QUADRO DOS PRONOMES PESSOAIS DO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 

 

Este trabalho, como já explicitado, visa a uma descrição do uso das formas de 

expressão do objeto acusativo na referência à segunda pessoa por falantes soteropolitanos, 

enfatizando o emprego inovador do clítico lhe na posição de complemento acusativo. 

Considerando-se que essa forma, prototipicamente, é empregada como complemento dativo 

de terceira pessoa, mas, não raro, tem assumido funções acusativas, especialmente na 

referência à segunda, volta-se a atenção para questões concernentes à reestruturação que 

atinge o paradigma pronominal do português brasileiro, assunto que tem despertado a atenção 

de muitos estudos linguísticos no Brasil.   

Justifica-se, assim, a necessidade de se levar a efeito, neste capítulo, um estudo 

bibliográfico acerca do sistema de pronomes do PB com vistas a corroborar a ideia de sua 

reorganização como desencadeador de mudanças morfossintáticas, particularmente desta que 

constitui aqui objeto de análise.  

 Já que se pretende, com este trabalho, fornecer elementos para a descrição do PB 

contemporâneo e ensejar discussões sobre a necessidade de um ensino de língua portuguesa 

mais condizente com a realidade, julga-se importante revisitar algumas concepções 

equivocadas sobre a classe dos pronomes, amplamente divulgadas pelas gramáticas e livros 

didáticos, examinando-as à luz dos estudos linguísticos contemporâneos.  

 

 

2.1 OS PRONOMES PELA ÓTICA DA TRADIÇÃO GRAMATICAL: “EQUÍVOCOS E 

INCORREÇÕES”3 

 

 

 A definição da categoria dos pronomes sempre esteve cercada de imprecisões e 

equívocos a começar pelo fato de não ter sido considerada uma categoria autônoma nos 

primeiros manuais de gramática da Antiguidade clássica. Do tratamento inicial entre os nomes 

comuns, dado pelos estóicos, os pronomes passaram a ser incluídos na mesma classe dos 

______________ 
3 A expressão equívocos e incorreções é utilizada por Cunha e Cintra (2002, p. 290) como título para uma seção 

em que fazem observações sobre os usos dos pronomes em desacordo com a prescrição gramatical. Neste 
trabalho, refere-se à falta de precisão e de atualização dos conceitos veiculados pela gramática normativa.  
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artigos, tendo-se em vista o caráter dêitico compartilhado por ambos. Como informa Neves 

(2005), entre os artigos definidos incluíam-se os que se classificam hoje como pronomes 

pessoais e possessivos; e, entre os indefinidos, estavam os atuais artigos definidos, além dos 

pronomes que não são possessivos ou pessoais.  

 Foi somente com Dionísio de Trácia, autor da primeira gramática grega – editada em 

1715 –, que os pronomes (antonymía) passaram a ser analisados como uma classe autônoma, 

embora os relativos permanecessem entre a categoria dos artigos. Dionísio inclui a classe dos 

pronomes entre as oito partes do discurso apresentadas por ele em Téchne grammatiké (Arte 

da gramática) – nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção –, 

definindo-os como a “palavra que se usa em lugar do nome, revelando pessoas definidas”.  

 Nas gramáticas latinas, cujas bases estão assentadas sobre o pensamento gramatical 

dos gregos, conservava-se essa definição, verificada na etimologia do termo: pro + nomen: 

“em lugar do nome”. 

 As primeiras gramáticas da língua portuguesa, escritas no período renascentista, eram 

verdadeiras cópias das gramáticas latinas e, conforme observações de Buescu (1971, p. 319), 

o capítulo “dedicado aos pronomes constitui um dos mais confusos e arbitrários, em que cada 

autor assume uma posição diferente e tenta fazer doutrina própria”. 

 Dentre as gramáticas escritas no século XVI, não se pode deixar de mencionar a 

“primeira anotação da língua portuguesa”, como o próprio autor, Fernão de Oliveira, define a 

Grammatica da Lingoagem Portuguesa (1536), a qual, numa época em que a regra era a 

imitação das gramáticas latinas, destaca-se pela originalidade4. Sobre os pronomes, Fernão de 

Oliveira faz apenas breve referência no capítulo XLVI, ao tecer considerações sobre as 

declinações e os casos latinos: 

 

E, contudo, nós também temos casos em três pronomes, os quais sao eu, me, 
mi, tu, ti, se, si. No primeiro destes, o derradeiro caso, que é mi, alguns o 
acabom com esta letra til, assim: mim. Porque estes nomes tiveram casos 
mais que outros, em outro tempo e obra diremos (OLIVEIRA, 1975 [1536], 
p. 120).  

 

 João de Barros, quatro anos mais tarde, em sua Grammatica da língua portuguesa, 

dispensa um tratamento mais detalhado aos pronomes, sendo o único, entre os renascentistas, 

a dedicar um capítulo inteiramente a essa categoria, abordando as seguintes questões: “Do 
______________ 
4 Para maiores informações acerca do caráter inovador da obra de Fernão de Oliveira, consultar Mattos e Silva 

(2002, p. 43-60). 
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pronome e seus aspectos”, “Da espécie”, “Da figura”, “Do gênero pessoa e número” e “Dos 

casos da primeira declinação’. Sobre a definição de pronome, diz o autor:  

 

[...] ûa parte da óraçam que se põe em lugar do próprio nome, e por isso 
dissemos que era conjunta a ele per matrimónio e daqui tomou o nome. 
Exemplo: Eu escrevo ésta Gramática pera ti. Ésta párte eu se chama 
pronome, a quál básta per se entender ô que disse, sem acreçentár o meu 
próprio nome Joám de Bárros, em cujo lugár sérve. Ésta, também é pronome 
da Gramática; ti está em lugár de António. E, tirando [a] cada nome destes o 
seu pronome, dizendo: Joám de Bárros escrevo Gramática pera António, fica 
ésta linguagem imperfeita. Assi que podemos dizer ser inventáda ésta párte 
da òraçám pera boa órdem e perfeito intendimento / da linguágem. A quál 
tem estes seis açidentes: espéçia, género, número, figura, pe[s]soa e 
declinaçám per cásos (BARROS, 1971 [1540], p. 319-321).  

 

 Muitos séculos se passaram e ainda hoje, ignorando os estudos acerca da natureza e 

das funções dos pronomes, é essa a definição corrente nos livros e gramáticas de referência 

para o ensino de língua portuguesa. Cunha e Cintra (2002), por exemplo, dizem que os 

pronomes exercem, na oração, funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais 

(substantivo e adjetivo), destacando seu caráter substitutivo e o fato de servirem “para 

acompanhar um substantivo determinando-lhe a extensão do significado” (CUNHA; 

CINTRA, 2002, p. 277). Dessa maneira, os autores referem-se a pronomes substantivos (os 

que substituem) e pronomes adjetivos (os que acompanham o substantivo).  

 Não há, nos manuais tradicionais, grandes divergências, em relação a esse conceito. 

Destaca-se, entretanto, Bechara (2003, p. 162), que menciona o caráter dêitico dos pronomes, 

assinalando que podem ter como referente um elemento encontrado na situação (interlocução) 

ou no próprio texto. 

A respeito da capacidade de substituição atribuída aos pronomes, algumas questões já 

assinaladas por Jespersen (1924), Benveniste (2005a [1971]) e Monteiro (1994), dentre 

outros, merecem ser observadas: i) a capacidade de substituição não é reservada apenas aos 

pronomes; ii) nem todos os pronomes têm o caráter substitutivo; iii) mesmo os que o têm nem 

sempre substituem nomes. Os exemplos que seguem ilustram tais questões: 

 

(04) Tereza, Raquel e Antônia fizeram todo o trabalho sozinhas. As três não me 

deixaram esquecer isso. 

 

(05) Eu não sei do que estão falando. 
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(06) mesmo na hipótese que o sindicato pode recorrer, deverá fazê-lo através de 

advogado (259. RE. EF. M. III) 5.  

 

Em (04) é a palavra três que retoma os substantivos Tereza, Raquel e Antônia e nem 

por isso figura na classe dos pronomes. Em (05), a forma eu não tem a propriedade de 

substituição, refere-se ao locutor, mas não substitui um nome. Em (06), o pronome lo refere-

se a toda uma oração e não a um nome, como seria de se supor pela definição tradicional.  

  A ideia da substituição, corrente nas GTs e livros didáticos como um aspecto 

importante na distinção entre nomes e pronomes, é bastante equivocada e paradoxal, na 

medida em que faz entender que eu e tu, que têm caráter essencialmente dêitico, conforme 

lembra Monteiro (1994), não seriam pronomes, já que tais formas não substituem nem 

acompanham nomes, como preconiza a definição. Jespersen (1924, p. 82) ressalta que essa 

noção tem de ser vista com reservas, porque não se adapta a todos os casos: 

 

 [...] a definição se rompe justo no primeiro pronome; é muito artificial para 
uma mente simples dizer que “eu vejo você” é o mesmo que “Otto Jespersen 
vê Mary Brown” [...]. Nós podemos dizer também “eu, Otto Jespersen, por 
meio desta, declaro...”, o que seria irracional se “eu” fosse simplesmente um 
substituto para o nome. E gramaticalmente vale ressaltar que “eu” é a 
primeira pessoa, e o nome está na terceira pessoa, como é mostrado em 
muitas línguas pela forma do verbo. Além disso: ninguém duvida de que 
ninguém e o interrogativo quem são pronomes, mas não é fácil ver que 
nomes podem ser chamados de substitutos6. (tradução nossa) 

 

Mais adiante, Jespersen (1924) sugere que a classe das palavras substitutas seja 

subdividida, de acordo com a natureza do elemento substituído, em pro-nomes, pro-adjetivos, 

pro-advérbios, pro-infinitivos, pro-verbos e pro-sentenças.  

Sobre a noção de “acompanhar” o substantivo citada na definição de Cunha e Cintra 

(2002), registra-se aqui a concordância com o que diz Perini (1996, p. 330): “é, se não vaga, 

pelo menos inadequada”, visto que na frase “Meu velho paletó cinza”, extraída de Perini, 

______________ 
5  Exemplo extraído de Monteiro (1994, p. 29). A identificação de exemplos usada pelo autor obedece a esta 

indicação: número do inquérito (em algarismo arábico); sigla da cidade, neste caso Recife (RE); tipo de 
registro: elocução formal (EF), sexo do informante: masculino (M); faixa etária: III.  

6 Cf. texto original: “[...] the definition breaks down in the very first pronoun; it is very unnatural to the 
unsophisticated mind to say that “I see you” stands instead of “Otto Jespersen sees Mary Brown” […]. We 
may also say “I, Otto Jespersen, hereby declare...”, which would be preposterous if  “I” were simply a 
substitute for the name. And grammatically it is very important that “I” is the first person, and the name is in 
the third, as shown in many languages by the form of the verb. Further: no one doubts that nobody and the 
interrogative who are pronouns, but it is not easy to see what nouns they can be said to be substitutes for” 
(JESPERSEN, 1924, p. 82). 
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velho e cinza, assim como meu (o pronome), acompanham o substantivo paletó, sem, 

contudo, figurarem na classe dos pronomes. 

 A pergunta que já agora se apresenta é: O que fazer diante de tantos ‘equívocos e 

incorreções’ – e aqui se está referindo apenas aos que dizem respeito à classe dos pronomes – 

reproduzidos e propagados nos manuais e livros didáticos que chegam às mãos dos alunos? 

Esta, indubitavelmente, não é uma questão simples e tem sido, com frequência, discutida por 

aqueles que defendem um ensino mais coerente da língua portuguesa. 

 Perini (1996, p. 329), ao esboçar uma resposta para a questão, diz que a classe 

tradicionalmente rotulada de pronomes “não mostra traços comuns, nem sintáticos nem 

semânticos, que nos autorizem a colocá-los em uma classe única. Conseqüentemente, a classe 

tradicional dos ‘pronomes’ terá de ser abandonada e substituída por diversas categorias”. 

Perini propõe uma nova classificação dos pronomes adotando o critério puramente sintático7, 

mas, ao que parece, essa proposta não logrou êxito. Pelo menos não se tem notícia de nenhum 

texto, dentre os consultados para esta dissertação, que utilize a terminologia apresentada pelo 

autor. Isso sugere que este não é o caminho. Afinal, há notícias de outras descrições, 

igualmente sem êxito, que se empenharam na tentativa de criar novas terminologias para a 

classe dos pronomes.  

 Monteiro (1994, p. 39) cita, com base em Silva (1972), algumas descrições que 

“procuram romper com essa tradição terminológica”, acrescentando, porém, que “todas elas 

parecem relegadas ao esquecimento”. Dentre as propostas referidas estão:  

 

a de Damourette e Pichon, que utilizam os termos locutivo (quem fala), 
alocutivo (com quem se fala) e delocutivo (de quem se fala); a de Austerlitz, 
que elabora as noções de foco, presente, ego; a de Tesnière, que trata das 
relações de pessoa e número utilizando-se do conceito de ontivo, este 
subdividido em auto-ontivo e anti-ontivo (a não-pessoa de Benveniste). 

  

 Diante disso, há dois caminhos, de acordo com Monteiro (1994, p. 32), “ou se 

reorganiza tudo à luz de critérios mais lúcidos ou se busca aproveitar o que já está feito, 

chamando a atenção para as falhas de interpretação”. Assim como Monteiro, faz-se, aqui, 

opção pelo segundo. Por essa razão, mantém-se, neste trabalho, com as devidas ressalvas, a 

terminologia tradicional. 

 

______________ 
7  Para uma discussão completa sobre as subcategorias propostas pelo autor, ver Perini (1996, p. 329-333).  
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2.1.1 Os pronomes pessoais: repensando conceitos 

 

 

Os pronomes pessoais são definidos nas GTs com base na noção de pessoa do 

discurso, herdada da tradição greco-latina: a 1ª – a que fala; a 2ª – com quem se fala e a 3ª – 

de quem se fala. Essa ideia já cristalizada nos manuais didáticos e gramáticas, como se fosse 

algo incontestável, tem merecido, há muito, inúmeras críticas e constitui,  segundo Monteiro 

(1994, p. 33), “um dos mais graves inconvenientes que a terminologia gramatical greco-latina 

nos legou”.  

Bechara (2003), como também outros gramáticos, atribui ao pronome pessoal a 

capacidade de identificar os participantes do discurso; todavia o autor destaca a existência de 

“duas pessoas do discurso e a não-pessoa [...], considerada, pela tradição, a 3ª pessoa” (p. 

164).  A base dessa discussão é encontrada em Benveniste (2005a [1971]), segundo o qual 

apenas aos pronomes eu e tu cabe a noção de pessoa, uma vez que são o locutor (quem fala) e 

o alocutário (com quem se fala) que se encontram no eixo discursivo falante-ouvinte. Em 

relação à terceira pessoa, referida como não-pessoa, diz Benveniste (2005a [1971], p. 282): 

“há enunciados de discurso, que [,] a despeito de sua natureza individual, escapam à condição 

de pessoa, isto é, remetem não a eles mesmos, mas a uma situação ‘objetiva’. É o domínio 

daquilo a que chamamos a ‘terceira pessoa’”.  

  Ao falar sobre a natureza dos pronomes, diz o linguista que a primeira e a segunda 

pessoas têm natureza muito distinta da terceira. Os primeiros caracterizam-se pela unicidade, 

ou seja, representam sujeitos únicos, enquanto a terceira pessoa pode ser uma infinidade de 

sujeitos ou nenhum. Além dessa característica, o autor destaca o fato de serem as primeiras 

pessoas inversíveis. Quer isto dizer que os participantes do eixo discursivo se revezam nos 

papéis de locutor e alocutário, o que não é possível em relação à terceira pessoa: “[...] o que 

‘eu’ define como ‘tu’ se pensa e pode inverter-se em ‘eu’, e ‘eu’ se torna um ‘tu’. Nenhuma 

relação paralela é possível entre uma dessas duas pessoas e ‘ele’, uma vez que ‘ele’ em si não 

designa especificamente nada nem ninguém” (BENVENISTE, 2005a [1971], p. 282). 

  Mesmo as gramáticas tradicionais, que continuam apresentando a ideia das três 

pessoas do discurso na caracterização dos pronomes pessoais, não desconhecem a falta de 

coerência dessa concepção, conforme se vê registrado em Monteiro (1994). Como informa o 

autor, ao tratar dos verbos, a GT aponta os impessoais, que só se conjugam na terceira pessoa, 

isto é, sua conjugação não se refere às pessoas do discurso, portanto, nem à primeira nem à 

segunda.  
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  Câmara Jr. (1979) aponta diferenças no nível semântico e morfológico entre as duas 

primeiras pessoas e a terceira e define os pronomes pessoais do PB como dicotômicos. O 

autor destaca, de um lado, a propriedade de substituição própria da 3ª pessoa e o fato de esta 

manter a concordância em gênero e número com o substantivo que substitui; de outro lado, 

estão as formas de primeira e segunda pessoas, que indicam os participantes da interação 

verbal e têm formas independentes para o singular (eu, tu) e para o plural (nós, vós), além de 

não possuírem a categoria de gênero.  

  Câmara Jr. (1998) assinala que a distinção entre nomes e pronomes dá-se pela 

ausência de sufixos flexionais nestes para a indicação de número, pessoa e caso. A indicação 

de pessoa é feita lexicalmente, por meio de mudança gramatical do vocábulo (eu, tu, ele, nós, 

etc.). Da mesma forma, segundo o autor, na indicação do número das formas pessoais não há 

morfemas flexionais, exceto para a 3ª pessoa (ele / eles) e, acrescenta-se aqui, a forma de 2ª 

pessoa você / vocês, que não é tratada entre os pronomes pessoais na maioria das gramáticas. 

   Nesse sentido a ideia de que eu e tu têm, respectivamente, como plural nós e vós não é 

lógica. Depreende-se daí que nós não pode ser plural de eu, já que não corresponde a eu + eu, 

mesmo quando o falante usa nós sem incluir outra pessoa (plural de modéstia). Embora vós 

possa corresponder a tu + tu também pode indicar tu + ele, por exemplo. Nós, por sua vez, 

pode ser eu + você, eu + você(s) + ele(s).  Entende-se, como assinala Monteiro (1994, p. 38), 

que “uma forma como nós é plural, mas [...] não se correlaciona com eu, nem morfológica 

nem semanticamente”.  

   Propondo a separação entre a noção de pessoas gramaticais e número, Câmara Jr. 

(1998) sugere a existência de seis pessoas: P1 (1ª singular), P2 (2ª singular), P3 (3ª singular), 

P4 (1ª plural), P5 (2ª plural) e P6 (3ª plural). Monteiro (1994, p. 40) não considera adequada 

essa terminologia e vê aí um duplo paradoxo: “[...] o de atribuir ao pronome ele a categoria de 

pessoa correlacionada às demais e o de disjungi-lo em duas pessoas gramaticais (a terceira e a 

sexta), como se a mudança de número instaurasse para esse pronome uma nova noção de 

pessoa”. 

  Feitas essas considerações mais gerais sobre a concepção dos pronomes, passa-se à 

análise da distribuição das formas no quadro pronominal do português brasileiro. 
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2.1.2 Distribuição dos pronomes pessoais à luz da tradição gramatical  

 

 

 Pela descrição tradicional, os pronomes pessoais são agrupados, quanto à função, em 

retos e oblíquos e de tratamento, nomenclatura que, para Loregian-Penkal (2006, p. 79), 

apresenta-se como opaca, visto que “as pessoas não recuperam (mais) seu sentido: reto (do 

latim rectu): direto, que segue sempre a mesma direção; oblíquo (do latim obliquu): não 

perpendicular, indireto; e tratamento (tratar, do latim tractare): travar ou manter relações 

com”. As gramáticas normativas aqui consultadas (BECHARA, 2003; ROCHA LIMA, 2006 

e CUNHA; CINTRA, 2002) seguem todas a mesma tradição, apresentando os pronomes 

conforme a função sintática: os oblíquos empregam-se como objeto e os retos, como sujeito, 

podendo ainda ser vocativo – os de segunda pessoa – ou predicativo do sujeito. 

Essa configuração do quadro de pronomes vigente em grande parte das gramáticas 

normativas do português é herdada do latim, que apresentava duas formas para indicar os 

participantes do ato discursivo. A primeira ego (pessoa que no momento fala) e a segunda tu 

(pessoa a quem se dirigia outro falante), que tinham como correspondentes no plural, 

respectivamente, nós e vós.  

Devido à ausência de formas de terceira pessoa, a indicação dos elementos exteriores 

aos envolvidos na interação verbal dava-se por meio do próprio nome da coisa referida ou por 

um sistema de demonstrativos8. A terceira pessoa em português, assim como na maioria das 

línguas neolatinas, originou-se a partir do pronome demonstrativo ille, tendo este perdido sua 

natureza essencialmente dêitica.  

 Em português resultou um paradigma pronominal cujas formas distribuem-se, numa 

correspondência biunívoca, entre as funções: nominativa, acusativa, dativa e possessiva, 

conforme se pode visualizar no Quadro 1, a seguir. Ilari et al. (2002, p. 84) afirmam que “é 

compreensível a atração por esse modelo, pois ele recupera uma regularidade da sentença 

latina que já não sobrevive no português brasileiro: a perfeita correspondência entre pessoas 

do pronome e pessoas do verbo”.  

 

 

 

______________ 
8  is, ea, id (este, esta, isto),  hic, haec, hoc (este, esta, isto), ille, illa, illud (aquele, aquela, aquilo),  iste, ista, 

istud (esse, essa, isso), ipse, ipsa, ipsum (o mesmo, a mesma; ele próprio, ela própria),  idem, eadem, idem (o 
mesmo, a mesma) (cf. ALMEIDA, 2000). 
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Quadro1 – Pronomes pessoais no português do Brasil de acordo com a tradição gramatical 
Fonte: Bechara (2003, p. 164) 
  

 Diante da distribuição dos pronomes apresentada, é inevitável não se reproduzirem 

aqui observações doutrinárias – e são apenas algumas delas – presentes nas gramáticas 

normativas: 

 

i) os pronomes retos empregam-se sempre como sujeito ou predicativo do sujeito, 

podendo tu e vós serem empregados como vocativo e nós, vós e ele(s) como 

complemento, desde que preposicionados; 

 

ii)  as formas oblíquas átonas (me, te, se, nos, vos, lhe(s)) desempenham sempre 

funções completivas, de objeto direto ou indireto a depender da transitividade 

verbal; 

 

iii)  as formas lhe e lhes funcionam única e exclusivamente como clítico dativo. 

 

 Dentre outras coisas, é evidente, no Quadro 1, o fato de a forma vós e seus respectivos 

oblíquos, já em desuso e substituídos por vocês, figurarem sozinhas nesse paradigma, bem 

como o fato de não se ter incluído a forma você como substituta ou equivalente a tu e a gente 

ao lado de nós – isso só para falar dos pronomes sujeitos. A GT, ao abstrair do paradigma 

formas como a gente e você, ignora o fato de serem largamente utilizadas nas variedades 

popular e culta do PB. A referência que lhes resta é quase sempre feita em comentários 

marginais como o registrado por Cunha e Cintra (2002) ao se referirem aos usos de tu e você:  

 

No português do Brasil o uso de tu restringe-se ao extremo Sul do país e 
alguns pontos da região Norte ainda não suficientemente delimitados. Em 
quase todo o território brasileiro, foi ele substituído por você como forma de 

Pronomes pessoais  

Oblíquos  
Pessoa Retos 

Átonos (s/prep.) Tônicos (c/ prep.) 
1ª eu me mim 
2ª tu te ti Singular 

 3ª ele, ela o, a, lhe, se ele, ela, si 
1ª nós nos nós 
2ª vós vos vós Plural 

 3ª eles, elas os, as, lhes, se eles, elas, si 
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intimidade. Você também se emprega fora do campo da intimidade, como 
tratamento de igual para igual ou de superior para inferior (CUNHA; 
CINTRA, 2002, p. 293-4).  

 

 Ressalta-se ainda a divergência que há entre as gramáticas acerca da classificação da 

forma você, quase sempre incluída entre os pronomes de tratamento. Em Bechara (2003) 

aparece como forma de tratamento indireto de segunda pessoa restrita ao uso familiar.  

Rocha Lima (2006), numa visão mais coerente sobre o uso desse pronome no PB, confere à 

forma você a natureza de pronome pessoal e a inclui entre as realizações da segunda pessoa do 

caso reto, associando a ela os oblíquos: te, você, o, a, como OD, e te, lhe, a você, como OI. 

Veja-se a distribuição no quadro a seguir:  

 

Quadro 2 – Pronomes pessoais no português do Brasil de acordo Rocha Lima (2006) 
Fonte: Rocha Lima (2006) 
 

 Em relação às formas do plural para a segunda pessoa, estranhamente, o gramático não 

inclui vocês, os, as na função de objeto direto, mas apresenta, na função de OI, ao lado de 

lhes, a forma a vocês.  

 Além dos fatos assinalados, é possível observar outras divergências entre os dois 

quadros aqui apontados, destacando-se, apesar das incoerências, o caráter mais inovador do 

segundo: i) no Quadro 2 incluem-se as formas o, a também entre as formas de segunda 

pessoa; ii) o pronome oblíquo lhe/lhes também, nesse quadro, aparece no paradigma de 

segunda pessoa, ao contrário do Quadro 1 em que lhe figura exclusivamente como clítico 

dativo de 3ª pessoa.  

 A falta de concordância quanto à classificação de você é evidente mesmo em obras de 

um único autor, conforme relata Loregian-Penkal (2006, p. 80). A autora refere-se ao fato de 

Câmara Jr., em Dicionário de filologia e gramática (1968), classificá-lo como pronome 

pessoal reto de segunda pessoa indireta, em Ele como um acusativo no português do Brasil 

(1972), como pronome sujeito de terceira pessoa e em Estrutura da língua portuguesa (1998), 

Formas oblíquas  
Formas retas 

Objetivas diretas Objetivas indiretas 
1ª pessoa eu me me 
2ª pessoa tu, você te, você, o, a te, lhe (a você) 

 
Singular 

 3ª pessoa ele, ela o, a lhe (a ele, a ela) 
1ª pessoa nós nos nos 
2ª pessoa vós, vocês vos vos, lhes (a vocês) 

 
Plural 

 3ª pessoa eles, elas os, as lhes (a eles, a elas) 
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você aparece, juntamente com o senhor (a senhora), o (a), lhe, tu, te, ti, contigo, como forma 

de segunda pessoa. 

 Outro fato que merece comentário é o tratamento dado ao uso do pronome ele como 

acusativo. É sob o rótulo de “equívocos e incorreções” que Cunha e Cintra (2002, p. 290) 

fazem referência a esse fenômeno, caracterizando-o como típico da “fala familiar e vulgar do 

Brasil”. O normativismo é levado ao extremo ao se referirem a tais construções como não-

legítimas na língua, embora admitam que fossem correntes no português antigo.  

 

Embora esta construção tenha raízes antigas no idioma, pois se documenta 
em escritores portugueses dos séculos XIII e XIV deve ser hoje evitada. 
Convém, no entanto, não confundir tal construção com outras, perfeitamente 
legítimas, em que o pronome em causa funciona como objecto directo 
(CUNHA; CINTRA, 2002, p. 290). 

 

Bechara (2003) também adverte sobre o uso da forma pronominal ele como objeto 

direto, argumentando que “o pronome ele, no português moderno, só aparece como objeto 

direto quando precedido de todo ou só (adjetivo) ou se acentuado de forma enfática, em prosa 

e verso” (BECHARA, 2003, p 175).  

 A essa observação seguem alguns exemplos, reenumerados aqui como (07) e (08): 

 

(07) “No latim eram quatro os pronomes demonstrativos. Todos eles conserva o 

português” [PL. 1, 398]9. 

 

 (08)  “Subiu! E viu com seus olhos/ Ela a rir-se que dançava...” [GD apud SS]10. 

 

 Tudo o que se disse até agora reitera a ideia já discutida em vários estudos, no âmbito 

do PB, de que há grande distanciamento entre a prescrição gramatical e o uso efetivo da 

língua. Notadamente, no que diz respeito ao quadro pronominal, é visível a incompatibilidade 

entre a concepção tradicional, que apresenta uma distribuição desatualizada dos pronomes, 

distante de qualquer uma das variedades em uso, e as descrições feitas à luz dos estudos 

linguísticos.  

 

______________ 
9  A identificação ‘PL’ indica que a frase foi extraída da Gramática da língua portuguesa de Pacheco da Silva Jr. 

e Lameira de Andrade publicada no Rio de Janeiro, em 1887. 
10 A identificação ‘GD apud SS’ indica que se trata de um verso de Gonçalves Dias citado por Álvaro F. de 

Sousa da Silveira em sua gramática.  
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2.2 A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO PRONOMINAL DO PB 

 

 

Apresenta-se, nesta seção, um panorama do uso dos pronomes pessoais no PB com 

base na descrição feita em pesquisas que se ocupam da análise do sistema pronominal em uso 

no Brasil. Para efeitos de uma exposição mais organizada, apresentam-se as inovações em 

dois grupos: i) as que se referem às formas dos pronomes-sujeito e ii) as que dizem respeito às 

formas dos pronomes-objeto. 

 Estudos como os de Monteiro (1994), Menon (1995), Ramos (1999), Ilari et al. 

(2002), Duarte (2001), Galves (2001), Lopes e Rumeu (2007), dentre outros, atestam o 

processo de mudança que vem sofrendo o sistema pronominal do PB. Monteiro (1994) 

assinala que essa profunda reestruturação no quadro dos pronomes pessoais ocasiona o 

surgimento de novas formas e o desaparecimento de outras. Algumas dessas mudanças já 

estão implementadas em todas as variedades do PB como a substituição de vós, do objeto vos 

e do possessivo vosso pela forma vocês, enquanto outras ainda não foram completamente 

assimiladas como o uso de a gente em lugar de nós.  

Os estudos linguísticos advogam que tal reformulação no paradigma pronominal está 

correlacionada à introdução de você no quadro dos pronomes pessoais retos a partir do século 

XIX. Sobre isso Galves (2001, p. 129) afirma que a perda da oposição no uso de tu/você é “o 

fator fundamental da mudança sintática operada no PB”.  

Antes de prosseguir a abordagem das repercussões morfossintáticas ocasionadas pelo 

uso generalizado de você, é conveniente fazer uma breve consideração sobre o uso das formas 

de tratamento no PB no intuito de explicar como se deu o desgaste semântico e pragmático 

das formas você e vós.  

Os estudos sobre as formas de tratamento no português relatam a existência, entre os 

séculos XIII e XIV, de duas formas de tratamento herdadas do latim: tu e vós, as quais eram 

utilizadas segundo o grau de intimidade entre os interlocutores, como ainda o é em francês. 

Usava-se tu no trato com um interlocutor do mesmo nível social e nas relações assimétricas de 

superior para inferior, e reservava-se a forma vós para se referir a mais de um interlocutor em 

relações formais ou não e ainda para a referência a um único interlocutor em relações de 

respeito/cortesia, inclusive para o tratamento do rei.  Essas formas, contudo, em fins do século 

XIV, já não atendiam à crescente hierarquização da sociedade portuguesa.  

O pronome vós, já muito comum entre a população, não era adequado para dirigir-se à 

figura do monarca, e para isso passaram a ser incorporadas na língua estratégias com formas 
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nominais de tratamento associadas ao possessivo e combinadas com o verbo em terceira 

pessoa. Vossa Mercê foi a mais comum delas, mas tão logo cairia em desuso, uma vez que 

teve seu contexto pragmático ampliado. Essa passou a ser a forma usada para dirigir-se à 

nobreza e à burguesia e, mais tarde, no século XVI, tornou-se o tratamento dispensado pelos 

servos aos seus senhores, guardando ainda seu caráter cerimonioso. Nas relações solidárias 

entre os fidalgos, Vossa Mercê passou a ser utilizado como forma de cortesia e, ao longo dos 

séculos, atravessou alguns estágios intermediários: vossemecê > vosmecê > vomecê > vosm’cê 

> vossecê > voscê até chegar ao pronome você/ocê/cê (NASCENTES, 1956).  

O vós, considerado arcaizante e provinciano, segundo Faraco (1996), começa a ser 

preterido desde o século XVIII, abrindo espaço para o uso de vocês como expressão do 

tratamento não íntimo. A forma você também perdeu o caráter de cortesia, passando a 

concorrer com o tu em situações informais a partir do século XIX. Ainda conforme Faraco 

(1996), quando se dá a ocupação do território brasileiro, a degradação semântica sofrida por 

vós, a simplificação fonética de Vossa Mercê e o seu uso generalizado como você estavam em 

etapa bastante avançada.  

Lopes, Duarte e Couto (2005) assinalam o caráter gradativo da mudança do pronome 

você de forma de tratamento nominal a pronome pessoal e ressaltam que esse processo gerou 

no sistema algumas incompatibilidades entre propriedades formais e semântico-discursivas. 

Houve a fusão do paradigma de terceira com o de segunda pessoa, que se traduz no fato de o 

pronome você continuar sendo usado com o verbo na terceira pessoa, mas ser interpretado 

semanticamente como de segunda. Essa ideia está claramente explicada em Lopes e Rumeu 

(2007, p. 419): 

  

Originadas de formas nominais que levam o verbo para a terceira pessoa do 
singular, o emprego de você(s) na interlocução acarretou, por exemplo, um 
rearranjo no sistema pronominal com a fusão do paradigma de 2ª com o de 
3ª pessoa do singular. Novas possibilidades combinatórias tornaram-se 
usuais: você com te~lhe, teu~seu/tua~sua, etc. vocês com lhes~vocês, 
seu(s)~teu(s), de vocês, etc.   

 

Como resultado da reanálise das formas pronominais, passam a coexistir no PB vários 

sistemas de tratamento. Na fala soteropolitana, por exemplo, que constitui o interesse desta 

pesquisa, co-ocorrem duas formas de tratamento: você e senhor/senhora. A primeira é 

utilizada em relações de maior intimidade/solidariedade e a ela associam-se como formas 

objetivas (a/para) você, te e lhe. A segunda, usada em relações assimétricas e menos 

solidárias, combina-se com as formas lhe e (a/para) senhor/senhora em posição de objeto.  
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Lopes e Rumeu (2007) acrescentam como fato desencadeador da reorganização do 

sistema pronominal a inserção de a gente.  Para as autoras, esta forma, juntamente com você, 

criou repercussões gramaticais em vários níveis da língua. Dentre os muitos fatos 

morfossintáticos em variação, ou que já indicam mudança em curso no PB, encaixados nessa 

reestruturação, estão o preenchimento obrigatório do sujeito, o objeto nulo, a configuração de 

um novo paradigma de clíticos com a substituição de algumas formas e o “alargamento de 

domínios” de outras e a ordem mais rígida da sentença.  

Embora muitos estudos descritivos sobre o PB venham sendo realizados nos últimos 

anos, como sublinham Lopes e Rumeu (2007, p. 420), ainda não se tem “um completo 

mapeamento descritivo da atual situação do sistema pronominal e das repercussões 

gramaticais ocasionadas pela inserção de você e a gente e pelo desuso de vós”. O que se pode 

afirmar, com base nesses estudos, é que a distribuição atual das formas pronominais, 

conforme se verifica no Quadro 3, a seguir, é muito distante daquela divulgada nas GTs:  

 

Fonte: Adaptado de Ramos (1999, p. 9). 
Quadro 3 – Distribuição dos pronomes pessoais em função de sujeito e complemento nas variedades do PB 

 

Antes de proceder à discussão das mudanças que atingem o sistema de pronomes do 

PB, algumas considerações mais gerais merecem ser feitas: 1) está evidente a concorrência 

das formas nominativas, que normalmente exercem a função de sujeito, com as formas 

 
Função 

 

Pes/número Sujeito Objeto direto Objeto indireto 

1ª sing eu Me/eu a/para mim/eu, me 

tu 
você 

te, tu 
lhe, você 

a/para ti/te/tu/lhe, a/para você 
2ª sing* 

você você, te, lhe a/para você, te, lhe 

3ª sing ele/ela o, ele/ ela, lhe a/para ele/ela, lhe 

1ª plural 
nós 

a gente 
nos, nós 
a gente 

a/para nós, nos 
para a gente 

2ª plural vocês lhes, vocês lhes, a/para vocês 

3ª plural eles (elas) os, eles/elas, lhes a/para eles/ elas, lhes 

*  A parte superior da célula relativa à 2ª pessoa do singular corresponde às variedades do PB que mantêm o 
pronome tu, e a parte inferior, às variedades do PB que substituíram o tu pelo você (nota do original). 
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clíticas; 2) as preposições a e para alternam-se na expressão do dativo de terceira pessoa; 3) o 

objeto nulo está presente, com frequências variáveis, na expressão do objeto direto e do objeto 

indireto em todas as pessoas. 

Monteiro (1994), assim como Ramos (1999) e Galves (2001), afirma que as mudanças 

decorrentes da reorganização do sistema pronominal ocasionam a perda da diferenciação 

casual dos pronomes, na medida em que as formas nominativas passam a assumir funções 

acusativas, por exemplo. Marroquim (1996 [1934], p. 129) já havia se pronunciado sobre esta 

questão, afirmando: “É a continuação da guerra que a língua moveu às flexões casuais”.  

Tendo em vista que, neste trabalho, dispensa-se atenção ao uso do pronome lhe, que 

alterna entre os casos dativo e acusativo, julga-se importante retomar a discussão acerca da 

questão dos casos nos pronomes. 

 

 

2.2.1 O caso dos pronomes no PB 

 

 

  Em latim havia um sistema de seis casos, que através da marcação morfológica 

permitia distinguirem-se as funções. Na passagem para as línguas românicas, perde-se essa 

marcação flexional, notadamente nos nomes, em favor do uso das preposições e da ordem fixa 

das sentenças (SVO).  No português, os pronomes pessoais guardam ainda vestígios de 

marcas casuais, ao menos em sua descrição tradicional, de modo que orientações prescritivas 

como a que segue estão presentes em grande parte das GTs: 

 

As formas pronominais oblíquas o e lhe de terceira pessoa não podem ser 
usadas indiferentemente; a forma oblíqua o jamais poderá funcionar como 
objeto indireto, e a forma lhe jamais como direto. Comete gravíssimo erro 
quem diz: ‘Eu lhe vi’, porque o verbo ver é transitivo direto e, portanto, o 
oblíquo deve ser o (ALMEIDA, 2000, p. 21). 

 

  Ao delimitar as fronteiras entre os nomes e os pronomes, Câmara Jr. (1979, 1998) 

ressalta a existência, para estes, de uma categoria de casos, herdada do latim, mas diversa 

formal, funcional e semanticamente, o que permite a certas formas assumirem a posição de 

sujeito (caso reto) e outras funcionarem sintaticamente como objeto direto ou objeto indireto 

(caso oblíquo/ acusativo e dativo).  O autor esclarece que não se trata de uma flexão de caso, 

afirmando que “estamos muito longe do sistema de casos latinos, em que o caso dependia da 
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função do nome ou do pronome na frase” (CÂMARA JR., 1979, p. 96). Para ele, há no 

português uma distribuição de formas que correspondem: i) ao emprego isolado ou do sujeito; 

ii) ao clítico adverbal; iii) ao complemento regido por uma preposição. Monteiro (1994) 

também não considera adequado falar em flexão casual, assinalando que não há morfemas 

flexionais para fazerem essa marcação.  

  Pela perspectiva gerativista, o princípio de atribuição de Caso é comum a todas as 

línguas, embora em apenas algumas delas haja realização morfológica (CHOMSKY, 1994), 

como é o caso do latim. Fala-se, portanto, em caso estrutural, quando há marcação por meio 

de flexão, e caso inerente, quando não há marcas flexionais. Assinala-se, entretanto, que as 

línguas românicas caminham na direção da extinção desse sistema casual. Segundo Poggio 

(2002, p. 80) “do indo-europeu às línguas românicas, em geral, há uma tendência à 

desflexionalização, à substituição de uma morfologia integrada por uma morfologia externa”. 

  Pode-se admitir, então, que os pronomes pessoais conservam traços dos casos latinos, 

sem marca flexional, na medida em que há formas correspondentes a determinadas funções 

(sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc.). Essa é uma ideia plausível se se considera o 

paradigma pronominal representado no Quadro 1, mas não encontra respaldo no PB se 

consideradas amostras reais de fala, como se pode ver pelo Quadro 3, que apresenta a 

distribuição dos pronomes pessoais nas variedades do português brasileiro contemporâneo. 

  Tomando apenas alguns exemplos, vê-se que as formas nominativas você(s) e a gente, 

que também são características da modalidade culta, ora aparecem como sujeito, ora como 

objeto, e as formas ele e ela são amplamente utilizadas em lugar do clítico acusativo 

correspondente. Cita-se também o pronome lhe, cujo uso não condiz com a orientação 

normativa, uma vez que tem sido empregado como objeto direto, com frequências diferentes, 

em todas as variedades do português. Ao que parece, não é adequado considerar que a 

diferenciação casual foi preservada sequer na norma culta, conforme destacado por 

Marroquim (1996 [1934]). Prefere-se, aqui, admitir a ideia de que há uma perda total dos 

vestígios de caso no sistema pronominal do PB, que poderá ser melhor visualizada na 

descrição que se faz, a seguir, de alguns fenômenos em variação/mudança no quadro dos 

pronomes. 
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2.2.2 Formas pronominais nominativas 

 

 

Para a primeira pessoa do singular não há variação no uso da forma nominativa eu, 

mas ressalta-se o fato de empregar-se, como recurso estilístico, a forma a gente na referência 

à primeira pessoa do singular em situações em que se deseja ser menos assertivo (OMENA, 

1996). 

Em relação à segunda pessoa, registra-se a concorrência das formas tu e você. Pela 

abordagem tradicional, o pronome tu continua a figurar sozinho como pronome reto para 

referência ao interlocutor, quando estudos atuais têm mostrado que tal forma é suplantada por 

você em todo o Brasil. Ao examinar os dados das cinco capitais que compõem o projeto 

Norma Urbana Culta (projeto NURC), São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Porto 

Alegre, Monteiro (1994) assinala que, à exceção desta última, o você é a forma usual de 

tratamento nas capitais.   

  Com frequência, mesmo em pesquisas feitas à luz dos estudos linguísticos, o pronome 

tu tem sido referido como variante exclusiva de alguns estados da região Sul e do Norte do 

país. Essa delimitação, todavia, não corresponde à real área de abrangência da variante. Na 

região Sul, Menon e Loregian-Penkal (2002), com base na análise dos resultados do projeto 

Variação Linguística Urbana da Região Sul (VARSUL), apontam a ausência de tu em 

Curitiba e seu uso alternante com você em Florianópolis e Porto Alegre. Segundo as autoras: 

 

Tais resultados mapeiam uma distribuição dos pronomes: na capital 
paranaense, uso exclusivo de você, nas outras duas capitais, alternância dos 
pronomes, mas com algumas nuances: na catarinense, maior presença da 
concordância verbal canônica com o tu porém com presença maior de você 
se comparada a Porto Alegre; nesta, maior uso de tu, mas com menos 
concordância (MENON; LOREGIAN-PENKAL, 2002, p. 157).  

 

  Para além das regiões supracitadas, podem-se incluir outras ao longo de todo o país 

em que o tu mantém-se em concorrência com você, sobressaindo-se esta última forma sempre 

como variante majoritária. Ramos (1999) cita, no Nordeste, o estado do Maranhão e 

Fortaleza. Monteiro (1994) atesta a existência da forma tu, também em Fortaleza e em Recife, 

associado ao verbo sem a desinência -s. Sobre a região Nordeste, cita-se ainda o trabalho de 

Amor Divino (2008), que investigou a variação tu/você em Santo Antonio de Jesus (Bahia) e 

verificou 79% da forma você contra 21% para a forma tu. 
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  Fora da região Nordeste, Paredes Silva (2003) destaca o reaparecimento do pronome 

tu na fala carioca e Modesto (2006) mostra a existência dessa variante na Baixada Santista, 

precisamente em Santos e São Vicente. Dias (2007) assinala o uso de tu como parte do 

repertório linguístico dos falantes jovens brasilienses, usado em oposição a cê e você. A 

autora afirma que nessa região há uma gradação etária em relação o uso do tu: os falantes 

tendem a usar menos essa forma interlocutória à medida que se inserem no mercado de 

trabalho e passam a sofrer pressões profissionais.  

  É possível observar que, na maior parte desses estudos, registra-se uma distinção de 

natureza pragmático-discursiva entre as formas tu e você, no sentido de que a primeira 

apresenta o traço de [-monitoramento] [+solidariedade] e a segunda denota [+monitoramento] 

[-solidariedade], revelando um tratamento mais distanciado com indivíduos com quem não se 

mantém relação de intimidade. Além disso, destaca-se, em grande parte do território nacional, 

a neutralização da forma verbal de segunda pessoa.   

  Na primeira pessoa do plural, como mostra o Quadro 3 (seção 2.2), ao lado da forma 

nós co-ocorre a gente. Omena (1996), com base em dados do projeto Censo/Rio de Janeiro, 

sugere a existência de uma mudança em progresso no PB, observando uma preferência pelo 

uso da forma inovadora a gente pelos falantes mais jovens, em detrimento de nós. Esse estudo 

ressalta, entretanto, que o uso da forma padrão nós aumenta com a mudança de faixa etária. 

Isso se deve ao fato de que o falante passa a sofrer maior pressão social em virtude da 

mudança de seu status social – entrada no mercado de trabalho, por exemplo.   

  A existência de uma mudança em progresso em relação à alternância nós/a gente é 

também mencionada em Callou e Lopes (2003), que investigam o uso dessas formas em 

amostras de falantes cultos e não cultos das décadas de 70 e 90. Dizem as autoras:  

 

Aparentemente, a substituição de nós por a gente se está efetivando 
progressivamente, seja entre os falantes cultos, seja entre os não-cultos. Na 
amostra NURC relativa aos anos 70, o uso da forma mais antiga nós 
suplantava a forma inovadora, mas a nova amostra referente à década de 90, 
com informantes diferentes, sugere, ao contrário, um uso mais frequente da 
forma inovadora, indicando uma aceleração rápida na implantação da 
substituição de nós por a gente na comunidade (CALLOU; LOPES, 2003, p. 
73).  

 

  O emprego de você por tu e nós por a gente também repercute sobre o paradigma 

verbal, que tem sua flexão bastante simplificada, com três formas verbais distintas no presente 

(eu falo, você/ele/a gente fala/ vocês/ eles falam) e no pretérito perfeito (eu falei, você/ a 
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gente/ ele falou, vocês/ eles falaram) e apenas duas nos demais tempos (eu/ você/ a gente/ ele 

falava, vocês/ eles falavam) para identificar as tradicionais seis pessoas gramaticais. Na 

variedade popular essa redução é mais drástica, chegando a existir no pretérito imperfeito uma 

única forma (eu/você/ele/a gente/vocês/eles falava) e duas formas para os demais tempos.  

  Comumente, tem-se apontado como consequência da redução do paradigma flexional 

número-pessoal do verbo a perda progressiva do parâmetro pro-dop11 no português brasileiro, 

que está deixando de ser uma língua de sujeito nulo para ser caracterizada como língua de 

sujeito obrigatório (CYRINO, 1996; DUARTE, 2003; PAGOTTO, 1996; TARALLO, 1996).  

 Duarte (2003, p. 124) destaca como resultado dessa mudança no uso do sujeito nulo 

em direção ao seu preenchimento obrigatório a “tendência à realização dos sujeitos de 

referência indeterminada com formas pronominais nominativas, preferencialmente plenas, em 

detrimento do uso de ‘se’ indeterminador/apassivador, ao contrário do que ocorre no 

português europeu”. Dentre as estratégias preferidas para a indeterminação estão você, a 

gente, o objeto nulo sem antecedente e o pronome de terceira pessoa eles, como 

exemplificam, respectivamente, as construções a seguir, extraídas de Duarte (2003, p. 124):  

 

(09) Você tem que sair (...) Tudo isso você tem que fazer, Ø não pode parar assim.  

 

(10) A gente tem que seguir o que a gente sabe, e da forma que a gente foi criado.  

 

(11) Ø Põe um pouquinho de “Só Alho”, aí Ø põe óleo e Ø põe um pouquinho de 

cebola, Ø pica a cebola, Ø faz uma macarronada.  

 

(12) Às vezes pelo fato da pessoa ter nascido e criado em morro, eles acham que é 

tudo mau elemento. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
11 Parâmetro proposto pela teoria gerativa para explicar diferenças entre línguas que apresentam sujeito nulo e 

aquelas que apresentam essa posição obrigatoriamente preenchida.  
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2.2.3 Formas pronominais objetivas  

 

 

A transformação que atinge o quadro pronominal dá-se com grande intensidade 

também entre as formas objetivas, estendendo-se a todas as pessoas.  

Omena (1978), ao se referir ao uso das formas de primeira pessoa para a realização do 

objeto direto, ressalta:  

 

Nossos informantes usam, comumente, a par da forma acusativa me, de 
primeira pessoa, a forma subjetiva eu, como objeto direto. São do “corpus” 
observado, entre outras, as seguintes ocorrências: [...] “xingô eu”, 
“perguntaro eu se eu era morena”, “ele não vai trocá eu por ela”, “e se um 
dia ele me chutá? [...] Com a primeira pessoa do plural, há exemplos como: 
“tinha enconvidado ele prá levá nós”. Quanto à segunda pessoa, não 
observamos nenhuma ocorrência de troca, se bem que a forma do singular 
mais usada no dialeto de nossos informantes seja o pronome de tratamento 
você e não tu. O plural vós nunca ocorre (OMENA, 1978, p. 120). 

 

  Enquanto na fala de indivíduos pouco escolarizados não é raro encontrarem-se os 

pronomes eu e nós desempenhando a função de objeto direto, na norma culta, essas 

construções são menos frequentes. Tem-se, no singular, eu para a função de sujeito e me para 

a função de objeto direto e indireto, levando-se em conta a transitividade verbal.  

 Ainda na primeira pessoa, há variação também na realização das formas plurais do 

objeto, apontando-se, por exemplo, o fato de a forma nos ser frequentemente preterida em 

favor de a gente, como se observa no exemplo a seguir, reproduzido de Omena (1996, p. 

187): 

 

  (13) Ele já não conhece a gente, fica com medo, sabe? (objeto direto) 

 

Nesse estudo, a autora menciona o uso frequente de a gente em outras funções 

sintáticas, assinalando que sua ocorrência é maior na posição de adjunto adverbial, seguida 

das funções de sujeito e de complemento. Embora como possessivo ainda seja predominante o 

uso de nosso, a autora observa que o a gente está começando a se inserir nessa posição.   

  No que respeita à reorganização das formas oblíquas de segunda pessoa, o clítico 

preconizado pela tradição é te, para o singular, cuja função como objeto direto ou objeto 

indireto é estabelecida pela transitividade do verbo. Em Rocha Lima (2006) (cf. Quadro 2 – 
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subseção 2.1.2), como já ressaltado, encontram-se, para além de te, as formas o, a e você 

como OD e, como OI, lhe e a você. No âmbito dos estudos linguísticos que se ocupam da 

investigação da cliticização no PB tem-se mostrado que, ao lado dessas formas apontadas na 

GT para a pronominalização do OD – algumas inclusive em desuso –, co-ocorre lhe e, como 

se vê, essa forma inovadora não tem a chancela dos estudos tradicionais.  

  Todas essas alterações ocasionaram a quebra na uniformidade do tratamento, 

“criando-se novas correspondências para as formas originalmente privativas de certas 

funções” (MONTEIRO, 1994, p. 195). Assim, mesmo nas variedades em que se usa você, é 

frequente o uso de te.  

 

(14) Você bem sabe que não vou te perdoar. 

 

  Sobre o uso de lhe na referência à segunda pessoa, como exemplificado em (15), 

Menon (1995) menciona a hipótese de que esse pronome teria acompanhado a forma você em 

seu processo de pronominalização, o que o fez ser reanalisado, no PB, como clítico de 

segunda pessoa. 

 

(15) Bem, eu não sei lhe dizer, por, talvez... não sei lhe dar exatamente as dosagens. 

(081.NURC/SSA. DID)12 

 

 Na segunda pessoa do plural, tem-se já uma mudança implementada no PB, e mesmo 

as gramáticas tradicionais já admitem que a forma vós está em desuso, assim como também a 

forma oblíqua e o possessivo correspondentes. Pelo Quadro 3, apresentado na seção 2.2, na 

posição de objeto (direto e indireto), passam a figurar as formas vocês e lhes.  Parece pouco 

usual, na fala cotidiana, a forma plural lhes tanto na posição de OI como de OD referindo-se à 

segunda pessoa (cf. exemplos (16) e (17)). É provável que essa forma seja característica de 

contextos formais e de língua escrita. 

 

(16) Eu bem que lhes disse que não sabia nada sobre o assunto. 

 

(17) Não vou lhes perdoar pelo que me fizeram. 

______________ 
12 Notação usada neste trabalho para identificação dos inquéritos do NURC/SSA: número do inquérito, tipo de 

inquérito (DID: diálogo informante – documentador) e nome da cidade (no caso, Salvador).  
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No corpus que se investiga nesta dissertação não se encontrou o uso de lhes como OD. 

Todas as vezes em que se fez referência a um objeto direto plural, o falante empregou o 

pronome vocês: 

 

(18) No dia que eu não tiver trabalhando, eu pego vocês (...) eu canso de pegar, pego 

dos dois e vamos lá pra Portão.  [SSA.25.M.F.III – C]13  

   

 Procurou-se demonstrar até aqui que a reorganização do quadro pronominal atinge 

diretamente a configuração dos pronomes objetos em todas as pessoas, mas são os de terceira 

os mais afetados, tanto aqueles que se empregam em função acusativa quanto os usados como 

dativo.  

 Duarte (1989) fez um estudo detalhado sobre o uso dos clíticos acusativos anafóricos 

de terceira pessoa, com base na fala de indivíduos paulistanos, textos de 2º grau, entrevistas 

de TV e episódios de novelas, e observou quatro possibilidades de expressão: com clítico 

pronominal, com pronome sujeito, com objeto nulo e também com um SN. A autora registrou 

4,9% de clítico acusativo, 15,4% de pronome lexical, 17,1% para outras formas de objeto 

direto anafórico e 62,6% de objeto nulo.  

 O estudo de Duarte (1989) destaca a ausência de clíticos na fala dos jovens e enfatiza 

que nas demais faixas etárias seu uso está ligado ao nível de escolaridade, permanecendo 

estável em relação à idade. A autora afirma que “o uso do pronome lexical, ao contrário, mais 

frequente na fala dos jovens (23,5%), decresce à medida que escolaridade e faixa etária 

sobem, chegando a 9,8% entre os informantes com terceiro grau” (DUARTE, 1989, p. 27). 

Em todas as faixas, registra-se preferência pelo objeto nulo. 

 Duarte (1989) chama a atenção para a implementação da estratégia com objeto nulo no 

PB (cf. exemplo 19), favorecida pelo traço [-animado] do antecedente. Essa variante, mesmo 

não encontrando respaldo na abordagem tradicional, não é estigmatizada e seu uso 

generalizado caracteriza-se como um caso de prestígio encoberto: o falante rejeita o clítico 

recomendado pela tradição gramatical, que é estigmatizado por soar pouco natural e revelar 

certo pedantismo em alguns contextos. 

 

(19) Este livro é meu e quero emprestar Ø a João. 

 

______________ 
13  Cf. ao final da subseção 5.1.2 a descrição do sistema de identificação dos exemplos do corpus desta pesquisa. 
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  Ainda sobre o rearranjo das formas de terceira pessoa, aponta-se o processo de 

mudança por que vem passando o uso da forma lhe. Tradicionalmente a esta forma cabe a 

representação do objeto indireto de terceira pessoa, contudo o PB vem experimentando uma 

mudança nesse modelo. Quer isto dizer que o falante tem buscado outras formas de expressar 

o OI anafórico.  

 Berlinck (1997), Gomes (2003), Freire (2000, 2005) e Torres de Morais e Berlinck 

(2007) afirmam que lhe está em desuso na língua oral como dativo anafórico de terceira 

pessoa, aparecendo especialmente na escrita ou em contextos formais. Frequentemente, o 

falante, em outras situações, tem recorrido a diferentes estratégias: uso do dativo nulo, uso de 

SP (representado pelo SN anafórico ou pelo pronome lexical regido por preposição), como 

ilustram os exemplos a seguir. 

 

(20) ... o guarda conversou com ele em inglês, disse Ø que ele voltasse e estacionasse 

o carro mais próximo do meio-fio. (100.DID.NURC/SSA)  

 

(21) É o tal transporte solidário, em que você leva várias pessoas em... seu carro, pra 

dar uma maior utilização ao carro? (277.DID.NURC/SSA) 

 

(22) então, ela, na escola, aprendeu muita coisa que eu não tive condições de ensinar a 

ela. (231.DID.NURC/SSA) 

 

 Berlinck (1997), com base em amostras de fala de jovens universitários curitibanos, 

observa 71% de dativo nulo, 28% de SP e apenas 1% de uso de lhe nos dados do PB. A autora 

registra uma única ocorrência para esta variante. Gomes (2003) e Freire (2000) não registram 

nenhuma ocorrência desse uso em dados do PB, confirmando a ideia de que o lhe como dativo 

não faz parte da gramática do falante. Mesmo na escrita já se observa a implementação das 

variantes alternativas (FREIRE, 2005; TORRES DE MORAIS; BERLINCK, 2007), 

ressaltando-se o fato de que o uso do clítico está condicionado a graus de maior formalidade e 

letramento.  

 Conforme já sublinhado, o clítico lhe está presente no quadro pronominal do PB 

assumindo a função acusativa (MONTEIRO, 1994; OLIVEIRA, 2004; RAMOS, 1999). 

Ramos (1999) menciona que houve um “alargamento de domínio” e essa forma passou a 

alternar entre o dativo e o acusativo em cidades como Salvador, Maceió, Recife e João 

Pessoa. Nessas regiões, com frequência, ouvem-se frases como: 
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(23) Não lhe vi no cinema ontem. 

 

O pronome lhe para representar o OD de segunda pessoa alterna com as formas o, a, 

te, você, senhor/senhora. No que respeita à alternância lhe/te, tanto para o dativo como para o 

acusativo, Pereira (2006, p. 44) diz que: “Aparentemente, as formas te e lhe [...] configuram 

duas variantes diatópicas claramente marcadas no PB, com o lhe realizado no norte/nordeste 

do país e o te, no sul/sudeste”. Nesta dissertação, afirma-se que, em Salvador, o clítico lhe, 

embora se apresente como uma estratégia bastante produtiva de pronominalização do OD, 

está em concorrência com o te.  

Há de se ressaltar também como uma das inovações do sistema pronominal do PB o 

não preenchimento do argumento objeto direto de segunda pessoa, seguindo a mesma 

tendência do OD e OI anafóricos de terceira pessoa. Assim, a uma pergunta como: “Em que 

lugar você me espera?”, o falante pode optar por não usar uma forma pronominal e dizer: 

 

(24) Espero Ø em frente ao Shopping.  

 

 Pode-se dizer do exposto que há no PB sistemas pronominais em conflito e a tendência 

da escola, como sempre, tem sido a de anular aqueles que não estão descritos nos livros de 

referência para o ensino da língua. Alimenta-se, assim, o mito da incompetência linguística do 

aluno, que, desmotivado, se convence de que não sabe falar a própria língua. Os reflexos 

dessa situação estão na ineficácia do ensino de língua portuguesa, ao menos no que concerne 

à recuperação da chamada língua padrão.  

 

 

2.3 A NECESSIDADE DE SE ESCREVER “UMA NOVA PÁGINA PARA O LIVRO 

DIDÁTICO”: O PAPEL DA ESCOLA 

 

 

Insistiu-se até aqui na ideia de que os livros destinados ao ensino de língua portuguesa 

nas escolas bem como as gramáticas normativas apresentam uma distribuição quase fictícia 

dos pronomes pessoais no PB, que mais serve à caracterização de uma língua idealizada, 

pautada na norma lusitana, do que da língua que hoje se fala no país. Embora se esteja aqui 

particularizando o caso do paradigma pronominal, sabe-se que esta é uma ideia que alcança 

outros fatos da língua.  
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 Ao mesmo tempo em que se reconhece o papel da escola no ensino da norma oficial, 

desconfia-se da eficácia dessa tarefa. A questão que se põe é que a instituição escolar não tem 

logrado êxito no que tange à recuperação das normas socialmente prestigiadas, e as razões 

para isso se estendem desde problemas de natureza metodológica a questões sociais mais 

graves.  

 Há de se considerar também que a ideologia subjacente ao ensino da língua portuguesa 

é revestida de um caráter homogeneizante e preconceituoso, na medida em que rejeita 

qualquer fato em desacordo com os ditames do tradicionalismo gramatical. Há uma completa 

desatenção à realidade “heterogênea, plural e polarizada” da língua no Brasil, ignorando que 

no PB coexistem várias normas: de um lado, as normas vernáculas e, do outro, as normas 

cultas e, no horizonte, como bem diz Mattos e Silva (2006, p. 230), “paira, ou pára a norma 

padrão”.  

Para que se compreenda o fosso entre o que ensinam as gramáticas e o uso real da 

língua, não se pode perder de vista como se deu a constituição da norma culta no país. A 

alteração do panorama educacional brasileiro a partir da década de 1960, quando o ensino 

passou a alcançar as classes menos privilegiadas e antes excluídas desse processo, fez com 

que a norma popular, característica daquelas camadas, adentrasse os muros da escola, 

atingindo os falantes ditos cultos (MATTOS E SILVA, 2006). A escola, que se pretendia 

democrática, contudo, não oferecia a qualificação necessária para os novos ingressos. No que 

tange ao ensino da língua materna, isso se devia à impossibilidade de os  

 

[...] professores [de português] cada vez mais provenientes das chamadas 
classes sociais populares e com formação docente precária [...] não terem 
como transmitir o padrão normativo-prescritivo lusitanizante, idealizado 
para o ensino da matéria, desde a segunda metade do século XIX (MATTOS 
E SILVA, 2006, p. 228).  

  

 Essa realidade sócio-histórica não foi considerada pela escola e, consequentemente, 

pelos compêndios e gramáticas escolares, que continuam a impor um padrão linguístico 

idealizado, reforçando a situação diglóssica entre este padrão e a fala do aluno. É preciso, 

portanto, rever o conceito de língua que tem sido propagado, o qual não evidencia em nada a 

realidade “multifacetada” de que se reveste a língua portuguesa no Brasil.  

 Nas salas de aula brasileiras, convivem, em desarmonia, normas vernáculas, normas 

cultas e a norma padrão. Dentro dessa pluralidade de normas, a escola, desatualizada, 

pretende ensinar, numa tarefa que tem se revelado pouco frutífera, a norma padrão, 
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idealizada e não-realizada. Nem mesmo os que se lançam à tarefa de ensinar tais regras 

conseguem realizá-las: “Comumente, entretanto, o mesmo professor que ensina essa 

gramática não consegue observá-la em sua própria fala nem mesmo na comunicação dentro de 

seu grupo profissional” (RODRIGUES, 2007, p. 18). 

 Não há espaço na escola para o reconhecimento da legitimidade das formas 

linguísticas utilizadas pelos segmentos socialmente menos favorecidos, e sequer para a norma 

culta, esta inclusive desconhecida no espaço escolar. Antes de tudo, a escola precisa desfazer 

o equívoco de identificar língua padrão e norma culta como sinônimas.  

 Embora mantenham certa aproximação, sobretudo em situações formais, são 

sensivelmente diferentes. Lucchesi (2002), voltando à discussão de Lucchesi e Lobo (1988), 

estabelece esta distinção: 

 

 [...] a primeira [a norma padrão] reuniria as formas prescritas pelas 
gramáticas normativas, enquanto a segunda [a norma culta] conteria as 
formas efetivamente depreendidas da fala dos segmentos plenamente 
escolarizados, ou seja, dos falantes com curso superior completo, de acordo 
com a já clássica definição do Projeto Estudo da Norma Culta (LUCCHESI, 
2002, p. 65). 

 

 Não se quer dizer aqui que a escola deva furtar-se de dar a conhecer ao aluno a 

variedade padrão da língua, sob alegação simplista de que o que importa é a comunicação.  

Reconhece-se que é seu papel ocupar-se preferencialmente do ensino da chamada norma 

oficial, o que significa, no caso do sistema pronominal, ensinar o emprego dos clíticos 

acusativos e do dativo de terceira pessoa etc. Não há nisso qualquer problema, a não ser pelo 

fato de que, segundo Possenti (2000), 

 

[...] se trata do ensino do padrão a quem não o fala usualmente, isto é, a 
questão é particularmente grave, em especial para alunos de classes 
populares, por mais que também haja alguns problemas decorrentes das 
diferenças entre fala e escrita, qualquer que seja o dialeto (POSSENTI, 2000, 
p. 17-18).  

 

Garantir ao indivíduo o conhecimento das variantes socialmente prestigiadas torna-se 

particularmente importante quando se considera que, além de ser um instrumento de 

comunicação, a língua é instrumento de poder. E numa sociedade tão desigual como a 
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brasileira, essa é, sobretudo, uma decisão política com implicações para toda a sociedade, 

conforme assinalam Naro e Scherre (2006), uma vez que 

 

em toda e qualquer sociedade socialmente estratificada, o conhecimento do 
padrão ou o conhecimento de variedades de prestígio é, de fato, uma 
ferramenta de afirmação, enquanto o uso de formas não-padrão ou de formas 
sem prestígio pode conduzir à dominação e exploração econômica. Enquanto 
esta ampla situação não mudar, negligenciar as formas padrão ou as 
formas de prestígio na educação é quase equivalente a negligenciar os 
próprios falantes das variedades sem prestígio, no sentido de dificultar a 
sua inserção no processo produtivo (NARO; SCHERRE, 2006, p. 236-237, 
grifos nossos).  

 

 Considera-se importante dar consciência ao cidadão da existência das variedades 

socialmente prestigiadas para que possa ter acesso a elas como forma de não ser excluído. É 

igualmente importante garantir-lhe o acesso a essa modalidade sem que se alimente a falsa 

ideia de sua incompetência linguística. Vale dizer ainda que, no ensino de língua, é preciso 

considerar as especificidades de cada modalidade, reservando-lhe o direito à legitimidade.  

As atividades propostas nas salas de aula devem incentivar a reflexão sobre os fatos 

linguísticos e não apenas propagar os conceitos de ‘certo’ e ‘errado’, como frequentemente 

acontece. Em síntese, é necessário promover um ensino que leve em conta o funcionamento 

real da língua, o que implica reconhecer a existência das formas alternantes – padrão e não-

padrão – e, sobretudo, seus contextos de uso, sem, contudo, desprezar o ensino da norma 

oficial. Esta, o indivíduo aprende como uma segunda língua (NARO; SCHERRE, 2006), 

considerando que, ao adentrar os muros da escola, já domina a gramática de sua língua 

materna. 

Freire (2005, p. 181-182), embora não tenha se ocupado de uma análise comparativa 

entre livros didáticos de língua portuguesa, reuniu alguns exemplos de propostas de atividades 

presentes em livros didáticos do ensino fundamental e do ensino médio para recuperar o uso 

dos clíticos. Citam-se aqui alguns dos exemplos usados pelo autor: 

 

(25) Observe a fala do guarda: “… eu conheço ele.” Do ponto de vista da gramática 

normativa, essa frase está correta? Por quê? CORRIJA-A, se for o caso. Não, 

pois HÁ ERRO no emprego do pronome. Pela gramática normativa, a forma 
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CORRETA seria: eu o conheço. (Ensino fundamental: Faraco & Moura. 

Linguagem nova. 7ª série, 2004, p.102 – livro do professor)14 

 

(26) Observe a frase do texto 2: “Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente…” O 

pronome lhe equivale a “a você, a ele, a ela, ao senhor, à senhora…”. Exerce, em 

geral, a função de objeto indireto. O verbo conhecer é um verbo transitivo 

direto; pede objeto direto. O texto está escrito em linguagem coloquial, por isso 

tem a construção “lhe conhecia”. REESCREVA A FRASE, ADEQUANDO-A 

À NORMA CULTA. (Ensino fundamental: Faraco & Moura. Linguagem nova. 

6ª série, 2004, p.144 – livro do professor) 

 

(27) Evite repetir palavras, SUBSTITUINDO as palavras ou expressões grifadas por 

um pronome: a) O pagamento das mensalidades estava atrasado. Papai não tinha 

como pagar as mensalidades da escola. b) Ela admirava os peixinhos. Seguia os 

peixinhos até perder os peixinhos de vista. […] (Ensino Fundamental: Oliveira et 

al. Tecendo Textos: ensino de Língua Portuguesa através de projetos. 6ª série, 

1999, p. 130) 

 

(28) Nas orações a seguir, indique se o termo sublinhado funciona como objeto direto 

ou objeto indireto. Depois, SUBSTITUA-O adequadamente por um dos 

seguintes pronomes: o, a, os, as, lhe ou lhes. a) Foi à cidade e resolveu 

rapidamente todos os problemas relativos à administração da fazenda. b) Junto 

com outros envelopes, o carteiro entregou a Mariana uma carta sem o nome do 

remetente. […] (Ensino médio: Ferreira et al. Novas palavras: Português – 

Ensino Médio. Volume único, 2003, p. 450) 

 

(29) Reescreva as orações, SUBSTITUINDO o termo destacado por o(s), a(s) ou 

lhe(s): a) Ele reconheceu o amigo. b) Ofereceu aos amigos um jantar. […]  

(Ensino médio: Maia. Português – Série novo ensino médio. Volume único, 

2005, p. 368) 

 

______________ 
14 Manteve-se a indicação das referências conforme apresentado em Freire (2005). 
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A tônica dessas atividades, como não poderia deixar de ser, é sempre a da correção em 

direção à norma padrão e da substituição das formas desprestigiadas pelas valorizadas 

socialmente, mas, pelo resultado das análises sociolinguísticas, observa-se sua pouca eficácia. 

Os dados evidenciam que, mesmo entre os considerados falantes cultos, não há recuperação, 

na língua oral, dos clíticos – acusativo e dativo – de terceira pessoa.  

Na escrita, por sua vez, a influência do fator escolaridade dá-se de forma mais 

marcante. Averbug (2000), investigando o uso do objeto anafórico na escrita de estudantes da 

classe de alfabetização, séries finais do ensino fundamental e do ensino médio e de estudantes 

universitários, observa que a frequência de uso do clítico cresce à proporção que aumentam os 

anos de escolarização, atingindo 40% no Ensino Superior.  

O trabalho de Freire (2005) também atesta a influência dos anos de escolarização nos 

usos dos clíticos acusativo e dativo na escrita, mas destaca que essa aprendizagem não se dá 

sem conflito, visto serem frequentes os casos em que os alunos demonstram inabilidade para 

o uso da variante prestigiada, que se revela, por exemplo, no uso do acusativo pelo dativo ou 

do dativo pelo acusativo, exemplificados15 em (30) e (31), respectivamente.  

 

(30) Muitos acabam deixando de lado o seu valor de corpo perfeito e saudável para 

satisfazer uma regra que a sociedade o impôs, fazendo com que percam sua 

identidade […] (UFRJ, concurso de seleção, 2005). 

 

(31) Muitas delas ficam nas nuvens, eufóricas querendo andar pelas ruas (por toda 

parte), para mostrar para todos, para ficarem olhando-lhes. (UFRJ, concurso de 

seleção, 2005). 

  

Diante das informações expostas, questiona-se o tratamento dispensado aos pronomes 

na escola. Já foi enfatizado que o caminho não é abandonar por completo a abordagem 

tradicional, entretanto não se pode continuar usando como modelo de língua aquela falada (ou 

escrita) abonada por textos clássicos que não refletem a realidade linguística atual. Com isso 

não se quer defender que o aluno não deva ter acesso a tais textos, porém não há sentido em 

utilizá-los como modelo de língua a ser perseguido. Entende-se que o padrão linguístico 

ensinado pela escola deva ser condizente com aquele que efetivamente é falado. 

______________ 
15 Exemplos extraídos de Freire (2005, p. 184-5). 



 

 

52 

Apresenta-se a seguir o exemplo de uma proposta pedagógica para a abordagem dos 

pronomes que parte dessa concepção de ensino de língua. 

 

Proposta pedagógica16 

O direito à escola é de todos os brasileiros. Nós todos deveríamos lutar 
contra qualquer tipo de oposição a esse direito, cobrando dos governantes 
que a gente mesmo colocou no poder um maior investimento na educação de 
nossa nação.  

Retire todas as formas possíveis de se expressar a primeira pessoa do plural 
utilizadas no texto acima: 

O que você percebeu? Há diferenças entre uma forma e outra? Você usaria 
ambas as formas em quaisquer situações?  

 

Freitas (1997a, 1997b), atentando para o tratamento dado aos fatos da língua nas 

gramáticas pedagógicas, organizou um material de reflexão para professores do ensino 

fundamental e do ensino médio, a partir do estudo dos pronomes pessoais-sujeito. Nesse 

material, a autora destaca a necessidade de se examinar a teoria gramatical, os exemplos em 

que se baseia e o método de ensino. O primeiro passo é reconhecer a natureza da língua falada 

e sua variabilidade para, enfim, confrontá-la com as formas prestigiadas.  

Em relação aos pronomes, Freitas (1997a, 1997b) propõe que se faça a comparação 

entre o quadro das formas efetivamente usadas, elaborado com base em amostras reais de fala 

e aquele apresentado nas GTs. Segundo a autora, “o exame de exemplos dos pronomes que 

aparecem em textos orais podem fornecer elementos para a atualização da definição 

apresentada [...]” (FREITAS, 1997b, p. 22).  

Propõe-se neste trabalho uma subseção para discutir a repercussão da sociolinguística 

no campo do ensino-aprendizagem da língua materna porque se compreende que há um papel 

social a ser desempenhado pelo linguista, especialmente numa sociedade em que se 

perpetuam todas as formas de preconceito, reconhecidamente o linguístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
16 Exemplo de proposta extraído de Mollica e Nascimento (2006, p. 232).   
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3 USOS DO CLÍTICO LHE NO PB: SINCRETISMO DE PESSOA E DE FUNÇÃO 

 

 

A descrição tradicional do sistema pronominal do português, que, por razões já 

explicitadas, serve muito mais à caracterização da variedade europeia do que à brasileira, está 

longe de evidenciar o caráter multifuncional do clítico lhe. Em princípio, isso decorre da falta 

de precisão na definição daquilo que a GT rotula de objeto indireto, categoria em que 

enquadra esse clítico, ao que se acrescenta o fato de, em muitos usos, a forma lhe apresentar 

comportamento sintático-semântico não previsto na função de OI, o que desautorizaria a 

inclusão de tais usos nessa categoria. Ademais, o pronome lhe tem sido, não raro, usado de 

forma inovadora como objeto direto, comutável com os clíticos o/a (tanto para a segunda 

como para a terceira pessoas), você, senhor/senhora e te.  

A fim de conferir maior fundamentação à análise proposta nesta dissertação, bem 

como ratificar a ideia da polissemia morfossintática de lhe, convém fazer uma incursão breve 

por algumas informações sobre esse pronome. Parte-se de considerações etimológicas e 

diacrônicas, passando por seu tratamento na GT, até as observações dos estudos linguísticos 

acerca de suas possibilidades de funcionamento como OD em outras variedades do português.  

 

 

3.1 BREVE INCURSÃO PELA HISTÓRIA DE LHE 

 

 

Como já exposto no capítulo anterior, as formas tônicas e átonas de terceira pessoa do 

sistema pronominal do português derivam do demonstrativo latino ille, illa .  

 

             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     Quadro 4 – Origem latina dos pronomes de terceira pessoa do português 

caso Língua Pronomes 
Latim ille / illa , illi , illae  

nominativo Português  ele / ela / eles / elas 

Latim  illum / illos / illam / illas  
acusativo Português  o / os / a / as 

Latim illi , illis   
dativo Português lhe / lhes  
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Considerando que o sistema de pronomes pessoais, ao menos em seu modelo 

tradicional, guarda vestígios dos casos latinos, a forma lhe, oriunda do dativo illi , 

corresponde, em português, à função de objeto indireto. O seu percurso evolutivo é: ille, illa : 

illi  > (i)li  > li  > lhi > lhe.  

O plural lhes não provém do dativo latino illis  e é, como informa Said Ali (1965), 

“relativamente recente”. O autor acrescenta que, por muito tempo na língua, usou-se o 

pronome lhe invariavelmente para o singular e para o plural. Nesse sentido, lhes teria se 

formado dentro da língua portuguesa por analogia com o acréscimo do morfema de plural –s, 

da mesma forma que eles/elas. 

Dias (1918), em Syntaxe Historica Portuguesa, refere-se à natureza invariável do 

pronome lhe:  

 
No port. arch. medio é frequente a forma lhe como plural, e ainda é muito 
vulgar na linguagem do povo; occorre ás vezes nos proprios escriptores 
modernos, nomeadamente em Bocage, e é a forma que tem de empregar-se 
na combinação com o pronome o a (DIAS, 1918, p. 63).  

 

Para abonar essa informação, o autor recorre a um trecho de Os Lusíadas, reproduzido 

aqui: 

 

(32) “Deixão dos sete ceos o regimento / Que do poder mais alto lhe foi dado” (Os 

Lusíadas, I, 21) 

 

Bomfim (2004), investigando a concordância do dativo do pronome de terceira pessoa 

e as suas características desde as etapas mais antigas da língua até o século XVIII, sugere que 

o plural lhes não é tão recente na história do português. A autora destaca que, de fato, não se 

encontra a forma lhes em Os Lusíadas, pelo menos nos quatro cantos investigados, porém, em 

textos mais antigos, como A demanda do Santo Graal e o Livro das Linhagens, a presença da 

forma de plural tende a 100%. Bomfim (2004) registra tendência à variação entre a forma 

com concordância e a sem concordância em textos dos séculos XV e XVI: na Arte da 

ensinança de bem cavalgar toda sela (século XV), de D. Duarte, há 45% de registros da 

forma de singular, sem concordância, contra 55% da forma de plural. Igual tendência à 

variação entre a forma com concordância (56%) e a sem concordância (44%) a autora verifica 

em Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto (1514-1581), obra quinhentista, embora publicada 

em 1614, após a morte do autor.  
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3.2 AS FUNÇÕES DE LHE: A DESCRIÇÃO TRADICIONAL 

 

 

As formas pronominais clíticas no PB, conforme exposto no capítulo anterior (cf. 

Quadro 1), pela análise tradicional, podem ligar-se a verbos que selecionam obrigatoriamente 

uma preposição (transitivos indiretos) ou a verbos que não selecionam a preposição 

(transitivos diretos), representando, respectivamente, o objeto indireto e o objeto direto. No 

paradigma de primeira e segunda pessoa os itens pronominais me, te, nos, vos podem 

representar tanto o OD quanto o OI (cf. (33) e (34)). Na terceira pessoa, por sua vez, o mesmo 

sincretismo não se verifica, ao menos na ótica dos estudos tradicionais. Há formas exclusivas 

para cada uma dessas funções: o/a/os/as e lhe/lhes, respectivamente (cf. (35)). 

 

(33) a. Alice me/nos levou ao cinema ontem. (OD – 1ª pessoa) 

       b. Alice me/nos entregou a encomenda. (OI – 1ª pessoa) 

 

(34) a. Alice te/vos levou ao cinema ontem. (OD – 2ª pessoa). 

       b. Alice te/vos entregou a encomenda.(OI – 2ª pessoa) 

 

(35) a. Alice o / as levou ao cinema ontem. (OD – 3ª pessoa)  

       b. Alice lhe/lhes entregou a encomenda. (OI – 3ª pessoa) 

 

Nesse sentido, no que tange ao clítico pronominal lhe, figura na maioria das 

gramáticas a ideia consensual de que esse item linguístico representa “essencialmente [o] 

objeto indireto” (CUNHA; CINTRA, 2002, p. 146). Se há certo consenso nessa classificação, 

o mesmo não se pode dizer em relação à definição do que seja a categoria OI.  

Em latim, a questão do complemento verbal estava bem demarcada, uma vez que se 

dispunha de um sistema de casos para atender à representação das funções sintáticas. Tinha-se 

o acusativo – objeto direto em português – para representar o ser afetado pela ação verbal e o 

dativo – o objeto indireto – para indicar o beneficiário ou destinatário da ação. Na passagem 

ao português, o sistema de casos morfológicos é substituído pela ordem fixa na sentença e as 

preposições passam a designar os valores antes estabelecidos pelas declinações. Assim o 

objeto indireto passou a ser indicado pela preposição.  

Decorre daí a ideia de que todo complemento verbal regido de preposição, 

independentemente de indicar o ser a que se destina a ação verbal ou em cujo proveito ou 
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prejuízo se realiza, deva ser incluído na categoria objeto indireto. É essa a definição que se 

verifica em Cunha e Cintra (2002, p. 137), onde se lê que objeto indireto é o “complemento 

que se liga ao verbo por meio de [qualquer] preposição”. A essa definição seguem-se os 

exemplos: 

   

(36) Duvidava da riqueza da terra. 
 

 
(37) Necessitamos de uma cabeça bem firme na terra, fincada na terra! 

 

Tal descrição, presente na maioria dos livros didáticos e gramáticas pedagógicas, trata 

sob o mesmo rótulo complementos com comportamento sintático-semântico diferente, 

admitindo que os termos destacados em (38), a seguir, (36) e (37) representam igualmente o 

objeto indireto.  

 

(38) Entreguei a carta ao rapaz.  

 

Rocha Lima (2006) e Bechara (2003) expressam certa semelhança ao definirem o 

objeto indireto como o complemento que se refere quase sempre a um ser animado, 

introduzido pela preposição a e, mais raramente, para e que expressa o papel de beneficiário, 

destinatário, sendo comutável pelo pronome pessoal lhe/lhes. Usos como os de (36), (37), em 

que o argumento introduzido pela preposição (a, de, em, com, para, por etc.) não é cliticizável 

em lhe, são denominados por esses autores complementos relativos.  

Mira Mateus et al. (2003), cuja descrição apresentada é baseada no PE, fazem 

distinção entre complemento indireto e complemento oblíquo. Os primeiros ocorrem como 

argumento interno dos verbos que selecionam dois argumentos, são interpretados com os 

papéis alvo ou fonte e são introduzidos apenas pela preposição a. Os complementos oblíquos 

abrangem os complementos relativos e os circunstanciais.  

 Quanto à quase exclusividade da preposição a como introdutora de OI no PB, 

defendida por Bechara (2003) e Rocha Lima (2006), não é isso o que têm revelado as 

pesquisas com base em amostras de língua falada, as quais apontam um decréscimo dessa 

preposição em favor de para, conforme já referido neste trabalho.  

Ao tratar o lhe particularmente como complemento indireto, a descrição tradicional 

admite que esse clítico seja um argumento selecionado pelo verbo em frases como (39) e (40), 

a seguir. Nos dois exemplos, contudo, essa ideia é questionável.  
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(39) Coloquei-lhe na mão um bilhete.  

 

(40) Tenho-lhe imenso respeito. 

 

A situação, nesses casos, agrava-se, sobretudo para o aluno, quando se parte para 

gramáticas pedagógicas e livros didáticos, em que as funções de lhe se multiplicam – objeto 

indireto, adjunto adnominal e complemento nominal – abonadas, quase sempre, por trechos 

clássicos – sem que explicações razoáveis sejam dadas. E, mais do que na falta de consenso, o 

problema está na falta dessas explicações.  

 Algumas gramáticas, em especial as pedagógicas, têm atribuído ao lhe as funções de 

adjunto adnominal em (39) e complemento nominal em (40), numa explicação pouco 

elucidativa. No primeiro caso, levam em conta a possibilidade de substituição do clítico pelo 

pronome sua/seu, dele/dela, o que torna evidente a ideia de posse e a relação com o nome. E, 

para o suposto uso de lhe como complemento nominal, os compêndios escolares baseiam-se 

na possibilidade de ser o item pronominal comutável por “a alguém” e de a preposição não 

estar ligada ao verbo, mas ao nome.  

  

 (41) Coloquei um bilhete em sua mão.  

 

(42) Tenho imenso respeito a alguém.  

 

 Diferentemente, Rocha Lima (2006), Cunha e Cintra (2002) e Bechara (2003) não 

adotam essa classificação, mas, no primeiro caso (39), reconhecem valor possessivo do 

pronome. Para Cunha e Cintra (2002, p. 305) esse caráter possessivo de lhe corresponde ao 

dativo latino de posse. Veja-se o que dizem os autores:  

 

Os pronomes átonos que funcionam como objecto indirecto (me, te, lhe, nos, 
vos, lhes) podem ser usados com sentido possessivo, principalmente quando 
se aplicam a partes do corpo de uma pessoa ou a objectos de seu uso 
particular.  

 

Bechara (2003) utiliza a designação dativos livres, que são para ele “construções 

especiais de objeto indireto”, definidos como: 
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[...] argumentos sintático-semânticos extensivos da função predicativa do 
conteúdo comunicado nas respectivas orações.  
[...] remanescentes de construções, algumas das quais da sintaxe latina, 
aparecem sob forma de objeto indireto, nominal ou pronominal, alguns 
termos que não estão direta ou indiretamente ligados à esfera do predicado – 
são os chamados dativos livres [...] (BECHARA, 2003, p. 423-4, grifos do 
autor). 

 

Em princípio, Bechara (2003, p. 424) trata os dativos livres como objetos indiretos, 

mas reconhece que não estão ligados ao verbo. Para o autor, os dativos livres são 

representados pelos: a) dativo de interesse (dativus commodi et incommodi) – “a quem 

aproveita ou prejudica a ação verbal”: beneficiário (Ele só trabalha para os seus); b) dativo 

ético – variedade do anterior, “representa aquele pelo qual o falante tenta captar a 

benevolência do seu interlocutor na execução de um desejo” (Não me enviem cartões a essas 

pessoas); c) dativo de posse – exprime o possuidor (Doe-me as costas); d) dativo de opinião – 

exprime a opinião de uma pessoa (Para nós, ela é a culpada).  

Não se pretende fazer neste trabalho uma abordagem exaustiva dos usos de lhe em 

função dativa, mesmo porque a intenção é investigar seu uso inovador no PB como objeto 

direto. Com essa exposição breve e despretensiosa, quis-se demonstrar que algumas 

gramáticas têm tratado esse item pronominal de maneira simplificadora, desconsiderando seu 

comportamento sintático e semântico, e aqui se inclui seu uso como OD.  

 

 

3.3 A EXPRESSÃO DE LHE COMO ACUSATIVO OU O CHAMADO ‘LHEÍSMO’ 

 

 

Por muito tempo os estudos sobre os clíticos no PB restringiram-se à investigação das 

formas acusativas o, a, os, as. Nos últimos anos, entretanto, alguns pesquisadores têm voltado 

sua atenção para a descrição do comportamento sintático-semântico da forma dativa do 

pronome de terceira pessoa (BERLINCK, 1997; FREIRE, 2000, 2005; GOMES, 2003; 

RODRIGUES, 2007; RAMOS, 1999). Sob diferentes perspectivas teóricas, esses estudos, de 

maneira consensual, atentam para o desuso de lhe no PB em sua função prototípica.  

A baixa ocorrência do clítico para representação do dativo anafórico de terceira pessoa 

levou alguns estudos a apontarem, equivocadamente, seu desaparecimento no PB. Contudo, 

como já enfatizado, o pronome mantém-se vigoroso, contrariamente ao que tem acontecido 

com os clíticos o, a, os, as.  O clítico lhe experimenta, porém, – e não é uma tendência atual – 
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um sincretismo de pessoa e de função, já evidenciado pelos estudos supracitados, tendo em 

vista que alterna entre a segunda e a terceira pessoas e entre o dativo e o acusativo. A exemplo 

disso examinem-se os enunciados a seguir: 

 

(43) a. Se o encontrarem, não lhe digam nada ainda. (OI – 3ª pessoa) 

                     b. Meu filho, vou lhe contar uma história. (OI – 2ª pessoa) 

                     c. O falante opta por uma forma que não lhe comprometa. (OD – 3ª pessoa) 

 

A gramática tradicional, embora não inclua lhe no paradigma de segunda pessoa, 

prevê seu uso como clítico dativo de você. Segundo Galves (2001), a subida de lhe para essa 

posição está ligada à introdução de você no paradigma pronominal, que faz o verbo perder a 

marcação de segunda pessoa, criando, assim, um contexto favorável ao deslocamento do 

clítico. Tais alterações repercutem nos clíticos acusativos e no possessivo seu/sua, que passam 

a alternar também entre a segunda e a terceira pessoas.  

De acordo com Freire (2005, p. 02), o item lhe passa por um processo de 

especialização no sentido de que “[...] estaria deixando de ser uma forma tanto de terceira 

quanto de segunda pessoa para figurar exclusivamente na referência à segunda pessoa, seja na 

função dativa seja na acusativa”. 

É indiscutível que o lhe venha passando por um processo de especialização, mas é 

temerário afirmar que seja em direção ‘exclusivamente’ à segunda pessoa. Pelos estudos de 

Ramos (1999) e Lucas (2008), esse item pronominal tem sido usado também como 

complemento direto anafórico de terceira pessoa:  

 

[...] cabe ainda observar que quando o falante do PB preenche a posição 
de objeto − opção cada vez menos freqüente em nosso dialeto −, ele o faz 
usando ou o pronome tônico ele, estratégia favorecida na grande maioria dos 
casos, ou a forma dativa lhe, estratégia menos usada (RAMOS, 1999, p. 16, 
grifos nossos). 

 

Assim, o objeto direto anafórico pode ser expresso, no PB, das seguintes maneiras:  

  

(44)  a. João ainda não chegou por aqui, não sei se vou esperá-lo. 

    b. João ainda não chegou por aqui, não sei se vou esperar ele. 

      c. João ainda não chegou por aqui, não sei se vou esperar Ø. 

      d. João ainda não chegou por aqui, não sei se vou lhe esperar.  



 

 

60 

Nas amostras de fala utilizadas como corpus para este estudo, não se verificou a 

existência de lhe como objeto direto de terceira pessoa. É possível aventar a hipótese de que 

esse emprego do clítico no PB seja mais frequente em situações de fala monitorada e na 

escrita, configurando-se uma tentativa de evitar o preenchimento do objeto, por um lado, com 

o pronome lexical ele/ela, estigmatizados, e, por outro, com o clítico canônico o/a, também 

estigmatizado por denotar pouca naturalidade e certo pedantismo. 

Possenti (2002) destaca que emprego de lhe como OD está presente não apenas na fala 

do indivíduo comum mas “em todos os espaços mais ou menos cultos”. Os exemplos a seguir, 

reproduzidos do autor, foram extraídos, respectivamente, da coluna do Dr. Sócrates, da 

Revista Carta Capital, e da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.  

 

(45) Já não era tão jovem, sua força de vontade estaria à prova por longos e cansativos 

meses. A delicada cirurgia exigiria mãos habilidosas para voltar a exercer, em 

plenas condições, o ofício que tanto lhe apaixona. 

(46) Pimentel17 precisa da vitória mais do que Aécio Neves, o outro patrocinador de 

Lacerda. Se perder, seus adversários do PT lhe deixarão sem pão nem água.   

 É notório, como afirma Possenti (2002), que os autores quiseram evitar o emprego de 

ele, considerado inadequado para o tipo de texto e, na tentativa de encontrar a forma ‘correta’, 

recorreram a lhe. Isso sugere o elevado grau de desuso das formas canônicas do acusativo na 

língua.  

 Ainda ilustrando o emprego do pronome objeto lhe como acusativo na escrita 

reproduzem-se, a seguir, exemplos de escrita mais monitorada. Trata-se de trechos de um 

trabalho acadêmico. A intenção é evidenciar que, de fato, o uso de lhe acusativo parece estar a 

invadir todos os espaços. 

 

(47) Nas correspondências trocadas com o tio, Sr. Principal de Almeida, Lavradio   

também se manifesta a esse respeito, comentando a situação vivida por seus 

antecessores e o possível futuro que lhe esperava (MARCOTÚLIO, 2008, p. 

169). 

 

______________ 
17 O termo sublinhado representa o referente do pronome destacado. 
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(48) A forma Vossa Senhoria, por exemplo, também era utilizada nas relações 

assimétricas descendentes, e a forma tu reservada para um destinatário 

específico, de modo a incluir-lhe, em algumas situações, no âmbito familiar 

(MARCOTÚLIO, 2008, p. 149). 

 

Ramos (1999) sublinha que, no PB, assim como nas variedades africanas e no galego –

onde também se verifica o emprego de lhe como nos casos exemplificados em (45), (46), (47) 

e (48) – o traço [+humano] do antecedente condicionaria o uso do clítico, de modo que soaria 

estranho ao falante uma construção como (49):  

 

(49) *Está vendo aquele caderno, (lhe) pegue-lhe para mim.  

 

A autora adverte que, no caso do PB, o estranhamento quando o lhe tem um referente 

[-humano] é mais evidente na língua falada e na escrita espontânea do que na língua falada e 

escrita monitoradas.  

Feitas essas considerações, é preciso dizer que o uso de lhe como OD não é um 

fenômeno recente na língua, tendo sido documentado desde o português arcaico. 

 

 

3.3.1 Aspectos diacrônicos do emprego de lhe acusativo no português 

 

 

Não obstante seu uso regular como forma dativa, encontram-se, já no português 

arcaico, exemplos do uso de lhe ocupando a posição de objeto direto, conforme assinala 

Nascentes (1953 [1922]). A propósito disso, o autor alude a um trecho do Cancioneiro da 

Vaticana:  

 

(50) Quem lh’y  visse andar fazendo / queyxumes d'amor d'amigo 

 

ao qual juntam-se, aqui,  outros exemplos do mesmo Cancioneiro:  

 

(51) rogu’ eu a Deus, que end’ á o poder,  

       que mi a leixe, se lhi  prouguer, veer.  
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(52) Defendi-lh' eu que se non fosse d'aqui, 

       ca todo meu ben perderia per i 

 

Francisco Evaristo Leoni (1858, p. 198), em Gênio da língua portugueza ou causas 

racionaes e philologicas, destacou o uso de lhe como objeto direto no português clássico: 

“Nossos antigos escriptores serviam-se da fórma lhe do pronome pessoal elle para denotar o 

accusativo do mesmo”. Os exemplos a seguir mencionados pelo autor são extraídos de dois 

textos clássicos: o famoso romance de cavalaria Palmeirim de Inglaterra (século XVI), de 

Francisco de Morais, e História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de 

Fernão Lopes de Castanheda:  

 

(53) A duqueza que em extremo lhe amava e com todos estes aggravos o nao podia 

tirar da vontade quiz ver se por manha o poderia haver á mão (Moraes, Palm. 

d'Ingl. T 1º, P. 2, C. 74, p. 500.) 

 

(54) E quiz Deos que ho Catual nao ousou de matar Vasco da Gama, nem os seus, que 

bem quizera fazel-o por amor dos mouros que lhe peitavam. (Fernão Lopes de 

Castanheda. História da Índia. L. 1º C. 21) 

 

Leoni (1858), por fim, conclui que:  

 

Esta fórma a que nossa lingua não podia repugnar por ser analoga á do caso 
correspondente illum, am, ud, foi, todavia, rejeitada, e, para empregarmos o 
mesmo pronome em accusativo, precisamos dizer a elle, a ella, ou entao 
mudar de pronome e usar do determinativo o, a (LEONI, 1858, p. 198). 

 

A GT, de fato, não deu legitimidade à forma lhe como objeto direto, excluindo-a de 

sua descrição dos clíticos acusativos; no entanto esse uso, como já assinalado, é notório na 

fala de pessoas cultas e “incultas” de todo o Brasil.  
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3.3.2 Notícias sobre o lhe acusativo no PB: os estudos linguísticos 

 

 

Apesar de não se tratar de uma tendência atual na língua, poucos estudos se 

empenharam na tarefa de empreender uma análise sistemática sobre a questão do dito 

lheísmo18 brasileiro.  Nesta subseção, destacam-se algumas contribuições que vêm sendo 

dadas para a compreensão da extensão do fenômeno no PB.  

Nascentes (1953 [1922]), na primeira metade do século passado, já havia registrado a 

existência do uso de lhe, em todo o país, para pronominalizar o objeto direto de segunda 

pessoa, comparando-o ao lheísmo em espanhol19. Para ele, o funcionamento de lhe como 

objeto acusativo está correlacionado à diminuição do uso deste clítico como dativo e à 

analogia com os pronomes me, te, nos, vos, que podem funcionar na frase como objeto direto 

e como objeto indireto. O autor destaca ainda a correlação entre o desaparecimento do clítico 

acusativo o/a e o uso de lhe como acusativo: “Desaparecidos o, a, os, as, ficou a forma lhe 

(le) dona do campo [...]” (NASCENTES, 1953 [1922], p. 128).  

Em relação a isso, Abaurre e Galves (2002, p. 290) afirmam que o pronome de terceira 

pessoa lhe “se alinhou no resto do paradigma uma vez desaparecido (ou em vias de 

desaparecerimento) o clítico o/a.” Segundo as autoras: 

  

O paradigma dos clíticos é assim praticamente reduzido às formas ambíguas 
quanto à função e ao caso que lhes é associado (me, te, se, lhe): essas formas 
podem ser objeto direto (acusativo) ou indireto (dativo). Tal ambigüidade, 
que aparece também nas outras línguas românicas na primeira e segunda 
pessoa, estende-se no PB à terceira, onde lhe, em certos dialetos, pode ser 
interpretado como um objeto direto [...] (ABAURRE; GALVES, 2002, p. 
289). 

 

Mário Marroquim (1996[1934]) registrou o fenômeno na região Nordeste, 

particularmente nos estados de Alagoas e Pernambuco.  

A presença de lhe no quadro pronominal de segunda pessoa assumindo função 

acusativa é observada por Monteiro (1994, p. 86), que destaca os seguintes motivos para o 

fenômeno: 

 

______________ 
18 Termo utilizado para designar o uso de lhe em posição acusativa.  
19 Os espanhóis chamam de leísmo o emprego do pronome de terceira pessoa le, em lugar de lo / la, com verbos 

que regem complemento direto. 
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[...] estratégia de fuga ao emprego do clítico acusativo, em fase de franca 
extinção; manutenção de uma simetria morfossintática com outros pronomes 
(me, te, se) que funcionam como objetos diretos; ausência da preposição, o 
que desestabiliza a oposição entre os dois tipos de complemento verbal; 
recurso para se desfazer a ambigüidade entre as referências à segunda ou à 
terceira pessoa. 

 

  Ramos (1999) examina o uso dos clíticos de terceira pessoa le/lhe como acusativo no 

PB e no Espanhol Peninsular, com vistas a determinar as semelhanças do fenômeno nas duas 

línguas. A autora atribui o fenômeno à tensão do sistema pronominal. Segundo ela, a perda da 

distinção tu-você em algumas regiões do país 

 

[...] fez com que o lhe (forma dativa de terceira pessoa) invadisse o domínio 
acusativo do te, e deu sua parcela de contribuição para o desuso pronominal 
da forma o. A esses fatos soma-se um outro, que já se manifestara desde o 
século XIX: nas variedades do PB que ainda conservam a distinção tu-você, 
a referência direta ao ouvinte numa situação de respeito/cortesia 
praticamente especializou o lhe como acusativo de você, senhor/senhora 
(RAMOS, 1999, p. 81, grifos no original).  

 

  Ramos (1999) descreve a existência de três comportamentos distintos em relação ao 

uso de lhe como acusativo no PB, que, em sua abordagem gerativa, trata como três 

gramáticas: 

 

i) Gramática A: usa-se você como expressão universal de tratamento, lhe para a 

expressão do dativo de segunda pessoa numa relação de respeito/cortesia e te para 

o trato mais familiar e informal. A autora refere-se a esta gramática como sendo a 

do eixo Rio-São Paulo. Reproduz-se de Ramos (1999, p. 85) o exemplo abaixo: 

 

(55) ... eu vou entrar nesse negócio... se você não me vender... eu tenho poder... e 

posso concorrer com você... posso concorrer com você e te derrubar... 

(NURC/RJ) 

 

ii)  Gramática B: você é a forma de tratamento generalizada e o lhe substituiu o te 

como acusativo e como dativo. O lhe, nessas regiões, não é limitado às situações 

de formalidade, respeito/cortesia, mas estende-se ao tratamento familiar e 

informal. Esse uso corresponde, segundo a autora, aos estados de Maceió, Recife, 

Salvador e João Pessoa; 
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iii)  Gramática C: manteve-se a distinção tu-você para tratamento íntimo/familiar e de 

respeito/cortesia, respectivamente. O uso de te e lhe obedece a essa mesma 

distinção. Usa-se o primeiro como clítico de tu e este último como clítico de você, 

senhor/senhora, tanto para o dativo como o acusativo. Esta gramática inclui a 

região Norte e o estado do Maranhão. Os exemplos abaixo, reenumerados aqui 

como (56) e (57), são reproduzidos de Ramos (1999) e referem-se à fala de São 

Luís (Maranhão): 

 

 (56) Tia, mamãe está lhe chamando.  

 

 (57) Mana, queres que te telefone à noite?  

 

É bom informar que a autora, em nota, esclarece que esse mapeamento é superficial e 

seria necessário um estudo mais abrangente para fazer afirmações mais categóricas. Espera-se 

saber com o trabalho que ora se apresenta se o uso de lhe em Salvador corresponderia à 

descrição apresentada acima. 

No Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul – ALERS – (KOCH; KLASSMAN; 

ALTENHOFEN, 2002), a carta 62, que corresponde à questão 09 do questionário 

morfossintático (QMS), registra o uso de lhe – “lhe (picou)” – como objeto direto em 

alternância com “(picou) você” e “te (picou)”. Pelos dados apresentados, a variante preferida 

é te em todas as capitais, seguida de você.  

 Lucas (2006) investiga a expressão do lhe acusativo na escrita de jovens da zona 

urbana do Distrito Federal com base em mensagens postadas no site de relacionamentos Orkut 

e registra 25,8% de lhe nessa posição. O fenômeno também foi investigado por Nascimento 

(2001) em cartas escritas por jovens escolarizados e peças teatrais de autores alagoanos, 

observando-se os condicionamentos ao emprego de lhe para representar o OD.  

 Ramos (1999), dentre outros estudos já citados, identifica o Nordeste do Brasil como a 

área em que o fenômeno ocorre com mais intensidade, de modo que passa a ser esse uso de 

lhe descrito por alguns pesquisadores como marca dialetal no PB.  Esses estudos ratificam a 

ideia presente em Oliveira (2004), onde se lê que o pronome lhe para verbos transitivos é um 

fenômeno presente em diferentes regiões do país, embora seja mais evidente em dialetos 

nordestinos. A autora assume a hipótese de que o uso de lhe para pronominalizar o objeto 

direto deriva da reanálise do objeto direto preposicionado (Odprep), que é favorecido pelo 

traço [+humano] do objeto no século XIX. Segundo a pesquisadora, no século XIX, o índice 
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de Odprep na Bahia era muito alto, ao contrário da tendência geral do português20, o que 

explicaria a alta produtividade de lhe como OD nessa região.  

Almeida e Deus (2008), investigando a expressão da segunda pessoa em cartas dos 

séculos XIX e início do XX, escritas por brasileiros cultos e semi-cultos – estes, em sua 

maioria, baianos – chamam a atenção para o comportamento do clítico lhe, especialmente 

entre os dados da amostra dos falantes semi-cultos. Nessas cartas, com frequência, lhe aparece 

em função acusativa tanto para pronominalizar o objeto direto de segunda pessoa como o de 

terceira.   

As autoras observam que, entre os remetentes cultos, o uso de lhe como acusativo é 

irrelevante (1,7%) e só acontece na terceira pessoa, o que sugere maior preservação dos 

clíticos anafóricos, dativo e acusativo, nessa modalidade. Os falantes semi-cultos revelam 

23,3% de uso de lhe como forma acusativa contra 76,7% do uso dessa forma como dativo, 

destacando-se que, das 13 ocorrências, 10 foram de lhe como pronome interlocutório e 3 

como acusativo de terceira pessoa.  

Embora Almeida e Deus (2008) não tenham feito uma análise acurada da presença do 

Odprep, referem-se ao uso recorrente dessa estrutura nas cartas analisadas, o que, de acordo 

com elas, corrobora os dados de Oliveira (2004) e pode sustentar a hipótese da reanálise do 

clítico. Vejam-se os exemplos de Odprep reproduzidos de Almeida e Deus (2008):  

 

(58) Em primeiro lugar comprimento a Vossa Excelência e Excelentíssima senhora 

Baroneza e a seus caros Filhos.  

 

(59) Adeus, dê suas ordens lance abenção a seo afilhado e visite aos Doutores com a 

Familia...  

 

 

 

 

 

 

______________ 
20 Ao estudar o objeto direto preposicionado no português clássico, Gibrail (2003) observa diminuição da 

ocorrência de Odprep a partir do século XVIII e seu completo desaparecimento em Portugal no século XIX. 
De acordo com Oliveira (2004), o Odprep do PB seria “um resíduo de períodos anteriores, mais precisamente 
o século XVII, época de grande imigração portuguesa, graças à corrida aurífera” (OLIVEIRA, 2004, p. 6). 
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3.4 USO DE LHE COMO OD NA VARIEDADE AFRICANA DO PORTUGUÊS: O CASO 

DE ANGOLA E MOÇAMBIQUE 

 

 

Há um grande número de trabalhos sobre o PB que, no intuito de determinar suas 

particularidades linguísticas, ressaltam diferenças morfossintáticas entre a variedade europeia 

e a brasileira. O uso dessa metodologia contrastiva tem servido a estudos que justificam a 

emergência de gramáticas distintas para o PB e para o PE e tem incentivado os debates sobre 

as origens e formação do português brasileiro.  

De um lado postula-se a existência de uma deriva natural do português, segundo a qual 

muitos dos fatos em variação no PB teriam raízes românicas e portuguesas arcaicas e clássicas 

(NARO; SCHERRE, 2007). De outro, defende-se que as mudanças observadas no PB seriam 

mais recentes e teriam sido acarretadas pelo contato intenso entre as línguas africanas, 

indígenas e o português por ocasião da transplantação deste (BAXTER; LUCCHESI, 1997; 

GUY, 1989; HOLM, 1992). Baxter e Lucchesi (1997) assumem a hipótese da transmissão 

linguística irregular, segundo a qual as modificações que se operaram no PB são decorrentes 

de uma aprendizagem imperfeita da língua pelos africanos: “Um processo de transmissão 

irregular de L2 para L1 em que a L2 foi alterada devido a problemas de acesso à língua alvo 

(isto é, a língua do grupo dominante) e, possivelmente, à influência das línguas maternas dos 

falantes desta L2” (BAXTER; LUCCHESI, 1997, p. 74).  

Petter (2008), no artigo Uma hipótese explicativa do contato entre o português e as 

línguas africanas, menciona que os estudos sobre a caracterização da realidade linguística do 

PB, com frequência, põem em destaque a identidade do PB em oposição ao PE e, em raras 

situações, comparam-se características linguísticas compartilhadas pelo PB e as línguas 

crioulas de base portuguesa. A autora assinala a pertinência de tais análises, mas afirma serem 

elas parciais, “[...] pois deixam de situar o PB num conjunto maior – o dos países de fala 

portuguesa – onde se encontram outras variedades de português, não crioulas, faladas na 

África (Angola e Moçambique) e na Ásia (Macau, Goa e Timor Leste)” (PETTER, 2008, p. 

9). Nesse sentido, Petter (2008) destaca a necessidade de se realizarem estudos voltados para 

esse conjunto a fim de que se tenha uma melhor compreensão da realidade do PB.  

Para a autora, existe um “continuum afro-brasileiro de português” em oposição à 

variedade europeia, revelado na existência de aspectos compartilhados em diversos níveis 

(fonético-fonológico, lexical e morfossintático) pelas variedades africanas, nomeadamente a 

angolana e a moçambicana, e a brasileira. Petter (2008) não deixa de reconhecer a existência 
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de especificidades linguísticas dos três países, decorrentes de suas particularidades sócio-

históricas, a saber: i) a situação multilíngue, que no caso da África lusófona é representada 

pela existência das línguas do grupo banto e, no caso do Brasil, pelas línguas africanas, as 

indígenas e as de imigrantes, e ii) o fato de que o contato entre esses povos com os 

portugueses aconteceu em momentos distintos da história: no século XVI e final do século 

XIX, em Angola e Moçambique, quando se deu de fato a colonização portuguesa.   

Não se pretende aqui estabelecer uma comparação, no que diz respeito ao fato 

linguístico aqui investigado, entre o PB e as variedades não crioulas do português africano, 

mas tão somente fazer um breve exame do uso lhe como OD nessas variedades, como 

exemplificado abaixo nas frases proferidas por um falante angolano:  

 

(60) Diga ao meu filho que lhe amo. (Diga ao meu filho que o amo) 

 

(61) O miúdo está a dormir. Coloque-lhe na cama. (Coloque-o na cama) 

 

Os trabalhos, citados a seguir, que atestaram a existência desse fenômeno linguístico 

nas variedades africanas explicam-no com base no contato que se estabeleceu entre a língua 

portuguesa e as línguas africanas. Impõe-se esclarecer que, embora se reconheça a 

importância do contato entre línguas para a formação do português do Brasil, não se pretende, 

por não ser o objetivo aqui, defender que o fenômeno analisado seja resultado desse contato.  

Inverno (no prelo), no artigo A transição de Angola para o português vernáculo: 

estudo morfossintáctico do sintagma nominal, analisa diversos aspectos sociolinguísticos que 

caracterizariam aquilo que se denomina português vernáculo de Angola (PVA)21, examinando 

a interferência das línguas de substrato (banto) – quimbundo, quicongo e tchokwe – em seu 

processo de reestruturação. Ao falar do uso das formas pronominais acusativas, Inverno diz 

que são muito raros os usos das formas canônicas o, a, os, as no PVA. Usualmente, tais 

formas são substituídas por ele/eles, ela/elas ou pela forma clítica de objeto indireto lhe (cf. 

(62) e (63))22. 

______________ 
21 A autora chama de ‘português vernáculo de Angola’ a variedade do português falada como segunda língua 

naquele país, também chamado na literatura geral de “português de musseques” por ser falado nos bairros 
pobres nos arredores das cidades (os musseques).   

22 Exemplos extraídos de Inverno (no prelo, p. 9).  De acordo com informações da autora, tais exemplos fazem 
parte de um corpus oral semi-espontâneo recolhido em 2004, no Dundo, província da Lunda Norte, para o 
qual se utilizou como critério principal o fato de serem os indivíduos falantes do português como segunda 
língua.  
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(62) PVA: Deixa ele falar! 

        PE: Deixa-o falar! 

 

(63) PVA: É uma sigla porque lemos-lhe letra por letra... 

        PE: É uma sigla porque a lemos letra por letra. 

 

Para Inverno (no prelo, p. 9), as construções de lhe como OD no PVA não devem ser 

analisadas como retenção de estruturas arcaicas do português “[...] uma vez que o uso do 

mesmo apenas se generalizou em Angola após o início da colonização efectiva do território, 

i.e. finais do século XIX (Gärtner, 1989: 43) e início do século XX no caso da Lunda Norte e 

da maior parte do interior angolano.” Para a autora, esse uso se explicaria por razões 

fonológicas:  

 
Considerando a tendência do PVA para a omissão das consoantes finais das 
palavras, [o uso de lhe como OD] constituirá uma estratégia para evitar a 
ocorrência de duas vogais contíguas (i.e. lemo-a letra por letra), o que não é 
permitido pela estrutura fonológica das línguas banto, através do uso de uma 
forma pronominal iniciada por consoante, i.e. lhe (INVERNO, no prelo, p. 
9). 

 

Mingas (2000, p. 71) descreve algumas das características do português angolano 

dentre as quais cita a “[...] confusão entre o pronome pessoal, em função de complemento 

directo e o mesmo pronome em função de complemento indirecto”. A autora atribui o 

fenômeno naquela variedade do português à influência do kimbundu (língua do grupo banto): 

 

O facto do conhecimento da língua portuguesa ser obrigatório e ser a 
condição necessária para a promoção social criou entre os Angolanos um 
esforço para aprender o português. Entretanto, sendo a quase totalidade dos 
Angolanos analfabeta, verificou-se uma tendência grande para adaptar as 
estruturas das línguas bantu ao português, criando uma convergência 
lingüística nas interacções idiomáticas que constitui a base do fenômeno de 
interferência (MINGAS, 2000, p. 59). 

 

O kimbundu não conhece um sistema pronominal com distinção de caso. Há um único 

morfema, /mu/, para representar tanto o complemento direto quanto o indireto. Dessa 

maneira, segundo a autora, a ausência de distinção entre o acusativo e o dativo no kimbundu 
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leva o falante a não fazer a distinção entre os clíticos acusativos e o dativo ao falar português, 

como se verifica nos exemplos23 reproduzidos a seguir. 

 

(64) ngamumono kya 

nga-mu-mono/kya 

eu/o /ver+perfectivo/já 

“eu já o vi” 

 

(65) ngamubane mahonjo 

nga-mu-bane/ma-homjo 

eu/lhe/dar+perfectivo/bananas 

“eu dei-lhe (algumas) bananas” 

 

(66) o mundele yo, eye wondomwambata? 

o mundele/yo/eye/u-ondo-mu-ambata 

branco/esse/tu/tu-futuro-o-levar 

“esse branco aí,vais levá-lo?” 

 

A autora menciona ainda certa predileção pela próclise nesse tipo de construção, 

também por interferência do mesmo tipo de construção em kimbundu, que tem o pronome 

sempre proclítico.   

Oliveira (2005), ao analisar contextos de uso da preposição a em complementos 

dativos e verbos de movimento no português moçambicano, atenta para o uso de lhe como 

OD nessa variedade da língua, detendo-se em uma breve explicação para o fenômeno. 

 Considerando o cenário multidialetal de Moçambique e o fato de a aquisição da 

língua portuguesa dar-se majoritariamente por via escolar – segundo dados citados de 

Gonçalves (1996), em Moçambique, dos falantes do português, 40% o adquirem como L2 e 

apenas 3% como L1 –, Oliveira (2005) ampara-se na hipótese da interferência da gramática da 

L1 (línguas do grupo banto) no processo de aquisição da L2, já observada por Gonçalves 

(1996). 

 

______________ 
23 Exemplos extraídos de Mingas (2000, p. 71).  
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No português, o traço [+humano] está presente no clítico dativo lhe e está 
presente na função de objeto indireto, normalmente precedido da preposição 
a. Com base na percepção desses dados extraídos do input lingüístico da 
língua-alvo (Português Europeu) e com base na classe nominal de traço 
[+humano] de sua língua, os moçambicanos generalizam a regra: os 
nominais de traço [+humano] são precedidos da preposição a e são 
retomados pelo pronome lhe. Essa generalização explica a extensão do uso 
da preposição a e de lhe para a função sintática de objeto direto:  
Eles elogiam a uma pessoa.  
Elogiaram-lhe muito (OLIVEIRA, 2005, p. 06). 

 

A autora acrescenta que o falante não interpreta o clítico lhe como marcador do caso 

dativo, mas como a cliticização de um argumento [+humano]. A preposição a introdutora do 

OI é em português uma preposição vazia (dummy)24 e tem o papel morfológico de atribuir o 

caso dativo. O que acontece no português moçambicano é que ela “deixa de ser interpretada 

como um mero atribuidor de Caso e passa a fazer parte das propriedades lexicais do verbo” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 06), acompanhando qualquer sintagma nominal de traço [+humano], 

independentemente de se tratar de um OD ou OI.   

  Não se sabe se há usos de lhe como forma interlocutória nessas variedades ou se seria 

esse um uso característico do PB. Também se desconhece a existência de estudos que tenham 

investigado, por exemplo, a estratificação social do fenômeno ou seus condicionamentos 

linguístico-discursivos nessas variedades. 

 

 

3.5 EXAMINANDO ALGUNS EXEMPLOS DO PE 

 

 

Estudos comparativos sobre a sintaxe pronominal do PE e do PB, sobretudo no que 

respeita à pronominalização de complementos direto e indireto, apontam que no PB há um 

maior número de inovações, ao contrário do PE, onde se mantêm as formas canônicas. Ao 

destacarem, por exemplo, o fato de os falantes do PB usarem lhe em pronominalizações que 

deveriam ser o/a, senhor/senhora, você ou te, não fazem referência ao uso dessa variante no 

PE. Isso faz supor que o fenômeno linguístico em questão não exista em terras d’além mar.  

______________ 
24 Essa preposição, diferentemente de outras (de, em, para, com, por etc.), não tem conteúdo semântico, mas 

apenas função morfológica de marcador do dativo.   
 



 

 

72 

Mira Mateus (2002) destaca algumas diferenças entre o PB e o PE, citando, nos níveis 

morfológico e sintático, a utilização dos clíticos de terceira pessoa. A autora reconhece para o 

PB o uso de lhe como uma das estratégias para representação do OD: “O PB vernacular 

perdeu os clíticos de terceira pessoa e apresenta, ao lado do objecto directo nulo, construções 

com os pronomes ele/ela e lhe” (MIRA MATEUS, 2002, p. 276).  

Em A mudança da língua no tempo e no espaço, Mira Mateus (2005) mais uma vez 

enfatiza diferenças entre as variedades europeia e a brasileira. Diz a autora: 

 

Outros aspectos em que as duas variedades se distinguem situam-se nos 
níveis morfológico, sintáctico e, sobretudo, lexical. Assim, os pronomes 
pessoais clíticos de terceira pessoa têm formas diversas (p.ex. em PE, ‘eu vi-
o na rua’, ‘eu quero vê-lo’, e em PB, ‘eu vi ele na rua’, ‘eu vi você na rua’, 
‘eu quero lhe ver’, eu quero ver você’) (MIRA MATEUS, 2005, p. 6). 

 

Inverno (no prelo) observa que o uso dos pronomes-sujeito de terceira pessoa em 

função de complemento direto e do clítico dativo lhe em posição acusativa está atestado no 

português arcaico, mas, ao contrário dos primeiros, que se mantiveram no registro informal do 

PE, segundo a autora, com função enfática, “o uso de lhe como OD é sentido como 

agramatical mesmo entre os falantes pouco instruídos” (p. 9). De acordo com a autora, mesmo 

em uma frase como “É uma sigla porque a lemos letra por letra”, que apresenta um contexto 

problemático para esses falantes – uso dos clíticos acusativos com verbos terminados em -r, -

s, ou -z – ,  não se usaria a forma lhe. Os falantes diriam: “É uma sigla porque lemos-a letra 

por letra”.  

De fato não se encontrou em quaisquer dos textos a que se teve acesso para esta 

dissertação menção ao uso de lhe acusativo como um fenômeno presente no português 

europeu. A única referência à questão encontrou-se em Pereira e Silva (2002), que, partindo 

da observação de textos narrativos escritos por crianças portuguesas de 7 a 10 anos da região 

da Grande Lisboa, investigaram as operações linguísticas subjacentes à construção da coesão 

textual. As autoras verificaram nos textos de crianças de 7 e 8 anos algumas substituições 

pronominais, dentre as quais se destaca o emprego de lhe em desacordo com a morfologia 

casual do português, conforme verificado no exemplo a seguir, extraído desse trabalho: 

 

(67) gato sobio e caio e o cão foi apanhar-lhe.  

 



 

 

73 

Pereira e Silva (2002) explicam esse emprego de lhe em posição acusativa, afirmando 

que a pronominalização nos textos das crianças ainda é escassa por ser esta uma das 

aquisições mais tardias nos falantes do PE. É possível que essa substituição do clítico 

canônico por lhe ocorra por se tratar “de uma competência em instalação”, como sublinham as 

autoras, mas, diante de exemplos como os apresentados a seguir, não se pode deixar de 

considerar a hipótese de que, em algumas áreas dialetais de Portugal, o falante também 

recorra ao clítico em questão para pronominalizar o OD.  

Os registros de fala apresentados abaixo pertencem a dialetos insulares portugueses – 

os quais apresentam características bem diferenciadas dos demais dialetos – e estão 

disponíveis no banco de dados do projeto Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe 

(CORDIAL-SIN), no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL).  

 

 (68) INF1: [...] E ele vem dali é que se põe em pé outra vez – chegava a fim de muito 

tempo, ele ia-se pondo em pé –, até ele espigar e dar a semente outra vez. 

Chegava a altura de a semente estar cheia, as pessoas arrancavam o linho e 

traziam-lhe para casa. [Dialetos insulares – açorianos: Ponta Garça (Ponta 

Delgada)] 25 

 

(69) INF1: (…) E eu dei muita coisa para o museu: o carro de bois; o carro de bois do 

papá! Está lá embaixo no museu.  

INF2: (Está no) museu.  

INF1: Fui eu. Dei-lhe ao museu. Eu dei-lhe ao museu na condição: um dia que a 

gente queiram fazer uma festa ou coisa, eles…  

[...] 

INF1: Eu não lhe dei para o museu mais cedo porque o Celso nunca deixou. Mas 

(…) quando se partiram – porque eu é que arrematei os bens de meu pai 

todos… Quer dizer, não foi só para mim! Mas eu é que avaliei… 

Arrematei, eu arrematei. Eu não peguei em tudo para mim porque eu não 

quis. Dei uma parte a meu irmão e outra parte a Andresa, e a minha irmã 

Angélica, que o (ele) o Celso não. Recebeu foi dinheiro. E pronto! Depois 

que eu tenho o carro no meu poder, eu dei-lhe logo ao museu. Mandei-lhe 

______________ 
25  Para que se tenha melhor compreensão das áreas de onde provêm os exemplos, apresenta-se em anexo o mapa 

das variedades dialetais portuguesas. 
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logo dizer para eles virem-no buscar.  [Dialetos portugueses insulares: 

açorianos - Ponta Garça (São Miguel)] 

 

(70) INF: Oitocentas gramas. Uma libra é oitocentas gramas porque eu cheguei a ter as 

pedras – e eu acho que ainda tenho isso guardadas por aí. Mas eu não sei 

donde foi que eu as pus. Eu tenho a balança mas já muito velhinha. Ela está 

arrumada (…) é numa caixa. Eu embrulhei-lhe e arrumei-a. [Dialetos 

insulares – açorianos: Ponta Garça (Ponta Delgada)] 

 

(71 ) INF: Se há formiga-branca neste Porto Santo! A gente sentia ela roer. A gente 

sentia elas roer. A esta porta deste lado, a parte esquerda, eu já nem lha 

podia abrir, porque se eu lha abrisse, ela ia trazer o aro consigo. Porque o 

aro estava só com aquela casquinha! Quem lha forcejasse para ela abrir ou 

para ela fechar, ela ia vir sempre. (As) missagras (a ir) desapegar aquele 

pedaço do aro e ia vir sempre. Deu um trabalhão e ainda se ficou devendo a 

tanta gente mas, agora, graças a Deus, já pagámos. [Dialetos portugueses 

insulares: madeirenses Camacha  (Porto Santo)]                   

 

Nos exemplos apresentados lhe está sendo usado como clítico acusativo anafórico, 

cujos referentes são, respectivamente, o linho, o carro de bois do papá, a balança e esta 

porta. É preciso salientar que essas construções são de falantes da variedade não-standard do 

PE, característica de indivíduos com pouca escolarização que não adquiriam o sistema de 

clíticos da variedade standard.  

Obviamente não se pretende aqui fazer generalizações sobre a ocorrência de lhe 

acusativo na variedade europeia, mas não se pode desconsiderar a possibilidade de que exista 

esse emprego mesmo em outras regiões diferentes das citadas nos exemplos.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A SOCIOLINGUÍSTICA VARIACI ONISTA  

 

 

Em Salvador, como já assinalado, os falantes dispõem de mais de uma estratégia para 

representar o objeto direto de referência à segunda pessoa. Ouvem-se, dentre outras 

possibilidades, construções como: “Posso te ajudar?” e “Posso lhe ajudar?”. Neste trabalho, 

parte-se do ponto de vista de que a opção por uma das formas não se dá ao acaso, mas está 

associada a uma série de fatores que envolvem desde características do contexto linguístico, 

da situação comunicativa, do contexto sócio-cultural, até características dos indivíduos 

envolvidos na comunicação. A tarefa definida aqui é, então, determinar os padrões que 

regulam a opção do falante por uma das formas disponíveis. 

Para o cumprimento desse propósito, recorre-se aos pressupostos teórico-

metodológicos da Sociolinguística Variacionista – daqui em diante apenas Sociolinguística – 

(LABOV, 2008 [1972]; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]) em função de ser 

este, como afirma Mollica (2007), um instrumental teórico-metodológico eficiente e 

apropriado para o tratamento dos fenômenos linguísticos em variação. Assim, este capítulo 

presta-se a uma breve discussão dos principais axiomas desse modelo, apontando suas 

contribuições para o entendimento dos fatos da língua, que passam a ser examinados em 

correlação com as estruturas sociais.  

No intuito de melhor entender as contribuições da Sociolinguística para a Linguística 

moderna, parte-se das concepções que emergiram quando triunfou a abordagem estruturalista 

no século XX, a qual, se, por um lado, não ignorou a influência das questões sociais sobre a 

língua, por outro, as excluiu deliberadamente de seus estudos, postulando que o linguista 

deveria se ocupar da língua enquanto estrutura homogênea.  

 

 

4.1 O PONTO DE PARTIDA: O RECONHECIMENTO DA HETEROGENEIDADE 

LINGUÍSTICA  

 

 

 Na gramática latina de Probo (século I d.C.), aparece como apêndice um documento 

com 227 palavras e expressões do latim clássico e suas formas correspondentes no chamado 

latim vulgar, como: speculum non speclum (espelho), viridis non virdis (verde), oculus non 

oclus (olho). Para além de outras informações linguísticas, o Appendix Probi, como ficou 
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conhecida essa lista normativa de autor anônimo, mostra que as formas usuais do latim 

vulgar26 eram vistas como um desvio da norma, daí a necessidade de serem corrigidas. É 

notório nesse índice o reconhecimento da variação no latim e a existência de uma variante 

desprestigiada. 

 Outros exemplos poderiam ser arrolados aqui, mas este cumpre bem o papel de 

evidenciar que o sentimento acerca da variabilidade das línguas já há muito estava presente na 

consciência dos homens. Durante muito tempo, porém, essas questões não estiveram na pauta 

dos estudos linguísticos. 

 Ao se observar uma língua em situação concreta de uso, chega-se à conclusão 

inquestionável de que as línguas não são estáticas; ao contrário, estão em constante variação e 

mudança. O reconhecimento dessa heterogeneidade linguística não é privilégio daqueles que 

se dedicam aos estudos sobre a linguagem. Em menor ou maior grau, mesmo o falante comum 

é capaz de perceber que em determinada região usa-se certo traço linguístico, que jovens e 

velhos não falam da mesma forma, assim como não falam da mesma maneira pessoas de 

estratos sociais diferentes ou com diferentes níveis de escolaridade. De igual maneira, o 

indivíduo manifesta a consciência acerca da variabilidade da língua quando, em certas 

situações, escolhe formas linguísticas adequadas ao contexto em que se encontra e ao seu 

interlocutor. 

 Assumir que a variação é inerente a todas as línguas naturais humanas parece hoje 

lugar comum, todavia essa ideia, por algum tempo, foi, deliberadamente, excluída dos estudos 

científicos sobre a linguagem. Segundo a concepção estruturalista que presidia os estudos 

linguísticos até meados do século XX, a existência de uma gama de variedades linguísticas 

numa mesma comunidade configurava um quadro caótico, sem uma lógica linguística 

demonstrável, em outras palavras, impossível de ser descrito. O Estruturalismo não dispunha 

de aparato metodológico para observar a variação e não conseguia dar resposta ao fato de a 

língua continuar funcionando perfeitamente enquanto mudava. Estava posto aí o obstáculo 

para o tratamento científico da variação.   

 Diante desse impedimento teórico-metodológico, o linguista Ferdinand Saussure, 

partindo da concepção de que numa ciência como a Linguística “é o ponto de vista que cria o 

objeto”, privilegiou o estudo da língua como estrutura homogênea. Saussure estabeleceu a 

separação entre língua (langue), sistema abstrato que existe na mente do falante e dotado de 

homogeneidade, e fala (parole), individual e heterogênea, sujeita a fatores externos, e propôs 

______________ 
 

26 Nas línguas neolatinas vigoraram a maioria das formas consideradas desviantes.  
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o estudo da língua sob dois enfoques:  o sincrônico e o diacrônico. Este se refere ao estudo da 

mudança numa sucessão temporal e aquele, ao estudo da língua num dado momento, vista 

como um sistema estável e homogêneo. Ao propor essa dicotomia, Saussure prioriza o eixo 

sincrônico para o estudo dos fatos linguísticos, rompendo com a tradição eminentemente 

historicista predominante até o século XIX.  

As ideias estruturalistas tinham clara a proposta de abstrair as condições externas do 

tratamento dos fenômenos linguísticos, eliminando “tudo o que lhe fosse estranho ao 

organismo, ao seu sistema” (SAUSSURE, 2006 [1916], p. 29).  Segundo a concepção 

saussuriana, “a língua é um sistema que conhece apenas sua ordem própria” (p. 314). Isso 

significa que só interessam aos estudos da linguagem as relações eminentemente internas. 

Não se quer dizer que, ao assumir essa posição imanentista, o renomado linguista de Genebra 

não reconhecesse a relação intrínseca entre língua e sociedade, afinal chega a afirmar que “a 

linguagem tem um lado individual e um lado social27, sendo impossível conceber um sem o 

outro” (p. 16).  

Ratificando o sentimento acerca da existência de um aparente caos, que conduziria os 

estudos linguísticos na primeira metade do século XX a uma equivocada identificação entre 

estrutura e homogeneidade, Saussure (2006 [1916], p. 31) afirma que “o estudo dos 

fenômenos lingüísticos externos é muito frutífero; mas é falso dizer que, sem eles, não seria 

possível conhecer o organismo lingüístico interno”. Essas concepções tão hegemônicas à 

época não resistiriam ao resultado dos estudos que, analisando a fala concreta dos indivíduos, 

advogavam a ideia de que não se pode desprezar a inserção dos fenômenos na estrutura social 

da comunidade.  

Apesar de Saussure reconhecer como objeto da linguística a língua considerada “em si 

e por si mesma”, afastando desta a realidade sócio-histórica, reconhecidamente, suas ideias, 

reunidas no Cours de linguistique générale (Curso de linguística geral) por seus alunos 

Charles Bally e Albert Sechehaye e publicadas em 1916, representaram um grande avanço 

para o desenvolvimento da linguística moderna, cujo caráter de disciplina científica e 

autônoma (independente da Psicologia, Antropologia, Gramática Normativa, Filologia etc.) é 

conferido por Saussure. É oportuno lembrar o que diz Benveniste (2005b [1971], p. 49) a 

respeito da importância de seus estudos: “a lingüística tornou-se uma ciência importante entre 

______________ 
27 Segundo Labov (2008 [1972], p. 217), “‘social’ não significava [para Saussure e seus discípulos] muito mais 

do que ‘multiindividual’, sem nenhuma sugestão das implicações mais amplas da interação social”. 
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os que se ocupam do homem e da sociedade [...] Em todas as correntes que a atravessam, em 

todas as escolas em que se divide, proclama-se o papel precursor de Saussure”.  

As ideias saussurianas tiveram continuidade, de certa forma, no modelo gerativo 

desenvolvido por Chomsky, para quem a linguagem é uma capacidade inata aos seres 

humanos. Chomsky, como Saussure, separa língua e fala, definindo competência, capacidade 

de linguagem comum a todos os seres humanos, e performance, uso individual dessa 

capacidade. Para o linguista, deve ser a competência o objeto de estudo da linguística, não 

importando os aspectos externos à linguagem.  

 A despeito dessa tendência ao tratamento dos fatos linguísticos sob uma perspectiva 

formal, vários linguistas empreenderam estudos enfatizando a esquecida relação entre 

linguagem e sociedade. O linguista austríaco Hugo Schuchardt atenta para a existência de 

variedades de fala existentes numa comunidade linguística, as quais estão sujeitas a 

condicionamentos extralinguísticos, como sexo, idade e nível de escolaridade, entretanto 

apresenta uma concepção subjetivista da língua, tomando como referência o falante 

individual. Conforme lembra Faraco (1998), ao considerar o contexto cultural e social da 

língua como condicionante básico da variação e da mudança, Shuchardt abre caminho para a 

Dialetologia e mais tarde para a Sociolinguística. 

Outro estudo que merece atenção por introduzir uma concepção sociológica da língua 

nos primeiros anos do século XX é o do linguista Antoine Meillet, para quem a língua é um 

fato social e não existe fora do indivíduo:  

 

Ora, a linguagem é eminentemente um fato social. Frequentemente, tem-se 
repetido que as línguas não existem fora dos sujeitos que as falam e, por 
isso, não há razão para lhes atribuir uma existência autônoma, um ser 
particular. Esta é uma constatação evidente, mas sem forças, como a maior 
parte das proposições evidentes. Pois, se a realidade de uma língua não é 
algo substancial, não significa que seja real. Esta realidade é, ao mesmo 
tempo, lingüística e social28 (MEILLET, 1975, p. 16, tradução nossa). 

 

 Sobre a importância das contribuições de Meillet e seu caráter precursor no enfoque 

dado à variação, assim se manifesta Labov (2008 [1972]): 

______________ 
28 Cf. original: “Or, le langage est éminemment un fait social. On a souvent répété que les langues n’existent pas 

en dehors des sujets qui les parlent, et que par suite on n’est pas fondé à leur attributer une existence 
autonome, un être propre. C’est une constatation évidente, mais sans portée, comme la plupart des 
propositions évidentes. Car si la realité d’une langue n’est pas quelque chose de substantiel, elle n’en existe 
pas moins. Cette réalité est à la fois linguistique et sociale” (MEILLET, 1975, p. 16). 
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Meillet, contemporâneo de Saussure, pensava que o século XX assistiria o 
desenvolvimento da explicação histórica baseada no exame da mudança 
lingüística encaixada na mudança social (1921). Mas discípulos de Saussure, 
como Martinet (1961), repudiaram ativamente essa opinião e empreenderam 
esforços para que a explanação lingüística ficasse confinada às inter-relações 
de fatores internos, estruturais (LABOV, 2008 [1972], p. 217). 

  

Apesar da forte resistência à inserção dos componentes social, cultural, histórico e 

ideológico no tratamento das questões linguísticas, dialetólogos e sociolinguistas insurgiram-

se contra o modelo predominante. A ideia da homogeneidade linguística defendida pelo 

estruturalismo e pelo gerativismo passa a ser categoricamente rejeitada e defende-se a 

variação como uma condição normal do sistema linguístico. Descrever e sistematizar a 

heterogeneidade da língua falada passa a ser uma tarefa compartilhada pela Sociolinguística e 

pela Dialetologia, destacando-se o caráter precedente desta, que, muito antes de Labov levar a 

cabo seus estudos sociolinguísticos, já dispensava atenção à variação linguística, 

correlacionando-a à estrutura social. Lembra-se, porém, que, diferentemente da 

Sociolinguística, que descreve a variação, explicitando as regras linguísticas e sociais que a 

governam, a Dialetologia, em sua versão tradicional, descreve as variedades linguísticas 

procurando estabelecer fronteiras geográficas. 

 

 

4.2 A TEORIA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

 

Como exposto, a falta de interesse pela incorporação de fatores sociais à análise 

linguística gerou inquietações nos teóricos que acreditavam somente ser possível uma 

abordagem coerente da língua se consideradas as questões sócio-históricas e culturais. É nesse 

contexto que surge, na década de 1960, um novo modelo teórico-metodológico, cujo principal 

representante é o linguista americano William Labov. Ao desenvolver seus estudos sobre 

mudança em progresso na Ilha de Martha’s Vineyard (1963) e sobre a estratificação social do 

inglês da cidade de Nova Iorque (1966), Labov formaliza um novo modelo de descrição e 

análise dos fenômenos linguísticos: a Sociolinguística Variacionista ou Teoria da Variação, 

cujas ideias viriam a ameaçar a hegemonia do imanentismo e trazer novo fôlego à Linguística 

Histórica. 
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 O termo Sociolinguística surgiu em um congresso, em 1964, organizado por William 

Bright, na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), em que estiveram presentes, 

conforme referido em Alkimim (2003), nomes como John Gumperz, Dell Hymes, John 

Fisher, William Labov e José Pedro Rona. Coube a Bright a tarefa de publicar as atas das 

discussões e escrever o texto introdutório, As dimensões da Sociolinguística, em que traça o 

perfil da nova disciplina científica, enfatizando nessa caracterização a relação entre linguagem 

e sociedade ao afirmar que cabe à Sociolinguística a tarefa de mostrar que a variação está 

correlacionada a diferenças sociais sistemáticas (BRIGHT, 1974 apud ALKMIM, 2003) e não 

é, portanto, livre como se postulava. Nesse sentido, é William Bright quem primeiramente 

define o escopo da Sociolinguística: a diversidade linguística, que se correlaciona: i) à 

identidade social do emissor; ii) à identidade social do receptor; iii) às condições sociais de 

produção discursiva, ao contexto social; iv) à atitude do falante em relação ao seu próprio 

discurso e ao do outro.   

Sobre a denominação Sociolinguística para a nova área de estudo, Labov (2008 

[1972]) considera-a redundante. Para ele, está subjacente aí a ideia de que pode haver uma 

teoria ou uma prática linguística que não seja social. Sua argumentação parte do fato de que, 

sendo a língua “[...] uma forma de comportamento social [...] [d]e que maneira então a 

‘sociolingüística’ pode ser considerada algo separado da ‘lingüística’?” (LABOV, 2008 

[1972], p. 215). Entende-se, dessa maneira, que “a sociolingüística é a lingüística” (CALVET, 

2002, p. 33). 

A Sociolinguística não surge como disciplina autônoma, uma vez que ecoam em sua 

concepção dos fatos da linguagem herança da Antropologia, da Sociologia e da Dialetologia. 

Caberá a Labov a independência da disciplina e a atribuição de um caráter heurístico à nova 

área de estudo. Essa nova maneira de conceber a língua e a mudança linguística foi 

apresentada por Weinreich, Labov e Herzog, em 1968, no Empirical Foundations for a 

Theory of Language Change, que, como deixa claro o título, apresenta os fundamentos para 

uma nova teoria da mudança linguística, a qual pretende dar respostas a muitos dos problemas 

que não eram resolvidos por uma visão limitada da estrutura linguística, quais sejam: 

 

i) a concepção saussuriana sobre a impossibilidade de se relacionarem os sistemas 

estruturais do presente com as mudanças históricas do passado, sintetizada na 

ideia dicotômica sincronia x diacronia;  
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ii)  a impossibilidade de se explicar como a língua, sendo primordialmente um 

sistema de relações, como apregoava o Estruturalismo, poderia mudar sem 

comprometer sua funcionalidade – era o conhecido paradoxo saussuriano. Na 

tentativa de responder à questão, os estruturalistas postularam que a mudança era 

demasiadamente lenta e gradual, o que impediria sua observação antes de estar 

concluída; 

 

iii)  o princípio de que a variação não era motivada, mas livre de qualquer 

condicionamento. 

 

O estabelecimento desses princípios estava centrado em explicações reducionistas, 

baseadas, segundo Labov (2008 [1972]), no trabalho com um ou dois informantes ou no 

exame do próprio conhecimento da língua. De acordo com a Sociolinguística, era preciso 

partir para uma análise empírica que possibilitasse a observação de dados concretos da fala 

dos indivíduos, focalizando, portanto, “a língua tal como usada na vida diária por membros da 

ordem social, este veículo de comunicação com que as pessoas discutem com seus cônjuges, 

brincam com seus amigos e ludibriam inimigos” (LABOV, 2008 [1972], p. 13).  Com essa 

proposta, a teoria variacionista busca demonstrar que a variação linguística é passível de 

sistematização e análise.  

 Ao estudar a fala da comunidade de Martha’s Vineyard, em Massachusetts, Labov 

observou um traço característico dos habitantes da ilha: a centralização dos ditongos /aw/ e 

/ay/, como em out, house e white, right, distinguindo quatro formas diferentes de pronunciá-

los. Martha’s Vineyard era uma comunidade relativamente isolada da Costa da Nova 

Inglaterra e estava com a economia em declínio. Durante o verão, a população da ilha 

aumentava demasiadamente em decorrência da invasão de turistas vindos do continente e isso 

trazia algumas implicações sociais: enquanto alguns habitantes reagiam contra a invasão, 

outros se enquadravam nos padrões culturais trazidos pelo continente.  

 Em sua análise para descobrir os padrões que governavam a variação fonológica da 

vogal núcleo dos ditongos, Labov, utilizando-se de uma abordagem estatística, não desprezou 

tais questões e correlacionou os dados linguísticos à estrutura social. O sociolinguista 

concluiu que as mudanças sociais traziam consigo implicações linguísticas para os habitantes 

da ilha: os habitantes mais velhos, que queriam manter sua identidade, centralizavam os 

ditongos, intensificando o uso da variante local, ao passo que os indivíduos mais jovens 

preferiam a variante dos veranistas, inovadora e não-estigmatizada. Segundo Labov, esse 
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fator, que ele definiu como orientação cultural, se superpõe e permeia todos os outros fatores 

sociais considerados: sexo, faixa etária, ocupação, grupo étnico e distribuição geográfica. 

Labov conclui que os habitantes começaram a reagir à presença dos turistas na ilha e por isso 

exageravam na pronúncia que os identificava como grupo social daquela região, como forma 

de marcar seu espaço, sua identidade. 

Na ótica dos estudos sociolinguísticos, a relação entre língua e sociedade é, pois, 

incontestável.  Assim é que Labov (2008 [1972] p. 21) afirma:  

 

[...] não se pode entender o desenvolvimento da mudança lingüística sem 
levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. Ou, dizendo 
de outro modo, as pressões sociais estão operando continuamente sobre a 
língua, não de ponto remoto no passado, mas como uma força social 
imanente agindo no presente vivo.  

 

Guiando-se pela ideia de que essa é uma relação estreita, postula-se como tarefa da 

Sociolinguística a descrição da língua da comunidade de fala em sua diversidade funcional e 

social, entendendo-se por comunidade de fala um conjunto de pessoas que interagem 

verbalmente e seguem o mesmo conjunto de normas linguísticas (LABOV, 2008 [1972]).  

Desse modo, a variação linguística é tratada no seio da coletividade, de modo que, 

como se lê em Faraco (1998, p. 18):  

 

Cada variedade é resultado das peculiaridades das experiências históricas e 
socioculturais do grupo que a usa: como ele se constitui, como é sua posição 
na estrutura socioeconômica, como ele se organiza socialmente, quais seus 
valores e visão de mundo, quais suas possibilidades de acesso à escola, aos 
meios de informação e assim por diante. 

 

Assim, a língua enquanto sistema é uma abstração, um construto sócio-cultural, pois 

aquilo que se refere como língua é, em verdade, um feixe de variedades. Embora uma 

comunidade compartilhe a mesma língua, cada grupo imprime a ela elementos de sua 

configuração social e de sua cultura. Posto que esse sistema articulado – a língua –, que 

comunica ideias e pensamentos, serve a uma comunidade constituída de indivíduos diferentes, 

é ele igualmente heterogêneo. Daí a existência de diferentes dialetos, sociais e geográficos.   

A Sociolinguística parte dessa ideia inquestionável de que as línguas humanas estão 

sujeitas à variação e, consequentemente, à mudança. Não se quer com isto dizer que tudo nas 

línguas é variável. O sistema é dotado de regras categóricas e regras variáveis. Em 

português, não se interpõe nenhum elemento entre o verbo e o clítico, por exemplo, *Ela me 
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aquele deu livro/*Ela deu aquele me livro, uma vez que o sistema estabelece que o clítico não 

deva aparecer isoladamente, mas ligado a outra palavra, no caso, o verbo. Essa é uma regra 

fixa, categórica, que não pode ser violada sob pena de comprometer a comunicação.   

Há outras situações na língua em que o falante pode dispor de uma ou mais opção para 

expressar a mesma informação: Flávio foi à feira / Flávio foi na feira. Ao selecionar uma 

forma linguística dentre as possíveis para a expressão de seu ato verbal, o falante não o faz ao 

acaso, pois, como afirma Naro (2007, p. 15), “[...] existem condições ou regras mudáveis que 

funcionam para favorecer ou desfavorecer, variavelmente e com pesos específicos, o uso de 

uma ou outra das formas em cada contexto”. Tais regras podem ser de natureza interna ou 

externa ao sistema.  

Entende-se, assim, que o pressuposto básico da Teoria da Variação é que a 

heterogeneidade linguística é presidida por regras variáveis, o que garante a sistematicidade 

da variação e a funcionalidade do sistema em que esta acontece.  

 Partindo desse princípio, a Sociolinguística Variacionista empreende a tarefa de – 

parafraseando Tarallo (2005) – combater o aparente “caos” existente na língua. Essa situação 

caótica configura-se pela existência de formas, semanticamente equivalentes, que se alternam, 

ou seja, o falante dispõe de mais de uma maneira de designar a mesma entidade do mundo 

bio-social. Há, assim, variantes linguísticas, que Tarallo (2005, p. 8) definiu como “[...] 

diversas maneiras de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de 

verdade”. Ao conjunto dessas variantes chama-se variável.  

Se no campo da fonologia, para o qual o termo variante linguística foi inicialmente 

pensado, esse conceito tem sido aceito com relativa tranquilidade, na área das variáveis 

morfossintáticas e lexicais não há uma aceitação muito pacífica. A questão que se põe aqui foi 

primeiramente discutida por Lavandera (1978) e é de fundamental importância a ela fazer 

referência, sem a pretensão de aprofundá-la, uma vez que o primeiro passo numa análise 

sociolinguística é a definição das variantes linguísticas. 

 Ao se definir um fenômeno variável, admite-se que as formas variantes são 

intercambiáveis. Todavia, considerando que na língua não há sinônimos perfeitos, como é 

possível haver uma equivalência perfeita entre os conceitos? No nível sintático, não é fácil 

garantir que construções como Tenho que ir agora e Tenho de ir agora sejam variantes de 

uma mesma variável, uma vez que se admita que o segundo enunciado revele certa 

obrigatoriedade da ação ao passo que no primeiro não se verifica tal ideia. Para Weiner e 

Labov (1983), a manutenção do significado referencial é suficiente para garantir que tais 

construções sejam formas alternantes, mesmo que possa haver diferença quanto à ênfase.  
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Enquanto não se chega a um posicionamento que preencha todas as condições, fica 

valendo o bom senso do pesquisador, que não deve estabelecer como formas alternantes 

estruturas distintas. No caso específico da variável aqui estudada, acredita-se que a 

metodologia variacionista possa ser a ela aplicada adequadamente. 

 

 

4.2.1 A heterogeneidade ordenada 

 

 

Um dos principais impedimentos para a compreensão da mudança linguística pelo 

Estruturalismo consistia na incapacidade teórico-metodológica de explicar como a língua 

pode passar de um estágio a outro enquanto continua servindo eficientemente a seus usuários. 

Labov concluiu que a base para a compreensão da variação e mudança linguística 

estava na correlação entre os dados linguísticos e a estrutura social. Como afirma Lucchesi 

(2004, p. 166), “[...] o que era, no plano estritamente lingüístico, aleatório tornava-se 

sistemático quando correlacionado com os fatores sociais e estilísticos”. A conclusão a que se 

chegava era que heterogeneidade e sistematicidade não eram incompatíveis como defendiam 

os estudos estruturalistas.  

A Sociolinguística Laboviana, nesse sentido, assinala a existência de uma 

heterogeneidade ordenada, desfazendo o clássico paradoxo saussuriano. Afinal, para o novo 

campo dos estudos da linguagem, “a chave para uma concepção racional da mudança 

lingüística – e mais, da própria língua – é a possibilidade de descrever a diferenciação 

ordenada numa língua que serve a uma comunidade” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006 [1968], p. 36). Os autores seguem argumentando que “[...] o domínio de um falante 

nativo (nativelike command) de estruturas heterogêneas não tem a ver com multidialetalismo 

nem com o ‘mero’ desempenho, mas é parte da competência monolíngue”. Nessa perspectiva, 

considera-se que a competência do falante também é estruturada e ordenada, na medida em 

que ele sabe escolher dentre formas que se alternam no sistema aquela que melhor atende aos 

seus objetivos comunicativos.  

A heterogeneidade é, então, entendida pela Sociolinguística como uma propriedade 

das línguas e “[...] a ausência de heterogeneidade estruturada é que seria disfuncional” 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968], p. 36).   
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4.2.2 A mudança linguística 

 

 

Muitas das respostas para o tratamento da mudança linguística e para a superação das 

limitações impostas pela visão estruturalista encontram-se nos clássicos problemas da 

mudança, sistematizados pela primeira vez em 1968, por Weinreich, Labov e Herzog: o 

problema das restrições (constraints problem), o problema do encaixamento (embedding 

problem), o problema da transição (transition problem), o problema da avaliação (evaluation 

problem) e o problema da implementação (actuation problem). Em Lucchesi (2004), pode-se 

ler que, por meio da consideração desses problemas, é possível perceber as inovações da 

teoria sociolinguística em relação à concepção estrutural-funcionalista bem como as 

características desta que permanecem. 

O problema das restrições – remete ao fato de se definir “o conjunto de mudanças 

possíveis e condições possíveis para a mudança”. (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 

[1968], p.121). Como Lucchesi (2004) sublinha, esta questão da forma como foi inicialmente 

formulada remete à ideia de que as línguas seguem princípios gerais ou universais, o que não 

condiz com a proposta de tratamento dos fatos da língua inseridos na matriz da estrutura 

linguística e social. Nesse sentido, Labov propõe a retificação do problema das restrições, 

inserindo-o no problema do encaixamento. 

O problema do encaixamento parte do princípio de que a mudança linguística só pode 

ser compreendida se considerada a sua inserção no sistema linguístico – encaixamento na 

estrutura linguística –, como priorizado pelo Estruturalismo, e na estrutura social da 

comunidade de fala – encaixamento na estrutura social. O encaixamento na estrutura da 

sociedade constitui uma das grandes contribuições da teoria laboviana. Labov assinala que a 

mudança não se dá exclusivamente em função do sistema linguístico, mas em função da 

interação deste com questões sócio-históricas, políticas, ideológicas e culturais. A esse 

respeito, vale a pena ler o que diz Lucchesi (2004): 

 

O reconhecimento de que uma análise estritamente lingüística é incapaz de 
dar conta do processo de mudança e a iniciativa de explicar a variação 
inerente ao sistema lingüístico através da covariação com os fatores sociais 
conduzem a uma visão mais abrangente e adequada do processo histórico de 
constituição da língua e da própria língua enquanto objeto de estudo da 
lingüística (LUCCHESI, 2004, p. 176). 
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Lucchesi (2004) observa ainda que a colocação do problema do encaixamento se dá 

em termos causais, o que tem prejudicado as análises da interação entre os fatos linguísticos e 

a rede de relações sociais. Essa interpretação pode conduzir ao equívoco de se pensar a 

mudança numa relação causa-efeito e entendê-la como previsível. Coseriu (1979), em 

Sincronia, diacronia e história, afirma que o problema da mudança linguística não é um 

problema causal, mas de fatores condicionantes, uma vez que, sendo a língua um fenômeno 

sócio-histórico e cultural, não comporta esse tipo de análise tão à moda da antiga concepção 

da língua como organismo natural.  

Pela sistematização do problema da transição, que procura explicar o percurso da 

mudança – como uma forma x passa a uma forma y –, encontrou-se a resposta para a 

incapacidade de observação direta da mudança. O problema que se colocava para a 

Sociolinguística era como separar a variação da mudança. Com o equacionamento desse 

problema, supera-se a rígida separação entre sincronia e diacronia, uma vez que, como 

informa Lucchesi (2004): 

 

[...] o desenvolvimento histórico de uma língua deixa de poder ser 
representado pela sucessão de sistemas discretos, unitários, homogêneos e 
autônomos, e passa a ser concebido como o contínuo processo de variação e 
mudança dentro do sistema heterogêneo inserido no contexto sócio-histórico 
e cultural da comunidade de fala (LUCCHESI, 2004, p. 184).  

 

Na equação do problema da avaliação, põe-se em destaque o papel do indivíduo na 

efetivação de uma mudança linguística. Os falantes são, em certa medida, conscientes das 

mudanças e podem reagir positiva ou negativamente frente a uma variante, o que pode 

interferir em sua implementação. Nesse sentido, segundo Labov (2008 [1972]), há um 

complexo jogo de valores sociais que agem sobre a mudança, retardando ou acelerando a 

expansão de uma variante. 

A questão da implementação da mudança, ou o que Labov chamou problema da 

implementação, diz respeito à determinação do por que uma mudança ocorreu em um 

momento e lugar determinado, e não em outro momento e/ou em outro lugar? Na resolução 

dessa questão, há de se considerar as respostas para todos os problemas anteriores. Volta-se à 

questão da implementação da mudança bem como aos problemas da avaliação e da transição, 

a seguir. 

Para a Sociolinguística, é perfeitamente possível determinar o movimento da mudança, 

visto que seu veículo é a variação. Ao admitir essa ideia, ultrapassa-se a primeira barreira 
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imposta pela visão estruturalista sintetizada na dicotomia sincronia x diacronia. 

Diferentemente, o método sociolinguístico é pancrônico, na medida em que correlaciona as 

duas dimensões, pois, como diz Tarallo (1994, p. 25), “[...] para que os sistemas mudem, urge 

que eles tenham sofrido algum tipo de variação. E constatar o vínculo entre variação e 

mudança, necessariamente, implica aceitar a história e o passado como reflexos do presente, 

dinamicamente se estruturando e funcionando”.  

Dessa forma, um dos princípios da Sociolinguística é o de que toda mudança 

pressupõe variação, embora o contrário não seja verdadeiro. Por esta ideia, entende-se que a 

mudança não é abrupta, mas lenta e gradual, contudo não demasiadamente como se pensava, 

sendo possível observar seu percurso:  

 

i) as variantes, reguladas por fatores internos e externos, alternam-se nos usos 

linguísticos dos falantes;  

 

ii)  as variantes concorrem entre si, porque uma delas atinge uma posição mais 

prestigiada na comunidade;  

 

iii)  uma das formas alternantes pode suplantar a outra, concretizando-se aí a 

mudança;  

 

iv) em outra situação, as formas podem permanecer em variação por anos ou mesmo 

séculos, em termos sociolinguísticos é o que se chama de variação estável.  

 

É possível ainda que a mudança se concretize em determinadas áreas geográficas e em 

outras não. Não há como prever se uma mudança de fato se efetivará, mas é possível dizer 

que, se as condições que a favorecem forem mantidas, ela pode se concretizar.  

Para a Sociolinguística, o percurso da mudança pode ser observado por dois enfoques 

temporais: a partir do estudo em tempo aparente e do estudo em tempo real.  

No estudo em tempo aparente, parte-se de uma amostra de fala de certo recorte 

sincrônico de tempo, tendo por base o princípio de que os usos linguísticos de cada geração 

refletem desenvolvimentos diacrônicos, de modo que, agrupando os indivíduos em diferentes 

faixas etárias, é possível observar a mudança no tempo aparente. A hipótese clássica supõe 

que a estabilidade linguística do falante aconteça por volta dos 15 anos. Assim, a fala de uma 

pessoa hoje com 40 anos é a mesma de quando tinha 25.  
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A representação gráfica através da distribuição das curvas que representam as 

diferentes faixas etárias pode sugerir se se está diante de uma mudança em curso ou de uma 

variação estável: gráficos ascendentes ou descendentes apontam para um caso de mudança 

em curso, ao passo que gráficos curvilíneos sugerem um caso de variação estável. 

O primeiro caso caracteriza-se quando a variante inovadora em questão é mais 

frequente entre os jovens e a conservadora entre os idosos. A faixa etária intermediária 

mantém-se num padrão mais indefinido quanto à direção da variante empregada. As formas 

alternantes estão em competição na língua, observando-se a preferência dos falantes por uma 

delas, até que se atinja a regularidade com a implementação da forma mais usada.  

Por sua vez, numa variação estável, os jovens e os idosos revelam uso mais frequente 

da variante inovadora e os indivíduos da faixa intermediária apresentam frequência de uso 

mais baixo, o que pode ser explicado pelas pressões sociais a que estão expostos e que lhes 

exige maior observância quanto ao uso das formas linguísticas. 

O estudo em tempo aparente, embora importante, nem sempre traz conclusões seguras 

acerca do fenômeno linguístico em análise, a começar pela falta de aceitação pacífica da ideia 

da estabilidade linguística do falante. Considera-se ainda que o fato de uma variante estar 

sendo largamente usada pelos indivíduos mais jovens necessariamente não indica uma 

mudança em curso. Observem-se, por exemplo, os casos de variação estável.   

Paiva e Duarte (2007) esclarecem que uma maneira mais segura de resolver o 

problema seria por meio da conjugação das observações em tempo aparente com as 

evidências fornecidas pelos estudos da mudança em tempo real, que se refere ao estudo das 

transformações por que passam as línguas comparando-se duas sincronias diferentes.  

Labov (2008 [1972]) já havia se pronunciado sobre isso ao mencionar que esse tipo de 

estudo pode ser feito através da comparação entre textos antigos com escritos atuais ou 

através do recontato dos informantes. Contudo há de se encontrar dificuldades. No primeiro 

caso elas decorrem, dentre outras questões, do fato de esses textos não transmitirem com 

realismo as informações linguísticas que se deseja encontrar, dado que estão sujeitos à 

hipercorreção, mistura dialetal, erros de escrita e não revelarem, em geral, os dados sociais. 

No segundo caso, a dificuldade está no fato de nem sempre ser possível, por motivos diversos, 

o recontato com os informantes.  

Com o advento dos estudos sociolinguísticos, foram constituídas amostras de fala a 

partir de uma rigorosa metodologia que permitem ao pesquisador realizar análises sobre os 

fenômenos linguísticos do tipo painel e do estudo de tendências. Neste último caso, tendo 

decorrido um intervalo de tempo correspondente a uma geração (aproximadamente 18 anos), 
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retorna-se à comunidade e constitui-se uma amostra com características semelhantes às da 

primeira, porém com outros informantes. No primeiro caso, volta-se à comunidade depois de 

um lapso de tempo para entrevistar os mesmos informantes. Por meio desses estudos é 

possível verificar o comportamento linguístico do indivíduo e da comunidade. Em outras 

palavras, pode-se observar: a) se há estabilidade ou instabilidade no comportamento 

linguístico do indivíduo e b) se a comunidade muda ou mantém-se estável no período de 

tempo considerado. De acordo com Labov, é possível estabelecer quatro padrões distintos de 

mudança: 

 

a) estabilidade: não há variação nem no comportamento do indivíduo nem na 

comunidade; 

 

b) gradação etária: há variação no comportamento linguístico do indivíduo, mas a 

comunidade mantém-se estável; 

 

c) mudança geracional: o comportamento linguístico individual mantém-se estável, 

mas há variação na comunidade; 

 

d) mudança na comunidade: há variação na perspectiva individual e na perspectiva 

da comunidade.  

 

Na implementação de uma variante, põe-se em destaque a avaliação que o falante faz 

das formas linguísticas. Numa comunidade de fala, como já mencionado, convive um feixe de 

variedades linguísticas, às quais se atribui um valor social. Concorrem, assim, entre si, 

variantes prestigiadas e variantes desprestigiadas.  

Do ponto de vista linguístico essa diferenciação social não se sustenta. 

Linguisticamente não há como definir uma variedade como inferior ou superior, todas as 

formas de falar são igualmente legítimas, contudo em todas as sociedades há uma avaliação 

política e social dessas formas, definindo-se algumas delas como ‘superiores’ e outras como 

‘inferiores’. Essa avaliação sempre se dá em função do grupo social que as usa: a variante de 

prestígio é associada ao falante ou grupo social de status considerado superior e as variantes 

estigmatizadas e desprestigiadas são empregadas pelos estratos sociais mais baixos.  

Segundo os sociolinguistas, nos estágios iniciais o falante não se dá conta desse 

processo. Essa avaliação se torna mais evidente quando o andamento da mudança está 
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avançado. Nesse momento, o falante começa a evitar, em certas situações, o uso da variante 

desprestigiada e é aí que começa a surgir o estigma.  

É a aceitação ou não de certa variante por parte do indivíduo que vai determinar sua 

implementação no sistema linguístico da comunidade. A aceitação da variável passa a 

acontecer quando a forma inovadora começa a ser usada pelos grupos socialmente 

prestigiados em situações de formalidade. 

 Quando duas variantes estão em conflito, a forma mais antiga – conservadora –, 

geralmente, é a que goza de maior prestígio, e a forma que pode vir a substituí-la – forma 

inovadora – é a que normalmente sofre o estigma. À medida que a forma inovadora passa a 

ser utilizada pelo grupo de prestígio, o estigma diminui até deixar de existir completamente.  

A utilização do pronome ele/ela como objeto acusativo ilustra bem essa questão. O que antes 

era estigmatizado hoje já é de uso comum, inclusive pelas camadas cultas da sociedade.  

 Quando o estigma é muito grande, acaba surgindo uma estratégia para, por um lado, 

evitar a forma conservadora, que pode denotar certo pedantismo, e, por outro, evitar a variante 

desprestigiada. O uso do objeto nulo no PB exemplifica essa estratégia. Como o uso da forma 

acusativa o/a pode revelar certo pedantismo e a forma ele/ela era avaliada negativamente, o 

falante acabou recorrendo à estratégia com o objeto nulo. Seria este um caso de prestígio 

encoberto, que se define como o uso de uma variante desprestigiada como forma de marcar a 

identidade do grupo que a usa.  

 Para sintetizar as discussões sobre esse quadro teórico, apresentam-se alguns 

princípios gerais para o estudo da mudança linguística, listados por Weinreich, Labov e 

Herzog (2006 [1968], p. 125-6): 

 

1. A mudança lingüística não deve ser identificada como deriva aleatória 
procedente da variação inerente à fala. A mudança lingüística começa quando a 
generalização de uma alternância particular num dado subgrupo da comunidade 
de fala toma uma direção e assume o caráter de uma diferenciação ordenada. 

2. A associação entre estrutura e homogeneidade é uma ilusão. A estrutura 
lingüística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos estilos através de 
regras que governam a variação na comunidade; o domínio do falante nativo 
sobre a língua inclui o controle destas estruturas heterogêneas.  

3. Nem toda variabilidade na estrutura lingüística implica mudança, mas toda 
mudança implica variabilidade e heterogeneidade. 

4. A generalização da mudança lingüística através da estrutura lingüística não é 
uniforme nem instantânea; ela envolve a covariação de mudanças associadas 
durante substanciais períodos de tempo, e está refletida na difusão de isoglossas 
por áreas do espaço geográfico. 

5. As gramáticas em que ocorre a mudança lingüística são gramáticas da 
comunidade de fala. 

6. A mudança lingüística é transmitida dentro da comunidade como um todo; não 
está confinada a etapas discretas dentro da família. 
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7. Fatores lingüísticos e sociais estão intimamente inter-relacionados no 
desenvolvimento da mudança lingüística. Explicações confinadas a um ou outro 
aspecto, não importa quão bem construídas, falharão em explicar o rico volume 
de regularidades que pode ser observado nos estudos empíricos do 
comportamento lingüístico.  

  

 Finalizando essas considerações, reitera-se o caráter renovador que a Teoria da 

Variação Laboviana imprimiu ao tratamento da variação e, consequentemente, à mudança, no 

que diz respeito à sua observação e descrição e à determinação de seus fatores condicionantes. 

Não se pode, contudo, deixar de reconhecer o caráter pioneiro de alguns estudos, já referidos 

aqui, que, muito antes de Labov, forneceram inegáveis contribuições para a abordagem da 

relação existente entre o código linguístico e as questões sociais.  
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5 A METODOLOGIA 

 

 

Para que os objetivos preestabelecidos durante o planejamento deste trabalho possam 

ser alcançados, comprovando ou refutando as hipóteses enunciadas, importa a apresentação 

do método de investigação bem como o estabelecimento dos caminhos e instrumentos 

utilizados para o tratamento dos dados. Este capítulo contempla, assim, a fase exploratória da 

pesquisa. Nele descrevem-se o método empregado, que é o da Sociolinguística Variacionista 

– de cujos conceitos e pressupostos se tratou no capítulo anterior –, e todo o percurso trilhado 

pelo pesquisador para a efetivação deste estudo.  

Seguem-se aqui algumas das etapas, descritas em Silva-Corvalán (2001), comuns a 

investigações dessa natureza, quais sejam: a observação da comunidade, a definição dos 

critérios para a constituição da amostra, a apresentação dos instrumentos e procedimentos 

tomados para síntese e análise dos dados – incluem-se aí a identificação dos contextos 

linguísticos e extralinguísticos, a codificação e a análise quantitativa, esta realizada com o 

suporte do pacote de programas VARBRUL (SANKOFF, 1988; PINTZUK, 1988). Como 

etapa final de uma investigação variacionista, tem-se a interpretação dos resultados, de que 

tratará o capítulo seguinte.  

Este trabalho tem, portanto, uma natureza qualitativa e quantitativa, na medida em que 

o princípio teórico-metodológico da Sociolinguística agrega à quantificação dos dados uma 

análise qualitativa prévia e uma etapa de interpretação dos resultados obtidos através do 

tratamento estatístico (SILVA-CORVALÁN, 2001).  

Ressalta-se, assim, a adequação do método quantitativo para o tratamento da língua 

numa perspectiva variacionista, uma vez que, como informam Guy e Zilles (2007, p. 73), 

“[...] possibilita o estudo da variação linguística, permitindo ao pesquisador apreender sua 

sistematicidade, seu encaixamento linguístico e social e sua eventual relação com a mudança 

linguística”. 

 

 

5.1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

 

Tendo-se definido a variável dependente e a comunidade de fala a ser estudada, o 

sociolinguista deve proceder à definição da amostra. Neste trabalho, a tarefa é descrever o 
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comportamento linguístico dos falantes de Salvador quanto à realização do objeto direto de 

segunda pessoa, especialmente no que respeita ao uso do clítico lhe. A escolha dessa 

comunidade de fala deveu-se ao fato de se ter conhecimento de que nessa capital é bastante 

corrente o emprego do pronome lhe como acusativo em alternância com outras formas. 

Assim, o próximo passo a ser seguido é a definição da amostra. 

Já de início deparou-se com um ‘empecilho metodológico’. Nos corpora disponíveis 

para estudo da fala soteropolitana – o projeto NURC e o corpus do Programa de Estudos do 

Português Popular (PEPP) – não se encontrou um número suficiente de dados, especialmente 

ocorrências de lhe como acusativo, para uma análise satisfatória de base quantitativa. Essa 

dificuldade, aliás, é comum a investigações sobre o estudo das formas de tratamento, visto 

que as entrevistas não são adequadas para a captação de fenômenos dessa natureza.  

Sabe-se que as estratégias de tratamento do interlocutor ocorrem, em geral, em 

contextos em que há interação entre os participantes da situação comunicativa. Logo, a 

ausência das formas de segunda pessoa nos corpora mencionados, certamente, se deve ao fato 

de que, nas entrevistas que os constituem, os falantes, em geral, relatam suas experiências 

pessoais e pouco se dirigem ao documentador. Não há, portanto, espaço para a interação. 

Mesmo no caso do NURC, que dispõe de elocuções formais e diálogos entre dois 

informantes, essa interação é limitada.  

A dificuldade de obtenção de contextos de produção da variável em estudo neste 

trabalho impôs a constituição de um corpus voltado para o objetivo definido, caracterizado 

pelo uso de entrevistas que, em certa medida, levassem o informante a interagir com o 

interlocutor-documentador e, dessa forma, se obtivessem as ocorrências desejadas. Assim, 

para a constituição do corpus, recorreu-se aos princípios da metodologia variacionista e da 

geolinguística (cf. subseção 5.1.2). 

Os contextos de interação entre os falantes também poderiam ser obtidos por meio de 

gravações secretas ou de diálogos entre dois informantes, contudo não se recorreu a tais 

estratégias pela complexidade que envolvem essas técnicas de recolhas. Além da dificuldade 

de se encontrarem indivíduos com o perfil exigido para a pesquisa e que se dispusessem a 

participar de tais situações, contava-se ainda com problemas decorrentes da dificuldade de 

transcrição grafemática desse tipo de entrevista, dada a baixa qualidade acústica das 

gravações e sobreposição de vozes, por exemplo. Acrescente-se ainda a falta de garantia de 

que se realizariam as ocorrências desejadas e, sobretudo, o pouco tempo de que se dispunha 

para a realização deste trabalho. Contornando as dificuldades encontradas, procedeu-se à 

elaboração do corpus, cujas características serão definidas nas próximas subseções.  
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5.1.1 A seleção dos informantes 

 

 

Segundo Silva-Corvalán (2001), são os objetivos e a hipótese inicial de trabalho que 

determinam a seleção da amostra, de modo que, como afirma a autora, “se atribuímos mais 

importância aos fatores linguísticos e os consideramos o foco central do estudo, podemos 

incluir uma amostra homogênea de falantes quanto à idade, sexo e nível de escolaridade, por 

exemplo”29 (SILVA-CORVALÁN, 2001, p. 43, tradução nossa).  Não é este, pois, o caso 

aqui. 

Seguindo os objetivos deste trabalho, que tenciona, dentre outras coisas, investigar a 

influência dos fatores sociais na produção da variável dependente sob análise, procurou-se 

compor uma amostra heterogênea, distribuindo os informantes segundo o sexo30, a faixa etária 

e o nível de escolaridade.  Foram entrevistados 36 informantes distribuídos de acordo com a 

seguinte estratificação:  

 
 

Faixa 1: 25 a 35 anos  
 

Faixa 2: 45 a 55 anos 

 
 
 

 

 
Faixa etária 

 

Faixa 3: 65 a 75 anos 
 

Masculino 
 
 

 

Sexo  

Feminino 
 

Ensino Fundamental 
 

 
Escolaridade 
 

 

 

Ensino Superior 

Quadro 5 – Critérios para estratificação da amostra 

 

Além da distribuição referida no Quadro 5, na constituição da amostra foram 

observados outros critérios fundamentais para garantir que os registros colhidos refletissem 

com segurança os aspectos linguísticos da comunidade estudada:  
______________ 
29 Cf. original: “Si asignamos más importancia a los factores lingüísticos y los consideramos el foco central del 

estudio, podemos incluir una muestra homogénea de hablantes en cuanto a edad, sexo y nivel educacional, por 
ejemplo” (SILVA-CORVALÁN, p. 43). 

30 No campo dos estudos linguísticos há algumas discussões acerca do uso dos termos ‘sexo’ e ‘gênero’. O 
principal argumento para o uso deste último centra-se no fato de não se considerar o sexo uma variável social, 
mas um atributo biológico, ao contrário do gênero, que é uma construção sócio-cultural. A despeito disso, 
optou-se por manter aqui a terminologia ‘sexo’, tendo-se em vista de que foi esse o critério usado na seleção 
dos informantes.  
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i) Deixou-se um intervalo de dez anos entre as faixas etárias a fim de garantir 

maior segurança na caracterização dos indivíduos de cada uma das faixas de 

idade. 

 

ii)  À época da realização da pesquisa, o ensino fundamental compreendia da 1ª à 4ª 

série (ensino fundamental I) e da 5ª série à 8ª série (ensino fundamental II). 

Cumpre observar que na amostra foram incluídos apenas indivíduos com pelo 

menos quatro anos de escolarização. 

 

iii)  Os informantes deveriam ser naturais de Salvador ou terem chegado à cidade 

antes dos cinco anos de idade e não poderiam ter se ausentado da comunidade 

por um período de tempo de mais de dois anos consecutivos. Considera-se que 

aos cinco anos a criança ainda não tenha recebido influência da educação 

escolar, através da qual mantém contato com a variedade local, e no caso de o 

indivíduo ausentar-se de sua comunidade por um curto espaço de tempo, as 

influências não serão tão significativas a ponto de alterar seu modo de falar.  

 

Tendo-se estabelecido os critérios de seleção dos informantes no que respeita à 

definição dos fatores extralinguísticos, organizou-se uma amostra aleatória a fim de garantir 

sua representatividade (SILVA-CORVALÁN, 2001). Constituíram-se doze células, cada uma 

com três informantes. No Quadro 6, a seguir, detalha-se a estratificação da amostra.  

 

 

Ensino Fundamental 
 

Ensino Superior  Escolaridade 

                  Faixa etária Homem Mulher Homem Mulher  

 

Faixa 1  
(25 a 35 anos) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

Faixa 2  
(45 a 55 anos) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

Faixa 3  
(65 a 75 anos) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

              Quadro 6 – Distribuição dos informantes em células sociais 
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5.1.2  Instrumentos para a recolha dos dados 

 

 

Definidos os critérios para a seleção da amostra e localizados os informantes, no 

primeiro contato com estes, o pesquisador anotou os dados de identificação pessoal na ficha 

social do informante (Apêndice A): idade, sexo, profissão, local de nascimento, nível de 

escolaridade etc. A obtenção dessas informações pareceu necessária não apenas para o 

conhecimento das características individuais de cada informante e armazenamento das 

entrevistas mas também para garantir certo entrosamento com os informantes e minimizar os 

efeitos gerados pela presença do aparelho de gravação. Convém salientar que, em alguns 

casos, esse primeiro contato pessoal não foi possível, devido ao pouco tempo disponível para 

a execução dos trabalhos e mesmo devido à pouca disponibilidade de tempo do próprio 

informante para marcar um segundo encontro. Nesses casos, as informações pessoais do 

informante foram colhidas em contato por telefone e foi agendado o horário para a entrevista.   

Em um estudo sociolinguístico, o foco da análise do pesquisador é a língua usada em 

situações reais de interação entre os falantes na comunidade de fala, contudo nem sempre é 

fácil garantir que os dados recolhidos reflitam, de fato, aquilo que Labov (2008[1972]) 

denominou vernáculo. Nesse sentido, uma das grandes preocupações da Sociolinguística tem 

sido o desenvolvimento de uma metodologia apropriada para o estudo da fala.  

Uma das técnicas de que o pesquisador dispõe são as chamadas ‘entrevistas 

sociolinguísticas’, utilizadas por Labov (1966) em seu estudo sobre a estratificação do inglês 

em Nova Iorque. Mas, como descreve o próprio autor, há de se encontrar aí alguns problemas, 

em geral decorrentes da presença do documentador e do uso do gravador, uma vez que o 

falante, inibido pela presença desses elementos estranhos, pode não agir com tanta 

naturalidade, monitorando mais a sua fala. A esse problema Labov chamou paradoxo do 

observador.  

A primeira preocupação do linguista deve ser, então, tentar minimizar ao máximo a 

interferência do paradoxo do observador a fim de garantir que as falas não percam a 

espontaneidade e ele – o linguista – seja privado dos dados de que precisa para sua 

investigação. Para isso, as entrevistas devem versar sobre temas que levem o falante ao total 

desprendimento da maneira como está falando.  

A entrevista sociolinguística, como mencionado, procura colher uma fala 

despreocupada, que se aproxime o máximo tanto quanto possível do vernáculo, visto que é na 

fala cotidiana espontânea que ocorrem de maneira mais regular os dados que interessam à 
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análise linguística. Entretanto, como já explicitado, esse contexto não dá garantias de que se 

possam obter as ocorrências desejadas, quando a questão é o estudo de formas de tratamento 

do interlocutor. Por essa razão recorreu-se também a outras estratégias de recolhas de dados, 

como a elaboração de questionários específicos para a obtenção das formas de tratamento 

desejadas em posição de objeto direto, aproximando-se do método geolinguístico. Nesse 

sentido, a conversação foi dividida em três etapas, que serão descritas a seguir. 

 

1) Na primeira etapa, a que se chamou Parte A, submeteu-se o falante a uma espécie 

de jogo (Apêndice B) em que ele era conduzido a dar respostas rápidas ao 

documentador, atentando para a seguinte instrução prévia: nas respostas, o 

informante deveria usar a última palavra empregada na pergunta, que era sempre 

um verbo transitivo direto. Vejam-se os exemplos:  

 

(72) DOC: Se eu falar baixinho, alguém nesta sala me ouve? 

INF: Eu vou lhe ouvir. [SSA.17.H.S.II – A] 

 

(73) DOC: Eu não fiz nada, mas mesmo assim me acusaram? Do que será que me  

acusaram? 

INF: Lhe acusaram de largar seu filho chorando. [SSA.17.H.S.II – A]  

 

2) A segunda parte, designada neste trabalho de Parte B, consistia na elaboração de 

discurso semidirigido. Seguindo as orientações da metodologia laboviana, as 

entrevistas versavam sobre questões do cotidiano das pessoas envolvidas na 

pesquisa e fatos da vida pessoal. Elaborou-se um roteiro com algumas questões a 

serem abordadas (Apêndice C). Dentre os temas tratados, citam-se a história do 

bairro; relacionamento familiar; brincadeiras e travessuras da infância; brigas na 

escola ou entre irmãos; a violência na cidade; risco de vida. O objetivo desse 

procedimento é conseguir uma situação natural de comunicação, uma vez que, 

envolvido emocionalmente, o falante pouco monitora seu discurso e produz uma 

variedade mais próxima do vernáculo. Em alguns momentos, a conversação se 

distanciou do esquema previamente fixado para dar lugar a assuntos mais 

específicos e de interesse do entrevistado, a exemplo de questões ligadas à 

profissão.  
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3) Por fim, na terceira parte, Parte C, deixava-se claro aos informantes que se 

pretendia, a partir daquele momento, observar a maneira como falavam em 

algumas situações. Utilizou-se um questionário com 12 questões (Apêndice D), 

que, seguindo a metodologia utilizada no questionário morfossintático (QMS) do 

Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), tem uma formulação inicial a fim de 

direcionar o informante para a produção da construção sintática desejada. Todas as 

situações, nesse caso, impunham ao falante a elaboração de construções com 

formas interlocutórias em posição de objeto direto, em diferentes contextos 

(dirigindo-se a uma pessoa idosa, a um jovem ou a uma pessoa numa posição 

hierárquica superior etc.). Veja-se o exemplo: 

 

(74) DOC: Imagine que você tenha encontrado uma jovem deficiente que precisa 

de ajuda para atravessar o sinal. Como perguntaria se pode ajudar ela 

nessa tarefa?  

INF: Boa tarde, cê gostaria que eu atravessasse você na rua?  [SSA. 23.H.F.II 

– C] 

 

Valendo-se dessa técnica de entrevistas, pode-se controlar a variação diafásica, visto 

que o contexto criado em 3 leva o indivíduo a monitorar mais a sua fala, de modo que procura 

evitar certas construções que usaria em uma conversa mais informal. Em contrapartida, nos 

contextos descritos em 1 e 2,  o falante vê-se mais envolvido na situação que vivencia ou 

relata e demonstra menos cuidado com sua maneira de falar.  

Sempre houve um cuidado especial para deixar o informante à vontade e desenvolver 

uma situação de interação com o mesmo, especialmente nessas duas primeiras etapas da 

entrevista. Em muitos momentos o pesquisador relatou fatos pessoais a fim ganhar a 

confiança de seu entrevistado bem como manter a informalidade da situação. Os informantes, 

de modo geral, foram bastante receptivos e narraram suas experiências pessoais sem 

embaraço e de maneira sempre cordial.  

As entrevistas foram realizadas entre setembro de 2007 e abril de 2008, em locais 

diversos: no trabalho, na casa dos informantes ou de parentes e, em alguns casos, na casa do 

próprio pesquisador – quando se tratava de pessoas próximas a este.  

Por fim, cabe informar que, para efeitos de identificação dos exemplos extraídos do 

corpus, usa-se uma codificação com base nas seguintes informações: i) cidade: Salvador 

(SSA); ii) número da entrevista: de 01 a 36; iii) sexo: homem (H) e mulher (M); iv) 
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escolaridade: fundamental (F) e superior (S); v) faixa etária: faixa 1 (I), faixa 2 (II) e faixa três 

(III) e parte da entrevista de onde foram retiradas as ocorrências (A, B ou C, conforme 

descritas). Assim um exemplo identificado como [SSA.01.M.F.II – A] é uma amostra de fala 

da entrevista número 1, pertencente a um indivíduo do sexo feminino, com nível de 

escolaridade fundamental, que tem entre 45 e 55 anos e a ocorrência foi produzida na parte A 

da entrevista. 

 

 

5.1.3  A transcrição dos dados 

 

 

As entrevistas duraram em média 35 minutos, obtendo-se, ao final, pouco mais de 21 

horas de gravações. No intuito de otimizar a execução da pesquisa, foram transcritos apenas 

os trechos em que se verificou a realização de formas de segunda pessoa em posição de objeto 

direto, considerando-se o contexto da frase.  

Na transcrição grafemática, não se consideraram variações dialetais no nível fônico, 

registrando-se apenas as marcas morfossintáticas da fala do indivíduo.  

Foram adotadas as seguintes convenções para a transcrição das ocorrências: 

 

i) Identificação das falas do documentador DOC; 

 

ii)  Identificação das falas dos informantes INF; 

 

iii)  Escreveu-se a forma abreviada (ININT.) entre parênteses para trechos ou 

palavras ininteligíveis; 

 

iv) Pausas e hesitações foram marcadas com reticências (...); 

 

v) Superposição de falas indicou-se com (SUPERP). 

 

Com os dados transcritos, procedeu-se a uma primeira análise a fim de fazer uma 

seleção daquilo que seria de interesse para a pesquisa.  
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5.2 A SELEÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

 

 

No português brasileiro, os falantes podem preencher a posição de objeto direto com 

diferentes formas interlocutórias: a) clíticos pronominais a/o, lhe e te; b) pronome lexical 

você/vocês; c) pronome de tratamento senhor/senhora; d) pronome tônico tu; e) objeto nulo.  

  

Os dados que aqui estão em análise dizem respeito apenas a ocorrências de quatro 

variantes: clítico pronominal lhe; clítico pronominal te; pronome lexical você e objeto nulo. 

As demais foram desprezadas. As formas clíticas o/a e os pronomes de tratamento 

senhor/senhora, embora tenham sido encontradas na amostra, tiveram número muito reduzido 

de ocorrências e o pronome tu como objeto direto não se verificou na amostra.  

As ocorrências para análise foram submetidas a algumas restrições, descritas abaixo:  

 

a) Não foram consideradas as poucas ocorrências em que o falante usou duas formas 

de preenchimento do objeto: 

 

(75) Ô, rapaz, eu não (...) eu te esperei você, eu marco com você num horário também, 

você (...) tanta coisa pra eu fazer. A gente marcou num horário, você se atrasou 

nem deu satisfação, nem ligou pro meu celular nem nada.   [SSA.01.H.F.I – C] 

 

b) Nas formas repetidas, foi considerada apenas a primeira ocorrência. 

 

(76) Eu lhe (...) lhe vi ontem. [SSA.12.H.S.II – B]  

 

c) Não foram consideradas as ocorrências de te em frases com o verbo amar, uma 

vez que, dada a frequência dessa estrutura na mídia, em músicas, poemas etc., é 

possível considerá-la uma forma cristalizada no PB.  

 

(77) Ele disse assim: “Oh, mãe, eu te amo mesmo.” [SSA.04.M.F.I – B] 

 

Nas próximas subseções, delimitam-se o fenômeno linguístico em análise, sob o rótulo 

de variável dependente, e os contextos – as variáveis independentes ou explanatórias – que 
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regulam a variação. Além disso, são apresentadas as hipóteses que fundamentam a escolha 

dos grupos de fatores. 

 

 

5.3 A VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

 

Definiu-se como variável dependente a realização do complemento acusativo de 

referência à segunda pessoa, para a qual documentam-se seis variantes no PB, como já 

exposto. Neste trabalho foram consideradas apenas quatro variantes, que seguem 

exemplificadas com amostras do corpus organizado.  

 

a)   uso do clítico lhe 

 
(78) No caso, minha mãe... sempre que ela sai pra trabalhar eu digo: “Vá, minha  

mãe, Deus lhe acompanhe.” [SSA.02.H.F.I – C] 

 
b) uso do clítico te 

 
(79) Oh, D., veja o esforço que sua mãe faz pra te criar, pra te dar uma boa 

educação. [SSA.04.M.F.I – B]  

 

c) uso do pronome lexical você  

 
(80) Não, ninguém vai poder ouvir você. [SSA.05.M.F.I – A] 

 
d) uso do objeto nulo 

 
(81) Não, S., é... se você, se você questiona que eu não lhe esperei, eu acho que você 

está equivocado, eu esperei Ø o suficiente, esperei Ø até uma tolerância, fui 

tolerante, esperei Ø até mais do... do que poderia disponível meu tempo pra lhe 

esperar, mas, infelizmente, você como chefe talvez, não sei, achou que eu tinha 

obrigação de esperar Ø mais. (SSA.16.H.S.II – C]  

 

 Conforme já mencionado no Capítulo 2, a forma te pode representar ora o OD ora o 

OI, de acordo com o verbo a que se refere; salienta-se, contudo, que o uso de te como clítico 
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de você, como vem sendo usado no PB, não tem a chancela da gramática tradicional por 

revelar a perda da uniformidade do tratamento. As estratégias com o objeto nulo, você e lhe 

não são licenciadas pela prescrição gramatical e, assim como a anterior, não recebem estigma 

na comunidade em estudo.      

 

 

5.4 AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

 

A análise sociolinguística parte do princípio de que a variação, condição normal de 

qualquer língua viva, não ocorre aleatoriamente, antes é regulada por fatores estruturais e 

socioculturais.  

Dessa maneira, é possível ao pesquisador analisar e descrever a heterogeneidade. A 

tarefa que ora se apresenta é a de definir os contextos que regulam a escolha das formas em 

variação. Para isso, levantaram-se fatores extralinguísticos e estruturais.  

Os fatores linguísticos referem-se a características da língua em seus diversos níveis: 

fonológico, morfossintático, semântico e lexical. Como variáveis extralinguísticas 

consideram-se os fatores inerentes ao falante, como o sexo e a faixa etária, os sociais 

propriamente ditos, como a escolarização, e os contextuais – pragmático-discursivos –, como 

o grau de monitoramento da fala, a relação entre os interlocutores e o tipo de discurso.  

Nas próximas subseções encontram-se exemplificados os fatores estruturais e não-

estruturais controlados neste trabalho.  

 

 

5.4.1 Variáveis linguísticas 

 

 
A seguir apresentam-se as cinco variáveis linguísticas que, por hipótese, poderiam 

operar na alternância das formas de objeto direto aqui investigadas.  
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5.4.1.1 Tempo e modo verbais 

 

 

 Ao considerar essa variável, tenciona-se investigar se há formas verbais específicas 

influenciando no uso das variantes. Na definição desse grupo de fatores foram considerados 

os tempos e modos verbais conforme descritos nas gramáticas tradicionais, salientando-se que 

não foram encontradas no corpus ocorrências de todos os tempos e modos descritos na GT. 

Segue a distribuição das formas verbais encontradas, com os respectivos exemplos. 

 

a) Presente do indicativo 
 

(82) DOC: Há quanto tempo a senhora me conhece? 

INF: Eu lhe conheço há uns trinta minutos. [SSA.32.M.S.III – A]  
 

b)   Pretérito perfeito do indicativo 

 

(83) O senhor marcou comigo, cá não apareceu, me fez eu perder meu tempo, esperei 

e não rendeu nada. E não lhe vi. Cê não apareceu. [SSA.34.H.S.III – C]  

 

c)   Pretérito imperfeito do indicativo 

 

(84) Lhe acusaram de largar seu filho chorando. [SSA.17.H.II.S – A]  

 

d)   Futuro do presente do indicativo 

 

(85) DOC:  Se marcarmos para sair, onde o senhor me espera? 

INF:  Esperarei Ø no clube, já que é proximidade do carnaval ou na avenida. 

[SSA.35.H.S.III – A]  

 

e)   Futuro perifrástico 

 

(86) Vai atravessar, é? Espere que eu vou lhe (...) lhe atravessar que eu vou pra lá pro 

outro lado também. [SSA.03.H.F.I – A] 
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f) Futuro do pretérito 

 

(87) Se você falasse chinês, com certeza eu não lhe entenderia. [SSA.17.H.S.II – A ] 

 

g) Presente do subjuntivo 

 

(88) Eles não tomam como a gente tomava a bença (...) “bença a minha mãe”, mas eu 

vou dar a bença a eles todo dia. Já que eles não vêm até mim eu vou até eles.  

“Deus lhe abençoe e lhe faça feliz. Deus lhe abençoe e lhe faça feliz.” Se tão 

dormindo ou acordado. Já que eles não vêm a mim (...) que eu tentei botar eles 

pra vim até mim. [SSA.13.M.S.II – B] 

 

h) Infinitivo 

 

(89) Bom pra ela lhe esperar, ela teria de lhe chamar primeiro, né? Aí fica difícil, eu 

não iria dizer nunca esperando, eu ia dizer tá querendo falar com você, eu acho 

que esperando, você já saberia, se você marcou alguma coisa com alguém, 

desculpe é, porque se você marcou alguma coisa com alguém, essa pessoa já está 

lhe esperando e você tem ideia do seu compromisso, não sou eu que vou 

determinar. [SSA.15.M.S.II – C] 

 

i) Gerúndio  

 

(90) G, tem alguém lhe chamando. [SSA.09.M.S.I – C] 

 

Cumpre observar que para o tratamento das formas com locuções verbais, considerou-

se o tempo do verbo auxiliar. Assim, ocorrências como (91) e (92) foram tratadas como 

presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo, respectivamente. 

 

(91) Eu tou lhe convidando, se você quiser, vai ser umas sete horas. Se você quiser 

comparecer, estamos lhe esperando. [SSA.06.M.F.I – C] 

 

(92) Pô (...) Pena (...) fui ontem lá, acabei não te achando (...) pô, você não foi? 

[SSA.10.H.S.I – C]  
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5.4.1.2  Preenchimento do sujeito 

 

 

O português tem se configurado como uma língua de sujeito preenchido, 

aproximando-se do francês e do inglês, em que o preenchimento do sujeito é obrigatória. 

Segundo Duarte (1996), por volta da década de 1930 o PB teria deixado de ser uma língua 

eminentemente de sujeito nulo e teria passado a ser mais frequente o preenchimento dessa 

posição. A simplificação do paradigma flexional do PB, consequência da reformulação do 

sistema pronominal, tem sido apontada como causa para o uso cada vez mais frequente do 

sujeito pleno nessa variedade do português, dada a impossibilidade de identificar a perfeita 

correspondência entre os valores semânticos expressos pelos pronomes e as desinências 

verbais (DUARTE,1996). 

Analisando cartas, diários e peças teatrais de autores brasileiros dos séculos XVIII e 

XIX, Tarallo (1996, p. 51) concluiu que  

 
 [...] quando as percentagens para objetos diretos e sintagmas preposicionais 
diminuem, aumenta a proporção de retenção pronominal nos sujeitos, 
sugerindo assim que a perda da referência pronominal faz com que o sistema 
se re-arranje, marcando outros argumentos sentenciais mais freqüentemente. 

 

O autor destaca a existência de uma assimetria entre o sujeito e o objeto no PB, 

presente também na variedade europeia, mas de maneira oposta. Enquanto no PB a posição de 

sujeito é mais frequentemente preenchida do que a de objeto direto; no PE, o argumento OD é 

preenchido com mais frequência do que o argumento sujeito.  

Procura-se verificar com a definição dessa variável se realizar ou não realizar o 

argumento sujeito influencia na escolha das formas de tratamento lhe ou te. No que tange à 

atuação desse grupo de fatores sobre o uso de lhe ou sobre a alternância lhe/te não se tem uma 

hipótese claramente definida. A intenção é mesmo testar uma possível atuação da variável.  

 Os exemplos (93) e (94), apresentados a seguir, ilustram cada um dos fatores 

considerados nesse grupo. 

 

a) sujeito preenchido 

 

(93) DOC: Se eu falar baixinho, alguém nesta sala me ouve? 

                    INF: Ninguém te ouve. [SSA.03.H.F.I – C ] 
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b) sujeito não preenchido 

 

(94) Tava lá em cima lhe esperando, cheguei lá no local que a gente marcou, não lhe 

vi. [SSA.03.H.F.I – C ] 

 

 

5.4.1.3 Tipo de oração 

 

 

Espera-se verificar o comportamento das variantes candidatas à representação do 

acusativo de segunda pessoa de acordo com o tipo de oração em que ocorrem, no sentido de 

observar uma possível influência desses contextos sobre o uso dos pronomes-objeto de 

tratamento. Os tipos de oração foram codificados como: 

 

a)  absoluta 

 

(95) D, já tou aqui. Tou lhe esperando aqui, meu irmão. [SSA.02.H.F.I – C] 

 

 b)  coordenada 

 

(96) Procurei você o tempo todo e não lhe vi em lugar nenhum. [SSA.17.H.S.II – C]  

 

c)  principal 

 

(97) Olhe, meu filho, sua vó não pode lhe levar, que vó tem outras atividades, precisa 

trabalhar para ajudar a manter outras datas, vê se você coloca outra data. 

[SSA.31.M.S.III – C] 

 

 d)  subordinada 

 

(98) Não era intenção te magoar. Eu não sabia que ia te ofender. [SSA.36.H.F.II – C] 
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5.4.1.4 Tipo de frase 

 

 

Pelas gramáticas normativas, as frases costumam ser classificadas de acordo com a 

intenção comunicativa do falante. Quando a intenção é comunicar informações sobre um 

referente ou sobre os participantes do ato comunicativo, por exemplo, o falante recorre ao que 

a gramática classifica como frases declarativas, que podem expressar uma afirmação ou uma 

negação. Os outros tipos de frases que costumam ser listados nas gramáticas são: 

interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa.  

Neste trabalho foram consideradas as frases declarativas, codificadas como afirmativa 

e negativa separadamente, as frases interrogativas e as optativas. Não há grandes expectativas 

quanto à atuação desse fator sobre o uso das formas pronominais.  

Seguem abaixo os fatores codificados e os respectivos exemplos.  

 

a) declarativas afirmativas 

 

(99) Se der tempo estarei te esperando. [SSA.04.M.F.I – C]  

 

b) frases declarativas negativas 

 

(100) Não, não tem ninguém te chamando neste momento. [SSA.08.M.S.I – A] 

 

c) frases interrogativas 

 

(101) Senhora, precisa de alguma ajuda? Quer que eu lhe ajude a atravessar a rua? 

[SSA.06.M.F.I – C] 

  

d) frases optativas  

 

(102) Deus lhe acompanhe. [SSA.14.M.S.II – C]  
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5.4.1.5 Paralelismo discursivo 
  

 

Na literatura sociolinguística, o princípio do paralelismo discursivo refere-se à 

“repetição de elementos da mesma natureza ou de natureza semelhante” (PAIVA; SCHERRE, 

1999, p. 214). Em outras palavras, refere-se à tendência demonstrada pelo falante de repetir 

suas escolhas ao longo de uma sequência discursiva. Essa repetição pode ocorrer entre 

palavras ou em seu interior, no interior do sintagma, no interior da oração ou entre orações 

(SCHERRE, 1998).  

 A primeira referência ao uso desse princípio em estudos do português brasileiro, 

segundo Paiva e Scherre (1999), encontra-se em Omena (1978) ao estudar as formas 

pronominais variantes acusativas e, ainda de acordo com as autoras, usando a denominação 

“efeito gatilho”, a primeira referência é feita por Emmerich (1977). Desde então essa variável 

tem sido um fator importante na análise variacionista de diversos fenômenos e, com 

frequência, tem sido selecionada como relevante pelo programa VARBRUL em vários 

estudos (OMENA, 1996; POPLACK, 1980; SCHERRE; NARO, 1993).  

Em relação ao fenômeno da concordância, Poplack (1980), ao estudar o apagamento 

do morfema plural [-s] no espanhol de Porto Rico e de porto-riquenhos na Filadélfia, 

constatou que o falante tendia a repetir a marca de plural no contexto subsequente se já a 

tivesse usado anteriormente na mesma sequência discursiva; em contrapartida, se as marcas 

estivessem ausentes na primeira ocorrência da série, assim também se manifestariam no 

contexto seguinte.  

Scherre e Naro (1993), em seu estudo sobre a concordância verbal do português, 

também testaram a atuação da variável paralelismo e verificaram o princípio de que marcas 

conduzem ao uso de marcas e zeros levam ao uso de zeros. Isto quer dizer que o falante tende 

a repetir as variantes explícitas de plural e as variantes zeros de plural (SCHERRE, 1998).  

De acordo com Paiva e Scherre (1999, p. 214 ), a atuação recorrente e sistemática da 

variável paralelismo torna-a uma forte candidata ao estatuto de um universal linguístico. 

Veja-se o que dizem as autoras: 

 

O paralelismo lingüístico [...] além de atuar de forma sistemática em 
fenômenos de todos os subsistemas lingüísticos, atua também em planos (ou 
níveis) lingüísticos diversos. Em outros termos, a harmonização entre as 
formas ou a tendência geral de formas gramaticais particulares ocorrerem 
juntas (Schffrin, 1981:55-6) pode ser observada (1) no plano discursivo - 
entre as formas no nível supra-oracional -, (2) no plano oracional - entre os 
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constituintes maiores da oração -, (3) no plano sintagmático - entre 
elementos constitutivos do sintagma -, e (4) no plano da palavra - entre 
elementos da própria palavra ou entre elementos adjacentes de palavras que 
não formam constituinte (PAIVA; SCHERRE, 1999, p. 214). 

 

No estudo sobre a concordância já referido há pouco, Scherre e Naro (1993) 

estabeleceram alguns critérios para a seleção dos dados dessa variável: a) a construção 

analisada deveria se referir ao mesmo sujeito da construção anterior; (2) deveria ocorrer a 

uma distância de até dez orações e 3) a mudança de turno seria considerada ruptura da série.  

Neste trabalho, procurou-se seguir esse controle, salientando-se que foram codificadas 

apenas as ocorrências em série, como exemplificado em (103). As formas de referência ao 

interlocutor isoladas ou como primeira ocorrência da série foram desconsideradas, já que, não 

estando precedidas de outras formas, não recebem influência do princípio do paralelismo.  

 

(103) Sábado aqui vai ter um encontro, é... da nossa igreja, eu gostaria muito de lhe 

convidar pra participar. Vais ser às oito horas no sábado. Estarei lhe 

aguardando, tá bom? [SSA.17.H.S.II – C] 

 

Foram considerados, para essa variável, quatro fatores, que especificam as 

possibilidades de ocorrências de formas antecedentes na amostra.  

 

a) Forma precedida do clítico pronominal lhe 

 

(104) Eu tou lhe convidando, se você quiser, vai ser umas sete horas. Se você quiser 

comparecer, estamos lhe esperando. [SSA.06.M.F.I – C] 

 

(105) Alguém lhe chamando? Ô, G., tão te chamando aqui agora, eu acho que você 

(...) deve ser um compromisso muito importante. Vieram lhe buscar. 

[SSA.16.H.S.II – C] 

 

b) Forma precedida do clítico pronominal te 

 

(106) Poxa, L., sacanagem você fez comigo ontem. A gente marcou no shopping, eu 

tava lá no horário combinado, te procurei em tudo que é lugar, rodei, fiquei 

perto da escada rolante, não te vi. [SSA.08.M.S.I – C] 
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c) Forma precedida do pronome você 

 

(107) Rodei o quarteirão olhando pra todos os lados pra ver se de repente você estava 

pesquisando alguma vitrine, tinha entrado em alguma loja, procurei você por 

todo lugar e não lhe vi. [SSA.12.H.S.I – C] 

 

d) Forma precedida da objeto nulo 

 

(108) Olha, L., eu tive lá no shopping no horário marcado, te procurei e não Ø 

encontrei. E... Ø procurei, liguei pro seu celular você não atendeu, mas eu 

estava lá presente naquele horário que você me pediu. [SSA.07.M.S.I – C] 

 

 Partindo de resultados obtidos em outros estudos sobre o sistema pronominal, advoga-

se que o princípio do paralelismo exerça influência sobre a escolha das formas pronominais 

de segunda pessoa que preenchem o OD em uma série discursiva.  

 

 

5.4.2 Variáveis pragmático-discursivas 

 

 

Labov (2008 [1972]) assinala que os fenômenos variáveis evidenciam tanto uma 

estratificação social quanto estilística. Ao investigar o uso do inglês falado na cidade de Nova 

Iorque, o linguista observou a variação regular em estilos e contextos diferentes, assinalando 

que as circunstâncias em que se realiza a situação comunicativa exercem interferência na 

atividade linguística do indivíduo. A pronúncia retroflexa do /r/ pós-vocálico era mais 

frequente – entre os falantes de qualquer classe – em situações mais formais de fala do que 

nas menos formais, evidenciando, com isso, que a variação não é determinada apenas em 

função dos fatores sociais (situação socioeconômica, grau de escolaridade, etnia, sexo), mas 

também dos contextuais.   

Silva-Corvalán (2001, p. 116), também se referindo a essa questão, afirma que “[...] os 

indivíduos mudam sua maneira de falar segundo o contexto físico e humano em que acontece 
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a comunicação. A fala, como outras formas de conduta social, se modifica e se adapta a 

diferentes situações; trata-se de uma variação segundo o uso” 31 (tradução nossa).  

A esse tipo de variação, chama-se variação estilística, de registro ou, em termos 

coserianos, diafásica. Assim, a língua que se usa numa entrevista de emprego jamais será a 

mesma usada numa situação familiar, pois o indivíduo, conhecendo os padrões de usos 

linguísticos da sociedade, de maneira mais ou menos consciente, faz suas escolhas em função 

das diferentes situações. Essa diferença de estilo adotada pelo indivíduo varia em função de 

sua reflexão sobre as formas linguísticas, estabelecendo-se, segundo Labov (2008 [1972]), um 

continuum, que vai da máxima informalidade à máxima formalidade.   

Camacho (1988) resume com propriedade a diferença entre esses dois extremos com 

base no grau de observância dispensado pelo indivíduo às normas de prestígio da 

comunidade.  Nesse sentido, no estilo informal, é mínima a consciência na seleção das formas 

linguísticas empregadas; em contrapartida, no estilo formal, esta seleção é mais consciente, 

“resultando numa linguagem em que é máxima a adesão às regras mais elaboradas do sistema 

lingüístico, aceitas como prestigiosas pela comunidade” (CAMACHO, 1988, p. 34). 

Camacho (2003) chama a atenção para a necessidade de se destacar a relação estreita 

entre a variação social e a estilística. A competência linguística do falante deve incluir o 

conhecimento das formas alternativas padrão e não-padrão que estão à disposição para atingir 

seus objetivos comunicativos, contudo a capacidade de operar com regras variáveis não é 

igual para todos, sendo menor, ou inexistente, em indivíduos com escolarização precária. A 

falta dessa habilidade para adaptar seu estilo às circunstâncias de interação, acaba sendo um 

mecanismo de exclusão, visto que a garantia de status social também depende da capacidade 

verbal do indivíduo.  

Para determinar em que medida o contexto influencia no uso das formas linguísticas, 

determinando o nível de monitoramento do falante, Bortoni-Ricardo (2002, p. 336) cita quatro 

fatores: i) a acomodação do falante ao seu interlocutor; ii) o apoio contextual na produção dos 

enunciados; iii) a complexidade cognitiva envolvida na produção linguística; e iv) a 

familiaridade do falante com a tarefa comunicativa que está sendo desenvolvida.     

Para o tratamento do objeto de estudo deste trabalho, a variação estilística, que pode 

estar relacionada a fatores como o grau de intimidade entre os participantes da interação 

______________ 
31 Cf. original: “[...] los individuos cambian su manera de hablar según el contexto físico y humano en el que 

tiene lugar la comunicación. El habla, como otras formas de conducta social, se modifica y adapta a diferentes 
situaciones; se trata de una variacón según el uso”  (SILVA-CORVALÁN, 2001, p. 116). 
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comunicativa e ao estilo de fala escolhido (formal ou informal), apresenta-se como um 

aspecto importante a ser considerado dentre os fatores que podem agir sobre a escolha do 

falante.   

 

 

5.4.2.1 Tipo de discurso  

 

 

A imagem que o falante tem de sua fala e o que ele realmente realiza no ato verbal 

apresenta diferenças. Em outras palavras, aquilo que o falante pensa que diz nem sempre 

corresponde à realidade.  

Como nas entrevistas organizadas os informantes foram conduzidos a produzir 

diferentes tipos de discursos, em que respondiam a perguntas feitas pelo documentador, 

contavam histórias, relatavam a fala de outras pessoas, produziam discursos hipotéticos a 

partir de algumas situações, resolveu-se investigar a atuação desse fator sobre a escolha das 

formas usadas para a expressão do objeto direto de segunda pessoa, partindo-se da ideia 

inicial de que o falante modifica seu modo de falar em função do tipo de discurso, se próprio, 

relatado ou hipotético.  

Ao controlar esse grupo de fatores, está-se controlando, além da variação diafásica, a 

variação diarreferencial, uma vez que, pedindo ao falante que elabore um discurso como 

falaria em determinada situação, está-se procurando inferir sua posição sobre o modo de falar 

de sua comunidade. Nesse momento, o falante tende a evitar variantes estigmatizadas.  

Foram codificados os seguintes fatores:  

 

a)  fala própria para entrevistador: as ocorrências aconteceram basicamente na Parte A  

da entrevista; consiste no uso do discurso direto para o entrevistador.  

 

(109) Você sabe por que também eu fiz questão de ser hoje, porque amanhã eu tenho 

reunião cinco horas, não vou poder lhe ver. Eu viajo pra Feira de Santana 

segunda-feira de manhã cedo, vou ficar lá uma semana. [SSA.16.H.S.II – B] 

 

b) fala própria numa situação hipotética: corresponde às ocorrências da Parte C da 

entrevista, quando o falante foi estimulado a elaborar discursos em uma situação 

previamente fornecida pelo documentador.  
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(110) DOC: Imagine que sua amiga possa ter dificuldade de chegar ao local 

combinado. Como o senhor diria que vai buscar ela em casa? 

INF: Fulana, se você tem dificuldade pra chegar até aqui ao nosso endereço, 

tentarei te pegar, tentarei te pegar, você sabe que hoje a cidade é muito 

grande, muito engarrafada, farei tudo, não vou medir esforço, esforços 

pra ir te buscar. [SSA.16.H.S.II – C] 

 

c)  fala relatada própria: corresponde à Parte B da entrevista; nesta situação, o falante, 

ao discorrer sobre um fato, relatava ao entrevistador sua própria fala. 

 

(111) Na escolinha dela, eu digo sempre a ela “Se alguém disser alguma coisa que 

você não goste e você não conseguir conversar com essa pessoa, você vá à 

coordenação pedagógica e fale, se não der jeito você se afaste e depois ligue pra 

mim que a gente conversa em casa e tenta resolver. Não vá nunca responder, 

porque se você tiver uma reação e for uma reação talvez até mais explosiva do 

que ele, vocês podem ter um atrito maior, e eu não quero confusão. Agora se 

alguém lhe ofender, você sentir necessidade de falar, fale.” [SSA.15.M.S.II – B]  

 

e) fala relatada de outra pessoa: as ocorrências desse tipo de discurso também se 

encontraram na Parte B e correspondem às situações em que o falante reproduzia, 

na situação narrada, a fala de outrem. 

 

(112) Ah, a gente brigou mesmo. Briguei, que é (...) quando fui pra escola (...) aí 

quando chegou lá, aí minha mãe, a professora mandou chamar que eu tava 

(ININT.) a colega. Eu disse “lá fora eu lhe pego”. Minha mãe, quando chegou na 

escola (...) “Mas M.,  como é que pode?  cê tá demais, ta pintando demais, vou 

(...) vou lhe internar, botar Ø em colégio interno.” [SSA.19.M.F.II – B] 

 

 Em relação a esse grupo de fatores a expectativa inicial era a de que o discurso 

próprio favorecesse o uso da forma te. Os discursos produzidos nas outras situações, por não 

corresponderem exatamente ao que o falante diz, favoreceriam o uso da variante lhe, que, 

embora não seja a forma canônica, em comparação com o te, tem um caráter de menor 

informalidade. Além disso, o distanciamento em relação à situação relatada não permitiria 
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uma caracterização clara do tipo de relação entre os interlocutores. O uso de uma forma mais 

neutra como o lhe seria o esperado.  

 

 

5.4.2.2 Tipo de relação entre os interlocutores 

 

 

 De acordo com a proposta de Brown e Gilman (1960), o uso de formas nominais e 

pronominais de tratamento está correlacionado ao tipo de relação social estabelecida entre os 

participantes da situação comunicativa. Segundo os autores, em tais relações estão subjacentes 

o poder e a solidariedade. 

Com base nessa dicotomia, classificam-se as relações em simétricas e assimétricas. As 

primeiras caracterizam uma situação comunicativa em que os participantes da interlocução 

estão no mesmo nível hierárquico, podendo haver, ou não, reciprocidade e solidariedade na 

relação social. Em contrapartida, as relações assimétricas caracterizam uma situação em que 

há hierarquia entre os membros da interlocução, ou seja, alguém detém o poder sobre o outro. 

Nessas relações hierárquicas, fala-se em uma relação assimétrica ascendente, de superior para 

inferior, e descendente, de inferior para superior.  

No que concerne ao uso das estratégias de tratamento, consoante Brown e Gilman 

(1960), o uso da forma V (vós) é característico de relações simétricas em que não há 

solidariedade/intimidade entre os participantes do ato discursivo e das relações assimétricas 

ascendentes. E o uso da forma T (tu) circunscreve-se a relações simétricas solidárias e 

relações assimétricas descendentes.  

Segundo Bortoni-Ricardo (2002), o interlocutor parece se configurar como o mais 

importante determinante para o grau de pressão comunicativa sobre o falante. De acordo com 

a autora, o falante lança mão de um estilo mais cuidado “diante de interlocutor desconhecido 

ou de maior poder na hierarquia social ou a quem ele/a precisa ou deseja impressionar”. 

Naturalmente nas relações mais informais, envolvendo pessoas de maior intimidade e mesmo 

nas relações assimétricas de superior para inferior, a pressão comunicativa sobre o falante é 

menor, de modo que, não tendo a necessidade de impressionar, delineia-se um estilo menos 

cuidado.  

Na amostra, foram observadas as seguintes relações: a) empregado/patrão; b) 

patrão/empregado; c) amigo/amigo; d) colega/colega; e) irmão/irmão; f) pais/filho; g) 

filho/pais e h) falante/desconhecido. Essas relações foram agrupadas de forma dicotômica, 
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observando-se a existência ou não de solidariedade entre os membros envolvidos na 

interação: 

 

a) relações solidárias: envolvem as relações entre amigos, colegas, pai/filho.  

 

b) relações não-solidárias: neste caso, consideraram-se as relações entre pessoas 

desconhecidas, empregado/patrão, patrão/empregado; incluíram-se aí também as 

relações de filho/pai, que são relações assimétricas. 

 

O grupo de fatores tipo de relação entre os interlocutores foi analisado tomando-se 

como hipótese que o te seria mais usado em estilos bastante informais, característico de 

relações entre pares solidários. A forma pronominal lhe, embora na variedade do português 

estudada também se estenda a usos em relações solidárias, seria mais favorecida entre 

interlocutores não-pares, ou seja, onde as relações denotam menor intimidade/solidariedade.  

 

 

5.4.2.3 Monitoramento da fala 

 

 

Labov refere-se à existência de contextos discursivos em que ocorre normalmente o 

estilo monitorado [careful speech] e outros em que o falante opta por um estilo menos 

cuidado, a que chama de fala casual [casual speech]. O linguista define oito contextos 

diferentes e agrupa-os em fala monitorada e fala não-monitorada. O estilo mais monitorado é, 

para ele, o mais fácil de definir e envolve: resposta à entrevista, estilo de leitura, pronúncia de 

palavras isoladas. Para garantir o nível de fala casual, o linguística adverte que é preciso ir 

além da situação de entrevista “e capturar a fala cotidiana que o falante usará tão logo a porta 

se feche atrás de nós: o estilo que ele usa para discutir com a mulher, repreender o filho ou 

conversar com os amigos” (LABOV, 2008 [1972], p. 110). Esses níveis de fala casual 

correspondem a: fala fora da entrevista formal (observações e comentários feitos a pessoas da 

família ou ao próprio entrevistador); fala a uma terceira pessoa em qualquer ponto da 

entrevista; fala que não responde diretamente a perguntas (o falante dá pouca atenção às 

perguntas feitas e fala de temas que lhe interessam); parlendas e rimas infantis; narrativas 

sobre risco de vida. 
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Labov conclui que os estilos citados acima se situam num continuum que se estende 

do menos formal ao mais formal.  

Neste trabalho, para garantir uma situação de menor formalidade, utilizaram-se as 

narrativas sociolinguísticas (nomeada Parte B), cuja característica essencial é diminuir os 

efeitos do paradoxo do observador e obter “o estilo em que o mínimo de atenção é dado ao 

monitoramento da fala” (LABOV, 1972 [2008], p. 208), e um jogo rápido de perguntas e 

respostas (Parte A), conforme descrito na subseção 5.1.2. A fim de obter um contexto mais 

monitorado, utilizou-se da aplicação de um questionário que oferecia ao informante situações 

hipotéticas, em torno das quais deveria construir seu discurso (Parte C). Infere-se que, no 

momento de elaborar a sua fala partir das situações fornecidas pelo inquiridor, o falante esteja 

mais atento ao que irá dizer.  

Para essa variável foram considerados os seguintes fatores: 

 
a) [+ monitoramento] 

 

(113) DOC: Como você convidaria um vizinho para participar de uma reunião da 

igreja em sua casa? 

INF: Eu chego e digo: “Fulano, hoje vai ter até um (...) hoje vai ter até 

uma reunião ali, do irmão ali de tal igreja, ele me fez um convite, aí eu 

tou convidando você pra ver se você não quer ir.” [SSA.03.H.F.I – C] 

 

b) [- monitoramento] 

 

(114) Mainha aí já não aguentava mais ser chamada pela coordenação. Aí disse: “Da 

próxima vez que eu vier aqui, eu te mato.” [SSA.03.H.S.I – B] 

 

 

5.4.2 Variáveis sociais  

 

 

Uma pesquisa linguística não pode prescindir da investigação dos fatores sociais, de 

modo que, como já mencionado, Labov (2008 [1972]) considerou redundante o termo 

Sociolinguística.  
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A consideração dos fatores sociais na correlação com os fatos linguísticos não 

constitui uma inovação da teoria variacionista, embora tenha sido a partir dos estudos 

labovianos que tais questões tenham sido investigadas de forma mais sistemática. Desde 

então, os estudos sociolinguísticos têm evidenciado que não há uma correlação fortuita entre 

as questões sociais e os fatos linguísticos. Silva e Paiva (1996) apresentam uma revisão sobre 

a atuação das variáveis sociais em diversos estudos do PB e de outras línguas e destacam a 

forte atuação das variáveis sexo, escolaridade e faixa etária bem como do cruzamento entre 

elas para determinar a configuração linguística de uma comunidade. 

Neste trabalho, investiga-se a atuação dessas variáveis, procurando determinar a 

projeção do fenômeno variável em estudo na comunidade de fala.  

 

 

5.4.3.1 Faixa etária do informante 

 

 

A consideração da variável faixa etária nos estudos linguísticos tem sido muito 

importante porque permite determinar se há na comunidade uma mudança em curso ou uma 

variação estável. Essa constatação é possível através do estudo em tempo aparente. 

Distribuindo-se os falantes em diferentes faixas etárias, é possível fazer uma projeção sobre 

os usos linguísticos de uma comunidade no decorrer do tempo e verificar se houve mudança 

ou se o fenômeno permaneceu estável. 

Costuma-se dizer que se está diante de um fenômeno em mudança quando os falantes 

mais velhos dão preferência à forma mais antiga de certo fenômeno em variação e os mais 

jovens usam largamente a forma inovadora.  

Conforme já lembrado na subseção 4.2.2, para reconstituir essa dimensão temporal, 

supõe-se que a estabilidade linguística do falante aconteça por volta dos 15 anos, de modo que 

o estado atual da fala de uma pessoa hoje com 40 anos reflete o estado de quando tinha 25. 

Assim, por esse princípio, que ficou conhecido como ‘hipótese clássica’, é possível agrupar os 

indivíduos em diferentes faixas etárias e observar a mudança em vários estágios do tempo – 

mudança em tempo aparente.  

Isso quer dizer que, se na alternância lhe/te, umas das variantes ocorre mais 

frequentemente entre os jovens e diminui sua ocorrência entre os falantes mais velhos, é 

possível admitir que haja um processo de mudança em curso na comunidade.  
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Como já ressaltado, somente um estudo em tempo real poderá fornecer conclusões 

mais definitivas sobre a questão. Dada a dificuldade de se proceder a esse tipo de estudo já 

relatada no Capítulo 4, existem outras correlações, segundo Labov (1966), que podem ser 

feitas a partir do tempo aparente para se chegar a conclusões mais confiáveis, como 

associação das variáveis faixa etária, classe social e sexo. De acordo com o autor, a mudança 

sempre é iniciada por um segmento social e a ela são associados os valores sociais desse 

grupo.  

Por fim, convém informar as faixas etárias consideradas nessa pesquisa: a) faixa I (25 

a 35 anos); b) faixa II (45 a 55 anos) e c) faixa III (65 a 75 anos). 

Com base em considerações do estudo de Ramos (1999), segundo o qual a forma lhe 

teria substituído o pronome te em Salvador e em outras capitais do Nordeste, nesta 

dissertação, parte-se da expectativa inicial de que os falantes mais velhos dariam preferência à 

forma pronominal lhe e os mais jovens demonstrariam preferência por te, o que poderia 

apontar para uma suposta “revitalização” desse pronome na comunidade.  

 

 

5.4.3.2 Sexo 

 

 

O fator sexo tem sido objeto de estudo permanente da sociolinguística e tem revelado 

observações importantes acerca do comportamento linguístico da comunidade. Uma vez que 

homens e mulheres desempenham papéis sociais diferentes, interessa saber de que forma isso 

interfere em sua maneira de falar.  

Não foi a sociolinguística a primeira a se interessar por essa questão. Gauchat (1905), 

citado por Labov (2008 [1972]), havia comprovado em Charmey que as mulheres usavam, 

mais do que os homens, as formas linguísticas inovadoras Mais tarde, em 1952, a revista 

Orbis publicou um volume sobre a língua das mulheres (Le langage des femmes: enquête 

linguistique à l’échelle mondiale), cujos estudos, em sua maioria, destacavam o 

conservadorismo como traço marcante da fala feminina (FERNÁNDEZ, 1998). Segundo 

informações de Fernández (1998), tais estudos baseavam-se em dados impressionistas e 

assistemáticos, o que não lhes garantia credibilidade.  

 Labov (2008[1972]), ao estudar a pronúncia do -r pós-vocálico em Nova Iorque, 

observou que a pronúncia retroflexa – variante inovadora e de prestígio – era mais frequente 

entre as mulheres. Usualmente, as mulheres lideram a mudança quando a forma inovadora 
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tem orientação para o prestígio, uma vez que, segundo o linguista, são mais sensíveis aos 

valores sociais do que os homens. De acordo com Labov (2008[1972]), as mulheres são mais 

conservadoras quando o fenômeno aponta para uma variação estável, ao contrário do que 

acontece no caso de mudança em progresso, em que tenderiam ao uso da variante não 

prestigiada. 

 De acordo com Paiva (2007), dominar a norma linguística padrão seria para as 

mulheres uma forma de elevar a sua mobilidade social. A autora assinala que:  

 

A maior consciência feminina ao status social das formas lingüísticas pode 
ser atribuída também ao maior formalismo associado aos papéis femininos e 
ao fato de a posição da mulher na sociedade estar menos assegurada do que a 
do homem. Tal formalismo, transferido para as situações interacionais 
vivenciadas pela mulher, se traduz na necessidade de resguardar a face e de 
manifestar um comportamento que garanta sua aceitação social (PAIVA, 
2007, p. 40). 
 

 

 Muitos estudos realizados sobre o PB apresentam a variável sexo como forte 

influenciadora da variação focalizada e indicam, com frequência, que as mulheres tendem a 

usar mais as formas de prestígios do que os homens. Scherre (1996a), em um estudo sobre a 

concordância dos elementos do sintagma nominal, observa que a variante prestigiada – 

realização da marca de plural – é mais evidente no sexo feminino. E essa tendência tem sido 

verificada, de acordo com Silva e Paiva (1996), tanto para os fenômenos em variação estável 

como para aqueles que indicam uma mudança em curso.  

 Correlacionando a variável sexo com outros fatores, podem surgir padrões 

diferenciados: i) nos grupos sociais intermediários (normalmente a classe média), as 

diferenças entre a fala de homens e mulheres se revelam mais salientes; ii) no cruzamento das 

variáveis sexo e estilo de fala, observa-se que quanto mais formal for a situação tanto maior 

será o índice da variante padrão na fala feminina; iii) na interação entre sexo e faixa etária, o 

comportamento linguístico entre homens e mulheres é mais semelhante entre os jovens do que 

entre os mais velhos.   

 Obviamente todas essas informações devem ser relativizadas, uma vez que cada 

processo de mudança se dá em condições particulares. É preciso considerar as orientações 

culturais e ideológicas da comunidade, as quais determinam o papel social da mulher na 

sociedade e, consequentemente, sua atuação no cenário da mudança linguística. Em 

comunidades rurais, por exemplo, onde as mulheres têm menos contato com o ambiente 

externo à comunidade, é comum que usem menos a forma de prestígio do que os homens.  
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 Segundo Labov (2008 [1972]): “a generalização correta, então, não é a de que as 

mulheres lideram a mudança lingüística, mas sim que a diferenciação sexual da fala 

frequentemente desempenha um papel importante no mecanismo da evolução lingüística” 

(LABOV, 2008 [1972], p. 348). 

 Para o fenômeno aqui investigado, supõe-se que as mulheres apareceriam como mais 

inovadoras na comunidade, prevalecendo entre elas a forma te. Entre os homens seria, 

portanto, mais evidente o uso de lhe. 

 

 

5.4.3.3  Escolaridade 

 

 

 A investigação da variável escolaridade nos estudos linguísticos, tanto de língua 

escrita quanto de língua falada, tem revelado o esforço da instituição escolar no sentido de 

perpetuar a ideia da homogeneização linguística e garantir ao indivíduo a apropriação da 

norma culta. Segundo Votre (2007, p. 51), “[...] a escola incute gostos, normas, padrões éticos 

e morais em face da conformidade de dizer e de escrever.” Em relação à língua, a escola trata 

de valorizar as formas socialmente prestigiadas mantidas como modelo na sociedade e 

estigmatizar as formas menos prestigiadas socialmente. O autor acrescenta que “a escola 

consome parcela substancial de seu tempo justificando o esforço da comunidade culta em 

impedir a corrosão da língua” (VOTRE, 2007, p. 52). 

 Silva e Paiva (1996), no estudo Visão de conjunto das variáveis sociais, apontam três 

tendências quanto ao efeito da variável escolarização sobre o uso das formas padrão: (i) o 

falante, ao entrar na escola, oscila entre o uso da variante padrão e o uso da variante popular e 

a escola age corrigindo sistematicamente as variantes estigmatizadas; (ii) o falante entra na 

escola sem o domínio da norma padrão, mas a adquire via escolarização, sem que desapareça 

a variante não-padrão; e (iii) o falante entra na escola dominando apenas a variante não-

padrão, que vai sendo substituída pela variante padrão.  

 No primeiro caso, trata-se de formas estigmatizadas pela escola, como as regras de 

concordância. No segundo, as variantes não-padrão não são corrigidas pela escola porque não 

chegam a ser estigmatizadas, enquadra-se aí a alternância seu/dele. Finalmente, ao terceiro 

caso, pertencem fenômenos que, segundo Silva e Paiva (1996, p 349), “pensávamos não 

serem estratificadas socialmente: a conservação da semivogal [y] nos ditongos e a presença do 
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artigo definido diante dos possessivos.” Ainda de acordo com as autoras, nesses casos, a 

atuação da escola é mais indireta, mas existe, seja através de leitura ou do traquejo discursivo. 

 Votre (2007) também destaca a influência da escola face à mudança e assinala que, 

frequentemente, ela tem agido como preservadora das formas prestigiadas frente à 

implementação de uma variante. Em contrapartida, quando a mudança se dá em direção a uma 

forma socialmente desprestigiada, o papel da escola tem sido frear o processo, atribuindo à 

variante que concorre com o padrão o estatuto de erro ou desvio. No caso de uma realidade 

como a brasileira, em que o acesso à escola não é garantido e pelos inúmeros problemas que 

cercam a educação no país, a variável escolaridade, como afirmam Paiva e Scherre (1999, p. 

217) “suplanta as demais, moldando, em grande parte, a heterogeneidade lingüística que se 

pode constatar no uso do português [...]”.  As autoras afirmam que:    

 

É possível também que a influência da variável escolaridade reflita, na 
verdade, a ação da variável classe social. Se assim for, as conseqüências são 
ainda mais perversas: não se modificam variantes lingüísticas, mas, sim, se 
excluem os indivíduos que não possuem determinadas variantes lingüísticas  
(PAIVA; SCHERRE 1999, p. 217). 

  

Do exposto, sublinha-se o papel da escola sobre o comportamento linguístico do 

indivíduo no que respeita ao domínio das variantes socialmente prestigiadas. Para o caso da 

variação aqui estudada, trabalha-se com a hipótese de que parece não haver estigmatização 

das variantes. A ação disciplinadora da escola parece não se verificar com tanta intensidade, 

de modo que os falantes de ensino fundamental e os de ensino superior não apresentariam 

diferenças significativas quanto ao uso das formas pronominais acusativas em variação.  

Correlacionando a faixa etária e a escolaridade, é possível verificar se a forma lhe 

revela um grau de intimidade menor do que o de te e, nesse caso, os falantes com ensino 

superior usariam mais a variante lhe, que, como já ressaltado, não é canônica, mas traz em si 

maior formalidade.  

Depreendidos os grupos de fatores, procedeu-se à codificação dos dados já 

previamente transcritos, os quais foram, em seguida, submetidos ao tratamento quantitativo 

através do pacote de programas VARBRUL. A subseção seguinte fornece maiores 

informações sobre esse tipo de análise.  
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5.5 O PROCESSAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS: O VARBRUL 

 

  

Definidos os grupos de fatores que podem estar atuando na escolha do falante, é tarefa 

do linguista submetê-los a um tratamento estatístico que calcula a frequência e os valores dos 

pesos relativos com que agem sobre cada variante. Como assinala Labov (2008 [1972]), a 

ajuda de métodos quantitativos proporciona estudos detalhados do processo de mudança 

linguística.  

 Neste trabalho, utilizou-se como ferramenta estatística para o tratamento da regra 

variável o pacote de programas VARBRUL – em sua versão 1988 – (SANKOFF, 1988; 

PINTZUK, 1988), composto dos seguintes programas: CHECKTOK, READTOK, 

MAKECELL ou MAKE3000, IVARB ou VARB2000, TVARB, MVARB, CROSSTAB ou 

CROSS 3000, TSORT, TEXTSORT e COUNTUP, cujas funções são bem descritas por  

Scherre e Naro (2007, p. 159): 

 
1) preparar dados para serem submetidos a análises diversas (Checktok e 
Readtok); 
2) produzir resultados percentuais os mais diversos, em função dos infinitos 
desejos do pesquisador, incluindo a preparação dos dados para a análise de 
pesos relativos (Makecell e Make3000); 
3) projetar pesos relativos para análise binária (Ivarb ou Varb 2000), ternária 
(Tvarb) e eneária (Mvarb); 
4) efetuar tabulação cruzada de duas variáveis independentes previamente 
estabelecidas (Crosstab ou Cross 3000); 
5) efetuar pesquisa de dados pelas cadeias de codificação (Tsort) ou pelos 
contextos explicitados nos arquivos de dados (Textsort), seja para 
conferência de dados, seja para criação de novos arquivos de dados.  

 

É necessário lembrar que, em uma análise binária, a variável dependente comporta 

duas variantes, na ternária, três e na eneária, quatro ou cinco variantes.  

O programa VARBRUL possibilita a realização de análises multidimensionais, 

considerando que os fatos linguísticos podem receber influência de um único fator ou de 

diversos grupos de fatores ao mesmo tempo. Esse tratamento dos dados é importante, porque 

determina “a natureza e a extensão de cada um [dos] efeitos condicionadores, permitindo 

‘predizer’ probabilisticamente a taxa aproximada de uso [...] dadas as informações sobre as 

características sociais da pessoa, da situação social e do contexto” (GUY, 1998, p. 28). Ao 

final da análise quantitativa, o programa fornece ao pesquisador a seleção dos grupos 

estatisticamente relevantes para aplicação da regra variável.  
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Para testar cada grupo de fatores, o programa inicia, num procedimento chamado 

stepping up, o processamento dos dados em diversos níveis, começando do nível zero, onde 

se calcula o input32 geral da regra. No nível 1, todos os grupos são tomados isoladamente e 

seus pesos relativos são calculados apenas em relação ao input. Nos demais, comparam-se, 

nível a nível, os grupos de fatores entre si, atribuindo a cada fator um peso relativo. Tendo 

sido selecionadas as variáveis estatisticamente relevantes, inicia-se o stepping down, onde se 

realiza o procedimento inverso ao anterior. O programa nessa etapa segue descartando todos 

os fatores que não atuam na aplicação da regra. 

Após cálculos logísticos, realizados a partir das frequências brutas geradas no 

MAKECELL ou MAKE3000, o programa VARB2000 ou o IVARB associa a cada fator um 

número entre 0 e 1, representando o peso com que cada um influencia a escolha de uma forma 

linguística em relação a todos os grupos de fatores controlados. A essa medida numérica dá-se 

o nome de peso relativo, cujos valores são assim interpretados: quanto mais próximo de 1 for 

o peso para determinado fator, maior sua atuação na aplicação da regra; por sua vez, quanto 

mais próximo de zero, menor a influência do fator. Quando o peso relativo é igual a 0,50, 

significa que aquele fator tem atuação nula para o uso da variante.  

A confiabilidade dos resultados produzidos pelos cálculos do peso relativo em 

comparação à frequência bruta reside no fato de que o peso mede o efeito simultâneo de cada 

fator em relação à aplicação da regra, ao passo que esta última não leva em conta a interação 

entre os fatores, apenas fornece a taxa real de ocorrências. Naro (2007, p. 19) afirma que “[...] 

as freqüências brutas, embora concretas e intuitivamente bastante ‘reais’, podem ser 

falaciosas, porque seu cálculo não leva em conta as inter-relações existentes entre as 

categorias que atuam numa regra variável”.  

A seleção dos grupos de fatores é feita com base no nível de significância (threshold) 

e no procedimento de verossimilhança máxima (o log likelihood), “que mede o grau de 

adequação entre as probabilidades ou pesos relativos projetados e as freqüências observadas” 

(SCHERRE, 1996b, p. 47). Quanto mais alto o log likelihood, mais chance de o grupo de 

fator ser significativo. O grupo que alcançar o melhor nível de significância e tiver o maior 

log likelihood em um determinado nível será selecionado (BRESCANCINI, 2003). 

A interpretação do nível de significância é o modo de medir as probabilidades de 

atuação dos fatores selecionados e deve ser analisada em relação à hipótese nula, segundo a 

______________ 
32 O input refere-se à “probabilidade de aplicação da regra quando o efeito de todos os fatores de todas as 

variáveis é neutro” (LEMLE; NARO, 1977, p. 26-27, apud SCHERRE, 1996b, p. 48) 
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qual a variação estudada seria aleatória. Assim, quanto menor o valor obtido, maior será a 

probabilidade de a hipótese nula ser considerada verdadeira e de os fatores selecionados 

apresentarem relevância estatística para explicar a variação estudada. Convencionou-se 0,05 

como ponto de corte. O grupo que alcançar um valor acima deste deverá ser eliminado por 

não apresentar relevância estatística.  

Em síntese, o VARBRUL fornece informações quantitativas importantes para guiar o 

pesquisador na análise dos fenômenos linguísticos, quais sejam: a) as frequências brutas; b) o 

peso relativo para cada um dos fatores das variáveis independentes; c) a seleção das variáveis; 

e d) o nível de significância.  É oportuno lembrar que, como assinalam Scherre e Naro (2007), 

a estatística é apenas uma ferramenta valiosa que auxilia o pesquisador no entendimento do 

comportamento de fenômenos linguísticos variáveis. Isto quer dizer que em nada substitui o 

papel do linguista, a quem cabe a análise qualitativa dos dados.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Cumpridas as etapas de levantamento, codificação e quantificação dos dados, 

apresenta-se neste capítulo a análise dos resultados obtidos para a influência dos grupos de 

fatores na realização das estratégias de expressão do acusativo de segunda pessoa.  

Conforme já exposto na seção 5.5, o programa VARBRUL possibilita a realização de 

três modelos de análises, definidos de acordo com o número de variantes levantadas para a 

variável dependente: o modelo binário (com duas variantes), o modelo ternário (com três 

variantes) e o eneário (com quatro ou cinco variantes). A variável dependente descrita neste 

trabalho é eneária, comportando quatro formas alternantes; todavia optou-se por realizar duas 

sequências de análises binárias.  

No primeiro esquema analítico toma-se a variante lhe em confronto com as demais 

formas e no segundo esquema proposto contrasta-se o emprego das variantes lhe e te, que 

representaram, na amostra, as formas preferidas pelos soteropolitanos para pronominalizar o 

OD. Tenciona-se investigar, com esta análise, se a comunidade analisada passa por um 

processo de mudança – e em direção a que variante se daria essa possível mudança – ou se 

seria esse um caso de variação estável.   

Este capítulo segue organizado em três seções. Inicialmente identifica-se, no corpus, a 

participação geral de cada uma das variantes empregadas como estratégias de referência ao 

interlocutor na comunidade de fala, para, enfim, nas seções seguintes, proceder-se à análise e 

interpretação dos dados obtidos para os grupos de fatores selecionados após o processamento 

feito pelo VARBRUL em cada um dos esquemas analíticos.  

 

 

6.1 AS ESTRATÉGIAS PARA REFERÊNCIA AO INTERLOCUTOR NA POSIÇÃO DE 

OBJETO DIRETO EM SALVADOR 

 

 

 Neste estudo, a variável dependente foi assim enunciada: a representação do acusativo 

de referência à segunda pessoa do discurso. Na amostra analisada, foram encontradas, em 

posição de objeto direto, seis formas para se dirigir ao interlocutor numa situação de 

comunicação: clítico te, clítico lhe, clítico o/a, pronome de tratamento senhor/senhora, 
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pronome lexical você e objeto nulo. Outra variante possível em alguns dialetos do PB seria o 

uso da forma tônica tu, como exemplificado em (115): 

 

(115) Não vi tu no local combinado. 

 

Entretanto não se encontrou no corpus analisado nenhum uso dessa natureza. Isso 

pode, em parte, ser explicado pelo fato de, nessa variedade do português, não se verificar – ou 

não ser frequente – o uso de tu como forma de tratamento. Acrescente-se a isso o fato de que 

o emprego das formas retas de primeira e segunda pessoas em posição de objeto parece 

bastante característico de falantes com poucos anos de escolarização.  

Cumpre relembrar que se desprezou o uso das formas acusativas o/a e dos pronomes 

senhor/senhora entre as alternativas usadas pelos informantes. No primeiro caso, houve 

apenas sete ocorrências com realização das formas clíticas o/a para a segunda pessoa. Dessas 

ocorrências, quatro foram produzidas por falantes de nível superior e três por falantes de nível 

fundamental.  

 

(116) DOC: A senhora me viu ontem? 

         INF:  Não a vi. [SSA.31.M.S.III – A] 

 

(117) DOC: Se eu falasse chinês, a senhora me entenderia? 

         INF:  Não a entenderia. [SSA.31.M.S.III – A ] 

 

(118) INF: D., compareci (...) compareci (...) é (...) de fato fui ao lugar que 

combinamos, ao seu encontro. Infelizmente não o vi, não o vi, não localizei 

você, pelo menos o celular estava desligado, que até no celular tentei falar com 

você. [SSA.16.H.S.II – C ] 

 

Entre os indivíduos com ensino fundamental, o uso de tais clíticos configura-se como 

um caso de hipercorreção, tendo em vista que apareceram juntamente com outra estratégia de 

preenchimento do objeto, como no exemplo a seguir: 

 

(119) DOC: Ontem o senhor me viu? 

 INF: Não a vi a senhora. [SSA.22.H.F.II – A]  
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Esse uso ilustra a pouca habilidade que o indivíduo tem com os clíticos, aprendidos 

via escolarização e, saliente-se, numa aprendizagem “imperfeita”. Tendo em vista que, ao 

contrário dos falantes do PE, que adquirem naturalmente as formas pronominais clíticas, os 

falantes do PB, como não são expostos a enunciados que as contêm, vão aprendê-las nos 

bancos da escola. Nesse sentido, os casos de hipercorreção como (119) são evidências da 

tentativa de recuperação dos clíticos empreendida pela escola. Embora não constitua o 

interesse dessa investigação, é importante referir que não houve, para a representação do 

objeto direto anafórico de terceira pessoa, qualquer ocorrência dos clíticos o, a, os, as. 

No caso dos pronomes de tratamento senhor/senhora, a opção por não considerá-los 

também se deveu à sua pouca ocorrência e aos contextos bastante específicos de uso. Tais 

formas ocorrem em relações de poder, pois envolvem maior formalidade e cortesia e em 

relações hierárquicas de inferior para superior, a exemplo de relações com pessoas mais 

velhas e relações profissionais.   

 

(120) DOC: Como você perguntaria a uma senhora que está querendo atravessar a 

faixa de pedestre se você pode ajudar ela? 

 INF: Bom dia. A senhora gostaria que eu ajudasse a senhora a atravessar a rua? 

[SSA.01.H.F.I – C]  

 

(121) DOC: Você e seu chefe combinaram de se encontrar em determinado local para 

resolverem um problema do trabalho. Você chegou ao local e ficou 

esperando, mas o seu chefe não compareceu. Como você diria a ele que 

esteve no local combinado, procurou ele e não viu? 

 INF: Puxa! Eu fiquei lá esperando (...) não vi o senhor aparecer não. Qual foi o 

caso? Não foi não? [SSA.02.H.F.II – C] 

 

Analisados os dados dos 36 inquéritos e tendo-se excluído as formas relatadas acima, 

depreendeu-se do corpus um total de 682 ocorrências de formas do objeto direto de segunda 

pessoa. O número reduzido de dados justifica-se pela natureza da variável investigada. As 

formas interlocutórias são, a rigor, usadas quando há interação entre os participantes da 

situação comunicativa e, por isso, diferentemente dos fenômenos fonético-fonológicos e de 

alguns fatos morfossintáticos, são mais difíceis de serem captadas durante uma entrevista. 

Mesmo tendo-se recorrido a uma estratégia específica para a obtenção dos dados, não se pôde 

contar com maior número de ocorrências.  
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  Gráfico 1 – Distribuição das formas de expressão do OD de segunda pessoa em Salvador 

A tabela a seguir apresenta, em ordem decrescente, o cômputo geral dos dados de 

acordo com cada uma das variantes levantadas nesta pesquisa. 

 

               Tabela 1 – Distribuição total das formas de referência à segunda pessoa  
                                    em posição acusativa no falar soteropolitano 

Variantes Nº de ocorrências % 

Lhe 251 37 

Te 247 36 

Objeto nulo 141 21 

Você 43 6 

Total 682 100 

 

Com base em observações não sistemáticas da comunidade de fala em análise e em 

informações dos estudos de Ramos (1999), Galves (2001) e Oliveira (2004), que destacam o 

emprego de lhe como acusativo em capitais nordestinas, incluindo Salvador, acreditava-se que 

uso inovador de lhe seria a variante preferida pelos falantes soteropolitanos para representar o 

objeto direto de referência à segunda pessoa. Como se vê, essa primeira hipótese não 

encontrou respaldo nos dados apresentados na Tabela 1. O que se tem, na verdade, é uma 

evidente concorrência entre as formas lhe e te na comunidade.  

Pela distribuição geral das ocorrências, as estratégias preferidas pelos falantes são os 

clíticos lhe, com 37% (251/682) do total de ocorrências, e te, com 36% (247/682), seguidas 

do emprego do objeto nulo, que representa 21% (141/682) na amostra. A variante com 

pronome lexical você foi a estratégia menos usada, com apenas 6% (43/682) das ocorrências 

totais. Os dados podem ser melhor visualizados no gráfico a seguir.  
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A representação gráfica evidencia bem que, diferentemente de outras variedades do 

PB onde você e te concorrem na posição de objeto direto, em Salvador, essa concorrência 

mostra-se mais acentuada entre os clíticos.  

Um fato que chama a atenção nesses dados é o uso do objeto nulo, que aparece como a 

terceira estratégia mais frequente. Esse número não chega a surpreender se se leva em conta 

que parece haver no PB uma tendência ao apagamento dos pronomes clíticos, já registrada 

para a representação do acusativo anafórico de terceira pessoa em estudos de Omena (1978) e 

Duarte (1989), do dativo anafórico de terceira pessoa, em Freire (2000, 2005) e Berlinck 

(1997), e para a expressão do objeto de primeira e segunda pessoas, em Dalto (2002) e Lopes 

e Pereira (2008). Veja-se o que dizem estas últimas:  

 

Você e tu coexistem no singular e vocês é praticamente categórico no plural 
na posição de sujeito, nas demais posições, contudo, nem o pronome 
complemento o/a/os/as nem o possessivo vosso se mantiveram produtivos, 
em seu lugar, se empregam com maior freqüência te variando com você, lhe 
e objeto nulo [...] (LOPES; PEREIRA, 2008, p. 350). 

 

Salienta-se, porém, que, ao contrário da terceira pessoa, na primeira e na segunda, a 

expansão do uso do objeto ainda encontra resistência.  

Dalto (2002) realizou um estudo sobre os pronomes-objeto de primeira e segunda 

pessoa nas três capitais do Sul, investigando tanto as formas para a expressão do dativo 

quanto do acusativo. No caso da representação da segunda pessoa, cujos resultados interessam 

mais diretamente a esta pesquisa, a autora identificou o uso de formas lexicais (você/vocês), 

formas tônicas (a você, pra você/vocês, pra ti, pra senhora), formas pronominais (te, lhe) e do 

objeto nulo. Nas três capitais, o clítico pronominal te apresentou-se como a variante 

majoritária, com 77 ocorrências em Florianópolis, 121 em Curitiba e 116 em Porto Alegre; a 

forma lexical mostrou-se com uso bastante reduzido, tendo a autora verificado apenas 4 

ocorrências da forma plural vocês em Porto Alegre e 3 ocorrências de você em Curitiba.  

Por esses resultados, a autora conclui que “as formas lexicais não concorrem de 

maneira significativa com as formas de pronome-objeto consideradas, não fazendo parte, 

inclusive, do dialeto dos informantes de Florianópolis” (DALTO, 2002, p. 103). É provável 

que a autora esteja se referindo à forma singular você, visto que, para o plural, o uso de vocês 

é quase categórico no PB, concorrendo apenas com o objeto nulo, e, em contextos mais 

formais ou de língua escrita, com as formas acusativas os/as. 
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 Nos dados de Salvador, aqui investigados, é possível concluir, pela distribuição das 

estratégias na Tabela 1, que também não há concorrência significativa da forma você com as 

outras formas de representação do OD. Para o plural, contudo, o uso de vocês foi majoritário, 

jamais se verificando o clítico lhes.  

Para a forma pronominal lhe, Dalto (2002) registrou 12 ocorrências em Florianópolis, 

4 em Curitiba e 6 em Porto Alegre. Embora a autora não faça a distinção entre formas de OD 

e formas de OI, fica evidente que, naquela variedade do português, o clítico lhe tem baixa 

produtividade.  

Partindo da ideia de que o uso do lhe como OD não é um uso consciente, no sentido de 

que o falante comum não reconhece que a posição por ele preenchida é a de objeto direto e 

não a de objeto indireto, alguns autores, já referidos no capítulo 3, atribuem o emprego de lhe 

como OD à analogia. Em outras palavras: se lhe pode servir como complemento em uma frase 

como Eu lhe dei o livro, por que, igualmente, não serviria em Eu lhe vi no cinema?  

Uma hipótese que se pode sugerir, então, é que o uso de lhe como OD em Salvador 

estaria ligado à produtividade desse clítico como OI. Para examinar essa questão, mas sem 

pretensão de apresentar quaisquer resultados conclusivos, foram calculados os percentuais, no 

MAKECELL, incluindo o grupo função sintática da variante, para o qual se definiram os 

fatores: acusativo e dativo. Os resultados obtidos estão demonstrados na tabela a seguir: 

 

                   Tabela 2 – Distribuição das formas lhe e te de acordo com a função sintática 

Função sintática LHE TE 

 Apl./Total % Apl./Total % 

Dativo 34/60 57 26/60 43 

Acusativo 251/498 50 247/498 50 

Total 285/558 51 273/558 49 

  

No conjunto das formas pronominais dativas, obteve-se um total de 60 ocorrências e, 

para o acusativo, 498. Essa distribuição desigual justifica-se pelo fato de a entrevista ter sido 

pensada especialmente para a captação das formas de objeto direto. Os dados revelam que os 

índices de uso da forma lhe como dativo (57%) não estão tão distantes da frequência de seu 

emprego como acusativo (50%), embora se observe uma leve preferência dos falantes por esta 

forma para expressar o objeto indireto. É possível verificar, por essa distribuição apresentada 

na tabela, que em Salvador há uma discreta tendência ao uso da forma lhe independentemente 
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de sua função sintática. Salienta-se que somente um estudo mais sistemático sobre a questão e 

que envolvesse um maior número de dados poderia oferecer informações mais seguras.  

Outra questão que merece ser considerada quando se trata do clítico lhe é o seu 

uso/desuso como clítico dativo anafórico de terceira pessoa. Embora não seja intenção deste 

estudo investigar a ocorrência de tais formas, foi possível observar que essa variante para 

realização do dativo é praticamente nula na amostra analisada, tendo sido registrada 

majoritariamente em contextos de frases cristalizadas, como em:  

 

(122) Eu não contei (...) piquei-lhe a fanta, eu digo (...) só vi bater aqui (...) inchou. 

[SSA.19.M.F.II – B] 

 

(123) Aí fui andando devagarzinho, conversando com ele e consegui pegar. Dei-lhe, 

minha filha. Dei-lhe, dei-lhe, dei-lhe. [SSA.21.M.F.II – B] 

 

(124) Quem quer não lhe falta. [SSA.25. M.F.III – B]  

 

Em todo o corpus, registrou-se apenas uma ocorrência de lhe como dativo anafórico 

em frases não cristalizadas. No exemplo (125), a seguir, o clítico lhe aparece empregado 

como dativo de posse:  

 

(125) Ele tava danado querendo bater na irmã. Seu pai veio lhe chamou a atenção e 

ficou por isso mesmo. [SSA.20.M.F.II – B] 

 

Essas informações corroboram a ideia já apresentada em vários estudos sobre o 

sistema pronominal segundo a qual o clítico dativo anafórico apresenta no PB a mesma 

tendência ao desaparecimento observada para os clíticos acusativos anafóricos.  O falante tem 

disponíveis outras estratégias alternativas à expressão do dativo: apagamento do objeto, 

repetição do SN e o uso de formas pronominais (ele/ela) regidas de preposição (para/a). A 

estratégia canônica, aprendida via escolarização, permanece apenas na escrita e, com menor 

produtividade, na língua falada em situações de formalidade. Como já ressaltado neste estudo 

e inicialmente em Ramos (1999), há um desuso seletivo de lhe no PB, visto que o pronome se 

especializou como forma de segunda pessoa para representar o OD e o OI, como 

exemplificado:  
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(126) DOC: Como você perguntaria a uma jovem se pode ajudar ela?  

  INF: Ô, menina, eu posso lhe ajudar? Posso lhe ajudar? [SSA.02.H.F.I – C] 

 

            (127) INF: Eu disse pra ele: “ó, D., um laptop eu não posso te dar porque é muito 

caro, então as condições de sua mãe não dá, porque se... se eu lhe der um laptop 

evém final de ano aí, como é que vou comprar sua roupa e seu sapato? Mas um 

presente eu vou te dar. [SSA.04.M.F.I – B]  

 

 

6.2  O EMPREGO DE LHE PARA PRONOMINALIZAR O OD 

 

 

Foram controlados onze grupos de fatores, dentre os quais cinco são de natureza 

linguística, três de natureza pragmático-discursiva e três sociais. Nas próximas subseções, 

examinam-se, a partir dos cálculos das frequências e pesos relativos fornecidos pelo 

VARBRUL, os ambientes linguísticos e extralinguísticos que presidem a escolha dos 

informantes por uma das formas em variação.  

Nessa primeira rodada, tomou-se como valor de aplicação a variante lhe, 

confrontando-a com as demais estratégias: clítico te, você e o objeto nulo. Tendo-se 

submetido os dados ao programa MAKECELL e obtidas as primeiras informações sobre as 

frequências brutas, verificaram-se os casos de knockouts33 e a necessidade de modificações 

nos grupos. Do fator tempo e modo verbais, excluíram-se o pretérito imperfeito do subjuntivo, 

que apresentou knockout, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do indicativo, por 

apresentarem ambos números muito reduzidos de ocorrências. Ainda nesse grupo de fatores, 

reuniram-se os tempos futuro do presente e futuro do pretérito.   

Feitas as alterações, procedeu-se às rodadas válidas com o programa VARB2000, que 

faz a seleção dos grupos mais relevantes, estabelecendo as frequências e os pesos relativos em 

função da regra variável. Dos grupos definidos, o VARBRUL não considerou estatisticamente 

significativos: tempo e modo verbais; tipo de oração; tipo de frase; relação entre os 

______________ 
33 Knockout é uma terminologia usada pelo VARBRUL para se referir a um determinado fator que apresenta 0% 

ou 100% de aplicação da regra em certo contexto. Uma vez que não apresentam variação, esses casos 
inviabilizam o uso do programa de análise da regra variável, sendo necessário, portanto, amalgamá-los ou 
eliminá-los. 
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interlocutores e nível de escolaridade do informante. Tais grupos foram excluídos da rodada 

após tentativas, sem sucesso, de garantir algum resultado relevante.   

Os grupos considerados estatisticamente relevantes na primeira rodada, que teve como 

input 0,37, são, na ordem sugerida pelo programa:  

 

(i) faixa etária;  

(ii)  sexo; 

(iii)  preenchimento do sujeito;  

(iv) paralelismo discursivo;  

(v) grau de monitoramento;  

(vi) tipo de discurso. 

 

Além dessa rodada principal, foram realizadas outras três suplementares em que, 

primeiramente, cruzaram-se as variáveis sexo e faixa etária, em seguida, escolaridade e faixa 

etária e, por fim, tipo de relação entre os interlocutores e faixa etária. Em todas elas os 

cruzamentos feitos foram selecionados em primeiro lugar.  

Os resultados obtidos para esse primeiro esquema analítico seguem organizados de 

acordo com o tipo de variável – linguística, pragmático-discursiva e social –, obedecendo à 

ordem de seleção feita pelo VARBRUL. 

 

 

6.2.1 As variáveis linguísticas  

 

 

Dentre as variáveis linguísticas sugeridas com possível atuação no uso das variantes, 

foram selecionadas apenas duas: preenchimento do sujeito e paralelismo discursivo. 

 

 

6.2.1.1 O preenchimento do sujeito 

 

 

Conforme já mencionado, o fenômeno do sujeito nulo foi amplamente estudado no PB 

por Tarallo (1996) e Duarte (1996), que, sob a perspectiva gerativista, apontam uma mudança 

paramétrica na língua, no sentido de que esta estaria perdendo o parâmetro pro-drop, 
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motivada pela redução do paradigma flexional. Há, contudo, trabalhos, como o de Paredes 

Silva (1998), que verificam alto índice de apagamento do sujeito no PB.  

Nos dados desta dissertação é possível verificar um equilíbrio entre o uso da 

realização do sujeito e a não realização: exatos 50% para as duas formas. Pode-se pensar que 

há certos contextos sintáticos em que o sujeito nulo se mantém. Diante disso, mesmo sem ter 

uma hipótese claramente definida, resolveu-se investigar uma possível influência desse fator 

na realização das formas pronominais de segunda pessoa aqui estudadas. 

A variável preenchimento do sujeito foi a terceira a ser selecionada pelo VARBRUL e 

as frequências e pesos relativos referentes aos fatores definidos seguem na Tabela 3:  

 

                        Tabela 3 – Atuação da variável preenchimento do sujeito no uso da forma lhe como  
                                          OD em Salvador 

Preenchimento do sujeito Apl./Total % P.R. 

Preenchido 148/341 43 0,58 

Não-preenchido 103/341 30 0,42 

Total 251/682 37 _ 

                         Nível de significância 0,004. 

 

Os percentuais e os pesos relativos revelam que o falante dá preferência ao uso da 

estratégia lhe quando a posição do sujeito está preenchida. Na verdade, os pesos relativos 0,58 

para o fator preenchimento do sujeito e 0,42 para o sujeito não-preenchido, por estarem perto 

do valor neutro, poderiam sugerir que esse condicionamento não seria significativo. 

Entretanto na análise dos pesos relativos não interessam apenas os valores individuais, mas, 

especialmente, a comparação entre os valores obtidos para cada fator (GUY; ZILLES, 2007). 

Neste caso, a diferença é de 0,16, o que torna o resultado estatisticamente significativo. 

Levando em consideração que essa variável não foi selecionada na análise da 

alternância lhe/te, pode-se pensar que, no confronto ora exposto, a variante objeto nulo esteja 

interferindo no resultado. Diante disso, a influência observada não se daria em função do 

clítico, mas em função da oposição preenchimento vs não-preenchimento do objeto.  

Voltando às ocorrências do corpus, observou-se que nos 141 casos de OD nulo 

registrados (cf. Tabela 1), o falante não preenchia o sujeito em 104 deles (30%). Assim, 

diferentemente da assimetria a que se referiu Tarallo (1996) para a relação preenchimento do 

sujeito e do objeto, as observações aqui empreendidas revelam certa simetria, na medida em 

que se verifica um número significativo de OD nulo quando o argumento sujeito não é 



 

 

135 

realizado. A justificativa para essa simetria encontra-se no fato de que o falante, ao responder 

afirmativa ou negativamente às perguntas feitas pelo documentador, empregou uma estratégia 

comum de repostas em português (cf. exemplo (128)), utilizando apenas o verbo, sem 

preencher o sujeito e o objeto. 

 

(128) DOC: Se eu falasse chinês, você me entenderia? 

          INF: Entenderia. [SSA.04.M.F.I – A] 

 

 

6.2.1.2  O paralelismo discursivo 

 

 

Com base em resultados obtidos em estudos sobre formas pronominais que atestaram a 

influência do princípio do paralelismo, tomou-se nesta dissertação essa variável como um dos 

fatores que possivelmente interferem no uso da forma lhe como OD. Lopes (1998), ao 

investigar a influência desse princípio sobre a alternância nós/a gente, concluiu que:  

 

[...] a probabilidade de usar nós, ao invés de a gente, é significativamente maior 
quando o falante utiliza também nós em oração antecedente. Isto indica que a forma 
a gente apresenta comportamento idêntico: há maior probabilidade para o uso de a 
gente quando o antecedente formal é a gente, e o verbo encontra-se na 3ª pessoa do 
singular, com sujeito explícito ou não (LOPES, 1998, p. 413). 

 

 Reconhecendo a atuação desse fator nos estudos sobre formas pronominais, a 

intenção, aqui é, então, observar para a variável dependente em questão o princípio de que 

“marcas levam a marcas”. Partiu-se da hipótese inicial de que o uso de lhe numa primeira 

ocorrência conduziria ao uso de lhe em ocorrências subsequentes.  

 Como já mencionado, para examinar a atuação desse princípio, definiram-se os fatores 

da variável com base na natureza da forma antecedente: lhe, te, você ou objeto nulo e foram 

desconsideradas as ocorrências em frases não-paralelas. A tabela a seguir mostra as 

constatações obtidas para esta variável: 
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 Tabela 4 – Atuação da variável paralelismo no uso de lhe como OD em  
Salvador  

Forma antecedente Apl./Total % P.R. 

Te 3/47 6 0,23 

Lhe 23/34 68 0,82 

Nulo 5/28 18 0,50 

Você 3/7 43 0,68 

Total 24/116 29 _ 

   Nível de significância 0,004. 

 

Como se vê, pelos números descritos na tabela, o princípio do paralelismo atua sobre a 

escolha do clítico lhe na amostra em questão. Os resultados estatísticos apontam para o fato 

de que o pronome lhe é mais usado na sequência discursiva cuja forma antecedente é também 

o pronome lhe, como se pode observar pelo cálculo da frequência (68%) e do peso relativo, 

que é de 0,82. Os resultados apontam também para o favorecimento de lhe quando na oração 

anterior emprega-se a forma você como OD.  

 

(129) Procurei você pelo Iguatemi o tempo todo e não, não lhe vi em lugar nenhum. 

[SSA.17.H.S.II – C] 

 

Há de se considerar, naturalmente, nesse caso, o número pouco expressivo de 

ocorrências de você em uma série (apenas sete), porém o resultado aqui não contraria o que a 

GT estabelece como norma para o português: empregar o pronome você associado ao clítico 

lhe, mantendo a uniformidade no tratamento. 

Ainda de acordo com a Tabela 4, o peso relativo encontrado para a forma antecedente 

te, 0,23, revela a pouca influência dessa forma no uso de lhe numa ocorrência subsequente. O 

objeto nulo apresenta-se como um contexto neutro, o que se comprova pelo peso relativo de 

0,50. Nesse sentido, tanto os números das frequências brutas quanto os pesos relativos 

confirmam a hipótese de que o uso de lhe em uma oração inicial aumenta significativamente 

as possibilidades de ocorrer em orações subsequentes na mesma sequência discursiva o 

emprego de outro lhe.  

Uma das discussões que se trava em torno da questão do paralelismo é se a motivação 

para a repetição de formas seria uma ação puramente mecânica ou resultado da escolha 
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consciente do falante. Segundo Bueno (2003), a questão é saber se seria esse um princípio de 

natureza formal ou funcional. Lopes (1998), ao definir o princípio do paralelismo, em seu 

estudo sobre a alternância nós/a gente, salienta que a repetição de uma forma em uma série 

discursiva pode se dar, a depender do fenômeno analisado, por influência de fatores 

pragmático-discursivos. A autora menciona que a atuação do paralelismo sobre o uso de a 

gente está condicionada à mudança de referência, visto que o falante tem necessidade de 

explicitar o referente quando a referência não é igual à anterior. Veja-se o que diz a autora: 

 

Interessante observar ainda que a presença do pronome no paralelismo está 
relacionada à mudança de referência, apresentando-se altos índices de sujeito 
explícito na 1ª ocorrência de uma série. Isso nos sugere que o falante, a fim 
de identificar para o ouvinte o referente, necessita explicitá-lo formalmente, 
quando faz sua primeira alusão a ele, iniciando um tópico. Durante a 
interlocução, este recurso será utilizado, novamente, quando houver uma 
mudança de referência (LOPES, 1998, p. 414). 

 

De acordo com Gryner (1990, p. 183-184 apud BUENO, 2003, p. 52), “a repetição de 

uma forma é um fator de coerência textual bem como de manutenção de atitude”. Assim, a 

substituição de uma forma por outra implicaria uma mudança de atitude. Isso sugere que o 

indivíduo tem consciência de sua escolha e, ao tratar seu interlocutor por lhe, por exemplo, 

reconheceria as implicações de uma possível troca para o tratamento te, que sugere a 

existência de uma relação mais solidária entre os participantes da interação verbal.  

 

 

6.2.2 As variáveis pragmático-discursivas 

 

 

 A hipótese geral para testar as variáveis pragmático-discursivas baseia-se na ideia de 

que as características da situação comunicativa regulam a escolha das formas de tratamento. 

Salienta-se que forma de tratamento é aqui entendida como qualquer forma usada para se 

dirigir ao interlocutor.  

Nesse grupo, foram selecionados grau de monitoramento da fala e tipo de discurso. 

 

 

 

 



 

 

138 

6.2.2.1 O grau de monitoramento da fala 

 

 

 As considerações feitas em estudos sobre as formas de tratamento do interlocutor nas 

variedades do português em que se observa a alternância tu/você apontam, como já visto, para 

o fato de que a forma tu seria característica em situações de [+envolvimento] e [-

monitoramento], ao passo que você seria mais usual em situações de [-envolvimento] e 

[+monitoramento]. Nesse sentido, é possível que o emprego das formas interlocutórias em 

posição de objeto aqui analisadas também seja determinado pelas mesmas características do 

contexto conversacional. Admite-se, pois, que lhe, sendo clítico de você, caracterize situações 

de [-envolvimento] e [+monitoramento]. Apesar de se definirem esses contextos de forma 

dicotômica – [+ monitorado], [-monitorado] – salienta-se que há, como afirma Labov (2008 

[1972]), um continuum que se estende de situações com menor grau de informalidade a 

situações de maior formalidade.   

 Conforme já mencionado, definiram-se como contexto menos monitorado as partes A 

e B da entrevista. Na parte A, os falantes tinham de elaborar respostas rápidas às perguntas do 

documentador, inferindo-se, assim, pela rapidez com que tinham de responder, que não 

estariam muito atentos à forma de falar. Na parte B – a produção de narrativas pessoais –, o 

indivíduo, envolvido nas situações que narra, também dispensaria mais atenção ao conteúdo 

da conversa do que à forma. Obteve-se um contexto de maior monitoração da fala na parte C 

da entrevista, que corresponde ao questionário pré-elaborado para a captação das estruturas 

com objeto direto. Nesse momento, pareceu claro que os indivíduos mudavam sua postura, 

visto que, tendo de elaborar discursos para situações previamente definidas pelo 

documentador, ficavam mais atentos ao que iriam dizer. Nesse sentido, o falante se 

distanciaria da fala espontânea, deixando emergir uma fala mais próxima da norma padrão. 

Esperava-se que nesse contexto o uso da variante lhe fosse mais usada, indicando que 

denotaria maior formalidade.  

Na Tabela 5, a seguir, encontram-se os resultados obtidos para os fatores levantados.  
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Tabela 5 – Efeito do grau de monitoramento da fala no uso de lhe 
como OD em Salvador 

Monitoramento Apl./Total % P.R. 

+ monitorado 148/352 42 0,63 

– monitorado 103/330 31 0,36 

Total 251/682 37 _ 

     Nível de significância 0,004. 

  

Os pesos relativos mostrados na Tabela 5 evidenciam a influência do contexto 

conversacional na realização da variável. É visível que o indivíduo demonstra preferência 

pelo uso de lhe em contextos de [+monitoramento]. Se se observa a frequência bruta, é 

notório que não há uma diferença muito significativa entre os percentuais de uso da variante 

nos dois contextos: 42% para o [+monitorado] e 31% para o [-monitorado]; todavia os pesos 

relativos, que traduzem maior confiabilidade para a análise estatística, indicam uma diferença 

mais evidente. O peso relativo de 0,63 para o fator [+monitoramento] denota que o falante 

tem maior probabilidade de usar a forma lhe nesses contextos, enquanto nas situações em que 

se dá atenção mínima à fala seu uso é inibido, revelando o peso relativo de 0,36.  

De acordo com Guy e Zilles (2007), numa análise binária, é possível apresentar os 

valores dos percentuais e dos pesos relativos para apenas uma das variantes, deduzindo-se o 

valor da outra pela anterior. Com base nessa informação, confirma-se que em contextos 

menos monitorados, o emprego das outras formas de preenchimento do OD (te, você e objeto 

nulo) é mais saliente, podendo-se deduzir o peso de 0,64.  

A hipótese levantada inicialmente, segundo a qual o uso da forma lhe seria mais 

evidente em contextos de maior monitoração, teve confirmação nos cálculos estatísticos 

obtidos para a amostra. É possível perceber, por esse resultado, que há um valor social e 

pragmático atribuído à forma lhe em Salvador, como há em outras regiões, de acordo com o 

mapeamento do clítico realizado por Ramos (1999) e apresentado aqui na subseção 3.3.2. 

 

 

6.2.2.2 O tipo de discurso  

 

 

Conforme o que já se afirmou sobre esse grupo de fatores, acredita-se que haja 

diferenças no uso das formas acusativas em função do tipo de discurso utilizado pelo falante. 
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Na tabela abaixo, encontram-se os valores estatísticos obtidos para esse grupo de 

fatores: 

 

 Tabela 6 – Efeito do tipo de discurso no uso da forma lhe como OD em Salvador 

Tipo de discurso Apl./Total % P.R. 

Hipotético 97/264 37 0,41 

Real 133/384 35 0,53 

Relatado próprio 9/15 60 0,83 

Relatado de outra pessoa 12/19 63 0,78 

Total 251/682 37 _ 

                           Nível de significância 0,004. 

 

Os resultados apresentados confirmam a hipótese inicial, segundo a qual haveria maior 

emprego de lhe em contextos de fala relatada própria ou fala relatada de outrem.  

Observa-se que o discurso relatado é altamente favorecedor da variante lhe, 

apresentando peso relativo de 0,83, quando próprio, e 0,78, quando de outra pessoa. Ao 

relatar a própria fala ou a de terceiros, o falante revela uma projeção daquilo que julga que ele 

próprio disse ou que outros disseram. Há aí um distanciamento em relação à situação narrada 

e, para marcar tal distanciamento, a opção seria empregar a forma lhe.  

Quando a fala é real, segundo os números obtidos, há uma tendência à neutralidade, 

pois nesse contexto o peso relativo é 0,53.  

Dentre os fatores estabelecidos, apenas o discurso hipotético favorece outras variantes 

e, consequentemente, inibe o uso de lhe, como se observa pelo peso relativo de 0,41. Na 

hipótese inicialmente aventada, acreditava-se que, por se tratar de um contexto em que a 

forma linguística usada pelo falante nem sempre corresponde à que ele usaria numa situação 

real, mas àquela que supõe usar, haveria prevalência do pronome lhe nas relações 

representadas, visto ter esse pronome uma marca de formalidade. Isso, porém, não se 

comprovou na amostra.  

Convém relembrar que esse contexto de fala hipotética relaciona-se à variação 

diarreferencial, e o resultado obtido pode, portanto, dar indícios de rejeição ou estigmatização 

do fato linguístico. Esse, contudo, não parece ser o caso da variante lhe, uma vez que seu uso 

como acusativo em Salvador está presente entre os falantes de todos os segmentos de 

escolaridade, além de representar contextos mais formais.  
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É provável que fatores como o tipo de relação entre os interlocutores e a faixa etária 

do informante, por exemplo, possam estar atuando juntamente com a variável tipo de discurso 

e motivando o resultado. A fim de investigar um pouco mais a questão, efetuou-se o 

cruzamento, no MAKECELL, com os grupos tipo de discurso e tipo de relação entre os 

interlocutores. Seguem, na tabela abaixo, os percentuais encontrados: 

 

Tabela 7 – Efeito do cruzamento entre os grupos tipo de discurso e tipo de relação 
entre os interlocutores no uso de lhe como OD em Salvador 

Tipo de relação Tipo de discurso Apl./Total % 

Real 101/312 32 

Hipotético 43/80 54 

Relatado próprio 2/2 100 

 
 

Não- solidária 
 
 Relatado de outrem 6/11 55 

Real 32/72 44 

Hipotético 54/184 29 

Relatado próprio 7/13 54 

 
 

Solidária 
 
 Relatado de outrem 6/8 75 

Total  251/682 37 

 

Pelos dados obtidos no cruzamento, na fala real, que parece não influenciar 

significativamente o uso das formas, é preciso considerar que o interlocutor era o 

documentador. Este, com poucas exceções, era desconhecido do informante. É possível que 

esse aspecto tenha influenciado a produção dos falantes apesar de, na maioria das vezes, ter-se 

criado um ambiente de descontração. Os percentuais mostrados na Tabela 7 justificam essa 

informação. Nas relações de maior solidariedade entre os falantes, a frequência de uso de lhe 

é de 44% e para as demais variantes, 56%. Quando as relações entre os falantes são menos 

solidárias, o uso de lhe diminui para 32%, mas isso pode estar relacionado ao aumento da 

estratégia de esquiva com o OD nulo. 

Na fala hipotética, como se observa pela distribuição das frequências, quase sempre os 

interlocutores hipotéticos eram pessoas do mesmo nível hierárquico, com quem o falante 

manteria relações de maior envolvimento, e, nestes casos, o uso de lhe foi de 29% contra 71% 

para as demais variantes. Quando a referência era feita a um interlocutor com quem o falante 

manteria relações com menos envolvimento, o percentual de uso de lhe aumentou para 54%.  
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Para os discursos relatados, o uso de lhe é favorecido tanto nas relações com maior 

envolvimento/intimidade quanto nas que expressam menor envolvimento/intimidade. No 

primeiro caso, obteve-se 75% quando a fala é de outra pessoa e 54% quando é do próprio 

falante. Para as relações menos solidárias, houve apenas duas ocorrências de discurso relatado 

próprio e o uso de lhe foi categórico; no discurso relatado de outra pessoa, a variante 

apresentou um percentual de 55%. Nestes casos, há de considerar que o número pequeno de 

dados impõe limitações à análise.  

A explicação sugerida anteriormente para a prevalência de lhe em situações de 

discurso relatado destaca que o distanciamento do fato narrado não permite ao falante 

caracterizar com maior clareza o tipo de relação reproduzida. Analisando as ocorrências de 

lhe no contexto descrito, observou-se, contudo, que não se pode desconsiderar uma possível 

influência do tipo de relação reproduzida pelo falante bem como características do indivíduo 

cuja fala é relatada. 

Quando o falante emprega lhe ao relatar sua própria fala, com frequência, está se 

dirigindo a uma pessoa mais velha, como se observa nos exemplos: 

 

(130) No caso, minha mãe... sempre quando ela sai pra trabalhar eu digo: “Vá, minha 

mãe, Deus lhe acompanhe.” [SSA.02.H.F.I – C] 

 

(131) Ele dizia: “Deus lhe abençoe.” [SSA.19.M.F.II – B] 

 

 Das 19 ocorrências em que se usou lhe no discurso relatado de outra pessoa, cinco 

foram proferidas por um único informante e em três delas (cf. (132), (133) e (134)) reproduz-

se a fala de uma pessoa mais velha. Nessa faixa etária, segundo os resultados desta pesquisa, 

dá-se preferência à variante lhe.  

 

(132) Minha mãe disse assim: “Mas M., como é que pode? Cê tá demais, tá pintando 

demais, vou (...) vou lhe internar, botar em colégio interno.” [SSA.19.M.F.II – 

B] 

 

(133) Aí a gente tinha que dar a bença... dizia: “A bença a meu pai”. “Deus que lhe 

perdoe. Deus lhe perdoe”. [SSA.19.M.F.II – B] 
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(134) DOC: Como é que o pai respondia?  

                      INF: “Eu lhe perdoo.” Perdoava. [SSA.19.M.F.II – B] 

 

Em outras seis ocorrências os informantes também reproduzem a fala de pessoas mais 

velhas, em geral seus pais.  

 

 

6.2.3 As variáveis sociais 
 
 
 
 As variáveis sociais faixa etária e sexo do informante foram, respectivamente, a 

primeira e a segunda a serem selecionadas pelo programa VARBRUL, o que reitera a 

importância dos fatores sociais para a explicação do fato linguístico sob análise. 

 

 

6.2.3.1 A faixa etária do informante 

 

 

Consoante ao já exposto, o exame da variável faixa etária tem-se revelado de grande 

importância para os estudos sociolinguísticos, uma vez que através da distribuição das 

variantes em diferentes faixas etárias, numa linha de tempo aparente, é possível observar se há 

na comunidade uma variação estável, um caso de gradação etária ou uma mudança em curso. 

Considerando que a amostra foi estratificada de acordo com três faixas de idade – 25 a 

35 anos (faixa 1), 45 a 55 anos (faixa 2)  e 65 a 75 anos (faixa 3) – e o fato de que a hipótese 

clássica prevê a estabilidade linguística do falante por volta dos 15 anos, é possível 

estabelecer que: a) os falantes da faixa 3 refletem os usos linguísticos das décadas de 1948 a 

1958; b) os da faixa 2 refletem os usos de 1968 a 1978; e c) os da faixa 1, das décadas de 

1988 a 1998. Assim, com base na observação dos usos linguísticos de cada faixa revelados na 

amostra será possível fazer uma projeção sobre o comportamento da variante lhe nesse recorte 

temporal. 

A hipótese inicial desta investigação era a de que os indivíduos da faixa 3 

demonstrariam maior preferência pelo uso de lhe para preencher o OD de segunda pessoa 

quando comparada essa variante com todas as demais juntas.  
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O grupo de fatores faixa etária do informante foi selecionado em primeiro lugar pelo 

programa VARBRUL, confirmando que é possível explicar parte da variação estudada através 

da idade do falante. Vejam-se abaixo os dados para essa variável na Tabela 8, a seguir: 

 

Tabela 8 – Uso da forma lhe como OD em Salvador em função da 
faixa etária do informante 

Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 100/165 61 0,75 

Faixa 2 101/264 38 0,51 

Faixa 1 50/253 20 0,32 

Total 251/682 37 _ 

       Nível de significância 0,004.  

 

De acordo com os resultados expostos na Tabela 8, a hipótese aventada para a variável 

faixa etária foi confirmada. Os falantes mais velhos demonstram clara preferência pela 

variante lhe, o que se confirma pelo peso relativo de 0,75. A faixa 1 apresenta-se como a que 

menos favorece o uso da forma, pois o peso relativo é pouco significativo, 0,32. Na faixa 2, o 

peso relativo de 0,51 evidencia a neutralidade dos falantes dessa faixa. 

No gráfico a seguir, pode-se obter uma melhor visualização dos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

Gráfico 2 – Influência da faixa etária no uso da forma lhe como expressão 
do OD de segunda pessoa em Salvador 
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Pelo gráfico, é possível observar um padrão descendente do uso de lhe: o emprego 

dessa variante decresce à proporção que diminui a faixa etária, atingindo, na faixa 1, índices 

pouco expressivos. Os resultados sugerem que em Salvador há uma tendência a um processo 

de mudança em curso, que, como se verá mais adiante, ocorre em direção ao uso de te.  

 

 

6.2.3.2 O sexo do informante  

 

 

 É já bastante divulgado nos estudos linguísticos que a interferência das diferenças 

entre homens e mulheres nos usos de uma língua não tem a ver com diferenças biológicas 

como timbre e altura da voz, mas com a posição que ambos ocupam na sociedade.  

Em Salvador, como em qualquer metrópole brasileira, homens e mulheres, de modo 

geral, dividem a responsabilidade de prover a casa, assumindo junto com seus companheiros, 

ou sozinhas, o papel de fonte de recursos do grupo familiar. Das mulheres entrevistadas para 

este trabalho, apenas uma não trabalha fora. Apesar dessa ‘fluidez’ dos papéis sociais, sabe-se 

que a relação homem-mulher ainda é desigual, estando subjacente a ideia da superioridade 

masculina e da subordinação feminina. Assim, há, na sociedade, espaços ditos masculinos e 

espaços ditos femininos, o que pode determinar a preferência dos indivíduos de ambos os 

sexos por algumas formas linguísticas.  

A variável explanatória sexo do informante tem sido considerada em muitos estudos 

sociolinguísticos, que, não raro, atestam a influência desse fator sobre a variação estudada, 

evidenciando que homens e mulheres apresentam comportamentos diferentes em relação à 

preferência por certos empregos. Aponta-se, por exemplo, que as mulheres tendem a usar 

formas mais prestigiadas socialmente como uma estratégia de elevar sua mobilidade social, ao 

contrário dos homens, que, culturalmente, detêm o poder. Como assinala Fasold (1990), há 

uma necessidade de compensar, através da linguagem, a posição de inferioridade que ocupam 

na sociedade.  

Diante dessas considerações, este trabalho pretende, portanto, determinar o papel de 

homens e mulheres no fato linguístico investigado.  

Pelos resultados obtidos após o processamento dos dados, a variável sexo mostrou-se 

atuante para o entendimento do fenômeno em análise, tendo sido selecionada em segundo 

lugar, na ordem apresentada pelo VARBRUL. A Tabela 9, apresentada abaixo, informa os 

números percentuais e os pesos relativos que descrevem a atuação dessa variável no uso do 
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pronome lhe como OD em Salvador, tomado em relação às outras estratégias de representação 

do objeto direto de segunda pessoa: 

 

                                  Tabela 9 – Uso de lhe como OD em Salvador em função do sexo do 
informante 

Sexo Apl./Total % P.R. 

Masculino 150/332 45 0,61 

Feminino 101/350 29 0,39 

Total 251/682 37 _ 

Nível de significância 0,004. 

 
 Depreende-se da leitura dos índices vistos na Tabela 9 que há preferência dos homens 

pelo uso da forma lhe, confirmada pela frequência de 45% e o peso relativo de 0,61. Para as 

mulheres, registram-se uma frequência de 29% e peso relativo de 0,39, revelando que estas 

têm maior probabilidade de optar por outra forma para representar o OD na referência à 

segunda pessoa.  

 Como já enfatizado na subseção 5.4.3.2, a sociolinguística variacionista descreve dois 

princípios básicos para a atuação da variável sexo sobre os fenômenos em variação: a) os 

homens usam mais frequentemente as formas “não-padrão” quando há na comunidade uma 

variação estável; e b) as mulheres mostram-se mais inovadoras, usando formas “não-padrão”, 

quando se está diante de uma mudança em curso. No caso do fenômeno aqui investigado, é 

preciso admitir que há certa dificuldade em caracterizar as variantes como “padrão” e “não-

padrão”, uma vez que seus usos tais como ocorrem no PB não são prescritos pela tradição 

gramatical. Mesmo o emprego do oblíquo te é sentido como incorreto, visto que aparece, 

frequentemente, associado à forma você. Salienta-se, contudo, que não parece haver avaliação 

negativa das variantes na comunidade.  

 Se se define o uso de lhe como a variante conservadora na capital baiana, entendendo-

se, neste caso, o termo ‘conservadora’ como variante amplamente utilizada pelos falantes 

mais velhos da comunidade, é possível sugerir que os homens apresentam-se mais 

conservadores do que as mulheres. Estas demonstram maior preferência por outras formas de 

preenchimento do objeto direto (te, você e objeto nulo) em detrimento de lhe.  

 A fim de examinar como se comportam os falantes de ambos os sexos em função da 

faixa etária, realizou-se o cruzamento entre as variáveis sexo e faixa etária. Os resultados 

obtidos estão expostos na tabela abaixo: 
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Gráfico 3 – Atuação das variáveis sexo e faixa etária no uso de lhe 

como expressão do OD em Salvador 

   Tabela 10 – Atuação das variáveis sexo e faixa etária do informante no uso de lhe como OD 
em Salvador   

Sexo Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 44/78 56 0,73 

Faixa 2 65/137 47 0,65 
 

Masculino 
 

Faixa 1 41/117 35 0,54 

Faixa 3 56/87 64 0,79 

Faixa 2 36/127 28 0,41 Feminino 

Faixa 1 9/136 7 0,13 

Total  251/682 37 _ 

  Nível de significância: 0,007. 

 

 Os resultados obtidos com a conjugação das variáveis sexo e faixa etária mostram a 

prevalência da forma lhe entre homens e mulheres da faixa 3, com pesos relativos de 0,73 e 

0,79, respectivamente. Esses valores evidenciam a forte atuação da faixa etária no fenômeno 

estudado, reiterando o fato de que o pronome lhe aparece como uma marca linguística 

característica de falantes mais velhos.  

 Vê-se que, entre as mulheres, a preferência por lhe só acontece na faixa 3. No grupo 

intermediário – faixa 2 – e entre as mais jovens – faixa 1 –, os pesos relativos 0,41 e 0,13, 

respectivamente, mostram que o lhe tem menor preferência das mulheres. Ao contrário, os 

homens de todas as faixas revelam predileção por essa forma, salientando-se que é na faixa 1 

onde há menor probabilidade de se empregar o clítico lhe como objeto direto, haja vista o 

peso relativo de 0,54.  O gráfico abaixo oferece uma melhor visualização desse resultado.  
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Chama-se a atenção, no Gráfico 3, para a significativa diferença entre os pesos 

relativos alcançados por homens e mulheres na faixa 1, que é de 0,41. Essa diferença vai se 

tornando menor a partir da faixa 2, até as formas alcançarem praticamente os mesmos valores 

na faixa 3.  

A distribuição das linhas do gráfico evidencia a existência de um padrão diferenciado 

no uso da variante lhe entre os dois sexos. Entre os falantes do sexo masculino, esta variante 

prevalece em todos os grupos etários, mas a diferença entre os pesos relativos em cada uma 

das faixas é pequena. Entre as mulheres, a variação é sentida com maior intensidade, visto que 

a diferença entre os pesos relativos em cada grupo etário é bastante significativa.  

 

 

6.2.3.3 Faixa etária do informante e escolaridade 

 

 

A variável escolaridade, como já mencionado, não foi selecionada pelo programa 

VARBRUL, o que deixa evidente a inexistência de uma influência direta desse fator sobre a 

variação em questão.  

Sabendo-se que a análise desse grupo de fatores pode indicar o status da variação, no 

sentido de determinar se há ou não estigmatização de formas, resolveu-se combiná-lo com a 

faixa etária. A expectativa inicial era a de que não se verificaria para a variável lhe uma 

avaliação negativa por parte dos falantes. Examinem-se os resultados obtidos na Tabela 11: 

 

 Tabela 11 – Atuação do nível de escolaridade e da faixa etária no uso da forma lhe como OD 
em Salvador   

Escolaridade Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 55/80 69 0,81 

Faixa 2 32/114 28 0,40 Ensino Fundamental 

Faixa 1 25/127 20 0,30 

Faixa 3 45/85 53 0,69 

Faixa 2 69/150 46 0,59 
Ensino Superior 

 
Faixa 1 25/126 20 0,33 

Total  251/682 37 _ 

                Nível de significância: 0,007. 
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A faixa 1, nos dois níveis de escolaridade, aparece desfavorecendo o emprego de lhe 

com pesos relativos similares: 0,30 para ensino fundamental e 0,33 para ensino superior. Isso 

quer dizer que, para esses falantes, a restrição ao uso da variante não tem a ver com a 

escolarização. A baixa incidência de lhe como OD tanto entre os jovens com ensino 

fundamental como entre aqueles que têm nível superior mostra a força da atuação da variável 

faixa etária no fenômeno analisado, de modo que é possível reafirmar que a forma lhe como 

objeto direto não é característica do repertório linguístico dos falantes da faixa 1. 

 Os indivíduos do grupo intermediário – faixa 2 – comportam-se de maneira diferente 

quanto ao uso da forma lhe nos dois níveis de escolaridade em questão. O fator ensino 

fundamental desfavorece o emprego da variante – peso relativo de 0,40 – enquanto o fator 

ensino superior favorece, embora o valor do peso relativo não seja tão expressivo – 0,59. 

Observando-se a diferença entre os dois fatores, obtém-se o valor de 0,19, o que revela uma 

considerável diferença do ponto de vista estatístico. É necessário, então, pensar sobre o que 

estaria motivando esse aumento do uso de lhe entre os falantes com ensino superior nessa 

faixa.  

 Considerando que a análise aqui empreendida põe em confronto lhe e outras variantes 

(te, você e objeto nulo), é evidente que a atuação das outras formas interfere no resultado 

obtido. Ao analisar a atuação conjunta da faixa etária e da escolaridade no comportamento de 

lhe em oposição a te (subseção 6.3.3.3), obtiveram-se valores de percentuais e de pesos 

relativos para a variante lhe muito similares em cada grupo etário, o que faz supor que, na 

análise ora apresentada, há uma forte atuação de outra variante: o objeto nulo. 

 Diante disso, é conveniente mostrar dados que possam comprovar tal suposição. 

Através de cálculos efetuados pelo MAKECELL, foi possível verificar a taxa de uso do objeto 

nulo na conjugação dos grupos de fatores faixa etária e escolaridade. É evidente o alto índice 

de uso da variante nula pelos falantes com ensino fundamental na faixa 2. Em termos 

percentuais, esse valor corresponde a 30% das 114 ocorrências produzidas por esses 

indivíduos. O emprego expressivo de OD nulo certamente é uma estratégia da qual o falante 

lança mal para evitar comprometer-se com seu interlocutor, usando um tratamento formal ou 

demasiadamente íntimo. Os indivíduos com ensino superior da faixa 2, por sua vez, não 

empregaram com a mesma frequência essa estratégia de esquiva, que nesse grupo chegou a 

14% das ocorrências, o que, então, justifica o elevado emprego de lhe pelos indivíduos desse 

grupo. 

 Essa mesma análise pode explicar o distanciamento da faixa 3 nos dois níveis de 

escolaridade na Tabela 11: o peso relativo para os falantes com ensino fundamental é 0,81 e 
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para os que têm ensino superior é 0,69. Neste caso, o objeto nulo está sendo empregado de 

forma mais expressiva pelos falantes de ensino superior, daí o uso reduzido de lhe em relação 

aos de ensino fundamental. Resta saber por que tais indivíduos estariam preferindo o objeto 

nulo. Contudo este trabalho não se propõe a dar tais esclarecimentos, uma vez que isso 

exigiria uma análise específica do uso do objeto nulo de segunda pessoa. 

 Em síntese, fica evidente que a variável escolaridade não tem atuação muito clara 

sobre a variação lhe/outras variantes e que é a faixa etária o fator realmente importante para 

explicar essa variação.     

  

 

6.2.3.4 O tipo de relação entre os interlocutores e a faixa etária 

 

 

O tipo de relação estabelecida entre os interlocutores também não obteve significância 

estatística de acordo com o programa VARBRUL. Entretanto, como em grande parte dos 

estudos sobre as formas de tratamento esse tem sido um fator importante para explicar a 

variação existente, julgou-se importante fazer uma rodada cruzando esse fator com a faixa 

etária.  

Em Salvador, como já informado, o pronome lhe serve para expressar qualquer tipo de 

relação entre os falantes: solidárias e não-solidárias. Acredita-se, no entanto, que possa haver 

favorecimento dessa variante quando as relações são menos solidárias. O indivíduo recorreria, 

nesse sentido, a uma variante que expressa maior grau de intimidade entre os falantes em 

relações com pares solidários e o lhe estaria, provavelmente, se especializando como forma 

menos íntima.  

Apresenta-se aqui a hipótese de que o uso do lhe obedeceria a padrões diferenciados 

de acordo com a faixa etária do informante: entre os falantes mais velhos, seu uso se daria 

tanto em situações de maior intimidade como de menor intimidade entre os falantes; entre os 

indivíduos mais jovens, em situações de maior intimidade, a preferência seria, mais 

frequentemente, por outras formas. 

Para comprovar tais hipóteses, seriam necessários outros estudos sobre a questão, 

inclusive investigando-se amostras diacrônicas a fim de se traçar um panorama sobre as 

formas de tratamento acusativas na capital baiana.  

Acreditando que a amostra analisada nesta dissertação também possa fornecer indícios 

que poderiam sustentar a hipótese proposta, realizou-se o cruzamento entre as variáveis faixa 
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etária e grau de intimidade entre os interlocutores, no intuito de verificar se haveria um uso 

diferenciado do clítico no que tange à expressão do grau de intimidade das relações em cada 

faixa etária. 

Os resultados atribuídos a cada fator podem ser conferidos na tabela abaixo: 

 

 Tabela 12 – Influência da faixa etária e do tipo de relação entre os interlocutores no uso da 
forma lhe como OD em Salvador 

Tipo de relação Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 30/49 61 0,76 

Faixa 2 33/100 33 0,51 solidária 

Faixa 1 36/128 28 0,43 

Faixa 3 70/116 60 0,72 

Faixa 2 67/159 42 0,56 não-solidária 

Faixa 1 14/111 11 0,20 

Total  250/682 37 _ 

                Nível de significância: 0,005. 

 

Constata-se pelos resultados acima apresentados a validade da hipótese para a amostra 

em análise. Os falantes da faixa três apresentam uma frequência alta de uso da forma lhe tanto 

nas relações mais solidárias como nas não-solidárias. Os valores dos pesos relativos, 

respectivamente, 0,76 e 0,72, confirmam que, nessa faixa, o uso de lhe não recebe influência 

diferenciada do tipo de relação entre os falantes.  

A faixa 2 mantém seu perfil de faixa intermediária, com os pesos relativos próximos 

ao valor neutro. Observa-se, porém, que há uma leve diferença no uso da variante, revelada 

nos valores dos pesos relativos: 0,56 para relações não-solidárias e 0,51 para relações 

solidárias. Entre os jovens, os resultados estão bem interessantes, porque não há 

favorecimento de lhe em nenhuma das situações. Se comparados os pesos relativos nessa 

faixa para os dois tipos de relações – 0,43 nas relações solidárias e 0,20 nas relações não-

solidárias –, há, inclusive, maior favorecimento de lhe nas relações mais solidárias.  

Pode-se aventar como explicação o fato de os jovens recorrerem a estratégias de 

esquiva para evitar o lhe, consequência da informalidade característica dessa geração. É 

possível que, ao serem colocadas em confronto as variantes lhe e te, tenha-se alguma 

explicação mais clara para essa questão.   
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6.3 A ALTERNÂNCIA LHE E TE 

 

 

 Conforme exposto na subseção 6.1, em Salvador, as formas interlocutórias preferidas 

pelos falantes para preencher o OD de segunda pessoa são os clíticos pronominais lhe e te. 

Nesta subseção confrontam-se as duas variantes com o intuito de investigar os fatores que 

estariam atuando na escolha de uma dessas formas.  

Foram excluídos da análise o pronome lexical você e o objeto nulo, obtendo-se um 

total de 498 ocorrências de pronome oblíquo. Dessas, 251 referem-se ao uso de lhe e 247, ao 

uso de te.  

Como se verá, ao longo das próximas subseções, os resultados obtidos apontam para 

um processo de mudança em curso na comunidade. Em casos como este, o mais usual é 

apresentar a análise dos dados em função da variante inovadora; contudo, contrariando, 

propositalmente, essa orientação, fez-se a opção por tomar a forma lhe como valor de 

aplicação da regra. A explicação para essa escolha encontra-se no fato de que este trabalho dá 

enfoque ao uso de lhe como OD na capital baiana. Salienta-se, entretanto, que, em alguns 

momentos, os comentários sobre o clítico te são imprescindíveis, considerando o seu uso 

crescente em Salvador. 

Os grupos tempo e modo verbais, preenchimento do sujeito, tipo de frase, tipo de 

oração, tipo de relação entre os interlocutores e escolaridade foram considerados sem 

relevância estatística pelo VARBRUL na primeira rodada. Analisados os resultados iniciais 

para esses grupos e confirmado o fato de que, isoladamente, não apresentavam informações 

relevantes para a análise, eles foram excluídos do arquivo de condições a fim de se proceder à 

rodada principal, cujo nível de significância foi 0,013. O input foi 0,51, revelando uma 

concorrência equilibrada entre as variantes.  

As variáveis explanatórias selecionadas, dentre aquelas tomadas para análise, foram, 

em ordem de relevância:  

 

(i) faixa etária do informante;  

(ii)  sexo do informante;  

(iii)  paralelismo discursivo;  

(iv) tipo de discurso;  

(v) grau de monitoramento da fala.  
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Realizaram-se, ainda, quatro rodadas suplementares efetuando-se os seguintes 

cruzamentos: i) monitoramento da fala e faixa etária; ii) sexo e faixa etária iii) escolaridade e 

faixa etária; iv) tipo de relação entre os interlocutores e faixa etária.  

 

 

6.3.1 As variáveis linguísticas  

 

 

Muitos estudos sobre a variação no uso das formas de segunda pessoa têm 

demonstrado que atuam sobre a escolha do falante, sobretudo, fatores de natureza social e 

discursiva. Diante disso, esperava-se que, neste trabalho, a atuação desses aspectos também se 

revelasse significativa. De fato, os resultados fornecidos pelo programa computacional 

mostraram que entre os fatores estatisticamente relevantes para o uso de lhe estão os sociais e 

os pragmático-discursivos. Dentre as variáveis linguísticas, apenas o grupo paralelismo foi 

selecionado como estatisticamente relevante, evidenciando uma estreita correlação do 

fenômeno em análise com as variáveis extralinguísticas. 

 

 

6.3.1.1 O paralelismo discursivo 

 

 

Também no confronto lhe vs te, a variável paralelismo discursivo mostrou-se com 

forte atuação. A expectativa era que a alternância de formas numa série seria pouco 

favorecida. Assim, esperava-se que o uso da forma lhe no início de uma sequência discursiva 

levaria à sua repetição na estrutura subsequente. Esse princípio também se aplicaria ao uso de 

te, que, sendo usado no início de uma sequência, favoreceria a ocorrência de outro te.  

Os resultados obtidos para esse grupo de fatores apontam para a confirmação do 

princípio do paralelismo, nos moldes definidos por Scherre e Naro (1993), para o uso de lhe. 

Veja-se a distribuição dos pesos relativos e percentagens para os fatores desse grupo 

na Tabela 13: 
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Tabela 13 – Influência do paralelismo no uso de lhe como OD 
em Salvador considerando a alternância lhe/te 

Forma antecedente Apl./Total % P.R 

Lhe 23/27 85 0,88 

Você 3/4 75 0,85 

Nulo 5/10 50 0,87 

Te 3/44 7 0,14 

Total 34/85 40 _ 

Nível de significância: 0,013. 

 

O peso relativo 0,88 para a forma antecedente lhe deixa claro que, quando este clítico 

ocorre em uma sequência discursiva, há grande probabilidade de que seja repetido na 

estrutura seguinte. O pronome você e a forma antecedente objeto nulo também se mostram 

como condicionantes de lhe, com peso relativo de 0,85 e 0,87, respectivamente; contudo o 

número insuficiente de dados para essas variantes não permite fazer afirmações seguras sobre 

sua atuação.  

Aqui também cabe o comentário feito na subseção 6.2.1.2, segundo o qual a 

motivação para a repetição das formas de tratamento em análise nem sempre resultaria de 

uma ação puramente mecânica, mas de uma escolha do falante, que, consciente das 

implicações de uma mudança de tratamento, optaria por manter a mesma forma usada no 

início da série.  

O fato de o uso do pronome te no início da sequência ter sido o único contexto 

inibidor de lhe na ocorrência subsequente fornece indícios de que o falante, reconhecendo a 

existência de uma diferenciação pragmática entre as formas, reconhece também que alternar 

entre elas significa uma mudança de atitude em relação a seu interlocutor.  

A seguir apresentam-se algumas séries paralelas retiradas do corpus analisado com o 

propósito de ilustrar a ideia arrolada acima.  

 

(135) A., eu fui lhe esperar, eu lhe esperei o tempo todo e você não che (...) não 

apareceu. [SSA.M.F.II – C]  

 

(136) Eu esperei Ø e a senhora não apareceu. Fiquei o tempo todo esperando Ø. 

[SSA.M.F.II – C]  
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 (137) Olhe, D., eu não posso levar você essa semana [...] Primeiro eu lhe levo  na 

praia da Ondina e de lá eu te levo no zoológico. [SSA.M.F.II – C]  

 

Os três exemplos citados foram produzidos pela mesma informante, a qual alterna 

durante a entrevista entre as formas objetivas de tratamento consideradas nesta análise. Em 

(135), a informante, apesar de usar o tratamento você para um interlocutor em um nível 

hierárquico superior (seu chefe), no momento de escolher o clítico, opta pela forma lhe, 

possivelmente como uma maneira de reconhecer a existência de uma relação assimétrica. No 

exemplo (136), que ilustra uma relação assimétrica de inferior para superior 

(empregado/patrão), a informante emprega a variante nula de tratamento e mantém sua 

escolha na sequência. Já em (137), dirigindo-se à filha, primeiramente, usa o tratamento lhe e, 

em seguida, alterna para o tratamento te, reconhecendo que não há implicações para a sua 

mudança de atitude ao assumir uma relação de maior proximidade. 

 

 

6.3.2 As variáveis pragmático-discursivas 

 

 

 A opção por observar uma possível atuação dessas variáveis foi motivada pelo fato 

inconteste, já mencionado, de que o falante, em menor ou maior grau, modifica seu estilo de 

fala em função do contexto da interação e do seu interlocutor. 

 

 

6.3.2.1 Tipo de discurso 

 

 

 O tipo de discurso foi o quarto grupo selecionado na rodada e suas frequências e pesos 

relativos podem ser conferidos na tabela que segue: 
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Tabela 14 – Influência do grupo de fatores tipo de discurso no uso de lhe como 
OD em Salvador considerando a alternância lhe/te 

Tipo de discurso Apl./Total % P.R. 

Hipotético 97/197 49 0,40 

Real 133/273 49 0,54 

Relatado próprio 9/12 75 0,84 

Relatado de outra pessoa 12/16 75 0,79 

Total 251/498 50 _ 

                   Nível de significância: 0,013. 

 

 Os pesos relativos obtidos nesta rodada são bem próximos daqueles obtidos na análise 

anterior (subseção 6.2.1.3), confirmando, assim, aqueles resultados. 

 Os resultados evidenciados na Tabela 14 mostram que o discurso relatado próprio e o 

discurso relatado de outrem favorecem significativamente o uso do lhe acusativo, observando-

se para esses fatores os pesos relativos de 0,84 e 0,79, respectivamente. Vale para esse 

resultado a mesma explicação apresentada na análise anterior: neste contexto. A forma usada 

nem sempre corresponde à que o falante usaria em sua fala real, mas à que supõe ter dito. E, 

distante do fato acontecido, a tendência à informalidade seria menor, de modo que evitaria a 

forma te, eminentemente informal. 

Já foi ressaltado que parte do resultado pode ser explicada considerando-se o tipo de 

relação estabelecida entre os interlocutores das situações relatadas. Há uma situação em que a 

mesma informante alterna o emprego dos dois clíticos. Ao reproduzir a própria fala, 

dirigindo-se a uma pessoa mais nova, no caso seu filho adotivo, (cf. (138)) opta pela forma te 

para preencher a posição de OD e, ao dirigir-se à mãe, usa o clítico lhe (cf. (139)): 

 

(138) Eu disse... disse... que não era a mãe verdadeira pra crescer já sabendo quem é a 

mãe. Um dia eu disse: “Eu não sou sua mãe, sua mãe é aquela moça que vem 

aqui sempre te ver.” [25.M.F.III – B] 

 

(139) “Mãe, eu vou-me embora. A vida tá dura. A senhora não tem pra me dar, meu 

pai já morreu, meus irmãos não dá. Eu quero ter minhas coisas. Pronto! Eu vou-

me embora, mas eu vou trabalhar, mas não esqueço de vim lhe ver.” [25.M.F.III 

– B] 
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  Voltando à Tabela 14, vê-se que a fala hipotética favorece o uso da variante te e, nos 

contextos de fala própria, há uma influência bem moderada no uso de lhe, evidenciada pelo 

peso relativo de 0,54, próximo ao valor neutro. Essa atuação torna-se significativa quando 

comparada à do fator fala hipotética, que é de 0,40. 

Era esperado que o fator fala hipotética favorecesse mais o uso de lhe do que de te, 

porque, ao contrário desta forma, que revela um caráter de mais envolvimento e 

informalidade, o lhe apresenta uma natureza mais formal, comum às situações hipotéticas, em 

que o falante faz uma projeção das formas que usaria. Nessas situações, convém relembrar, o 

indivíduo costuma evitar formas linguísticas com algum estigma. Não se pode apresentar isso 

como uma explicação para o comportamento do falante neste caso, uma vez que em Salvador 

a forma lhe é amplamente utilizada em todos os segmentos sociais.  

Para a fala real, não se pode desprezar a interferência, já lembrada, do fato de o 

documentador-interlocutor, a quem o informante se dirigia nessas situações, ser, muitas vezes, 

uma pessoa desconhecida e com quem, de modo geral, mantém uma relação de menor 

envolvimento/solidariedade.  

 Para averiguar a atuação do tipo de relação entre os falantes, cruzou-se este grupo de 

fatores com o tipo de discurso. Na tabela a seguir, estão expostos os resultados em 

percentuais.  

 

Tabela 15 – Efeito das variáveis tipo de discurso e tipo de relação entre os interlocutores no 
uso de lhe como OD em Salvador considerando a alternância lhe/te 

Tipo de relação Tipo de discurso Apl./Total % 

Real 101/221 46 

Hipotético 43/63 68 

Rel. próprio 2/2 100 
Não- solidária 

Rel. de outrem 6/8 75 

 Real 32/52 62 

Hipotético 54/134 40 

Rel. próprio 7/10 70 
Solidária 

 
 

Rel. de outrem 6/8 75 

Total  251/498 50 
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 Foram produzidas 273 ocorrências representando o discurso próprio do informante em 

uma situação real, das quais a maior parte caracterizava relações não-solidárias, dado o fato 

de o interlocutor nesses casos tratar-se do próprio documentador, que quase sempre era 

desconhecido do informante. Observa-se a prevalência de lhe em ambos os tipos de relações, 

mas nas relações solidárias esse índice é surpreendentemente maior (62%).  

 No discurso hipotético, das 197 ocorrências totais, a maior parte das relações 

simuladas indicava solidariedade (134). Nestas, o lhe é pouco usual, tendo alcançado o 

percentual de 40%, e há favorecimento de te, cujo valor percentual é 60%. Nas relações não-

solidárias para esse tipo de fala, prevaleceu o uso da forma lhe, com 68% em comparação a te, 

que obteve o índice de 32%. O número acentuado de contextos de relações solidárias, nas 

quais prevaleceu, ainda que discretamente, a variante te, certamente influenciou o resultado 

obtido na Tabela 14 para o fator fala hipotética.  

Na fala relatada, os percentuais evidenciam um número equilibrado de relações 

solidárias e não-solidárias. Houve prevalência do lhe em todas elas. As explicações 

apresentadas na subseção 6.2.2.2 a respeito da preferência por lhe nos discursos relatados 

também se aplicam a esta análise. 

 

 

6.3.2.2 Grau de monitoramento do discurso 

 

 

 O clítico lhe tanto pode expressar formalidade como informalidade. Os estudos 

linguísticos sobre esse item revelam que ele tanto pode ser clítico de você como de 

senhor/senhora, o que lhe confere certa neutralidade. No Sul e Sudeste do país, esse clítico 

denota mais formalidade, enquanto em Salvador, e provavelmente em outros estados do 

Nordeste, apresenta ambos os traços. Contudo, quando se considera a alternância lhe/te, a 

natureza eminentemente informal de te parece sobressair-se em relação à informalidade de 

lhe. Isto significa que, se o falante tiver de escolher entre lhe e te em uma situação mais 

formal, a probabilidade de que opte por lhe é maior.   

Se se leva em conta a possibilidade de que já tenha sido o lhe a variante majoritária 

para expressão do OD em Salvador, talvez essa diferenciação pragmática seja mais recente. 

Sugere-se que, provavelmente, os falantes usavam o lhe independentemente do grau de 

formalidade do contexto e, com a aqui chamada “revitalização” de te na comunidade, as duas 

formas passaram a concorrer em contextos menos monitorados, já que o te, pela ligação com 
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o tu, tem naturalmente um estatuto mais informal e de intimidade. Dessa forma, considerando 

a assertiva laboviana de que o falante não aceita facilmente que duas formas linguísticas 

signifiquem exatamente a mesma coisa, é possível que se tenha começado a atribuir um 

significado diferente à variante lhe.  

 O resultado apresentado quando se tomou a forma lhe em oposição a todas as variantes 

que preenchem o OD em Salvador, revelou a prevalência de lhe nos contextos de fala 

monitorada. Esse resultado também se confirma quando a opção do falante é entre lhe e te. 

Veja-se o resultado na tabela a seguir: 

 

 Tabela 16 –  Influência do grau de monitoramento da fala no 
uso de lhe como OD em Salvador considerando 
a alternância lhe/te 

Monitoramento Apl./Total % P.R. 

[+monitorado] 148/273 54 0,61 

[-monitorado] 103/225 46 0,37 

Total 251/498 50 _ 

                                        Nível de significância: 0,013. 

 

O grau de monitoramento da fala foi o quinto grupo selecionado pelo programa e 

revela uma influência significativa sobre o uso de lhe para representar o OD na capital baiana. 

O resultado para o grau de monitoramento do discurso revelou que os falantes preferem a 

forma lhe quando envolvidos em situações que requerem mais atenção à fala. O pronome te, 

refletindo as mesmas características pragmático-discursivas do tu, parece mais propício a 

situações de menor formalidade. Confirma-se a previsão inicial, o fator [+monitoramento] 

condiciona o uso da forma lhe com o peso relativo de 0,61 contra 0,37 para o fator [-

monitoramento].  

Ressalta-se com esse resultado a hipótese de que o pronome lhe possa estar se 

definindo como uma forma linguística de maior formalidade na comunidade. Para atestar essa 

hipótese, fez-se a associação dos grupos monitoramento da fala com faixa etária, a fim de 

evidenciar se na faixa 1 haveria maior tendência ao uso de lhe em situações de formalidade e 

te de informalidade e na faixa 3 a diferenciação pragmática de lhe acusativo seria menos 

evidente. Apresenta-se o resultado na tabela abaixo: 
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Tabela 17 – Atuação das variáveis faixa etária e monitoramento da fala no uso da forma 
lhe como OD em Salvador considerando a alternância lhe/te 

Monitoramento Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 64/78 82 0,89 

Faixa 2 48/92 52 0,57 [+monitorado] 

Faixa 1 36/103 35 0,39 

Faixa 3 36/44 82 0,78 

Faixa 2 53/98 54 0,47 

 
 

[-monitorado] 
 
 Faixa 1 14/83 17 0,10 

Total  251/498 50 _ 

  Nível de significância: 0,021. 

    

 Os índices numéricos expostos na tabela confirmam a hipótese apresentada acima: é 

na faixa 1 onde se observa maior diferenciação quanto ao uso das variantes em função do 

contexto. Se se consideram os valores dos pesos relativos nessa faixa, 0,39 para o discurso 

monitorado e 0,10 para o não-monitorado, vê-se que não há favorecimento da variante lhe em 

nenhuma das situações; contudo, comparando os valores desses fatores, obtém-se uma 

diferença significativa de 0,29. Isso quer dizer que os falantes desse grupo etário, quando têm 

de optar pelas formas te e lhe, revelam maior probabilidade de optar por esta última quando 

há maior atenção à fala e pela forma te quando a situação requer menos atenção ao discurso 

produzido. Os falantes da faixa 2, com o peso relativo de 0,57, também revelam sua 

predileção pela forma lhe quando monitoram a fala. Quando há menor monitoramento, a 

influência por uma das variantes tende à neutralidade: 0,47 para lhe e 0,53 para te. Na faixa 

três, como se supunha, é onde há menor diferenciação quanto ao uso de lhe, observando-se 

que os dois contextos são favorecedores da variante: o discurso monitorado apresenta o peso 

relativo de 0,89 e o não-monitorado 0,78. Destaca-se, contudo, que, mesmo entre os falantes 

mais velhos, é no contexto mais formal que se faz maior uso de lhe como objeto direto. 

 

 

6.3.3 As variáveis sociais  

 

 

 Apresentam-se nas subseções seguintes os resultados encontrados para as variáveis 

faixa etária e sexo do informante.  
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6.3.3.1 A faixa etária do informante 

 

 

Considerando que não se tem notícias de estudos sistemáticos sobre a alternância das 

variantes em estudo em Salvador em estágios sincrônicos ou diacrônicos, o estudo da variável 

faixa etária do informante mostra-se particularmente interessante, porque, através de uma 

projeção em tempo aparente, será possível verificar se há nessa comunidade de fala uma 

mudança em progresso para a representação do OD de segunda pessoa. Para isso, será 

necessário observar se o resultado obtido se insere no padrão que caracteriza esse tipo de 

mudança. Em outras palavras, será preciso observar se o uso de lhe é mais frequente entre os 

mais velhos, decrescendo à proporção que diminui a faixa etária dos informantes.   

Mota (2002), em sua tese de doutoramento, investiga o –s em coda silábica na fala 

culta de Salvador com base em dados do NURC 70 e 90 e credita a introdução de marcas 

linguísticas, como a realização alveolar para o –s em coda silábica, ao desenvolvimento 

econômico e sociocultural alcançado pela cidade. A autora relata que Salvador vivenciou 

significativas modificações demográficas, econômicas e socioculturais entre os anos de 1970 

e 2000. Do ponto de vista demográfico, Mota (2002), com base em dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes aos censos de 1970, 1980, 1990 e 

2000, assinala o expressivo crescimento populacional na capital baiana, que de 1.007.195 

habitantes, em 1970, passa a 2.443.107, em 2000. Esse crescimento foi mais intenso entre 

1970-1980 e 1980-1991, com taxas de aumento de 49,1% e 38,2%, respectivamente, e estaria 

ligado a processos migratórios do interior para a capital, de outras regiões do país e até do 

exterior, motivados pelo desenvolvimento econômico alcançado pela cidade com a 

implantação do Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari. 

Decorrentes desse desenvolvimento, a cidade passou por modificações urbanísticas e 

começou a contar com políticas de incentivo ao turismo, o que, segundo a referida autora, 

atraiu falantes de diversas regiões do país, vindos especialmente do interior e de outros 

estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

No estudo aqui apresentando, através da observação dos resultados obtidos para as 

faixas de idade consideradas, espera-se verificar se houve influências, advindas do 

desenvolvimento econômico e cultural vivenciado por Salvador a partir da década de 1970, no 

uso das formas de expressão do OD de segunda pessoa.  

A hipótese sugerida é a de que os falantes da terceira faixa e menos intensamente os da 

faixa 2, por apresentarem características de um estágio da língua anterior à influência 
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sociocultural dos grandes centros, evidenciariam um uso mais frequente da variante lhe. É de 

se esperar que os falantes da faixa 1, tendo adquirido estabilidade linguística  no período de 

grande desenvolvimento da capital baiana, apresentem maior uso do pronome te, 

característico de relações mais solidárias e que serve melhor à informalidade dos dias atuais.   

Na tabela abaixo, encontram-se os pesos relativos e percentuais obtidos para essa 

variável. 

 

Tabela 18 – Atuação da variável faixa etária no uso da forma 
lhe como OD em Salvador considerando a 
alternância lhe/te 

Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 100/122 82 0,84 

Faixa 2 101/190 53 0,54 

Faixa 1 50/186 27 0,23 

Total 251/498 50 _ 

                                        Nível de significância: 0,013 

 

Os pesos relativos estão distribuídos na Tabela 18 numa ordenação gradual de acordo 

com a idade. Assim tem-se que o uso de lhe é favorecido entre os mais velhos, com o peso 

relativo de 0,84, tende à neutralidade na faixa etária intermediária, com peso relativo de 0,54, 

e é desfavorecido na faixa 1, que apresenta peso relativo de 0,23. Observando a diferença dos 

pesos relativos nos três grupos etários, vê-se que, de fato, essa é uma variável muito 

importante para explicar a alternância lhe/te em Salvador.    

Pela leitura dos pesos relativos demonstrados, nota-se que se está diante de um padrão 

de mudança em curso na comunidade analisada: a faixa 3 inibe a aplicação da regra ao passo 

que a faixa 1 a favorece e a faixa 2 apresenta-se como faixa neutra.  

O gráfico abaixo mostra os pesos relativos das variantes te e lhe como OD nas faixas 

etárias. 
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Pelo Gráfico 4, é possível visualizar um padrão linear na distribuição da variante.  A 

linha que a representa é descendente, mostrando-a como variante majoritária na faixa 3 e 

como minoritária entre os falantes das faixa 2 e 1. Retomando os conceitos expostos no 

Capítulo 4, observa-se que o Gráfico 4 tem, portanto, um traçado típico daqueles que 

representam uma mudança em progresso na comunidade. Nesse sentido, aponta-se para a 

conservação da forma lhe entre os mais velhos e seu decréscimo entre os mais jovens. Neste 

grupo, a forma te estaria se implementando como variante inovadora para representar o 

acusativo de segunda pessoa em Salvador. 

Embora se desconheçam dados empíricos sobre essa alternância lhe/te em Salvador, 

em outras sincronias, é possível tecer alguns comentários sobre a questão. Obviamente já foi o 

pronome te em Salvador, como o foi em todo o PB, a forma majoritária para se referir ao 

interlocutor em relações entre iguais ou de superior para inferior, de modo que essa forma 

guardou sempre o traço de [+intimidade]. Com a reorganização do sistema pronominal, 

gerada pela inserção do item você no quadro dos pronomes pessoais, o clítico lhe encontrou 

ambiente favorável para infiltrar-se no paradigma de segunda pessoa, alternando, inclusive 

entre o dativo e o acusativo. O que os dados desta pesquisa sugerem é que lhe teria sido, na 

capital baiana, em algum momento, a forma majoritária para preencher a posição de objeto de 

segunda pessoa e experimenta agora concorrência com a forma te, que estaria voltando a fazer 

parte do repertório linguístico dos falantes da capital baiana. 

Uma possibilidade de explicação apresentada aqui para o decréscimo de lhe em 

Salvador e o consequente aumento de te seria a influência de falantes do interior, onde se usa 

o tu e possivelmente o te, ou de outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo, grandes 

Gráfico 4 – Influência da variável faixa etária no uso de lhe como OD em Salvador  
considerando a variação lhe/te 
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centros irradiadores de influências socioculturais, em que é mais frequente o uso da forma te, 

tanto para o OD como para o OI. 

 Não se pode deixar de considerar o fato de que há uma tendência à informalidade no 

mundo atual, o que favoreceria o emprego de formas que traduzem melhor essa característica.  

Chaika (1982 apud MENDES, 1998, p. 138) em seu estudo sobre as formas de tratamento no 

inglês americano, diz que: 

 

[...] esta tendência à informalidade é reflexo de uma cultura global que quer 
ser sempre jovem e objetiva e, por isso, difundir uma certa casualidade nos 
relacionamentos: no inglês americano isso se evidencia na preferência que se 
tem dado ao uso do primeiro nome e também no uso de apelidos. 
 

 

6.3.3.2  O sexo do informante 

 

 

De acordo com as considerações já feitas nesta dissertação, grande parte dos estudos 

que controlam a influência da variável sexo mostra que as mulheres tendem a usar menos as 

variantes socialmente estigmatizadas do que os homens do mesmo grupo social. Todavia, 

como já descrito no Capítulo 4, não há um padrão fixo de atuação dessa variável, o que 

significa dizer que tanto homens como mulheres podem liderar processos de mudança. Tem-

se observado, contudo, que as mulheres lideram processos de mudança quando esta se dá em 

direção a uma forma prestigiada. Segundo Silva e Paiva (1996, p. 366-367), há uma “forte 

tendência das mulheres no uso das formas lingüísticas padronizadas”. As autoras seguem 

dizendo que: 

 

Em todas as mudanças que consistem na implementação de uma forma 
lingüística não-padrão, as mulheres se manifestam conservadoras, preferindo 
a forma mais antiga. Nestes casos, a liderança do processo é atribuída aos 
homens. Observa-se o contrário, ou seja, que as mulheres podem ser 
inovadoras, quando a mudança é no sentido de uma forma prestigiada. 

  

 Tomando por base essas afirmações, estabeleceu-se como hipótese para esse grupo de 

fatores a ideia de que as mulheres usariam com mais frequência a variante que indica mais 

envolvimento/solidariedade, o te; enquanto os homens empregariam com maior frequência o 

lhe, que sugere menos envolvimento/solidariedade.  
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Na tabela a seguir apresentam-se os índices de ocorrência do lhe em função do sexo. 

 

 Tabela 19 – Atuação da variável sexo no uso de lhe como OD 
em Salvador considerando a alternância lhe/te 

Sexo Apl./Total % P.R 

Masculino 150/220 68 0,74 

Feminino 101/278 36 0,31 

Total 251/498 50 _ 

                           Nível de significância: 0,013. 

 

Os números da tabela são bem reveladores e confirmam a hipótese inicial, 

evidenciando, com base nos pesos relativos, que o uso de lhe é favorecido na fala dos homens 

e te é mais saliente na fala feminina. Das 278 ocorrências analisadas, em apenas 36% delas as 

mulheres usaram o pronome lhe e o peso relativo obtido é 0,31. Os homens usaram lhe em 

68% das 220 ocorrências e o peso relativo para o sexo masculino foi de 0,74. Os resultados 

corroboram a hipótese de que os homens conservam mais o uso da forma lhe e, por sua vez, 

as mulheres seriam mais sensíveis à variante inovadora. Nesse sentido, é possível afirmar que, 

pelos dados da amostra, as mulheres lideram a mudança na comunidade. 

Na análise da variável sexo, neste trabalho, uma importante questão a ser enfatizada é 

o fato de o documentador-interlocutor ser do sexo feminino. Os resultados obtidos podem ter 

sido em parte motivados por essa questão. As relações entre mulheres costumam ser mais 

solidárias e revelam maior envolvimento, de modo que sua preferência pela forma te na 

amostra possa encontrar aí justificativa.  

Pareceu importante também investigar como se comportam homens e mulheres em 

cada faixa etária. Para isso, fez-se o cruzamento entre os grupos de fatores sexo e faixa etária.  

Os índices numéricos obtidos estão expostos na tabela a seguir: 
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 Tabela 20 – Atuação das variáveis faixa etária e sexo na realização de lhe como OD em 
Salvador considerando a alternância lhe/te 

Sexo Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 44/51 86 0,88 

Faixa 2 65/87 75 0,76 
Masculino 

 
Faixa 1 41/82 50 0,52 

Faixa 3 56/71 79 0,79 

Faixa 2 36/103 35 0,35 
 

Feminino 
 

Faixa 1 9/104 9 0,09 

Total  251/498 50 _ 

                Nível de significância: 0,009. 

 

 Note-se que os homens aparecem favorecendo o emprego de lhe acusativo em todas as 

faixas, salientando-se que os jovens da faixa 1 são os que menos usam a forma. O peso 

relativo de 0,52 evidencia que esse grupo alterna de forma bastante equilibrada o uso de lhe e 

o uso de te. Ainda entre os homens, as faixas 2 e 3, que aparecem com pesos relativos de 0,76 

e 0,88, respectivamente, mostram clara opção pelo preenchimento do objeto direto com a 

variante lhe. Confirma-se, assim, a hipótese de que os homens usariam menos a variante que 

denota menor solidariedade e menor formalidade e seriam, pois, mais conservadores na 

comunidade – lembrando que o termo ‘conservador’ está ligado ao fato de ser o lhe a variante 

mais usual entre os falantes mais velhos. 

As mulheres das faixas 1 e 2 aparecem como desfavorecedoras do clítico lhe como 

acusativo. O peso relativo de 0,09 para o uso de lhe entre as jovens da faixa 1 revela a clara 

preferência desse grupo pela variante menos formal e mais íntima. Observando o peso relativo 

da faixa 2, 0,35, vê-se que, embora esse grupo desfavoreça o uso do pronome lhe para 

preencher o OD, há um crescimento significativo de 0,26 pontos em relação à faixa 1. As 

mulheres mais velhas aparecem favorecendo o uso do clítico lhe, com peso relativo de 0,79, 

porém mostram-se um pouco menos conservadoras do que os homens da mesma faixa.  

A representação gráfica oferecerá melhor visualização à análise: 
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 Gráfico 5 – Efeito das variáveis sexo e faixa etária no uso de lhe como 
OD em Salvador considerando a variação lhe/te 

 

   
 

 Vê-se que os pesos relativos revelam uma grande diferença entre homens e mulheres 

nas faixas 1 e 2, que diminui consideravelmente na faixa 3. Os resultados demonstram que, na 

amostra, os falantes mais velhos são mais formais e, de modo geral, os homens aparecem 

claramente como grupo mais conservador, demonstrando preferência em todas as faixas pela 

variante mais formal e menos íntima.  

 É possível dizer que entre os homens a variação é sentida com menor intensidade, 

considerando que a diferença entre os pesos relativos nas três faixas etárias é menor do que 

entre as mulheres, que aparecem como mais mutáveis. São elas, portanto, as responsáveis pelo 

decréscimo de lhe na comunidade e introdução da forma te. 

 

 

6.3.3.3 Faixa etária e escolaridade 

 

 

A instituição escolar tem o papel de dar a conhecer ao indivíduo as normas de 

prestígio na sociedade e, com frequência, tem atuado na contramão da mudança linguística, 

no sentido de que reserva às formas não prescritas pela tradição gramatical a condição de 

ilegitimidade. O papel da escola tem sido, assim, o de substituir as formas que estão em 

desacordo com o padrão gramatical pelas formas socialmente prestigiadas. O que se espera é, 
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então, que indivíduos mais escolarizados revelem usos mais próximos da norma gramatical de 

prestígio.  

Em relação ao uso de lhe como OD, a análise da amostra em questão evidencia que 

não há uma atuação direta do fator escolaridade na escolha dessa variante. Isto quer dizer que 

seu uso independe do grau de escolaridade do indivíduo.  

Duas hipóteses podem ser apresentadas para esse uso generalizado de lhe entre os 

falantes com nível superior e os que têm apenas o ensino fundamental: 1) o uso de lhe como 

OD não está na consciência dos falantes, ou seja, se o falante pode usar lhe para representar o 

OI poderia também o fazer para o OD; 2) tendo desaparecido da fala cotidiana as formas 

acusativas o, a, os, as, que também podem ser usadas para a referência à segunda pessoa, o 

falante lança mão da forma lhe.  

Na primeira rodada do programa computacional, o grupo escolaridade não foi julgado 

estatisticamente relevante. Resolveu-se, então, investigar seu possível efeito na variável faixa 

etária, a partir do cruzamento entre ambas.  

A tabela a seguir apresenta o resultado dessa rodada:  

 

   Tabela 21 – Efeito da faixa etária e do nível de escolaridade no uso de lhe como OD em 
Salvador considerando a alternância lhe/te 

Escolaridade Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 55/66 83 0,86 

Faixa 2 32/70 46 0,52 Ensino Fundamental 

Faixa 1 25/94 27 0,23 

Faixa 3 45/56 80 0,82 

Faixa 2 69/120 57 0,54 Ensino Superior 

Faixa 1 25/92 27 0,22 

Total  251/498 50 _ 

    Nível de significância: 0,017. 

 

Não é possível dizer, pelos dados da tabela, que haja influência da escolarização sobre 

o uso de lhe, visto que essa variante está presente entre os falantes dos dois níveis de 

escolaridade com índices bem próximos em todas as faixas de idade. Há uma discreta 

diferença entre os falantes de nível superior e os de nível fundamental da faixa 3: estes 

apresentam peso relativo de 0,86 e aqueles, 0,82, mas essa diferença é muito pequena para 

revelar qualquer pressão da escola.  
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Os resultados reafirmam, portanto, a forte atuação da faixa etária sobre o fenômeno 

estudado, visto que nos dois níveis de escolaridade, a faixa 1 aparece inibindo o emprego de 

lhe, a faixa 2 assume seu papel de grupo intermediário e a faixa 3 representa o grupo 

conservador da variante. 

 

 

6.3.3.4 O tipo de relação entre os interlocutores e a faixa etária 

 

 

As observações de Ramos (1999) sobre o uso de lhe em Salvador tanto para relações 

de maior envolvimento entre os interlocutores como para as relações com menor 

envolvimento confirmam-se também neste estudo. Tomando isoladamente essa variável, os 

pesos relativos não revelaram um resultado estatístico relevante, evidenciando que o falante 

opta igualmente pelas variantes lhe e te em relações de solidariedade e de não-solidariedade.  

 

  Tabela 22 – Influência da faixa etária e do tipo de relação na realização da forma lhe como OD em 
Salvador considerando a alternância lhe/te   

Relação entre 
interlocutores 

Faixa etária Apl./Total % P.R. 

Faixa 3 30/38 79 0,82 

Faixa 2 33/71 46 0,48 Solidária 

Faixa 1 36/95 38 0,29 

Faixa 3 70/84 83 0,85 

Faixa 2 67/115 58 0,59 Não-solidária 

Faixa 1 14/91 15 0,17 

Total  250/494 51 _ 

 Nível de significância: 0,017. 

 

Os resultados relativos ao cruzamento dos dois grupos de fatores indicam que, a faixa 

1 desfavorece a variante lhe tanto nas relações solidárias como nas relações menos solidárias. 

O peso relativo de 0,17 para as relações não-solidárias comparado a 0,29 das relações mais 

solidárias mostra um leve favorecimento da variante lhe quando o falante mais jovem dirige-

se a um interlocutor com quem mantém uma relação de solidariedade. Esse não é um 
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resultado esperado, mas acredita-se que possa estar refletindo as mudanças nas relações 

sociais e a já mencionada tendência à informalidade. Isso quer dizer que o jovem, moderno e 

informal, evitaria o uso de lhe mesmo ao se dirigir a não-pares. 

Na faixa 2, há uma diferenciação pragmática mais visível quanto ao uso das variantes 

nos dois tipos de relações. O falante dessa faixa tem maior probabilidade de usar a variante 

lhe nas relações menos solidárias e te quando a relação envolve maior solidariedade. Entre os 

falantes mais velhos, o uso da variante lhe é generalizado nos dois tipos de relações, com um 

ligeiro favorecimento nas relações menos solidárias, observado pelo peso de 0,85. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta dissertação propôs-se a dar resposta a alguns questionamentos: a) quais as formas 

para pronominalizar o objeto direto disponíveis na comunidade analisada?; b) que fatores 

atuam sobre o fenômeno em análise?; c) há uma mudança em curso ou variação estável? 

Essas respostas foram obtidas ao longo do trabalho e agora, nestas considerações finais, volta-

se a elas, apresentando-se uma síntese dos resultados encontrados.  

Os primeiros resultados deste trabalho revelaram que as formas disponíveis em 

Salvador para representar o OD de segunda pessoa estão longe de serem apenas aquelas 

prescritas pela tradição gramatical e propagadas pela escola e livros didáticos. Se para a 

gramática tais formas podem ser os clíticos acusativos o, a, os, as ou o pronome te; para os 

falantes, os primeiros já estão obsoletos, restando-lhes a opção de recorrer a outras estratégias, 

que, em Salvador, são te, lhe, você e o objeto nulo.  

Os dados evidenciaram que as formas preferidas no trato com o interlocutor são os 

clíticos lhe e te. A estratégia com o OD nulo também se mostrou produtiva na amostra 

analisada, parecendo configurar-se, em algumas situações, como uma maneira de o falante 

esquivar-se do uso de uma das formas pronominais: o você, que denota intimidade; 

senhor/senhora, que são demasiado formais; lhe, por apresentar ao falante a incerteza quanto 

ao seu status, uma vez que serve a relações solidárias e não-solidárias; e te, eminentemente 

mais íntimo e mais informal.  

A ênfase neste trabalho recaiu sobre as formas clíticas pronominais e a análise 

empreendida confirmou a hipótese de que há uma variação sistemática das formas lhe e te, 

regulada por contextos linguísticos e extralinguísticos, que atuam favorecendo ou não as 

variantes.  

Nos dois esquemas analíticos, a saber lhe/outros e lhe/te, as variáveis selecionadas 

foram praticamente as mesmas – faixa etária, sexo, paralelismo discursivo, monitoramento da 

fala, tipo de discurso, associação entre faixa etária e escolaridade, faixa etária e sexo e faixa 

etária e o tipo de relação entre os falantes –, à exceção do grupo de fatores preenchimento do 

sujeito, que não foi considerado importante para a alternância lhe/te. O efeito das variáveis 

sociais e das pragmático-discursivas foi importante nas duas análises.   

Quanto à atuação do grupo preenchimento do sujeito, o fator preenchimento mostrou-

se favorecedor da forma lhe quando se tomou essa variante em confronto com todas as outras 

juntas, mas, considerando que esse grupo não teve atuação na alternância lhe/te, acredita-se 
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que houve interferência das ocorrências de objeto nulo usadas quando o falante respondia 

afirmativamente às perguntas empregando apenas o verbo. A influência estaria ligada ao 

contraste preenchimento vs não-preenchimento do objeto. Este estudo, todavia, não se prestou 

a essa análise.  

O princípio do paralelismo, que tem sido destacado no estudo de diversos fenômenos 

variáveis, foi confirmado para as variantes consideradas em ambos os esquemas analíticos, 

demonstrando que o emprego de uma das formas de preenchimento do objeto direto no início 

de uma série leva ao emprego da mesma forma na ocorrência subsequente.  

A análise do fator monitoramento da fala demonstrou que há uma diferenciação 

estilística das variantes. A forma lhe revelou-se característica das situações em que se 

dispensa maior atenção à fala. Partindo-se da hipótese de que tenha sido essa variante, por 

muito tempo, a forma majoritária para expressar o OD de segunda pessoa tanto em situações 

formais como nas informais, acredita-se que a referida “revitalização” de te na comunidade 

esteja conduzindo o falante a especializar o lhe como variante de estilos monitorados. 

Associando-se os fatores grau de monitoramento e faixa etária, observou-se que os falantes 

mais jovens apresentam uma diferenciação bem evidente quanto ao uso de lhe nos dois 

contextos: usam significativamente mais a forma lhe quando a fala é monitorada e te quando a 

atenção é mínima.  

O grupo tipo de discurso foi selecionado como relevante na amostra para a variação 

lhe/outros e lhe/te. Os resultados demonstraram que a fala relatada, do interlocutor ou de 

terceiro, favorece bastante o uso de lhe, devendo-se, contudo, examinar a natureza das 

relações reproduzidas, que atua simultaneamente. No discurso hipotético, esta variante não foi 

favorecida, ao contrário do que previa a hipótese inicial. Examinando o tipo de relação 

existente entre os interlocutores dessas situações, notou-se que a maior parte eram relações 

solidárias, o que deve ter motivado o favorecimento da variante te em detrimento de lhe. Para 

o discurso real, os valores dos pesos relativos estiveram muito próximos do valor neutro. 

A variável faixa etária mostrou-se a mais significativa nos confrontos estabelecidos, 

tendo sido selecionada sempre em primeiro lugar. Pelo estudo em tempo aparente, os 

resultados obtidos para os grupos etários apontam para a conservação do lhe na faixa 3 e uma 

consequente mudança em direção à forme te. No período antes de 1948, a variante lhe teria 

sido majoritária entre os falantes de todos os grupos etários e a partir de 1968 esse uso teria 

diminuído gradativamente, atingindo níveis bem reduzidos a partir de 1988. Em outras 

palavras, atualmente, a forma lhe prevalece apenas entre os falantes mais velhos; na faixa 

intermediária, o peso relativo está próximo ao valor neutro e, entre os jovens, a variante é 
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desfavorecida. Trabalhou-se com a hipótese de que o desuso de lhe na comunidade em favor 

da variante inovadora te possa estar sendo motivado por influências socioculturais dos 

grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, onde o uso desta última é mais expressivo. 

Analisando a atuação do fator sexo, verificou-se um comportamento diferenciado entre 

homens e mulheres no que se refere à escolha da estratégia para preencher o OD de segunda 

pessoa. O uso de lhe se mantém entre os homens, que se mostram mais conservadores ao 

preferirem a variante “mais antiga” e mais formal, e é pouco evidente entre as mulheres. Na 

conjugação dos grupos de fatores sexo e faixa etária, os resultados ratificam a importância da 

idade para explicar a variação, apontando para a preferência de lhe entre homens e mulheres 

da faixa 3. Na faixa 2, também é visível a preferência masculina por este pronome, ao passo 

que na faixa 1 a atuação deste grupo é neutra. São as mulheres, portanto, que lideram a 

mudança, principalmente as mais jovens. 

Embora a variável escolaridade não tenha sido selecionada em nenhuma das análises, 

decidiu-se fazer o cruzamento com a faixa etária, a fim de verificar se em algum momento do 

tempo em questão houve estigmatização das formas pela escola. O resultado mostrou que não 

é possível apontar a existência de estigmatização, uma vez que nas faixas 2 e 3 há 

favorecimento de lhe nos dois níveis de escolaridade definidos. Neste trabalho, fica evidente 

que a pressão normatizadora da escola não atua sobre o uso da forma lhe. Os falantes, de 

modo geral, ao empregarem-na em contextos de objeto direto, não têm ciência de que estão 

“infringindo” uma norma da gramática e por isso não se policiam em relação ao seu uso. 

O fator tipo de relação isoladamente não produziu nenhum resultado significativo, 

mas associado à faixa etária do informante forneceu informações importantes. A hipótese 

inicial para o fator tipo de relação supunha que, entre os falantes mais velhos, lhe seria usado 

independentemente do tipo de relação, o que foi comprovado pelo resultado dos pesos 

relativos encontrados. Na faixa 2, existe uma discreta diferenciação no uso das variantes, 

prevalecendo te para as relações solidárias e lhe para as não-solidárias. Na faixa 1, o uso de 

lhe não foi favorecido em nenhuma das relações, mas, observando a diferença entre os pesos 

relativos, surpreendentemente, foi maior o seu uso nas relações solidárias do que nas não-

solidárias. O decréscimo de lhe entre os indivíduos dessa faixa nas relações de menor 

envolvimento pode dever-se à tendência à informalidade que se observa nos dias atuais e que 

leva o falante a optar por uma forma que traduza melhor essa informalidade.  

Em síntese, comprovou-se que a forma lhe como objeto direto de segunda pessoa faz 

parte do repertório linguístico do falante soteropolitano, mas tem-se definido como marca dos 
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falantes mais velhos. Os demais grupos etários usam-na em oposição a te para indicar 

diferentes graus de intimidade e de respeito em relação a seus interlocutores.  

 Do que se tem conhecimento, este é um trabalho pioneiro no que tange ao objeto 

analisado na comunidade de fala em questão e de modo algum teve a pretensão de discutir o 

assunto à exaustão. Reitera-se a existência de limitações impostas à análise pelo número 

muito reduzido de dados, destacando-se que os resultados aqui exibidos atendem 

principalmente à amostra analisada. Somente a realização de outros estudos, em corpora 

sincrônicos e diacrônicos, com ampliação do número de dados, poderá indicar se os resultados 

aqui arrolados podem ser generalizados.  
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ANEXO – Mapa das variedades dialetais portuguesas 
 

 

 
 
Dialectos portugueses 
setentrionais 
 

 Dialectos transmontanos e alto-
minhotos 
 

 Dialectos baixo-minhotos-
durienses-beirões 

 

Dialectos portugueses centro-
meridionais 
 

 Dialectos do centro litoral 
 

 

Dialectos do centro interior e 
do sul 

  

Dialectos portugueses insulares 
 

 Dialectos do centro litoral 
 

 
 
 

Dialectos do centro litoral 

 

 Limite de região subdialectal 
com características peculiares 
bem diferenciadas 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa: Localização das Amostras - Gravações do Grupo de Variação do Centro de Linguística da Universidade  

de Lisboa 
FONTE: Adaptado de Cintra (1971) por Segura e Saramago (2001) 
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APÊNDICE A – Ficha social do informante 
 

 

1. Nome completo 

2. Data de nascimento 

3. Sexo 

4. Escolaridade 

5. Estado civil 

6. Filhos 

7. Naturalidade 

8. Com quantos anos chegou a Salvador (no caso de não ser natural da cidade) 

9. Tempo de permanência fora da cidade 

10. Profissão 

 

CONTATO COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

11. Lê jornal?   (   ) sim  (   ) não  (   ) às vezes 

12. Assiste TV?          (   ) sim  (   ) não  (   ) às vezes 

13. Lê revistas?          (   ) sim  (   ) não  (   ) às vezes 

14. Ouve rádio?          (   ) sim  (   ) não  (   ) às vezes 

15. Programas preferidos: (   ) noticiário policial    (   ) música      (   ) esporte          

       (   ) novela                      (   ) telejornal 

16. Espontaneidade da elocução 

(   ) total (   ) grande  (   )  média (   ) pouca        

17. Local do inquérito 

18. Data de realização do inquérito                                  
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista (Parte A) 
 

 

Este é um ‘teste’ de perguntas e respostas. Vou fazer algumas perguntas e você deverá me 

responder rapidamente usando sempre a última palavra da minha frase.  

 
 
1) Há quanto tempo você me conhece? 

2) Onde me conheceu? 

3) Ontem eu estive por aqui. Você me viu? 

4) Se eu falar baixinho, alguém nesta sala me ouve? 

5) Você acha que tem alguém me olhando? 

6) Você viu alguém me abraçando? 

7) Se eu falasse chinês, você me entenderia? 

8) Combinamos para sair e você vai passar em minha casa. A que horas você me pega? 

9) Eu não fiz nada, mas me acusaram. Do que me acusaram? 

10) Do que você quer me convencer? 
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APÊNDICE C– Roteiro para entrevista (Parte B) 
 

 

1) Eu gostaria que você falasse um pouco de sua infância? Como foi esse período de sua 

vida? Você fazia muitas travessuras ou era mais quieto? 

2) Conte alguma situação que aprontou, uma surra que já levou, um fato marcante de que 

se lembre ainda hoje. Pode ser sobre você, um primo, irmão, colega. 

3) E na escola já se envolveu em alguma confusão ou mal-entendido? Conte. 

4) Há algum outro fato marcante desse tempo de escola que tenha acontecido com você ou 

outro colega. Conte. 

5) Relate algum fato marcante de sua adolescência. 

6) Você acha que a juventude de hoje é parecida com a da sua época? O que mudou? 

7) As famílias, de modo geral, estão orientando seus filhos em relação a problemas como 

violência, drogas, namoro. Como era em sua época? Que tipo de orientação recebeu? 

Relembre algum fato. 

8) Havia diálogo em sua família? Com quem conversava mais? 

9) Tem filhos/sobrinhos/irmãos? Como os orienta em relação a namoro, violência  

educação, trabalho? 

10) Você já foi assaltado? Conhece alguém que já tenha sido? Conte como foi. 

11) Você já esteve envolvido em alguma situação em que estivesse exposto a risco de vida. 

Como foi? O que aconteceu? 

12) Há algum outro fato marcante em sua vida do qual tenha tirado uma grande lição? 

Conte.  
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APÊNDICE D – Roteiro para entrevista (Parte C) 

 

 

1) Diga o nome de um(a) amigo(a). Imagine que você tenha combinado com esta pessoa 

para se encontrarem em um lugar. Você vai ao lugar combinado, mas não encontra o(a) 

amigo(a). No dia seguinte vocês se encontram. Explique-lhe que você esperou no lugar 

combinado, mas não o(a) viu/encontrou. 

2) Se essa pessoa fosse seu chefe, como lhe daria essa explicação? 

3) Você encontra uma jovem deficiente que quer atravessar a rua. Como perguntaria se 

pode ajudá-la? 

4) E a uma senhora, como faria a mesma pergunta? 

5) Como diria a seu(sua) vizinho(a) que quer convidá-lo(a) para um encontro religioso em 

sua igreja? 

6) Imagine que essa pessoa possa ter dificuldade de chegar ao local. Diga que vai buscá-la 

em casa. 

7) Você precisa pedir um dinheiro emprestado a um amigo. Elabore um discurso para 

convencê-lo, mas deixe claro quando você pretende lhe pagar. 

8) Seu(sua) filho(a)/primo(a)/afilhado(a) quer ir ao zoológico no fim de semana. Como 

diria que não pode levá-lo(a) naquela semana, mas poderá na semana seguinte? 

9) Seu amigo está de saída. Pergunte-lhe se pode acompanhá-lo até o seu destino. 

10) Imagine que alguém esteja à minha procura. Como me diria que há alguém me 

chamando/procurando? 

11) Imagine que você tenha brigado com um colega e depois de alguns dias foi conversar 

com ele. Explique que não teve a intenção de magoá-lo/feri-lo/ofendê-lo. 

12) E se essa pessoa pedisse desculpas a você por algo que tenha feito. O que você diria a 

ela? 

 
 
 


