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 21  O sistema de expressão de posse

Dante Lucchesi

Silvana Silva de Farias Araújo

A expressão da posse no português do Brasil por meio dos pronomes
possessivos tem sido tema de muitas investigações, a exemplo dos trabalhos de
Silva (1982, 1984, 1996), Perini (1985), Kato (1985), Neves (1993, 2000), Cerqueira
(1993, 1996) e Muller (1997). Esse interesse é provocado por uma série de mudanças
que se insinuam mesmo nos padrões de comportamento linguístico dos segmentos
sociais brasileiros de maior nível de escolarização. Entre essas, pode-se destacar a
ascensão do pronome você como pronome de referência ao interlocutor na maior
parte do território brasileiro, o que implicou no uso extensivo do possessivo seu (e
suas formas flexionadas: sua, seus, suas) com referência à segunda pessoa do discurso.
Disso resulta o crescente uso do Sintagma Preposicionado (SP) dele (e suas formas
flexionadas: dela, deles, delas) para expressar sem ambiguidade a posse com referência
à terceira pessoa do discurso. Do mesmo modo, a gramaticalização da expressão
nominal a gente como forma variante do pronome de 1ª pessoa do plural (LOPES,
1999) atinge também a sua expressão de posse, com variação entre o pronome
canônico nosso (e suas formas flexionadas: nossa, nossos e nossas) e a expressão da
gente, expressão analítica e inflexionável quanto ao gênero e ao número.

Este capítulo focaliza a expressão de posse na gramática do português afro-
brasileiro. Para além dos processos de variação referidos acima, observa-se também
na fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas outros processos de variação
que podem ser relacionados mais diretamente com as situações de contato entre
línguas. Tais processos, que estão presentes nas variedades rurais e populares do
português brasileiro (PB), são mais notáveis nessas comunidades em função das
especificidades de sua formação histórica.1 De acordo com a fundamentação teórica
apresentada no capítulo 3, as variedades linguísticas formadas no processo de
transmissão linguística irregular se caracterizam por uma perda de morfologia flexional
em relação à língua-alvo e pela substituição de formas sintéticas por expressões
analíticas. A flexão de caso, que compreende o caso morfológico dos pronomes

1 Ver o capítulo 2 deste livro.
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possessivos, é um dos itens que via de regra não se conservam nas línguas pidgins
e crioulas, em que uma única forma pronominal costuma desempenhar tanto a
função de sujeito, quanto a de objeto e a de genitivo (cf. capítulo anterior). Desse
modo, expressões como é de eu (em vez de é meu) e terra de nós (em vez de nossa
terra), que ainda podem ser encontradas nas variedades rurais mais recônditas do
português brasileiro, podem ser vistas como vestígios de processos de alterações
mais amplos que teriam caracterizado as antigas variedades linguísticas que se
formaram na socialização e nativização de um modelo defectivo de língua portuguesa
adquirida precariamente como segunda língua por uma ampla massa de escravos
africanos e indígenas aculturados, no interior do país, no período da Colônia e do
Império.

Com base nessa visão, foi feita uma descrição do sistema de posse no
português afro-brasileiro, procurando identificar as formas divergentes em relação
ao uso culto que refletiriam processos pretéritos de mudanças induzidas pelo
contato entre línguas. Além disso, fez-se uma análise mais vertical, focalizando
a variação na expressão da posse com referência à 1ª pessoa do plural, com base
nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Quantitativa
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968 [2006]; LABOV, 1972a, 1982, 1994). Na
expressão de posse referente ao eu-ampliado (BENVENISTE, 1982), foram registradas
no corpus analisado três formas variantes: a forma padrão nosso (e suas formas
flexionadas: nossa, nossos e nossas) e duas formas analíticas: da gente e de nós. A
primeira dessas formas analíticas é documentada em variedades urbanas do
português do Brasil, mas com baixa frequência de uso, conforme atestam os estudos
de Silva (1982, 1984, 1996), Neves (1993, 2000) e Cerqueira (1993, 1996), dentre
outros, enquanto a segunda é considerada neste estudo como um vestígio do
contato entre línguas. Assim, este capítulo está estruturado da seguinte maneira:
(i) uma informação sobre os pronomes possessivos nas línguas crioulas; (ii) uma
revisão da literatura sobre o sistema de posse na língua portuguesa; (iii) uma
descrição do sistema de posse encontrado nas comunidades analisadas; (iv) uma
análise sociolinguística da variação na expressão de posse com referência à 1ª
pessoa do plural; e as suas conclusões.

21.1  Os pronomes possessivos nas línguas crioulas

A perda da flexão de caso dos pronomes é uma das características gerais das
línguas pidgins e crioulas (cf. capítulo anterior). Tal mudança ocorre no bojo do
amplo processo de redução da morfologia aparente, inerente aos processos de
transmissão linguística irregular (cf. capítulo 3 deste livro). Com isso, é normal
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nas línguas crioulas que a mesma forma do pronome pessoal desempenhe tanto a
função de sujeito quanto a de objeto, bem como a função de expressar a posse
(caso genitivo); eliminando-se habitualmente a flexão de caso presente na língua
lexificadora. Os crioulos de base lexical portuguesa da África, em maior ou menor
grau, se conformam a essa tendência, em função da intensidade do processo de
reestruturação gramatical de cada língua crioula, em seu processo histórico de
formação.

O crioulo cabo-verdiano é a língua nacional do Arquipélago de Cabo Verde
e apresenta dois grandes dialetos (o barlavento e o sotavento). É a língua crioula
de base lexical portuguesa da África que mais se aproxima da língua-alvo, em
função de uma maior presença do colonizador português em seu processo histórico
de formação, sobretudo se comparada com as línguas crioulas de base lexical
portuguesa das Ilhas de São Tomé e Príncipe. Em função dessas características
sócio-históricas, conservam-se, na pauta dos pronomes possessivos do cabo-
verdiano, algumas formas flexionadas da língua portuguesa, como se pode ver no
Quadro 1.

PESSOA FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito objeto possessivo

1ª pessoa sing. mi ~ n me ~ mi ~  ’m ña

2ª pessoa sing. bô ~ bó ~ bu bô ~ bu ~ b’ bô

3ª pessoa sing. êl ~ ê l ~ êl sê ~ si

1ª pessoa pl. no ~ nu ~ nos nos ~ nus nos

2ª pessoa pl. bosês ~ osês ~ sês bô bosês ~ osês ~ sês

3ª pessoa pl. ês ês ~ ’z sés

Quadro 1 -  Os pronomes pessoais do crioulo português de Cabo Verde

Fonte: Adaptação a partir Almada (1961, p.94-101) e Lopes da Silva (1984, p.132-133 e 163).

As formas próprias do possessivo, que guardam, portanto, uma flexão de
caso genitivo, são as formas da 1ª pessoa do singular (ña < ptg. minha) e as da 3ª
pessoa do singular e plural (sê/sês < ptg. seu/seus). As formas da 2ª pessoa e da 1ª
pessoa do plural via de regra não se flexionam para expressar a posse. Indepen-
dentemente dessa possibilidade de flexão, todas essas formas são empregadas
adjetivamente e precedem o nome determinado, como em: ña kaza ‘minha casa’ e
bô kaza ‘tua casa’. Lopes da Silva (1984, p.163) menciona uma possível flexão de
número, referindo-se às formas ñas ‘meus, minhas’, bôs ‘teu, tuas’ e sês ‘seus,
suas’. Tal flexão poderia ser interpretada como um reflexo da descrioulização. Por
outro lado, esse autor afirma também não haver resquícios de flexão de gênero,
funcionando todas as formas tanto para o masculino, quanto para o feminino.
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Para o emprego como substantivo ou predicativamente, Lopes da Silva (1984)
e Almada (1961) referem-se às formas flexionadas meu, miña, bósa, nósa, seu e seus,
que podem vir regidas pela preposição ou não, como em:
(1) ês kaza ê (de) bósa

‘esta casa é tua’

(2) ês kaza ê (de) miña~meu

‘esta casa é minha’

Essas estruturas com um SP para indicar a posse são sempre usadas quando
se emprega um demonstrativo no SN, como em ês kaza de miña~meu ‘esta minha
casa’. Já com o emprego do numeral, mantém-se uma estrutura análoga à da língua-
alvo como em ñas sinku kaza ‘minhas cinco casas’ (ALMADA, 1961, p.163).

No crioulo português da Guiné-Bissau, conhecido localmente apenas pela
designação Crioulo, encontramos uma situação híbrida, que pode ser atribuída ao
grau intermediário de reestruturação do Crioulo em face aos seus congêneres
africanos. O Quadro 2 reúne os pronomes em questão.

PESSOA FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito objeto possessivo

1ª pessoa singular n n nya

2ª pessoa singular bu u su

3ª pessoa singular i l si

1ª pessoa plural no no no

2ª pessoa plural bo bo bo

3ª pessoa plural e elis se2

Quadro 2 - Os pronomes pessoais do crioulo português da Guiné-Bissau

Fonte: Adaptação a partir de Kihm (1994, p.141-142 e 150-160).

Como se pode ver, enquanto na 2ª e 3ª pessoas do singular, bem como na 3ª
pessoa do plural, existe uma forma diferenciada para o possessivo, o sincretismo é
evidente na 1ª e 2ª pessoas do plural. No caso da 1ª pessoa do singular, a
diferenciação pode decorrer da aplicação de uma regra morfofonética, não se
configurando, assim, uma flexão de caso propriamente dita. No que concerne à
ordem, no Crioulo, assim, como no português, o possessivo adjetivo normalmente
precede o nome como no exemplo abaixo:

2 Kihm (1994, p. 142) chama a atenção para o fato de, em Crioulo, se ter desenvolvido uma
diferenciação entre a forma do possessivo da 3ª pessoa do singular e do plural, respectivamente si
e se, distinção essa inexistente no português. Mas, segundo o autor, o processo diacrônico dessa
bifurcação a partir da forma lexicogênica seu do português permanece desconhecido.
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(3) I furtadu si galinya

‘roubaram sua galinha (dele/dela)’

Já o crioulo português de São Tomé, o santomense, ou simplesmente forro,
exibe estruturas bastante divergentes em relação ao português, por se tratar de
uma das línguas de maior grau de reestruturação gramatical no cenário das línguas
crioulas de base lexical portuguesa da África. Nesse sentido, o grau de redução
morfológica é bem amplo, tendo-se praticamente eliminado a flexão de caso dos
pronomes pessoais, como se pode observar no Quadro 3.

PESSOA FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito objeto possessivo

1ª pessoa sngular n ~ iN 3 muN  ~ mu ~ m muN  ~ mu ~ m

2ª pessoa sngular bo bo bo

3ª pessoa sngular e ~ elê e ~ elê (d)e

1ª pessoa plural nõ nõ nõ

2ª pessoa plural nãse nãse nãse ~ nãsê

3ª pessoa plural inéN ~ néN ~ inê inéN ~ néN ~ inê inéN ~ néN ~ inê ~ ne

Quadro 3 - Os pronomes pessoais do crioulo português de São Tomé

Fonte: Ferraz, 1979, p.62.

Afora a intensa variação morfofonética das formas, praticamente não se
observa flexão de caso nos pronomes pessoais em santomense, o que é igualmente
válido para o genitivo. Ferraz (1979, p.61-62) afirma que não há um equivalente
para os pronomes possessivos do português (como meu, seu, nosso), já que “em
santomense os pronomes objetos são usados para indicar o caso genitivo, como
em: e be muN  ‘ele viu me’, lumõ muN  ‘meu irmão’”. Outro aspecto notavelmente
divergente em relação à língua lexificadora é a ordem. Enquanto no português o
possessivo geralmente precede o nome, em santomense o possessivo geralmente
segue o nome determinado, como em (4) abaixo; podendo, entretanto, preceder o
nome, como em (5).
(4) e sa livlu muN

‘é o meu livro’

(5) ke mu ka fika zuntu d’awa

‘a minha casa fica junto do rio’

3 O N é um morfema nasal foneticamente dependente que assimila o traço ponto de articulação da
consoante do verbo que se segue ao pronome sujeito, como em: n’tlaba ‘eu trabalhei’; m’bi ‘eu
vim’. Essa redução fonológica decorrente da cliticização pode ocorrer também em função da vogal
nasal iN,  em todos os contextos (FERRAZ, 1979, p. 62-63).
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Outro aspecto interessante a ser registrado é o dos SPs regidos pela preposição
di (< ptg. de), que podem assumir um valor genitivo. Nessa estrutura, verifica-se
uma regra de apagamento da preposição regida por fatores de fonética sintática,
tanto com nomes quanto com pronomes (FERRAZ, 1979, p.69-70). Com nomes
iniciados por consoante, a preposição é opcionalmente apagada, como em:
(6) m’basu (di) pota

‘em baixo da porta’

(7) zozé sa ta sondu ni tlachi (di) zõ

‘José está sentado atrás de João’

No caso dos pronomes pessoais iniciados com consoante, a preposição di
é obrigatoriamente apagada, sendo agramatical uma estrutura como *livlu di muN,
só sendo aceita a expressão livlu muN ‘meu livro’. Já com nomes e pronomes
iniciados com vogal, a realização da preposição di é obrigatória, verificando-se a
elisão, como em:
(8) e sa i basu daluvu

‘ele está de baixo da árvore’

(9) mina kondê di lumõ de

‘a menina se escondeu do irmão dela’

No caso do apagamento do núcleo nominal, o nome é substituído por um
pronome ji que se funde com a preposição di, quando ela se realiza, como se pode
ver no cotejo dos exemplos (10) e (11), com (12) e (13), respectivamente:
(10) e sa livlu muN

‘é o meu livro’

(11) e sa livlu dinéN

‘é o livro deles/as’

(12) e sa ji muN

‘é o meu’

(13) e sa jinéN

‘é o deles/as’

Essa breve descrição do sistema de indicação de posse das línguas crioulas
de base lexical portuguesa da África pode fornecer subsídios interessantes sobre
como o processo de transmissão linguística irregular desencadeado em situações
de contato linguístico maciço pode afetar esse aspecto da gramática. O resultado
mais radical seria a preservação de uma única forma invariável do pronome pessoal
para todas as funções sintáticas, inclusive a sua adjunção ao nome para indicar a
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posse, ou seja, o caso genitivo. Paralelamente, registra-se o uso de formas analíticas
com a preposição de, sobretudo nos casos de apagamento do núcleo nominal, ou
quando o pronome é empregado como predicativo do sujeito.

Nas variedades populares do português brasileiro, mesmo nas comunidades
rurais afro-brasileiras isoladas, não se observa o resultado mais radical de utilização
de uma única forma invariável também com a função de genitivo. Entretanto,
verifica-se o emprego de formas analíticas, tais como de eu e de nós, em vez de meu/
minha/meus/minhas e nosso/nossa/nossos/nossas, respectivamente. Essas formas são
bastante divergentes do uso culto brasileiro, realçando uma relação histórica entre
elas e os processos de mudança induzidos pelo contato entre línguas, como se
buscará demonstrar nas seções seguintes.

21.2  A expressão da posse em português

Em português, a posse pode ser indicada por expressões referenciais,
circunscritas à terceira pessoa do discurso, como em a casa da Maria, que são
introduzidas pela preposição de. Tais construções surgem na passagem do latim ao
português em função da perda da flexão de caso dos nomes, extinguindo-se, por
conseguinte, as expressões sintéticas de posse do tipo domus Mariae. Já no caso
dos pronomes pessoais, a flexão de caso se conservou no português, de modo que
se manteve a forma minha casa (< lat. domum meam), não permitindo que a forma
analítica *casa de eu se consagrasse na variedade românica que se desenvolveu no
Noroeste da península ibérica. Para além da flexão de caso, os pronomes possessivos
também se flexionam quanto ao gênero e ao número para concordar com o elemento
possuído, como exemplificado em: minha casa, meu chefe, minhas pernas, meus
pensamentos.

Assim, para a indicação da posse, o português conta com os pronomes
possessivos e SPs introduzidos pela preposição de que podem ser definidos como
grupos genitivos,4 como em casa da minha irmã, em oposição aos grupos
qualificativos, que podem ser exemplificados por casa de muitos cômodos. Essas
últimas construções simplesmente “qualificam”, “especificam” ou “modificam” o
núcleo nominal (MÜLLER, 1997, p.112), isto é, são adjuntos, mas que não admitem
a paráfrase com cujo e nem a substituição pelo pronome possessivo.

4 Grupos genitivos são aqui entendidos como aqueles que permitem os seguintes testes de
identificação: (i) a relativização por cujo; (ii) a possibilidade de substituição por um pronome
possessivo.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:37495



496

21.2.1  O sistema de indicação de posse
no português brasileiro culto

A tradição gramatical apresenta o sistema de posse como um sistema bem
simples e em equilíbrio, no qual os pronomes possessivos indicam, de forma
inequívoca, o que cabe ou pertence a cada uma das pessoas gramaticais. Desse
modo, em gramáticas pedagógicas (e.g. CUNHA; CINTRA, 1985), geralmente
aparecem quadros de cuja leitura se pode presumir que existe uma correlação
direta entre cada um dos pronomes pessoais e os possessivos, apesar de haver um
sincretismo no que concerne ao singular e ao plural da 3ª pessoa, como ilustrado
no Quadro 4.

PRONOME PESSOAL SUJEITO PRONOME POSSESSIVO

eu meu/minha/meus/minhas

tu teu/tua/teus/tuas

ele/ela seu/sua/seus/suas

nós nosso/nossa/nossos/nossas

vós vosso/vossa/vossos/vossas

eles/elas seu/sua/seus/suas

Quadro 4 -  O sistema de expressão de posse na norma padrão do português

Além disso, o fato de o pronome vós ter caído em desuso desde o século XVIII
estendeu esse sincretismo para a 2ª pessoa do plural. Essa ambiguidade entre a 2ª
e 3ª pessoas do discurso, no que concerne à indicação de posse, tornou-se crítica
com a substituição generalizada do pronome de 2ª pessoa do singular tu pela
forma pronominal você, proveniente da expressão nominal vossa mercê (CINTRA,
1972; FARACO, 1982). Essa substituição, predominante em grande parte do
território brasileiro, no que concerne à norma culta, teria levado à situação expressa
no Quadro 5.

PRONOME PESSOAL SUJEITO PRONOME POSSESSIVO

eu meu/minha/meus/minhas

você seu/sua/seus/suas

ele/ela seu/sua/seus/suas

nós nosso/nossa/nossos/nossas

vocês seu/sua/seus/suas

eles/elas seu/sua/seus/suas

Quadro 5 - O sistema de expressão de posse do português com a queda
dos pronomes pessoais tu e vós
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Tais mudanças teriam conduzido a um sistema instável, na medida em que
as formas dos pronomes possessivos não permitiriam a distinção entre a segunda
e a terceira pessoas do discurso, ficando só a primeira pessoa com formas exclusivas
de indicação de posse. Isso teria levado a uma crescente utilização da expressão
genitiva dele (e formas flexionadas dela/deles/delas) para indicar a posse em relação à
3ª pessoa (SILVA, 1982, 1884, 1996; PERINI, 1985; CERQUEIRA, 1993, 1996). Tal
substituição ocorreria para eliminar a ambiguidade, exemplificada pela frase
apresentada em (14a.) abaixo, que seria, para um brasileiro, ambígua, já que não
fica claro se o falante está se referindo à esposa de Paulo ou à do seu interlocutor.
Portanto, a substituição de seu por dele, como em (14b.), tornaria clara a referência
da posse para a 3ª pessoa.
(14) a. Eu falei com o Paulo e com a sua esposa.

b. Eu falei com o Paulo e com a esposa dele.

Essa motivação funcional tem sido destacada por vários autores, como Perini
(1985, p.4), que defende o caráter funcional da introdução das formas analíticas
com a preposição de no PB, sendo, em princípio, agramaticais as expressões
analíticas de indicação de posse que não cumprissem essa função. Muller (1997,
p.108-109) também destaca o fato de que a indicação de posse com o grupo de +
pronome só é permitida com o pronome ele e com as “formas de tratamento” você(s)
e a gente, já que essas últimas não exibem mesmo flexão de caso. Mas, nesses dois
últimos casos, a falta de motivação funcional explicaria a sua baixa frequência na
norma culta brasileira, de modo que, mesmo se referindo ao sujeito com as formas
você e a gente, o falante culto brasileiro ainda usa preferencialmente os pronomes
possessivos seu e nosso, respectivamente.

Isso se comprova na norma culta com quantificação da variação na referência
da posse para a 2ª pessoa do singular que Neves (1993, p.164) apresenta,
identificando três variantes (de você, seu e teu) relacionadas com o pronome sujeito
você. Os seus resultados apontam para um largo predomínio da forma canônica
seu, com 86,1% do total de ocorrências, contra 5,6% para a forma teu e 8,3% para
a forma de você. No que concerne à 1ª pessoa do plural, ainda no universo da
norma culta, as descrições conhecidas parecem indicar que o uso de nosso e flexões
não tem sido inibido pela implementação da forma a gente nas outras funções
sintáticas. Monteiro (1994, p.211) exclui a forma analítica de referência à posse de
primeira pessoa gramatical, uma vez que, embora admita a existência da forma da
gente na norma urbana culta, afirma que “da gente ainda não parece ameaçar a
existência do pronome nosso”. Opinião semelhante é sustentada por Omena (1996,
p.191), que, analisando a inserção da forma a gente com várias funções sintáticas
na fala de indivíduos com nível médio de escolaridade da cidade do Rio de Janeiro,
conclui que, na função de adjunto adnominal, “ainda predomina o uso de nosso”.
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Neves (1993, p.165), realizando uma análise variacionista acerca do sistema de
posse no PB, com dados do Projeto NURC, registra que a forma nosso e flexões
ocorreu quarenta e duas vezes, ao passo que a forma da gente é representada apenas
cinco vezes, demonstrando a correlação entre a forma inovadora na função de
sujeito e a conservadora como genitivo: “a gente andava de bicicleta, era o esporte
predileto nosso”.

Com isso, parece que as pressões funcionais acabam por definir o sistema
de expressão de posse na norma culta brasileira, já que nela só a expressão analítica
dele(a)(s) ganhou vitalidade, exatamente como meio de desfazer o sincretismo na
expressão de posse da 2ª e da 3ª pessoas. Além desse caso, tem-se destacado
apenas o uso da forma analítica de vocês, que cumpriria a função de operar a distinção
entre um e mais de um possuidor. As outras formas analíticas disponíveis, de você
e da gente, não ganharam vitalidade no uso culto, já que a sua introdução não
preencheria qualquer função no sistema. O Quadro 6 representa o sistema
pronominal de expressão de posse em uso na norma culta brasileira.

PRONOME PESSOAL SUJEITO PRONOME POSSESSIVO

eu meu(s)/minha(s)

você seu(s)/sua(s) ~ teu(s)/tua(s)

ele/ela dele(a)

nós nosso/nossa/nossos/nossas

vocês seu(s)/sua(s) ~ de vocês

eles/elas deles(as)

Quadro 6 - Sistema de expressão de posse em uso no português urbano culto

Porém, a observação das formas em uso nas variedades populares do PB
para expressar a posse revela um quadro bem distinto desse, com um amplo emprego
das formas analíticas de você(s) e da gente, ao lado de um residual uso de formas
analíticas bastante divergentes com de eu e de nós, que estão totalmente ausentes
do uso culto. Com isso, o português popular afasta-se de uma evolução interna da
língua das elites escolarizadas e aproxima-se das línguas crioulas de base portuguesa
da África, onde abundam expressões analíticas de pronomes pessoais regidos pela
preposição de (di) — cf. seção 21.1 acima. Desse modo, a análise do processo mais
amplo de variação no sistema pronominal de posse das variedades populares do PB
só poderá ser levada a cabo se o seu algoritmo integrar o processo histórico do
amplo e intenso contato entre línguas que marca a sua formação. A descrição e
análise variacionista da expressão de posse no português afro-brasileiro apresen-
tadas nas seções seguintes pretendem demonstrar isso.
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21.2.2  O sistema de indicação de posse
no português afro-brasileiro

Nesta seção, será feita uma descrição horizontal das formas de indicação de
posse encontradas atualmente na fala das comunidades rurais afro-brasileiras, a
partir de um levantamento exaustivo de todas as formas de expressar a posse
referentes a todas as pessoas do discurso em uma amostra de fala compostas por
24 entrevistas sociolinguísticas com moradores de quatro comunidades rurais
isoladas de diferentes regiões do Estado da Bahia: Helvécia, no Extremo Sul; Barra-
Bananal, na Chapada Diamantina; Cinzento, no Sudoeste, próximo ao município
de Vitória da Conquista; e Sapé, no Recôncavo Baiano, próximo à cidade de Valença.5

No que concerne à posse referente à 1ª pessoa do singular, o sistema de
posse do português brasileiro urbano culto parece não admitir variação, pois não
se registram usos como “casa de eu”; “casa de mim”, exceto na fala das crianças.
Entretanto, no corpus do português rural afro-brasileiro, foram identificadas
ocorrências da forma analítica de eu. Em um universo de 943 ocorrências de
expressões de posse com referência à 1ª pessoa do singular, foram encontradas
três formas analíticas, apresentadas abaixo:
(15) Num aumentô, a menina aumentô, ela tá do tamaim de eu. (SP-05)6

(16) No caso de eu, todo dia eu saio pra trabaiá, plantá mandioca, colhê guaraná.
(SP-06)

(17) Mas no caso de eu, dá pra encher o pé, por que a gente sobe lá pra cima. (SP-06)

Esse reduzido uso da forma analítica pode ser interpretado como um vestígio
de um passado em que as formas analíticas de expressão de posse eram muito mais
frequentes em comunidades de fala brasileiras constituídas em um contexto de
contato linguístico amplo e maciço, atingindo todas as pessoas do discurso, mesmo
aquelas cujas formas não estavam comprometidas por qualquer processo de
sincretismo, o que elimina qualquer hipótese de evolução estrutural interna
motivada por pressões funcionais.

A descrição e a análise da expressão de posse com relação às demais pessoas
do discurso reforçam a ideia de uma substituição ampla de formas sintéticas por
formas analíticas, como aquela que se observou em situações mais radicais de
contato linguístico. No que diz respeito, por exemplo, à posse referente à 1ª pessoa
do plural, foi encontrado no corpus analisado um alto índice de ocorrências da

5 Uma descrição detalhada dessas comunidades é feita no capítulo 2 deste livro; a metodologia
empregada na constituição das amostras de fala é apresentada no capítulo 5.

6 Os exemplos são retirados da amostra de fala analisada, com a indicação do falante, através de um
número, e da sua comunidade, através das siglas: HV, para Helvécia; RC, para Rio de Contas; CZ,
para Cinzento; e SP, para Sapé.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:37499



500

forma analítica da gente, exibindo uma variação bem estruturada com a forma
sintética nosso e flexões, que será analisada na próxima seção.

Já a análise da expressão da posse referente à segunda pessoa do discurso
foi dificultada em função do tipo de entrevista que constitui as amostras de fala
analisadas.7 Desse modo, foram encontradas apenas 59 ocorrências com formas
indicativas de posse referente à segunda pessoa, sendo a grande maioria com dados
de discursos reportados, a exemplo de “o INPS preguntô: aonde o senhô qué seu
pagamento?” (HV-20). As 59 ocorrências estão assim distribuídas: 04 com a forma
teu e flexões, 05 com a forma de vocês e 50 com a forma seu e flexões.

Quanto à posse referente à terceira pessoa do discurso, seja no singular ou
no plural, ocorreu um uso predominante da forma perifrástica de + ele (dele e
flexões), com 322 ocorrências, contra 59 da forma sintética pronominal (seu e
flexões); devendo-se destacar que essas últimas só foram registradas em contexto
de posse genérica e indeterminada, como nos exemplos abaixo, nos quais o uso da
forma analítica dele (e flexões) nesse contexto seria agramatical:
(18) Não... não, cada um tem seus tipo de comida. (CZ-03)

(19) Gosto, senhô, demais... ININT as coisa tá muito dificil. Hoje em dia, quem tem
seu pedacinho de terra, se ficá dexano assim abandonado, num dá não... (HV-07)

(20) É, a enxadinha... enxadinha e depois de certos tempo pra cá que Nosso
Senhô botô essa escolada no mundo, todo mundo hoje em dia sabe assiná
seu nome...(RC-24)

Assim, o sistema de posse no português afro-brasileiro pode ser sistematizado
como no Quadro 7.

PRONOME PESSOAL SUJEITO PRONOME POSSESSIVO

eu meu(s)/minha(s)

você seu(s)/sua(s) ~ teu(s)/tua(s)

ele/ela dele(a)8

nós nosso(a)(s) ~ da gente

vocês seu(s)/sua(s) ~ de vocês

eles/elas dele(s)/ dela(s)

Quadro 7 -  Sistema de expressão de posse no português afro-brasileiro

Como se pode ver, as formas analíticas predominam na 3ª pessoa, e estão
em variação equilibrada com as formas sintéticas, na 1ª e 2ª pessoas do plural. Na

7 Cf. capítulo 5 deste livro.
8 O uso da forma pronominal ocorre em contextos muito específicos, tendo uso apenas em posses

genéricas ou indeterminadas.
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1ª pessoa do singular é que a forma sintética parece estar definitivamente
consolidada, bem como na 2ª pessoa do singular com a alternância seu/teu. De
qualquer forma, o registro de variantes bem divergentes como de eu e de nós, que
ainda se encontram, não apenas no português afro-brasileiro, mas também no
português popular das regiões mais afastadas do interior do Brasil, parece apontar
para um passado em que, em consequência dos efeitos do contato entre línguas,
as formas analíticas introduzidas pela preposição de com um pronome do caso reto
concorriam com as formas sintéticas tradicionais em todas as pessoas do discurso.
A análise variacionista da expressão de posse em relação à 1ª pessoa do plural —
para a qual se encontraram as variantes nosso(a)(s), da gente e de nós — apresentada
nas próximas seções buscará reunir elementos que demonstrem, no plano histórico
e linguístico, os efeitos do contato entre línguas na formação das variedades
populares do português brasileiro.

21.3  Análise sócio-histórica da indicação de posse
com referência à 1ª pessoa do plural
no português afro-brasileiro

A amostra de fala utilizada para a análise variacionista da expressão de posse
com referência à 1ª pessoa do plural foi constituída por 24 entrevistas sociolinguísticas,
gravadas e armazenadas em meio digital, e estruturada segundo os seguintes fatores:
faixa etária, sexo, comunidade, nível de escolaridade e estada fora da comunidade;
sendo dois informantes por célula.9 A variável dependente constitui um grupo ternário,
assim exemplificado:
(25) É. Nossos pai é irmão do ôto. (CZ-11)

(26) A situação da gente vai melhorá mais... cada vez mais. (CZ-03);

(27) Verdadêra terra de nós é esse lá... aucalipto, não. (HV-13)

A distribuição dessas três variantes em termos de sua frequência na amostra
estudada é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Frequência geral das variantes de expressão de posse com referência
à 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro

FORMAS DA EXPRESSÃO DE POSSE

nosso(a)(s) da gente de nós

Nº ocorr. % Nº ocorr. % Nº ocorr. %

48 44 57 52 05  04%

9 Cf. capítulo 5 deste livro.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:37501



502

A escassez de dados com a forma de nós se explica em função do avançado
processo de assimilação de padrões linguísticos e culturais urbanos que se acelerou
na segunda metade do século XX e que estaria eliminando as principais marcas
decorrentes de formação multilíngue das comunidades rurais afro-brasileiras (cf.
LUCCHESI, 2001a e o capítulo 1 deste livro). Porém, a baixa frequência de uso da
forma analítica de nós não é um empecilho para que se possa fazer ilações sobre o
seu encaixamento no processo sócio-histórico de formação dessa variedade do PB.
Nesse sentido, pode-se pensar que o uso da forma analítica de + pronome nós teria
facilitado a implementação da forma analítica da gente. Isso poderia explicar por
que o uso de da gente, que encontra resistência na norma culta (cf. seção 21.2.1.
acima), seja a variante mais usada nas comunidades rurais afro-brasileiras, com
uma frequência superior à metade do total de ocorrências.

Com base nesse raciocínio, partiu-se da hipótese de que a forma analítica de
nós, mais distante do uso culto e mais próxima dos crioulos portugueses, seria a
forma crioulizante e, portanto, mais antiga, devendo ser mais frequente na fala de
informantes mais velhos; ao passo que as formas nosso e da gente são ambas
inovadoras e mais frequentes entre os informantes mais jovens, de acordo com o
seguinte esquema evolutivo:

de nós  nosso ~ da gente

Haveria, portanto, na história dessas comunidades, dois processos paralelos
de mudança: um, com a aquisição da forma nosso; e, outro, com a aquisição de da
gente; ambos motivados pela adoção de padrões externos às comunidades. Assim, a
forma de nós foi sendo substituída pela forma sintética nosso, à proporção que
aumentava o contato das comunidades antes isoladas com o mundo exterior e a
influência do padrão linguístico urbano; esse processo foi facilitado pelo uso mais
frequente da forma nós como sujeito na fala das pessoas mais velhas das comunidades;
paralelamente, a forma a gente, em expansão nas variedades urbanas, também penetra
nas comunidades na função de sujeito (cf. capítulo 19 deste livro), tendo o seu
deslocamento para a função de adjunto adnominal (como na construção “terra da
gente”) facilitado pela existência anterior no sistema de formas analíticas de marcação
de posse, como de nós.

A variável faixa etária é aquela que fornece os dados cruciais para o
estabelecimento dos processos de mudança em progresso (LABOV, 1981;
LUCCHESI, 2001b). Os dados dessa variável na amostra analisada são apresentados
na Tabela  2.

Entre os falantes mais velhos, com idade média de aproximadamente 70
anos, predominam as formas analíticas, com a presença residual da variante mais
divergente da norma culta, de nós. Adotando-se a “hipótese clássica” do tempo
aparente (NARO, 2003, p.44), segundo a qual o falante fixaria o seu padrão de
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comportamento linguístico entre os 15 e os 20 anos,10 o comportamento linguístico
desses falantes de 70 anos refletiria a situação da comunidade de fala entre 1945 e
1950. Dessa forma, até meados do século XX, ainda se podiam encontrar vestígios
dos efeitos mais notáveis do contato entre línguas na fala dessas comunidades. A
partir daí, a forma mais crioulizante de nós foi desaparecendo em favor das variantes
nosso e da gente. O predomínio de nosso entre os falantes da faixa 2, de 42 a 57 anos,
com 68% do total de ocorrências aponta para uma onda anterior de mudança com
a introdução dessa variante, há aproximadamente 50 anos, já que esses informantes
teriam fixado os padrões de sua gramática nos anos de 1960, sofrendo os primeiros
efeitos do processo de urbanização verificado no Brasil, no período. A introdução
da forma da gente seria posterior e associada ao processo de implementação de a
gente como pronome pessoal, predominando entre os informantes da faixa 1, com
idade entre 24 e 37 anos, na frequência de 72%.

Tabela 2 - Formas de expressão de posse segundo a variável faixa etária

FORMAS DA EXPRESSÃO DE POSSE

FAIXA ETÁRIA nosso(a)(s) da gente de nós
Nº oc./ Total % Nº oc./ Total % Nº oc./ Total %

de 20 a 40 anos 10/36 28% 26/36 72% 0/36 0%

de 40 a 60 anos 26/38 68% 12/38 32% 0/38 0%

de mais de 60 anos 12/36 33% 19/36 53% 5/36 14%

Total 48/110 44% 57/110 52% 5/110 4%

Por outro lado, os resultados da variável sexo forneceram outros elementos
que reforçam o caráter conservador da variante de nós, como se pode depreender a
partir da leitura da Tabela 3.

Tabela 3 - Formas de expressão de posse referente à 1ª pessoa do plural
segundo a variável sexo

FORMAS DE EXPRESSÃO DE POSSE

SEXO nosso(a) (s) da gente de nós
Nº oc./ Total % Nº oc./ Total % Nº oc./ Total %

Feminino 22/48 46% 21/48 44% 5/48 10%

Masculino 36/72 50% 36/72 50% 0/72 -

Total 48/110 44% 57/110 52% 5/110 04%

Os dados mostram que não foi encontrada nenhuma ocorrência da forma
crioulizante de nós na fala dos homens, ficando essa forma restrita à fala das

10 Enquanto Naro (2003) situa o momento da fixação do padrão aos 15 anos, Chambers e Trudgill
(1980, p.165) afirmam que “a validade do [tempo aparente] depende crucialmente da hipótese de que
a fala das pessoas de 40 anos hoje reflete diretamente a fala das pessoas de 20 anos há 20 anos atrás”.
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mulheres. Esse fato ajusta-se à ideia de que as mulheres, nas comunidades rurais
brasileiras, têm um comportamento mais conservador, por estarem mais restritas
ao ambiente familiar e da agricultura doméstica, deslocando-se menos que os
homens para os centros urbanos e tendo menos contato com o mundo exterior.
Isso pode explicar por que os homens também superam as mulheres no uso de da
gente, já que essa seria a variante que estaria ganhando mais espaço nos grandes
centros urbanos. Os processos paralelos de mudanças que têm consolidado no
português afro-brasileiro as formas concorrentes nosso e da gente foi objeto de uma
análise variacionista, cujos resultados são apresentados na próxima seção.

21.4  Nosso e da gente no português afro-brasileiro:
uma análise variacionista

Retirando-se da base de dados as ocorrências de de nós, focalizou-se, em
uma nova análise probabilística, somente as variantes nosso(a)(s) / da gente, as
duas de maior vitalidade na gramática atual das comunidades de fala analisadas.
Nessa análise variacionista, foram propostas quinze variáveis explanatórias, das
quais nove de natureza linguística e cinco sociais. O programa de regras variáveis
VARBRUL selecionou apenas seis como relevantes do ponto de vista estatístico:
(i) comunidade; (ii) paralelismo formal; (iii) tipo de posse; (iv) faixa etária; (v)
estada fora da comunidade; (vi) referencialidade, aqui apresentadas na ordem de
sua seleção pelo programa de cálculo probabilístico.

21.4.1  A comunidade

Os resultados da variável comunidade revelaram que a implementação da
variante da gente nas comunidades rurais afro-brasileiras tem uma distribuição
diatópica significativa, como se pode ver a partir dos números da Tabela 4.

Tabela 4 - Influência da variável comunidade no uso da variante da gente na expressão
de posse referente à 1ª pessoa do plural no português afro-brasileiro

COMUNIDADES Nº DE OC./TOTAL FREQUÊNCIA PESO RELATIVO

Cinzento 6/29 21% .12

Rio de Contas 9/18 50% .18

Helvécia 20/35 57% .66

Sapé 22/23 96% .94

Total 57/105 54% .59

Nível de significância: .033.
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Constata-se, nas comunidades de Cinzento e Rio de Contas, uma maior
vitalidade da forma pronominal sintética nosso(a)(s), que se reflete nos baixos
pesos relativos associados à variante inovadora da gente, respectivamente, .12 e
.18. Essas duas comunidades são as mais afastadas do litoral, o que reforça a
hipótese de que a implementação da forma da gente teria ocorrido em paralelo com
a implementação de a gente na função sintática de sujeito, cujos resultados indicam
que o ponto irradiador tenha sido a região do Recôncavo, que, do século XVII ao
XIX, concentrou um grande contingente de escravos africanos em suas plantações
de cana-de-açúcar e de fumo, expandindo-se primeiramente pelo litoral, para depois
avançar sobre o interior do Estado (cf. capítulo 19 deste livro). Assim, pode-se
explicar por que a comunidade de Sapé é aquela que exibe a maior frequência de
uso de da gente, com peso relativo de .94, seguida de Helvécia, com peso relativo de
.66, pois Sapé está próxima do Recôncavo Baiano, e a comunidade de Helvécia está
situada no Extremo Sul, próxima ao litoral.

21.4.2  O paralelismo formal

No escrutínio do encaixamento linguístico da variação entre nosso e da gente,
a variável selecionada pelo VARBRUL em primeiro lugar como estatisticamente
significativa remete ao conceito de paralelismo formal. O paralelismo formal foi
proposto por Scherre e Naro (1993, p.2) para dar conta de “uma tendência de
formas gramaticais semelhantes ocorrerem juntas (cf. Schiffrin, 1981)”. Assim,
partiu-se da premissa de que a forma selecionada para a expressão de posse estaria
correlacionada à seleção da forma de referência pessoal mais próxima, de modo
que, nos contextos em que o falante expressasse a referência pessoal por meio da
forma a gente, expressaria também a posse por meio da forma da gente, do mesmo
modo que, quando utilizasse o pronome nós, utilizaria a forma sintética nosso(a)(s).
Os resultados quantitativos obtidos favoreceram essa hipótese, como se pode ver
na Tabela 5.

Tabela 5 - Distribuição das ocorrências nosso(a)(s) e da gente segundo a variável paralelismo
formal (correlação com o pronome pessoal sujeito) no português afro-brasileiro

FORMA DE EXPRESSÃO DE POSSE
FORMA DO PRONOME
PESSOAL MAIS PRÓXIMA da gente                     nosso (a) (s)

Nº oc./ Total % P.r. Nº oc./ Total % P.r.

nós 7/32 22% .05 25/32 78% .95

a gente 38/50 76% .87 12/50 24% .13

Total 45/82 — 37/82 45% —

Nível de significância: .033.
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Constata-se que, de fato, a frequência de uso das variantes está condicionada
à escolha da forma de referência pessoal, pois os resultados da frequência das
formas praticamente se invertem a depender da forma de referência pessoal utilizada,
isto é, a gente favorece o uso de da gente, na ordem de 76% das ocorrências, enquanto
nós, o uso de nosso(a)(s), com 78%. Esses resultados percentuais são confirmados
pelos pesos relativos, que isolam o efeito de cada fator, considerando-se a
interferência simultânea de todas as variáveis independentes. Desse modo, confirma-
se a hipótese da estreita relação entre o sistema de referência pessoal e o de posse
no processamento linguístico de cada sentença.

21.4.3  O tipo de posse

A segunda variável selecionada pelo VARBRUL foi estruturada a partir de
uma análise de três tipos de posse classificados: inalienável, material e abstrata. A
posse inalienável é aquela em que o possuído é inerente ao possuidor, não podendo
ser adquirido ao longo do tempo. A abstrata é aquela cujo possuído é algo que
não pode ser comprado, mas que pode ser adquirido pela experiência, podendo ser
de caráter moral, afetivo, social, intelectual e espiritual. Já a material é aquela em
que o possuído é algo que pode ser comprado a qualquer momento. Os exemplos
seguintes ilustram respectivamente esses três tipos de posse:
(28) Não... sempre... a gente trabaiava com os pai da gente mais a mãe, né...

(HV-12)

(29) Às vez, amiga da gente, né, que trabalha em Texêra e tal, liga. (HV-01)

(30) É.. e... e por aqui... Livramento por aqui mesmo é... é... é o pasto da gente.
(RC-24)

cujos resultados quantitativos estão na Tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição das ocorrências de nosso(a)(s) e da gente segundo
a variável tipo de posse no português afro-brasileiro

FORMAS DE EXPRESSÃO DE POSSE

TIPO DE POSSE da gente nosso (a) (s)
Nº de oc./ Total % P.r. Nº oc./ Total % P.r.

Inalienável 25/31 81% .88 6/31 19% .12

Material 13/30 43% .51 17/30 57% .49

Abstrata 19/44 43% .19 25/44 57% .81

Total 57/105 54% — 48/105 46% —

Nível de significância: .033.
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Observando-se os resultados quantitativos da Tabela 6, constata-se que o
contexto mais favorecedor da forma da gente é a expressão da posse inalienável/
inerente com o peso relativo de .88. Isso pode ser explicado na medida em que nos
contextos com posse inalienável, que são posses com o traço [+natural], seja
frequente a expressão vernacular da gente, ao passo que nas abstratas, com o traço
[–natural], o falante busque a expressão por meio de recursos mais formais,
utilizando a forma pronominal sintética, nosso(a)(s), que na expressão da posse
abstrata obteve um peso relativo de .81.

21.4.4  A faixa etária

Os resultados da variável faixa etária trouxeram novos elementos sobre o
processo de implantação das variantes da gente e nosso nas comunidades analisadas,
como se pode ver nos resultados da Tabela 7.

Tabela 7 - Influência da variável faixa etária no uso da variante da gente
na expressão de posse referente ao “eu-ampliado”

FAIXA ETÁRIA Nº OC./ TOTAL FREQUÊNCIA P. R.

24 a 37 anos 26/36 72% .66

42 a 57 anos 12/38 32% .14

63 a 107 anos 19/31 61% .81

Total 57/105 54% —

Nível de significância: .033.

A forte presença da variante da gente entre os falantes com mais de 60 anos
(com frequência de 61% e peso relativo de .81) indica que a introdução dessa
forma analítica teria sido facilitada na comunidade em função do uso da forma
mais antiga de nós, pois o sistema já contaria com uma forma analítica para expressar
a posse em relação à 1ª pessoa do plural. Desse modo, pode-se postular que houve
uma primeira onda de mudança em favor de da gente, que já estava em curso no
início do século XX e se estendeu até a década de 1960. Por outro lado, o predomínio
da forma nosso entre os falantes com idade entre 42 e 57 anos aponta para uma
segunda onda de mudança em favor dessa variante, no período de 1960 até 1980.
De lá pra cá, estaria em curso uma nova onda de implementação de da gente.
Portanto, o quadro aponta para movimentos cíclicos de introdução das formas
nosso e da gente, em substituição à antiga forma crioulizante de nós. A existência na
comunidade de uma forma analítica teria facilitado a entrada da forma da gente, o
que não aconteceu na norma culta brasileira, na qual o possessivo nosso tem se
mantido em uso, apesar do avanço da forma nominal a gente sobre o pronome
canônico nós na função de sujeito.
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21.4.5  Estada fora da comunidade

Ao se destacar os informantes que viveram pelo menos seis meses fora da
comunidade (geralmente trabalhando em grandes centros urbanos, ou no Sudeste
do país), busca-se capturar o processo de difusão de uma mudança que advém de
influências externas à comunidade. Assim, os falantes que viveram fora da
comunidade liderariam o processo de mudança em favor da variante inovadora. Os
resultados obtidos para a variante da gente com essa variável na rodada do VARBRUL
estão na Tabela 8.

Tabela 8 - Influência da variável estada fora da comunidade no uso da variante
da gente na expressão de posse referente ao “eu-ampliado”

ESTADA FORA DA COMUNIDADE Nº OC./ TOTAL FREQUÊNCIA P. R

Sim 21/44 48% .75

 Não 36/61 59% .31

Total 57/105 54% —-

Nível de significância: .033.

Os resultados da Tabela 8, com peso relativo de .75 para o fator estada fora
da comunidade a favorecer o uso de da gente, reforçam a ideia de que o uso dessa
variante inovadora decorre, por um lado, da influência de padrões externos às
comunidades rurais afro-brasileiras, relacionando-se ao incremento de a gente na
função de sujeito. Por outro lado, a alta frequência de uso de a gente para expressar
a posse no SP da gente estaria sendo favorecida pelo fato de a gramática original
dessas comunidades já prever o uso de formas analíticas para expressar a posse,
diferentemente do que ocorre nos dialetos urbanos, como já se expôs acima.

21.4.6  Nível de referencialidade

Em seu processo de gramaticalização, através do qual a expressão a gente
passou a concorrer com o pronome nós como forma de expressão da 1ª pessoa do
plural, essa forma inovadora conservou em grande parte de suas ocorrências o
traço semântico [–específico]. Isso se deve ao fato de essa expressão nominal, em
seu sentido original, referir-se a uma coletividade (cf. capítulo 19 deste livro).
Consequentemente, é de se esperar que o emprego do SP da gente, para a expressão
de posse com relação à 1ª pessoa do plural, também refletisse essa preferência para
os contextos de referência genérica, mantendo-se o contexto de referência específica
como um contexto de conservação da forma canônica nosso.

Para testar essa hipótese, a variável explanatória nível de referencialidade
foi estruturada da seguinte maneira:
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(i) referente com o traço [+genérico]

(31) É, ela estraga as vista da gente que bebê ela. (HV-13)

(ii) referente com os traços [–genérico]

(32) Acho que é mais barato que aqui na nossa cidade, aí... (CZ-03)

Os resultados quantitativos obtidos para o emprego de da gente considerando
essa variável estão reunidos na Tabela 9.

Tabela 9 - Influência da variável nível de referencialidade no uso da variante da gente
na expressão de posse referente à 1ª pessoa do plural

TRAÇOS SEMÂNTICOS Nº OC./ TOTAL FREQUÊNCIA P. R

[+genérico] 12/16 75% .92

[–genérico] 45/89 51% .45

Total 57/105 54% —-

Nível de significância: .033.

Como se pode ver, o uso da expressão analítica que tem em seu núcleo a
expressão nominal a gente é bastante favorecido no contexto de referência genérica
(com frequência de uso de 75% do total de ocorrências e peso relativo de .92),
mantendo-se o contexto de referência específica e definida como de maior utilização
da forma sintética nosso(a)(s), com peso relativo de .55 para essa variante.
Entretanto, deve-se salientar que, mesmo nesse contexto, as duas variantes exibem
praticamente a mesma frequência de uso (51% do total de ocorrências para a variante
sintética contra 49% para a variante analítica), o que demonstra que o emprego de
a gente como adjunto adnominal que expressa a posse está bem mais adiantado no
português afro-brasileiro do que em outras variedades do PB.

21.5  Considerações finais

Esta análise sociolinguística do sistema de posse na gramática das comuni-
dades rurais afro-brasileiras isoladas revelou processos de variação e mudança que
fornecem evidências empíricas consistentes para a polarização sociolinguística do
Brasil e para a relevância dos processos de variação e mudança induzidos pelo contato
entre línguas na formação histórica da realidade linguística brasileira.

Nesse sentido, é significativa a diferença entre os processos de variação e
mudança que se observam hoje na norma culta e na norma popular do PB.11 Na

11 Para uma visão da polarização sociolinguística do PB entre uma norma culta e uma norma popular,
veja-se Lucchesi (1998, 2001a, 2002a, 2002b, 2006).
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norma culta, destaca-se a introdução da forma analítica dele (e formas flexionadas
dela/deles/delas) para a expressão da posse com referência à terceira pessoa do discurso,
em detrimento da forma sintética seu (e formas flexionadas sua/seus/suas). Essa
substituição teria como fato desencadeador mais notável o emprego da forma seu
com referência à segunda pessoa do discurso, decorrente da substituição do pronome
pessoal do caso reto tu pelo pronome você. Portanto, a alteração mais significativa
na pauta dos pronomes pessoais na norma culta brasileira decorreria de um processo
estrutural de mudança em cadeia que poderia ser esquematizado da seguinte
maneira: (i) substituição de tu por você; (ii) utilização preferencial na fala do
possessivo seu com referência ao interlocutor, criando-se a ambiguidade na utilização
de seu com referência à 3ª pessoa; (iii) utilização da forma analítica dele para evitar
a ambiguidade. Portanto, o quadro de variação que se observa na norma culta
resulta essencialmente de pressões funcionais decorrentes de mudanças no
paradigma dos pronomes pessoais.

Já o quadro de variação e mudança que se observa na norma popular brasileira
é bem distinto do que se observa na norma culta e aponta para um processo sócio-
histórico igualmente distinto de formação dessa variedade do PB. Na fala dos
segmentos populares, para além do uso generalizado da forma analítica dele, o
emprego das formas de você(s) e da gente, diferentemente do que se observa na
norma culta, é muito frequente. Além disso, encontra-se ainda o emprego residual
das formas de eu e de nós, bastante desviantes do padrão da língua portuguesa e
que apontam fortemente para processos de mudança desencadeados por fatores
externos ao sistema linguístico, particularmente para o contato entre línguas,
como ficou demonstrado com a descrição dos sistemas de expressão de posse dos
crioulos de base lexical portuguesa da África.

Esse paralelo com os sistemas de posse dos crioulos portugueses da África
revelou que o português afro-brasileiro se formou a partir de um processo de
transmissão linguística irregular do tipo leve, e não a partir do processo radical em
que se formam os crioulos típicos. Desse modo, não há registro no Brasil da
solução radical em que uma única forma do pronome é empregada para todos os
casos, inclusive o genitivo, em formas do tipo vocês filhos (com o sentido de ‘seus
filhos’) ou nós casa (com o sentido de ‘nossa casa’). O paralelo que se pode traçar
entre a estratégia de expressar a posse por meio de um pronome pessoal regido
pela preposição de presente em todos os crioulos de base lexical portuguesa aqui
descritos e a presença significativa dessa estratégia de expressão de posse nos
padrões de comportamento linguístico das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas (e com menor intensidade em toda a norma popular brasileira), sendo
usada inclusive para todas as pessoas do discurso, até para a 1ª pessoa do singular
(um uso que pode ser considerado agramatical para um falante culto), torna a
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hipótese da transmissão linguística irregular não só a mais factível, como também
a mais simples, portanto aquela que prevalece nos esquemas mais aceitos de avaliação
das explicações científicas.

Portanto, a presença residual das expressões de eu e de nós na fala das
comunidades rurais afro-brasileiras remete para um estágio de formação dessas
comunidades em que, em função do tipo de variação e mudança que ocorre nos
processos de transmissão linguística irregular desencadeados pelo contato maciço
entre línguas, predominaram as formas analíticas em detrimento das formas
sintéticas com flexão de caso. Porém, já no início do século XX, as formas analíticas,
como de eu e de nós, estariam se perdendo, com o avanço das formas sintéticas,
como meu e nosso; e, no caso da 1ª pessoa do plural, a substituição de nós por
a gente na função de sujeito, possibilitou a substituição de de nós por outra forma
analítica: da gente. E a grande vitalidade desse SP para expressar a posse no português
afro-brasileiro, diferentemente do que se observa na norma culta, em que a grande
vitalidade de a gente na função de sujeito não encontra paralelo na função de
adjunto adnominal para expressar a posse, pode ser explicada pelo fato de a
gramática das comunidades afro-brasileiras já conter a possibilidade estrutural de
expressão de posse por meio de um SP com a preposição de.

A análise sociolinguística da variação de nós~da gente~nosso reuniu
elementos que iluminaram o processo de variação e mudança em que formas
analíticas e sintéticas se alternam para expressar a posse na gramática das
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas. As conclusões deste capítulo acabam
por confinar com as conclusões do capítulo anterior, bem como com vários outros
capítulos da segunda parte deste livro em que se descreve a gramática do português
afro-brasileiro,  demonstrando que as abordagens que se encerram nos chamados
fatores internos, baseadas exclusivamente em uma lógica funcional imanentista,
não são capazes de dar conta dos processos de variação que se observam no português
brasileiro, sobretudo se o foco da análise transcender a norma culta e incluir os
padrões de fala da grande maioria do povo brasileiro: a chamada norma popular do
PB. Para compreender satisfatoriamente o amplo e complexo cenário linguístico
brasileiro, bem como a sua história, é preciso fazer o que se espera de qualquer
sociolinguista: integrar os processos da estrutura linguística nas disposições mais
amplas das condições reais de uso da língua e nos contextos sócio-históricos em
que esse uso linguístico se formou.
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