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19  A representação da primeira pessoa do plural

Dante Lucchesi

Este capítulo trata da variação na representação da 1ª pessoa do plural na
função de sujeito, como exemplificado abaixo:
(1) Nós tava dentro do hotel! (RC-04)1

(2) A gente leva pa casa de farinha. (SP-04)

Em todas as variedades da língua portuguesa na América e na África, o
pronome pessoal canônico da 1ª pessoa do plural nós enfrenta uma concorrência
crescente da forma a gente, que constituía, antes de seu processo de gramatica-
lização, um Sintagma Nominal, formado pelo artigo e pelo nome, cujo significado
era ‘comunidade, população’ (e.g., a gente deste lugar é muito desconfiada). Hoje,
como resultado do processo de gramaticalização, a consciência dessa estrutura
sintagmática original já se perdeu para a maioria dos brasileiros, sendo comum
entre os estudantes do ensino fundamental e médio o “erro” de se grafar a expressão
como uma única lexia: agente. Assim sendo, a forma a gente concorre com o pronome
canônico nós e suas formas do caso oblíquo, em todas as funções sintáticas e em
todos os níveis de referencialidade com que esse pronome é usado, desde a
indeterminação do sujeito até o chamado plural de modéstia, em que o pronome nós
refere-se exclusivamente à pessoa do falante.

No que concerne a essa variável linguística, o português afro-brasileiro
exibe uma frequência de uso da forma inovadora a gente superior à que se observa
na norma urbana culta, reforçando a ideia de que essa mudança tem se implementado
de baixo para cima no português brasileiro (doravante PB), sendo liderada pelos
segmentos populares de mais baixa escolaridade.

A análise variacionista desse fenômeno no universo das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia é feita com base nos
pressupostos teóricos do encaixamento linguístico e social dos processos de
variação e mudança (WENREICH; LABOV; HERZOG, 1968 [2006]; LABOV, 1972a,

1 Os exemplos extraídos do corpus analisado são indicados pelo número do informante e a sigla da
comunidade a que esse informante pertence: CZ, Cinzento; HV, Helvécia: RC, Rio de Contas; SP,
Sapé. Uma apresentação do corpus utilizado nesta análise será feita adiante.
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1982, 1994). A sua base de dados foi retirada de uma amostra de fala constituída
por 24 entrevistas de tipo sociolinguístico realizadas com moradores de quatro
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas de quatro diferentes regiões do Estado
da Bahia, no período de 1992 a 2002. Todos os informantes tinham pouca ou
nenhuma escolaridade, e alguns viveram por mais de seis meses fora da comunidade,
trabalhando em centros urbanos. Na composição da amostra, os informantes foram
distribuídos equitativamente por sexo e faixa etária. Desse modo, a amostra de
fala foi estruturada de acordo com as seguintes variáveis: (i) comunidade: Sapé
(Município de Valença, no Recôncavo Baiano), Helvécia (Município de Nova Viçosa,
no Extremo Sul), Barra e Bananal (Município de Rio de Contas, na Chapada
Diamantina), Cinzento (Município de Planalto, na região do Semiárido); (ii) sexo:
masculino e feminino; (iii) idade: faixa 1, 20 a 40 anos; faixa 2, 41 a 60 anos; faixa
3, mais de 60 anos; (iv) escolaridade: semianalfabeto e analfabeto; (v) estada fora
da comunidade: para figurar com valor positivo, o falante deveria ter vivido pelo
menos seis meses fora da comunidade.2

Este capítulo está estruturado da seguinte maneira: inicialmente é traçado
um breve panorama do processo diacrônico de gramaticalização de a gente e do
quadro atual de variação nas diversas variedades do português brasileiro; em seguida,
é analisado o encaixamento da variável na estrutura linguística das comunidades
de fala analisadas; o encaixamento social é o objeto da análise da seção seguinte,
a que se segue a conclusão.

19.1  A gramaticalização de a gente e o quadro atual
da variação no Brasil

Em um estudo em tempo real de longa duração, Lopes (1999) identifica o
início do processo de gramaticalização da expressão nominal a gente como prono-
me pessoal na língua portuguesa, no século XVI, mas só encontra ocorrências
inequívocas para o uso de a gente como pronome pessoal nos séculos XVIII e XIX.
No século XX, o processo de gramaticalização de a gente se consolida principalmente
no português brasileiro e no português moçambicano, no continente africano.

A gramaticalização de a gente pode-se ter desencadeado a partir da lacuna
deixada pelo desuso do substantivo homem, que, no português arcaico, funcionava
como um pronome que indicava a indeterminação do sujeito, como o on do francês
(também derivado do latim hominem). A perda dessa partícula gramatical no

2 As comunidades analisadas são apresentadas de forma mais detalhada no capítulo 2 deste livro; e
a metodologia empregada na constituição das amostras de fala é descrita no capítulo 5.
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português teria ocorrido no século XVI. Assim, a gramaticalização da expressão
nominal a gente, que em seu sentido original se referia a uma coletividade, pode ter
se insinuado como forma de expressar um sujeito indeterminado, mas não há
evidências empíricas que comprovem esse percurso — o que responderia ao que
Weinreich, Labov e Herzog (1968 [2006]) definiram com o problema da transição —,
pois, como já se disse aqui, Lopes (1999) só encontra ocorrências inequívocas do
uso de a gente como pronome em textos dos séculos XVIII e XIX. Nessa altura, a
expressão nominal a gente, gramaticalizada, concorre com o pronome canônico
nós, mesmo no sentido mais específico deste; ou seja, o de eu ampliado: eu, o
interlocutor e/ou outrem.

No Brasil, pode-se dizer que a gente já superou nós em frequência de uso na
língua falada, em todas as variedades do PB, apesar de o pronome nós ainda
predominar largamente na escrita, sobretudo nos textos formais. Na fala, mesmo
na norma urbana culta, a gente predomina.

Na amostra linguística do português afro-brasileiro aqui analisada, a
frequência geral de uso de a gente como pronome de 1ª pessoa do plural atinge
praticamente três quartos do total de ocorrências, como se pode ver na Tabela 1.

Tabela 1 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro

PRONOME Nº DE OCOR./TOTAL FREQUÊNCIA

a gente 1328/1820 73%

nós 492/1820 27%

Esse amplo predomínio de a gente no português afro-brasileiro supera o que
Lopes (1999, p.165) observou em uma amostra do Projeto da Norma Urbana Culta
(Projeto NURC) constituída no início da década de 1970, pois, nessa amostra,
a gente corresponde a apenas 42% do total de ocorrências. Numa amostra de fala
com os mesmos informantes do Projeto NURC colhida na década de 1990, a
frequência de uso de a gente sobe para 54%, contra 46% de nós, “evidenciando que
o uso do a gente se torna mais frequente de uma década para outra”. Já o estudo de
Omena (1996), realizado com o corpus do PEUL, que reúne entrevistas do tipo
sociolinguístico com 48 falantes adultos do Rio de Janeiro com um a doze anos de
escolaridade, encontrou um predomínio de a gente na ordem de 65% do total de
ocorrências. Com falantes com as mesmas características da cidade de Florianópolis,
Seara (2000, p.181) obteve um percentual de 70% de uso de a gente. Configuram-
se, portanto, cenários bem semelhantes ao encontrado nas comunidades rurais
afro-brasileiras.

Na análise da variação nós e a gente no português afro-brasileiro, cujos
resultados são apresentados a seguir, buscou-se desvendar o encaixamento
linguístico e social de um processo que também se afigura como uma mudança em
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favor da forma inovadora, e que parece ocorrer em paralelo, com o que se tem
observado na norma urbana culta e semiculta.

19.2  O encaixamento linguístico da implementação
de a gente no português afro-brasileiro

No escrutínio do encaixamento linguístico da variação na forma do pronome
da 1ª pessoa do plural na gramática das quatro comunidades rurais afro-brasileiras
aqui analisadas, tendo por base o processamento quantitativo dos dados levado a
cabo com o emprego do pacote de programas VARBRUL (PINTZUK, 1988;
SCHERRE; NARO, 2003; TAGLIAMONTE, 2006), as variáveis linguísticas que se
mostraram relevantes em termos estatísticos foram as seguintes: (i) nível de
referencialidade; (ii) paralelismo discursivo; e (iii) tipo de texto. Os resultados de
cada uma delas é apresentado nas subseções abaixo.

19.2.1  O nível de referencialidade

O uso do pronome de 1ª pessoa do plural no português abarca vários níveis
de referencialidade, desde o seu significado básico, que compreende o falante, o(s)
ouvinte(s) e/ou outrem, até o seu significado mais genérico, como índice de
indeterminação do sujeito, passando pela possibilidade de referência ao próprio
falante, exclusivamente, no que as gramáticas normativas designam plural de modéstia
(e.g. CUNHA, 1981, p.205-206). Assim sendo, essa variável foi estruturada de
acordo com os seguintes fatores:
(1) eu + (você(s)) + (ele(s)) [+específico]

Ex.: Aí nós foi tirá foto, nós tava em quatro, mas só tirô nós três. (CZ-01)

(2) eu [+/- específico]

Ex.: E a gente, quando teve televisão, a gente assistia e no ôto dia a gente já
saía preocupado com trabalho. (HV-04)

(3) indeterminação circunscrita [–específico]

Ex.: Quando é bom de chuva aqui, a vez a gente faz aquelas bêrada, a vez o
povo roça, faz aquelas bêrada pra plantá fejão, enche de milho, inda dá.
(CZ-09)

(4) indeterminação universal [–específico]

Ex: Num adianta a gente insisti num caminho que não tem saída. (HV-12)
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Em (1) temos o significado básico do pronome, em que o referente é composto
por pessoas totalmente especificadas, em um espectro que inclui sempre o falante,
ora acompanhado pelo(s) ouvinte(s), ora acompanhado por outra(s) pessoa(s), ora
por ambos. O falante também pode usar nós ou a gente para se referir apenas a si
mesmo, o que é exemplificado em (2). Nesse caso, a fronteira entre uma referência
específica e uma referência mais genérica, abrangendo o grupo a que o falante
pertence é, muitas vezes, fugidia.3 No caso da referência genérica, definida aqui
pelo traço semântico [–específico], foram distinguidos dois planos: de um lado, a
referência genérica circunscrita ao grupo/comunidade do falante — cf. exemplo
(3); de outro lado, a referência totalmente genérica, a que denominamos
indeterminação universal, exemplificada em (4), em que o escopo da referência
contempla qualquer ser humano. Como o entrevistador não faz parte da comunidade
do falante, um parâmetro muito útil para distinguir esses dois últimos níveis de
referência é verificar se esta inclui o entrevistador ou não. Os resultados de cada
fator definido para essa variável constam da Tabela 2.

Tabela 2 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo seu nível de referencialidade

REFERÊNCIA A GENTE NÓS

Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Indeterminação universal 85/99 86% .69 14/99 14% .31

Indeterminação circunscrita 396/495 80% .66 99/495 20% .34

O próprio falante 349/430 81% .59 81/430 19% .41

Grupo específico com falante 498/796 63% .33 298/796 37% .67

Total 1328/1820 73% — 492/1820 23% —

Nível de significância: .009.

Como se pode ver, a gente prevalece nos contextos de maior indeterminação,
enquanto o contexto em que nós é mais frequente é exatamente o contexto de refe-
rência específica, com 37% de ocorrências e peso relativo de .67. Isso se deve ao fato
já mencionado acima de o significado original da expressão a gente remeter a
uma coletividade. Portanto, no espectro semântico da forma a gente, o traço
[–específico] ainda se mantém forte. Essa correlação entre o uso de a gente e a referência
mais genérica é geral, sendo também detectada nas análises variacionistas de outras
variedades do PB (cf., por exemplo, OMENA, 1996, p.204; e LOPES, 1998, p.416).

De qualquer modo, dado o avançado grau de implementação de a gente na
gramática das comunidades analisadas, essa variante predomina, em termos das
frequências absolutas, em todos os níveis de referencialidade.

3 Cf. Omena (1996, p.202): “é difícil detectar se o falante está se referindo à 1ª pessoa do singular
ou do plural”.
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19.2.2  O paralelismo discursivo

O paralelismo formal tem sido uma variável bastante usada nas análises
variacionistas tanto do português quanto de outras línguas (POPLACK, 1980;
LEFEBVRE, 1981; SCHERRE, 1988, entre tantos outros). O conceito busca dar
conta, segundo Scherre e Naro (1993, p.2), de “uma tendência de formas gramaticais
semelhantes ocorrerem juntas (cf. SCHIFFRIN, 1981)”. Desse modo, postula-se
uma tendência do falante a repetir sua escolha ao longo de sua fala, tanto no
interior da oração, no chamado paralelismo formal, quanto numa sequência de
orações, no chamado paralelismo discursivo (SCHERRE; NARO, 1993). No plano
do paralelismo discursivo, a variável foi estruturada segundo os fatores exempli-
ficados abaixo, com a expectativa de que o uso de a gente fosse favorecido pela
presença dessa forma na oração anterior, o mesmo se aplicando ao uso de nós:
(1) primeira referência: quando não havia uma menção anterior ao referente

da forma pronominal empregada

(2) referência anterior feita por a gente ou forma verbal não marcada

Ex.: A gente num joga valeno nada não, a gente joga assim só po esporte
mesmo. (SP-04)

Todo dia a gente ia. Mas num... num precisô nós ficá lá com ela, não,
dano assistênça pra ela, não! (RC-13)

(3) referência anterior feita por nós ou forma verbal marcada

Ex.: Nós foi sábo, né, quato hora da tarde nós saiu daqui. (CZ-01)

Às vez, aquilo que nós achava que ia sê mais importante, assim,
pa gente ir pa conhecê assim uns cantô, né? (CZ-01)

Os resultados da variável são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo o paralelismo discursivo

FORMA DO PRONOME A GENTE NÓS
NA ORAÇÃO ANTERIOR Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Primeira referência 748/1028 73% .47 280/1028 27% .53

a gente ou sujeito não realizado
com forma verbal não marcada 550/616 89% .70 66/616 11% .30

nós ou sujeito não realizado
com forma verbal marcada 30/176 17% .10 146/176 83% .90

Total 1328/1820 73% — 492/1820 23% —

Nível de significância: .009.

O paralelismo discursivo mais uma vez revelou-se um poderoso fator
condicionador das escolhas do falante. A presença de a gente ou de uma forma
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verbal não marcada na oração anterior faz com que a frequência de uso dessa
variante se eleve de 73% para 89% (com peso relativo de .70). No que concerne à
forma nós, o condicionamento é ainda mais forte, fazendo com que o uso de nós
supere o de a gente, quando na oração anterior o falante empregue esse pronome
ou a forma verbal marcada com o morfema da 1ª pessoa do plural -mos. Nesse caso,
o uso de nós passa de 23% para 83% (com peso relativo de .90). Essa correlação
mais forte pode ser explicada pelo fato de nós ser a forma mais marcada, atuando
mais fortemente no plano do paralelismo discursivo.

19.2.3  O tipo de texto

A variável tipo de texto foi estruturada contemplando o fato de o falante
estar narrando um fato, descrevendo um objeto ou uma atividade, ou argumentando
na defesa de um ponto de vista, com o intuito de detectar alguma correlação entre
o tipo de texto e a escolha do pronome da 1ª pessoa do plural. A variável foi, então,
constituída pelos seguintes fatores:
(1) Texto argumentativo

Ex.: tudo que Deus dá, a gente tem que recebê aquela... aquela graça que
Deus dá. (CZ-12)

(2) Texto descritivo

Ex.: A gente leva pa casa de farinha, raspa a mandioca e... é uma mã de obra,
mas a gente faz assim mesmo, tem um forno, a gente usa lá, de lenha...
Aí, só é jogá o fogo, e jogô a massa, liga o motô e dêxa rolá inté ti... a...
a... a farinha tivé pronta. (SP-01)

(3) Texto narrativo

Ex.: Cheguei, troquei, tirei aquela roupa, que era muita roupa, dei ela de mamá,
aí depois nós saiu. Nós fomo pa casa da vizinha, aí cheguei na hora... Aí
ela... ela... deu na hora de nós ‘panhá ônibus, aí nós veio embora. (HV-07)

Os resultados figuram na Tabela 4.

Tabela 4 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo o tipo de texto

TIPO DE TEXTO A GENTE NÓS
Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Argumentativo 99/116 85% .64 17/116 15% .36

Descritivo 820/999 82% .54 179/999 18% .46

Narrativo 403/694 58% .42 291/694 42% .58

Total 1328/1820 73% — 492/1820 23% —

Nível de significância: .009.
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A predominância de a gente nos textos argumentativos e descritivos está
correlacionada ao traço semântico [–específico] dessa variante, pois, nesses tipos
de texto, o falante refere-se, normalmente, a indivíduos em geral, seja na formulação
de situações hipotéticas que fundamentem a sua argumentação, seja na descrição
genérica de processos. Já na narrativa, que tem por objeto fatos particulares com
agentes específicos, o uso de nós aumenta.

19.3  O encaixamento social da implementação
de a gente nas comunidades de fala analisadas

No plano do encaixamento social, foram propostas as seguintes variáveis:
(i) faixa etária; (ii) sexo; (iii) escolarização; (iv) estada fora da comunidade; e (v)
comunidade (conforme apresentado acima). Dessas, o programa das regras variáveis,
VARBRUL, selecionou as variáveis faixa etária, comunidade e escolarização como
estatisticamente relevantes. Os resultados e a análise de cada uma dessas variáveis
são apresentados a seguir.

19.3.1  A faixa etária

A variável faixa etária é crucial na análise sociolinguística dos processos de
variação e mudança no que se convencionou chamar de tempo aparente, pois as
diferenças entre os falantes de diferentes gerações são tomadas como o reflexo das
diferenças na gramática da comunidade ao longo do tempo (LABOV, 1981;
LUCCHESI, 2001b, entre outros). Tendo distribuído os informantes da amostra
em três faixas etárias, que correspondem a três gerações distintas, foram
encontrados os resultados que estão na Tabela 5.

Tabela 5 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo a faixa etária do falante

FAIXA ETÁRIA A GENTE NÓS
Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Faixa 1: 20 a 40 anos 712/818 87% .74 106/818 13% .26

Faixa 2: 41 a 60 anos 393/590 67% .35 197/590 33% .65

Faixa 3: + de 60 anos 223/412 54% .24 189/412 46% .76

Total 1328/1820 73% — 492/1820 23% —

Nível de significância: .009.

Os resultados quantitativos revelam que o uso de a gente é maior entre os
falantes mais jovens, decaindo na medida em que se passa para as faixas dos falantes
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de idade mais avançada. O cenário de uma curva ascendente, como mostrado na
Figura 1, aponta para um processo de mudança em curso, de substituição da
variante canônica nós pela variante inovadora a gente nas comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas.

Figura 1 - Uso de a gente como pronome de primeira pessoa do plural no português
afro-brasileiro segundo a faixa etária do falante (em peso relativo)

O cenário aqui apresentado para as comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas se ajusta ao que se tem observado em diversas variedades do PB, indicando
fortemente uma mudança em curso em favor da implementação da forma inovadora
a gente na fala dos brasileiros em geral. Analisando a fala popular do interior do
Estado do Rio de Janeiro, Machado (1997, p.20) afirma que “a estratificação etária
obtida demonstra haver, nos dialetos norte-fluminenses, uma propensão geral à
substituição do pronome nós por a gente”. Em uma amostra de falantes com nível
de escolaridade fundamental e médio da cidade do Rio de Janeiro recolhida no
início da década de 1980, Omena (1996, p.312-313) observou que a frequência de
uso de a gente cresce de 51%, na fala de indivíduos com mais de 50 anos, para 67%,
na fala de indivíduos entre 26 e 49 anos, atingindo uma frequência de 87% na fala
de indivíduos de 15 a 25 anos — frequência bem próxima da encontrada na fala de
crianças de sete a quatorze anos, 90%.4 Segundo a autora, “esses resultados indicam
que os falantes nascidos a partir de aproximadamente 1960 usam bem mais a
forma a gente”. Em um estudo de falantes com esses mesmos graus de escolaridade
da cidade de Florianópolis, Seara (2000) observou também um padrão crescente de
uso da forma a gente, porém sem a mesma intensidade: 72% para os falantes com
mais de 50 anos; 70% para os falantes de 25 a 50 anos; e 76% para os falantes de
15 a 24 anos.5

4 Os pesos relativos confirmam a implementação da forma inovadora à proporção que se passa para
as novas gerações: .22 para os falantes com mais de 50 anos; .36 para os falantes de 26 a 49 anos;
.67 para os falantes de 15 a 25 anos; e .74 para os falantes de sete a quatorze anos.

5 Os pesos relativos indicam mais claramente um padrão ascendente: .40 para os falantes com mais
de 50 anos; .51 para os falantes de 25 a 50 anos; e .69 para os falantes de 15 a 24 anos.
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Entretanto, em sua análise em tempo real de curta duração, com base em
duas amostras do Projeto NURC, com falantes do Rio de Janeiro com curso superior
completo, entrevistados na década de 1970 e de 1990, Lopes (1999, p.189), apesar
de reconhecer que “a substituição de nós por a gente esteja sendo implementada de
forma acelerada nos últimos vinte anos no português do Brasil”, chega à conclusão
de que o processo “se caracteriza dentro dos modelos interpretativos de Labov
(1994) como um padrão de gradação etária, pois se configura, no estudo de tendências,
um comportamento estável da comunidade, e no estudo painel um comportamento
instável dos mesmos indivíduos”. Em um outro estudo em tempo real de curta
duração, Omena (2003, p.79-80) compara os resultados obtidos em sua amostra
do início da década de 1980 com uma amostra com as mesmas características
recolhida entre 1999 e 2000, e também não chega a um resultado conclusivo.
Segundo a autora, “quando se compara o desempenho dos falantes, em grupo, nos
diferentes momentos, podemos concluir que a variação nós / a gente apresenta a
mesma proporção de ocorrência através do tempo, a forma inovadora continua a
predominar e a direção da mudança é a mesma”. Entretanto, afirma que “os
resultados demonstram uma situação de estabilidade, no presente momento”. A
falta de clareza nos diagnósticos dessas abordagens em tempo real de curta duração
pode decorrer das limitações metodológicas que esse tipo de estudo ainda enfrenta,6

pois também não se apresentou nenhuma evidência clara de uma situação de variação
estável.

Um índice de variação estável seria uma resistência dos falantes à variante
inovadora no plano da avaliação subjetiva das variantes. Porém, os resultados da
variável escolaridade parecem indicar que a resistência ao uso de a gente na fala é
cada vez menor no Brasil.

19.3.2  A escolaridade

No estudo de Omena (1996, p.315-319), a relação entre o uso do pronome
da 1ª pessoa do plural com a escolaridade apresenta uma dupla face. De um lado,
observa-se uma significativa diferença entre as crianças do curso primário e do
ginasial, já que as últimas usam muito mais a variante padrão do que as primeiras,
revelando que a escola reforça o uso da forma conservadora, na primeira fase da

6 Cf. Omena (2003, p.79-80): “o período de tempo decorrido entre as duas investigações, mais ou
menos 20 anos, é irrisório, o que dificulta a compreensão do processo”. Além disso, “a má
distribuição das amostras, resultante dos problemas enfrentados no recontato, pode ter enviesado
os resultados”.
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escolarização. Por outro lado, entre os falantes adultos, os indivíduos com mais
alto grau de escolarização são aqueles que menos usam a forma nós. Seara (2000,
p.190-191) encontra o mesmo quadro em Florianópolis, onde “à medida em que se
aumenta o grau de escolaridade, se tende a um maior uso da variante a gente”
quando “se esperava que, com o aumento da escolaridade, se tivesse justamente o
contrário”.

Nas comunidades rurais afro-brasileiras aqui analisadas, são igualmente os
falantes com alguma escolaridade aqueles que mais fazem uso da variante inovadora
a gente, como se pode ver na Tabela 6.

Tabela 6 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
segundo o nível de escolaridade do falante

NIVEL DE ESCOLARIDADE A GENTE NÓS
Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Semianalfabeto 727/907 80% .56 180/907 20% .44

Analfabeto 601/913 66% .44 312/913 34% .56

Total 1322/1809 73% — 487/1809 23% —

Nível de significância: .009.

Os falantes que têm qualquer contato com o universo da escola (muitos só
sabem assinar o nome) usam menos a variante conservadora nós do que os
completamente analfabetos. É claro que o papel da escolaridade nesse universo é
bastante distinto do que se observa nos grandes centros urbanos. Nas comunidades
rurais, a experiência com a escolaridade reflete uma maior relação com o mundo
exterior, além do universo do trabalho braçal do campo. Portanto, é natural que os
falantes com alguma escolarização liderem um processo de mudança em sintonia
com o que está ocorrendo nos grandes centros urbanos.

Por outro lado, o processo de variação e mudança na forma do pronome da
1ª pessoa do plural parece apresentar uma distribuição espacial diferenciada no
território brasileiro, conforme já havia sido observado por Lopes (1998, p.418).
Essa variação diatópica pode refletir o processo de difusão espacial da mudança,
como se pode ver na análise da variável comunidade.

19.3.3  As comunidades

Considerando as quatro comunidades rurais afro-brasileiras aqui analisadas,
que se situam em diferentes regiões do Estado da Bahia, os resultados dessa variável
indicam que a implementação da variante a gente nas comunidades rurais afro-
brasileiras tem uma distribuição diatópica significativa, como se poderá ver a partir
dos números da Tabela 7.
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Tabela 7 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
por comunidade isolada

NIVEL DE ESCOLARIDADE A GENTE NÓS
Nº de oc./Total Freq. P.R. Nº de oc./Total Freq. P.R.

Sapé 334/337 99% .96 03/337 01% .04

Helvécia 357/499 72% .43 142/499 28% .57

Barra e Bananal 280/357 78% .36 77/357 22% .64

Cinzento 357/627 57% .23 270/627 43% .77

Total 1328/1820 73% — 492/1820 23% —

Nível de significância: .009.

Como também se pode ver na Figura 2, o processo de substituição de nós
pela forma a gente está praticamente concluído na comunidade de Sapé, estando
bem avançado nas comunidades de Helvécia e Barra e Bananal; em Cinzento, a
variante nós ainda guarda alguma vitalidade.

Figura 2 - Forma do pronome de primeira pessoa do plural no português afro-brasileiro
por comunidade isolada (em percentuais)

Esses resultados reforçam a hipótese de que a implementação da forma a
gente teria origem na região do Recôncavo Baiano, expandindo-se paralelamente
pelo litoral, e pela rota da pecuária e da mineração para o interior do estado. Em
seu estudo, Lopes (1999) analisou o processo de implementação de a gente em três
variedades do português: a variedade europeia, o português brasileiro e o português
de Moçambique, na África, e observou que o processo está mais adiantado nas
duas últimas, o que aponta para a hipótese de que tal mudança seria favorecida
pelas situações de contato entre línguas. Considerando-se que, até o século XIX,
o Recôncavo concentrava a maior parte da população escrava da Bahia, é plausível
que esse processo tenha ganho um grande impulso nessa região.

19.4  Conclusão

A análise quantitativa da variação na representação da 1ª pessoa do plural
em quatro comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da
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Bahia focalizando o seu encaixamento linguístico não obteve resultados diferentes
dos já alcançados na análise de outras variedades do PB. Apesar de predominar em
todos os níveis de referencialidade, a variante inovadora a gente é ainda mais frequente
nos contextos de referência genérica, o que está associado ao significado original
dessa forma, que remete à ideia de ‘coletividade’. Como consequência dessa
correlação, a gente é a forma preferida em textos argumentativos e descritivos,
quando o falante se refere genericamente a processos e sujeitos não especificados,
enquanto o uso de nós aumenta em textos narrativos, que se referem a eventos e
agentes específicos. O paralelismo discursivo também se revelou um fator
condicionador da escolha do falante, pois, se ele seleciona a forma a gente, e
sobretudo a forma nós, numa determinada oração, muito provavelmente fará a
mesma escolha na oração seguinte.

No plano do encaixamento social, o quadro que emergiu foi o de uma
mudança em curso em favor de a gente, com uma curva ascendente no gráfico da
variável faixa etária, demonstrando que os mais jovens são os que mais usam a
forma inovadora e os mais velhos aqueles que mais conservam o uso do pronome
canônico nós. Essa mudança é liderada pelos indivíduos com algum contato com o
universo da escolarização, revelando que não há uma avaliação negativa do uso de
a gente nas comunidades analisadas.

Por outro lado, uma maior frequência de uso de a gente vis-à-vis às variedades
urbanas do PB não indica uma mudança de cima para baixo, através de um processo
de difusão linguística a partir dos grandes centros urbanos, como se observa em
relação a outras variáveis linguísticas. Ao contrário, a implementação da forma a
gente parece constituir uma mudança linguística de baixo para cima, sendo liderada
pelas variedades populares do PB. O cotejo de frequência entre as comunidades
analisadas aponta para um processo de difusão da mudança a partir do Recôncavo
Baiano, zona que se situa em torno da capital e da Baía de Todos os Santos e
concentra uma grande população de origem africana, em função dos engenhos de
cana-de-açúcar e das plantações de fumo que ali vicejaram, entre os séculos XVII
e XIX. A partir daí, a mudança se espalhou pelo litoral em direção ao Sul, e pelo
interior seguindo a rota da pecuária e da mineração.

A origem da mudança na região do Recôncavo Baiano reforça a ideia de que
o contato entre línguas teria impulsionado a substituição de nós por a gente, o que
se coaduna com o fato de esse processo estar mais avançado no Brasil e em
Moçambique do que em Portugal. Esse tipo de substituição não corresponde a
uma mudança típica de situações de contato maciço e radical entre línguas, tanto
que não ocorre em qualquer crioulo português da África. Portanto, se o contato
entre línguas pode ter impulsionado a substituição do pronome nós pela forma
a gente, certamente não foi o seu fator desencadeador.
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