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20  A flexão de caso dos pronomes pessoais

Dante Lucchesi

Elisângela dos Passos Mendes

Dentre os aspectos da estrutura da gramática que diferenciam o português
brasileiro do português europeu está a propriedade de os pronomes pessoais
assumirem formas diferentes consoante a função sintática que desempenhem, a
chamada flexão de caso dos pronomes pessoais, que se manteve na passagem
do latim ao português, diferentemente do que ocorreu com os nomes. No Brasil,
a substituição dos pronomes tu e vós da 2ª pessoa do discurso pela forma você(s) e
do pronome da 1ª pessoa do plural nós pela forma a gente levaram a uma forte
simplificação morfológica, já que essas formas, de origem nominal, não se flexionam
quanto ao caso. Essa redução da flexão de caso dos pronomes pessoais é ainda
acentuada no Brasil com o uso crescente da forma de sujeito do pronome da 3ª
pessoa nas funções de objeto direto e indireto. Já em Portugal, a grande vitalidade
de tu em todo o país (e de vós, em algumas regiões do Norte) e a baixa produtividade
de a gente mantêm quase intacta a flexão de caso dos pronomes pessoais, até porque
também não se observa em Portugal a substituição dos clíticos o(a/os/as) e lhe(s)
pela forma do caso reto ele(a)(s).

Entretanto, esse cenário geral de simplificação da flexão de caso no português
brasileiro comporta uma clivagem. Essa clivagem que, de resto perpassa toda a
estrutura da língua no Brasil, distingue o processo histórico de formação dos
padrões coletivos de comportamento linguístico dos segmentos do topo da sociedade
brasileira, que têm acesso à escolaridade e ao universo institucional da cidadania
(a chamada norma culta), do processo de formação das suas variedades populares
(a norma popular), no que Lucchesi (2001, 2002a, 2002b, 2006a) denominou
polarização sociolinguística do Brasil.1 Desde os primeiros séculos da colonização,
a elite do Brasil buscava manter a sua fala em conformidade com o padrão da
metrópole portuguesa. Essa influência normatizadora de Portugal sobre as classes
médias e altas da sociedade brasileira só arrefeceu a partir do século XX, apesar de
as gramáticas normativas brasileiras ainda reproduzirem os modelos do português

1 Veja-se também o capítulo 1 deste livro.
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europeu. As variedades populares têm a sua origem nas situações de contato do
português com as línguas indígenas e africanas. Tais situações produziram
alterações significativas na estrutura da língua portuguesa, sobretudo através de
processos de simplificação morfológica. As diferenças históricas na formação das
duas grandes variedades do português brasileiro determinaram processos distintos
de estruturação do sistema de flexão de caso dos pronomes pessoais.

Na norma culta, a redução na flexão de caso dos pronomes, como já se
disse, está relacionada principalmente com a entrada das formas você e a gente na
pauta dos pronomes pessoais, processo que ganha corpo provavelmente a partir da
segunda metade do século XIX. A simplificação da flexão de caso nas variedades
populares do português brasileiro remonta aos primeiros séculos da colonização
do Brasil e decorre do processo de transmissão linguística irregular desencadeado
pelo contato do português com as línguas indígenas e africanas (cf. capítulo 3
deste livro). Assim, esse processo se assemelha ao que ocorreu nas línguas crioulas
de base lexical portuguesa da África, em que o sistema de flexão de caso dos
pronomes pessoais da língua lexificadora foi praticamente eliminado. Para abordar
essas questões, este capítulo é composto por uma descrição do sistema de flexão
de caso dos pronomes pessoais na norma culta do português brasileiro, a que se
seguem uma exposição sobre esse mesmo tópico em três línguas crioulas de base
lexical portuguesa da África e uma descrição da variação na flexão de caso dos
pronomes pessoais, a partir dos dados de uma amostra de fala colhida em quatro
comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior do Estado da Bahia. Na
conclusão, é feita uma síntese dos dados apresentados para demonstrar como a
diferença no espectro da variação que separa a norma culta da norma popular é o
reflexo de dois processos históricos distintos de variação e mudança que
caracterizam as duas grandes vertentes do português brasileiro.

20.1  A flexão de caso dos pronomes pessoais
na norma culta brasileira

Considerando-se apenas os falantes urbanos com alto grau de escolaridade
do português brasileiro (doravante PB), os falantes da chamada norma urbana
culta, já é possível observar uma instabilidade no que concerne à flexão de caso
dos pronomes pessoais. Desse modo, a norma culta brasileira revela uma realidade
bem diferente da contida no que se pode chamar de norma padrão.2 Em geral, as
gramáticas normativas apresentam a flexão de caso dos pronomes pessoais através

2 Para uma distinção entre norma culta e norma padrão no Brasil, veja-se Lucchesi (2002b).
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da distinção entre as formas do caso reto, que desempenham a função de sujeito,
e as formas do caso oblíquo, que desempenham as funções de complementos
verbais e nominais e de adjuntos adverbiais. Estas últimas podem ser tônicas e
átonas; aquelas são regidas por preposição, e estas ligam-se diretamente ao verbo
cujo sentido completam. Quando se trata da preposição com, são apresentadas
formas contraídas. Esses pronomes estão reunidos no Quadro 1.

PESSOA DO DISCURSO CASO

reto oblíquo átono oblíquo tônico contrações

1ª pessoa do singular eu me mim comigo

2ª pessoa do singular tu te ti contigo

3ª pessoa do singular ele/ela a/o, lhe, se ele/ela, si consigo

1ª pessoa do plural nós nos nós conosco

2ª pessoa do plural vós vos vós convosco

3ª pessoa do plural eles/elas os/as, lhes, se eles/elas, si consigo

Quadro 1 - Flexão de caso dos pronomes na norma padrão do português

As formas oblíquas átonas desempenham normalmente as funções de objeto
direto e indireto (e.g., Maria te viu ontem; ele nos disse a verdade). Para a 1ª e a 2ª
pessoas, uma única forma desempenha as duas funções (e.g., Maria me viu ontem;
Maria me disse a verdade), enquanto a 3ª pessoa tem uma forma para a função de
objeto direto (caso acusativo) e outra para a função de objeto indireto (caso
dativo), como se pode ver nos exemplos abaixo:
(1) A Maria estava na faculdade, eu a vi lá.

(2) A Maria me pediu, e eu lhe contei toda a história.

As formas oblíquas tônicas, sempre regidas por uma preposição,
desempenham as funções de complemento oblíquo,3 adjunto adverbial ou
complemento nominal, como exemplificado em (3), (4) e (5), respectivamente.
(3) Ela não gosta de vós.

(4) a. Ela fez esse bolo para nós.

b. Ela não vai sair contigo.

(5) Quanto a mim, não há problema.

3 A tradição gramatical classifica como objeto indireto todo complemento verbal regido por uma
preposição. Porém, adotou-se, nesta análise, a distinção entre o objeto indireto, complemento
verbal preposicionado que pode ser cliticizado (e.g., dei o livro à Maria ~ dei-lhe o livro), e o
complemento oblíquo, o complemento verbal preposicionado que não pode ser cliticizado (e.g.,
gosto da Maria // *gosto-lhe).
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As formas oblíquas, tanto átonas quanto tônicas, da 1ª e da 2ª pessoas
podem assumir um valor reflexivo ou recíproco (e.g., tu te feriste; nós só dependemos
de nós); já a 3ª pessoa tem formas exclusivas para expressar reflexividade e
reciprocidade (e.g., ele se feriu; eles só dependem de si). Portanto, mesmo no padrão
normativo, só a 3ª pessoa mantém uma maior especialização de formas. Mesmo
assim, ocorre o sincretismo nas funções de sujeito, complemento oblíquo e adjunto
adverbial (e.g., ela não veio; eu não gosto dela; eu saí com ela ontem, respectivamente).

Já o sistema de flexão de caso dos pronomes pessoais na norma culta
brasileira, sobretudo em sua modalidade oral, é bastante diferente do que está
prescrito nas gramáticas normativas, o que levou Monteiro (1991, p.118), que
realizou uma descrição desse sistema com base nos materiais do Projeto NURC, a
afirmar que ele se encontra “em fase de desestruturação”. Grande parte das
alterações e flutuações observadas na fala dos indivíduos escolarizados das grandes
cidades decorre da substituição das formas tu e vós por você(s), já consumada na
grande maioria do território brasileiro, e da substituição de nós por a gente, bastante
avançada em todas as normas do PB, sobretudo na modalidade falada (cf. capítulo
anterior deste livro).

A introdução dessas formas nominais teve como consequência imediata
uma forte redução no sistema de flexão de caso, na medida em que elas podem
figurar em todas as posições sintáticas, sem se flexionar. Entretanto, essas formas
coocorrem com as formas oblíquas, estabelecendo-se o quadro de variação
exemplificado em (6) e (7):
(6) a. Você me viu, mas eu não vi você ~ mas eu não te~lhe vi.

b. Você me pediu e entreguei o documento pra você ~ e lhe/te entreguei
o documento.

c. Você quer, mas eu não vou sair com você ~ contigo.

(7) a. A gente se apresentou, mas não escolheram a gente ~ mas não nos
escolheram.

b. A gente viu a Maria, mas ela não viu a gente ~ mas ela não nos viu.

c. A gente pediu, mas a Maria não saiu com a gente ~ não saiu conosco.4

Além desses casos, deve-se registrar o virtual desaparecimento do clítico
acusativo de 3ª pessoa na gramática natural dos brasileiros, sendo o seu uso o
resultado da ação normativa da escola (cf. capítulo 17 deste livro). Na fala distensa,
usa-se normalmente a forma do caso reto na função de objeto direto (doravante
OD): eu encontrei ela no cinema. Na função de objeto indireto (doravante OI), a
forma do caso reto também concorre com lhe, por conta da ambiguidade decorrente

4 A forma conosco não é muito frequente no PB.
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do emprego de lhe com referência à 2ª pessoa: eu entreguei o livro pra ela ~ eu lhe
entreguei o livro.

Deve-se destacar, porém, a vitalidade das formas reflexivas e recíprocas (e.g.,
ele se feriu; eles se desentenderam), estendidas para a 2ª pessoa com a introdução de
você (e.g., você se feriu; vocês se desentenderam).

O sistema de flexão da norma culta do PB está esquematizado no Quadro 2.

PESSOA DO DISCURSO FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito OD / OI complemento oblíquo/
adjunto adverbial

1ª pessoa do singular eu me mim, comigo

2ª pessoa do singular você você ~ te ~ lhe / se você, contigo

3ª pessoa do singular ele/ela ele/ela ~ o/a ~ lhe / se ele/ela

1ª pessoa do plural a gente ~ nós a gente ~ nos a gente ~ nós, conosco

2ª pessoa do plural vocês vocês ~ lhes / se vocês

3ª pessoa do plural eles/elas eles/elas ~ os/as ~ lhes / se eles/elas, si

Quadro 2 - Flexão de caso dos pronomes pessoais na norma culta brasileira

Apesar do amplo processo de variação, pode-se constatar que a perda de
flexão de caso na norma culta brasileira decorre, por um lado, da substituição de
pronomes canônicos por expressões nominais, que já não possuíam flexão de caso
(você e a gente), e, por outro lado, de fatores estruturais paradigmáticos, como se
verá agora.

Em um texto clássico, Câmara Jr. (1972, p.47-53) não viu o uso corrente de
uma forma invariável do pronome de 3ª pessoa em todas as funções sintáticas no
português brasileiro como o reflexo de uma tendência evolutiva da língua já
presente no português arcaico, pois, ao contrário do uso esporádico e enfático que
se observava neste, a falta de flexão de caso é corrente no Brasil. Câmara Jr., então,
busca na “estrutura gramatical do português” as razões para o pronome de 3ª
pessoa estar-se “dissociando do sistema casual dos pronomes pessoais”, o que
seria uma “inovação brasileira”. A razão para isso estaria nas diferenças semânticas
e formais do pronome de 3ª pessoa em relação aos pronomes de 1ª e 2ª pessoa. Por
ter flexão de gênero e número, como os demonstrativos e nomes (ao contrário de
eu e de tu, que “têm plurais heteronímicos”) e por estar “ligado aos nomes, dos
quais ele é um substituto” (ao contrário dos pronomes de 1ª e 2ª pessoa que “se
referem diretamente às pessoas do discurso”), o pronome ele se estaria integrando
ao quadro dos pronomes demonstrativos e dos nomes, em “um quadro gramatical
muito harmônico”. E, como os seus novos pares, não exibiria flexão de caso.

Mas esse quadro estrutural não seria suficiente para explicar o processo de
variação, pois o pronome de 3ª pessoa tem as mesmas características em Portugal,
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e as formas do clítico acusativo estão “bem vivas, no português europeu, desde os
primeiros séculos até hoje”. Portanto, a inovação brasileira decorre de um “fato
fonético que consiste em dois fatos fonéticos entrelaçados” (CÂMARA JR., 1972,
p.50): a tendência à próclise sistemática no Brasil, associada à intensificação da
primeira consoante do vocábulo fonético. A fragilidade do clítico acusativo da 3ª
pessoa decorreria exatamente do fato de ser constituído apenas por uma vogal, ao
contrário dos demais pronomes objeto que apresentam o padrão silábico CV(C)
(e.g., me, te, se, lhe e nos) e que por isso se mantêm com grande vitalidade no Brasil,
normalmente proclíticos à forma verbal. Portanto, o único pronome pessoal
canônico que estaria perdendo a flexão de caso seria o da 3ª pessoa, em razão de
sua situação especial no paradigma dos pronomes pessoais. Os demais pronomes
canônicos que se mantêm em uso, basicamente os da 1ª pessoa (eu e nós), não
exibiriam variação em sua flexão de caso.

Portanto, pode-se concluir que a variação atual na flexão de caso dos
pronomes pessoais na norma culta brasileira tem uma base discursiva e estrutural
paradigmática. O fato que provocou a maior desestruturação do sistema antigo
foram mudanças de natureza discursiva: a substituição dos pronomes pessoais tu
e vós pelo pronome de tratamento você(s) e a substituição do pronome de 1ª pessoa
do plural nós pela expressão nominal a gente, gramaticalizada com essa função. Já
fatores estruturais associados a mudanças fonéticas inerentes à formação da
prosódia brasileira teriam determinado a perda do clítico acusativo da 3ª pessoa,
fazendo com que o pronome ele (ela/eles/elas), assim como os nomes e demonstrativos
aos quais se assemelha, fosse usado invariavelmente em todas as funções sintáticas.
Porém, a análise do sistema de pronomes na fala da grande maioria da população
brasileira, constituída majoritariamente por indivíduos mestiços e de pouca
escolaridade, revelará processos bem mais amplos de variação, que implodem esses
esquemas estruturais e funcionais, produzindo formas estranhas ao uso culto e
até mesmo rejeitadas pelos falantes com maior nível de escolaridade. Essas formas,
ainda presentes na norma popular brasileira, como resquícios de sua origem
plurilíngue (LUCCHESI, 2001; MATTOS E SILVA, 2004), só podem ser
adequadamente explicadas como o resultado de processos de variação e mudança
induzidos pelo contato entre línguas, semelhantes aos que concorreram para a
formação das línguas crioulas de base lexical portuguesa da África e da Ásia, não
obstante tenham operado em um nível de radicalidade menor do que estes, o que
pode ser compreendido a partir do conceito de transmissão linguística irregular (cf.
capítulo 3 deste livro). Dessa forma, a descrição de como as mudanças desencadeadas
pelo contato linguístico massivo, radical e abrupto afetaram a flexão de caso nos
crioulos de base lexical portuguesa da África pode ser de grande valia para
compreender o processo histórico de formação da norma popular brasileira.
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20.2  A flexão de caso dos pronomes pessoais
nos crioulos de base lexical portuguesa da África

Uma das características mais generalizadas entre as línguas pidgins e crioulas
é a perda da flexão de caso dos pronomes pessoais. A eliminação da flexão
pronominal de caso presente na língua-alvo que fornece a base lexical para a
formação da língua pidgin ou crioula integra um amplo processo de simplificação
morfológica que compreende também a eliminação da flexão de gênero e de número
de determinantes e nomes, e da flexão de número e pessoa dos verbos (cf. capítulo
3 deste livro). Com isso, é normal nas línguas crioulas que a mesma forma do
pronome pessoal desempenhe, tanto a função de sujeito, quanto a de complemento
verbal ou adjunto adverbial. Nos processos de crioulização do português na África,
a flexão de caso dos pronomes pessoais presente na língua-alvo foi, no geral,
eliminada, independentemente da radicalidade do processo de crioulização em causa,
como se pode ver nos casos do crioulo cabo-verdiano, do crioulo da Guiné-Bissau
e do crioulo de São Tomé, apresentados a seguir.

Comparado com as demais línguas crioulas de base lexical portuguesa da
África, o crioulo do arquipélago de Cabo Verde (um conjunto de dez ilhas da costa
ocidental da África que se posicionam na direção do litoral do Senegal e da
Mauritânia) é a língua crioula que mais se aproxima da sua língua-alvo. Mesmo
assim, a flexão de caso dos pronomes pessoais do português foi praticamente
eliminada nos dois grandes dialetos do crioulo cabo-verdiano (o barlavento e o
sotavento), como se pode ver no Quadro 3.

PESSOA DO DISCURSO FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito complementos e adjuntos verbais

1ª pessoa do singular mi ~ n me ~ mi ~ ’m

2ª pessoa do singular bô ~ bó ~ bu bô ~ bu ~ b’

3ª pessoa do singular êl ~ ê l ~ êl

1ª pessoa do plural no ~ nu ~ nos nos ~ nus ~ n’

2ª pessoa do plural bosês ~ osês ~ sés bô

3ª pessoa do plural ês ês ~ ’z

Quadro 3 - Os pronomes pessoais do crioulo português de Cabo Verde
Fonte: Adaptado a partir de Almada, 1961, p.94-101 e Lopes da Silva, 1984, p.132-133 e 163.

As alterações que se verificam entre as formas apresentadas no Quadro 3
não são de natureza morfológica (o que caracterizaria a flexão casual), mas sim de
natureza fônica, decorrentes do processo de cliticização das formas pronominais,
como se pode ver nos exemplos abaixo, retirados de Cardoso (1990, p.102):
(8) a. Mi e fliz.  ‘eu sou feliz’

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:37477



478

b. N tá faze izarsísi.  ‘eu estou fazendo o exercício’

c. Êl dà-’m un livr.  ‘ele me deu um livro’

(9) a. Bô tá faze izarsísi.  ‘você faz o exercício’.

b. Êl dà-b’ un livr.  ‘ele deu a você um livro’

(10) Bo dà-l un livr.  ‘você deu a ele um livro’

(11) a. No tá faze izarsísi.  ‘nós estamos fazendo o exercício’

b. El ojò-n’. ‘ele nos viu’

O pronome da 1ª pessoa do singular mi no exemplo (8a) reduz-se a um
travamento nasal quando proclítico ao verbo, em (8b), na função de sujeito, e
quando enclítico ao verbo na função de OI, em (8c). O mesmo processo de redução
acomete o pronome de 2ª pessoa do singular bô na função de OI, em (9b), como
também a forma l, em (10) (em contraste com êl, na função de sujeito, em (9b)) e
o pronome no em (11b). Assim, pode-se dizer que, no crioulo cabo-verdiano, não
há uma flexão morfológica que marque a função sintática dos pronomes pessoais.
Deve-se registrar, apenas, uma distinção para as formas tônicas que funcionam,
via de regra, como tópicos frasais, como exemplificado em 12:
(12) a. Ami e k’el da kel livri. ‘a mim é que ele deu o livro’

b. Abô e k’el da kel livri. ‘a você é que ele deu o livro’

c. Êl e k’bo da kel livri. ‘a ele é que você deu o livro’

O crioulo português da Guiné-Bissau, apesar de ser um pouco mais distante
do português do que o seu congênere de Cabo Verde em vários aspectos gramaticais,
exibe uma flexão de gênero mais visível do que esse, como se pode ver no Quadro 4.

PESSOA DO DISCURSO FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito OD e OI complemento oblíquo

1ª pessoa singular n n mi

2ª pessoa singular bu u bo

3ª pessoa singular i l el

1ª pessoa plural no no nos

2ª pessoa plural bo bo bos

3ª pessoa plural e elis elis

Quadro 4 - Os pronomes pessoais do crioulo português da Guiné-Bissau
Fonte: Adaptado a partir de Kihm, 1994, p.141-142 e 150-160.

A maior diferenciação se dá nas formas oblíquas. Essas formas são regidas por
uma preposição e podem aparecer em posição não argumental como sujeito topicalizado
e retomado pela forma átona, como no exemplo abaixo (cf. KIHM, 1994, p.150-151):
(13) Ami, n ta cria limarya. ‘eu, eu crio animais’
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Entretanto, entre as funções de sujeito e complementos verbais, praticamente
não há diferenciação mórfica que caracterize a flexão de caso, mas alterações
fonológicas decorrentes do processo de cliticização dos pronomes, como visto no
crioulo cabo-verdiano.

No caso do crioulo da Ilha de São Tomé, que apresenta o maior grau de
reestruturação gramatical dentre os três crioulos aqui examinados, o grau de redução
morfológica é bem amplo, tendo-se praticamente eliminado a flexão de caso dos
pronomes pessoais, como mostra o Quadro 5.

PESSOA DO DISCURSO FUNÇÃO SINTÁTICA

sujeito objeto

1ª pessoa singular n ~ iN mun  ~ mu ~ m

2ª pessoa singular bo Bo

3ª pessoa singular e ~ ele e ~ ele

1ª pessoa plural nõ Nõ

2ª pessoa plural nãse Nãse

3ª pessoa plural inéN ~ néN ~ inê inén ~ nén ~ inê

Quadro 5 - Os pronomes pessoais do crioulo português de São Tomé

Fonte: Ferraz, 1979, p.62.

A forma do pronome de 1ª pessoa, na posição de sujeito, reduz-se, em função
da sua cliticização, a um travamento nasal /N/, cuja realização é determinada pelo
ponto de articulação da consoante inicial do verbo: n-tlaba ‘eu trabalhei’; m-bi ‘eu
vim’; ng-gosta ‘eu gostei’. Essa redução pode-se dar também em função da vogal
nasal iN, em todos os contextos: in-sa ‘eu sou’; im-tava ‘eu estava’; ing-kontla ‘eu
encontrei’ (FERRAZ, 1979, p.62-63).

As formas da 2ª pessoa do singular e da 1ª e 2ª pessoas do plural são
invariáveis, sendo sempre expressas pela forma bo, nõ e nãse, respectivamente, em
qualquer função sintática. A forma nãse tem substituído a forma arcaica inãse,
podendo ser oxítona — nãsê — na posição de complemento. A 3ª pessoa do plural,
que é representada por três formas em variação — inéN ~ néN ~ inê —, também não
apresenta flexão de caso (FERRAZ, 1979, p.64-66).

A forma de sujeito da 3ª pessoa do singular sofre uma redução fonológica
em decorrência da cliticização na função de sujeito (e.g., e-fla ‘ele disse’). A forma
tônica ocorre em contextos de ênfase: elê mé sa plumê ‘ele mesmo é o primeiro’
(FERRAZ, 1979, p. 64-65).

Em santomense, também se constatam formas tônicas em processos de
topicalização do sujeito:
(14) Ami, n-ga bi. ‘eu, eu estou vindo’
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Portanto, como no caso de seus dois congêneres, o santomense também
eliminou a flexão de caso, subsistindo uma variação fonológica decorrente de
processos de cliticização do pronome.

Pode-se concluir, então, que o processo de transmissão linguística irregular
mais radical que conduziu à formação dos crioulos portugueses da África implicou
a eliminação da flexão de caso dos pronomes pessoais, que apresentam formas
átonas, em função da cliticização, e formas tônicas em posição não argumental ou
quando regidas por preposição.

Considerando-se que as variedades populares do português brasileiro
formaram-se, em grande parte, em contextos sociolinguísticos semelhantes àqueles
em que se formaram os crioulos portugueses da África, seria de esperar que processos
semelhantes de variação e mudança aos descritos acima também afetassem a flexão
de caso dos pronomes pessoais, nas variedades populares do PB. Com efeito, no
português popular brasileiro, em geral, e no português afro-brasileiro, em particular,
verifica-se um cenário de variação no que concerne à flexão de caso dos pronomes
pessoais, em que se podem encontrar formas que apontam para uma simplificação
radical da flexão pronominal no processo pretérito de formação dessas variedades
linguísticas. Pode-se pensar, dessa forma, que, nos primeiros séculos da formação
da sociedade brasileira, até meados do século XIX, houve uma forte erosão do
mecanismo da flexão de caso dos pronomes pessoais nas variedades de português
falado como segunda língua por escravos africanos e índios aculturados, bem como
pelos descendentes desses indivíduos, que já teriam uma variedade do português
como língua materna. Essa erosão atingiria todos os pronomes de todas as pessoas
do discurso, não se restringindo às formas da 3ª pessoa, pelo caráter nominal desta,
nem sendo decorrente de mudanças na pauta dos pronomes pessoais. E o quadro
atual de variação no chamado português afro-brasileiro, descrito na próxima seção,
confirma essa hipótese, ao demonstrar que se trata de um processo de variação
qualitativamente distinto daquele que se observa na norma culta brasileira.

20.3  A flexão de caso dos pronomes pessoais
no português afro-brasileiro

Todas as formas de pronomes pessoais nas funções sintáticas de sujeito,
OD, OI, complemento oblíquo e adjunto adverbial, depreendidas em um
levantamento exaustivo das formas pronominais em 28 entrevistas de tipo
sociolinguístico com moradores de quatro comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas do interior do Estado da Bahia estão reunidas no Quadro 6.5

5 As comunidades estudadas são apresentadas no capítulo 2 deste livro; e a metodologia utilizada
na constituição das amostras de fala é descrita no capítulo 5.
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PESSOA DO FUNÇÃO SINTÁTICA
DISCURSO

sujeito OD OI complemento oblíquo/
adjunto adverbial

1ª pess. sing. eu me ~ eu me ~ para mim de/ni/pra mim ~ de/ni eu ~
comigo ~ mais eu

2ª pess. sing. você ~ tu te ~ lhe ~ você ~ tu te ~ lhe ~ a você pra/com/de você ~ com tu

3ª pess. sing. ele/a ele/a (pra) ele/a de/pra/ni/com ~ mais ele/a

1ª pessoa pl. nós ~ a gente a gente ~ nós pra/a a gente ~ nós pra/de/com ~ mais a gente ~ nós

2ª pessoa pl. vocês vocês pra vocês pra/mais vocês

3ª pessoa pl. eles/as elas/eles pra(a) eles de/ni/pra/com ~mais eles/as

Quadro 6 - Os pronomes pessoais no português afro-brasileiro

As formas pronominais flexionadas em caso para as funções sintáticas de
complementos verbais e adjuntos adverbiais (grifadas em negrito no Quadro 6)
restringem-se, na gramática do português afro-brasileiro, à 1ª e à 2ª pessoas do
singular. Além disso, o uso das formas do chamado caso reto eu, tu e nós em
contextos em que na norma culta ocorrem as formas do caso oblíquo demonstra
que a perda da flexão de caso no português afro-brasileiro se deu independentemente
da introdução das formas você(s) e a gente. O comentário sobre cada pessoa do
discurso pode explicitar isso.

Na 1ª pessoa do singular, a forma do caso reto encontra-se em variação com
as formas oblíquas nas funções de: OD (e.g., meu pai me criô / o marido num quis eu
não), complemento oblíquo (e.g., todo mundo depende de mim / eles depende de eu) e
adjunto adverbial (e.g., tu vem ficá aqui comigo / ela num quis ir mais eu não). Em
seu conjunto, a frequência de formas não padrão fica em torno de 6% do total de
ocorrências do pronome de 1ª pessoa do singular nas funções de OD, complemento
oblíquo e adjunto adverbial (20 ocorrências não padrão em um total de 318
ocorrências). A forma do caso reto eu não se documenta na amostra de fala analisada
na função de OI, registrando-se apenas as formas me e mim (e.g., me dá meu ‘menduim;
deu pra mim). Entretanto, apesar de não ter se constatado na amostra de fala
analisada, pode-se afirmar que uma frase como ela entregou pra eu é possível, tanto
na fala afro-brasileira, quanto na fala popular rural. Portanto, as formas flexionadas
em caso da 1ª pessoa do singular (me, mim e comigo) sofrem, na fala das comunidades
rurais afro-brasileiras, a variação com a forma não marcada do caso reto, em todas
as posições sintáticas, mesmo que o nível dessa variação seja baixo nos dias atuais.

A introdução de você, e suas formas reduzidas ocê e cê, como pronome de 2ª
pessoa implica o seu uso, como forma invariável quanto ao caso, nas posições de
complemento verbal e adjunto adverbial: eu vi ocê; eu cansei de falá com você; vê se o
menino tira uns côcos p’ocê. Ainda como decorrência da introdução de você, usa-se
lhe, com referência à 2ª pessoa, tanto na função canônica de OI, quanto no uso não
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padrão como OD: eu vô lhe contá (OI); eu já lhe vi (OD). Esses fatos, observados na
amostra de fala analisada, são comuns a todas as variedades do PB, incluindo a sua
norma urbana culta. Entretanto, alguns fatos do português afro-brasileiro com
relação à flexão de caso com a 2ª pessoa do singular, que podem ocorrer em outras
variedades populares e rurais do PB, não se verificam na norma culta. A manutenção
de tu em variação com a forma inovadora você na função de sujeito está relacionada
com o uso da forma oblíqua te, para as funções de OD e OI: eu vô te levá po Cinzento;
não te dô a conta, mas não se registraram as formas tônicas ti e contigo. Por outro
lado, o uso do pronome do caso reto tu na função de OD e complemento oblíquo
(e.g., só num já matei tu, num falei com tu), encontrado na amostra, aponta para um
quadro de variação no português afro-brasileiro, e em muitas variedades populares
do PB, que se relaciona com a mudança crioulizante de eliminação da flexão de
caso dos pronomes pessoais. Por fim, vale registrar que, como verificado em relação
à 1ª pessoa, não foram observadas, na amostra analisada, realizações de tu na
função de OI, embora se possa dizer que tal uso é bastante factível na fala popular
(e.g., ela não deu o livro pra tu não).

Na 3ª pessoa do singular e do plural, não se registraram, na amostra de fala
analisada, formas oblíquas, observando-se exclusivamente o uso dos pronomes do
caso reto em todas as funções sintáticas. Porém, diferentemente do que se disse
com relação ao uso de eu e de tu fora da posição de sujeito, o uso de ele como
acusativo é geral no PB (cf. seção 20.1 deste capítulo). Na amostra analisada
também não ocorreram lhe(s) com referência à 3ª pessoa, nem as formas tônicas si
e consigo, podendo-se dizer que, no português afro-brasileiro, a flexão de caso foi
eliminada na referência à 3ª pessoa.

A gramaticalização de a gente como pronome pessoal de 1ª pessoa do plural
no português brasileiro figura na função de sujeito e em todas as demais funções
sintáticas. O fato divergente que se constata na amostra analisada é o uso da
forma do caso reto do pronome canônico nós nas posições de OD e adjunto adverbial
(e.g., o padre Joselito levô nós...; e ele é nascido e criado mais nós aí no Cinzento,
respectivamente), enquanto na norma culta essas funções são desempenhadas
pelas formas oblíquas nos e conosco. Além disso, documentou-se também a forma
nós não flexionada na função de OI: porque é uma coisa que Deus deixô, Deus deu nós,
né, e vendêro nós esta terra bruta e deu um recibo; o que não havia sido observado em
relação à 1ª e à 2ª pessoas do singular. Esse uso divergente de nós demonstra,
também na 1ª pessoa do plural, que a perda da flexão de caso no português popular
não se deu em função de substituições na pauta dos pronomes pessoais, pois o
uso da mesma forma para as diversas funções sintáticas não se dá apenas com a
forma nominal a gente, mas também com a forma pronominal nós, do mesmo modo
que com os pronomes tu e eu. Resta inexoravelmente a explicação de que esse
quadro de variação decorre de mudanças pretéritas induzidas pelo contato entre
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línguas, já que o paralelo com os processos de mudança constatados nos crioulos
africanos de base lexical portuguesa é evidente.

Na 2ª pessoa do plural, representada apenas pelo pronome vocês, a flexão de
caso também está ausente, não se encontrando qualquer ocorrência de formas
oblíquas, como lhes, si e consigo, presentes na norma culta, em frases como: eu já
lhes disse que vocês devem se comportar; vocês só dependem de si; vocês só podem contar
consigo.

Portanto, a flexão de caso dos pronomes pessoais no português afro-brasileiro
reduz-se atualmente à 1ª e à 2ª pessoas do singular. E, mesmo nesses casos,
observa-se um quadro de variação entre formas flexionadas e formas não marcadas
do caso reto. O uso de eu, de tu e de nós nas funções de complemento verbal e
adjunto adverbial aponta para um estágio anterior no processo de formação dessas
comunidades de fala, em que a variação na flexão de caso dos pronomes pessoais
atingia maciçamente todas as pessoas do discurso, mesmo quando essas pessoas
eram representadas pelas formas pronominais canônicas (eu, tu e nós), antes da
introdução de você e de a gente. Esse tipo de variação é característico dos processos
de transmissão linguística irregular que se desencadeiam em situações de contato
entre línguas e marcaram a constituição das variedades populares do PB, sobretudo
no caso das comunidades rurais afro-brasileiras, que se formaram a partir de
quilombos, ou em torno de grandes propriedades rurais do interior do país, e que
concentraram um largo contingente de mão de obra escrava. A recomposição da
flexão de caso, sobretudo em relação à 1ª pessoa do singular, deve ser vista como
um processo mais recente de mudança do tipo descrioulizante, que resulta de
influências externas crescentes a partir da intensificação do contato entre essas
comunidades e os demais segmentos da sociedade brasileira, sobretudo a partir da
segunda metade do século XX (cf. capítulo 1 deste livro).

Deve-se, então, estabelecer uma diferença meramente quantitativa entre os
processos de mudança que atingiram os crioulos portugueses da África e o
português afro-brasileiro. Enquanto naqueles, um processo de transmissão
linguística radical levou à eliminação completa da flexão de caso dos pronomes
pessoais; no caso do português afro-brasileiro, um processo de transmissão
linguística irregular mais leve produziu apenas um quadro de variação em que as
formas não marcadas do caso reto coocorrem com as formas flexionadas do caso
oblíquo nas funções de complemento verbal e adjunto adverbial. Além disso,
também não se observa, no português afro-brasileiro, o intenso processo de
cliticização dos pronomes pessoais, principalmente na posição de sujeito, que se
documenta em todos os crioulos portugueses da África, e que deu azo ao surgimento
de formas tônicas diferenciadas, usadas em posições não argumentais.

Por outro lado, constata-se a conjugação de processos de natureza criouli-
zante no português brasileiro e no português popular como um todo, como o uso
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do advérbio mais com o valor da preposição com; uso esse que se combina apenas
com as formas não flexionadas do caso reto (Joselito faz a missa aqui mais eu), sendo
agramatical a combinação com as formas flexionadas do caso oblíquo (a frase Joselito
faz a missa aqui mais mim seria agramatical). A substituição da preposição com pelo
advérbio mais conforma-se ao princípio da transparência semântica, invocado
para explicar muitas mudanças que caracterizam a formação das línguas pidgins e
crioulas (SEUREN; WEKKER, 1986). Segundo esse princípio, nas situações de
contato maciço entre línguas, as formas de significado mais transparente tendem
a sobrepujar aquelas formas mais gramaticais de decodificação mais difícil. Além
disso, tal processo, que deve ser definido como um processo de gramaticalização
do advérbio mais como preposição, ajusta-se perfeitamente ao cenário de formação
das línguas pidgins e crioulas, em que formas lexicais são requeridas para ocupar
as lacunas deixadas pelo desaparecimento das partículas gramaticais da língua-
alvo (BICKERTON, 1999; e capítulo 3 deste livro). Por outro lado, a agramaticalidade
da combinação entre o pronome oblíquo e a forma mais na função de preposição
ajusta-se ao princípio da coesão estrutural proposto por Lucchesi (2000), que
prediz a coocorrência de estruturas crioulizantes na mesma porção da sentença
(cf. seção 4.2.2 do quarto capítulo deste livro).

Outra estrutura de característica crioulizante é a combinação da forma ni da
preposição, usada como preposição locativa multifuncional, com as formas do
caso reto: ele vem botá isso ni eu. Porém, nesse caso, o princípio da coesão estrutural
não é aplicado de forma categórica, podendo a forma ni se combinar com a forma
oblíqua: ele vem botá isso ni mim.

20.4 Conclusão

Os fatos aqui apresentados com referência à flexão de caso dos pronomes
pessoais comprovam mais uma vez a polarização da realidade sociolinguística
brasileira, nos termos da sistematização de Lucchesi (2001, 2002a, 2002b, 2006a).6

Além disso, revelam que a polarização atual resulta de processos históricos de
formação da norma culta e da norma popular, que são distintos e independentes,
não obstante a mútua influência que, por suposto, existiu, desde o início da
colonização do Brasil, entre os segmentos da elite e da base da sociedade brasileira,
em maior ou menor grau, a depender do contexto e da época que se considere.

Esses processos de evolução distintos manifestam-se claramente em relação
ao mecanismo da flexão de caso dos pronomes pessoais. Por um lado, na formação

6 Cf. capítulo 1 deste livro.
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da norma culta brasileira, ocorreram mudanças que estão diretamente ligadas a
inovações discursivas e pressões estruturais. Essas mudanças, que vão definir os
contornos atuais da norma culta brasileira, se teriam acelerado a partir do século
XX, com a diminuição da influência do modelo europeu, não obstante o esforço da
tradição gramatical brasileira em conservar o padrão lusitano como referência para
a normatização linguística (LUCCHESI, 2001; 2002a). Por outro lado, constata-
se, na história das variedades populares do PB, a erosão da morfologia flexional em
função da precária aquisição do português como segunda língua por parte dos
índios que iam sendo aculturados e dos africanos que eram trazidos para o Brasil
como escravos. Durante a socialização e a nativização desse modelo defectivo de
segunda língua entre os índios e os afrodescendentes, a expressão morfológica
dos mecanismos gramaticais afetados se foi recompondo, mas os reflexos da erosão
inicial se fazem presentes até os dias de hoje, embora, em alguns aspectos, de
forma bastante reduzida, quase residual.

Desse modo, o contraste entre as projeções diacrônicas feitas em vários
capítulos que compõem a segunda parte deste livro a partir do estado atual do
português afro-brasileiro e os dados disponíveis sobre a formação da norma culta
das grandes cidades do país tem revelado uma clivagem histórica, cujo resultado é
o quadro atual de polarização sociolinguística do Brasil, na medida em que a
diferença entre os quadros de variação nesses dois extremos da realidade
sociolinguística brasileira só podem ser compreendidos satisfatoriamente, no plano
de sua constituição histórica, quando se postulam processos distintos e
independentes de mudança linguística, embora não se possa desconsiderar a sua
mútua influência. Tal diferença radica no fato de que, enquanto a relação com os
processos sociais é mais direta na formação do português afro-brasileiro, os
processos de mudança na norma urbana culta são mais restringidos por fatores
estruturais. Não se trata, porém, nesse último caso, de pensar que a mudança
linguística resulte exclusivamente do jogo cambiante de elementos da estrutura
linguística operando no vácuo social, até porque a mudança linguística não pode
ser pensada seriamente somente nesses termos.

No caso específico da perda da flexão de caso dos pronomes pessoais na
norma culta, identifica-se, por um lado, como móvel da mudança a substituição
de itens da pauta dos pronomes sociais: tu e vós por você(s), e nós pela forma
a gente. Tal mudança, que tem uma natureza quase lexical de substituição na
designação de uma pessoa do discurso (razão pela qual foi aqui denominada de
mudança discursiva), certamente está correlacionada a mudanças nas relações sociais,
cujo reflexo seria a alteração na forma como os falantes se referem aos participantes
da interação verbal. Mas não deixa de ser uma mudança no interior de uma
comunidade de fala, sem a intervenção de um grupo adventício, falante de outra(s)
língua(s). E é essa mudança discursiva de raiz social que vai constituir um dos
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dois grandes fatores de desequilíbrio do sistema de flexão de caso na norma urbana
culta brasileira. O outro fator seria a alteração na prosódia do português no Brasil
com fortalecimento da pronúncia das vogais átonas; processo fônico, cujas origens
sociais ainda estão por ser desvendadas, não se podendo descartar a possibilidade
de estar associado às situações de multilinguismo do Brasil nos séculos XVII e
XVIII. Tal mudança prosódica teria comprometido irremediavelmente o uso do
clítico acusativo de 3ª pessoa, desencadeando um processo de mudança em cadeia
que estaria conduzindo ao uso do pronome ele como um pronome invariável quanto
ao caso; mudança essa que seria favorecida, por um lado, pelo caráter nominal
desse pronome (com flexão de gênero e número, como os nomes) e pelo emprego
da forma de dativo lhe(s) como referência preferencial à 2ª pessoa do discurso.
Portanto, as origens discursivas, bem como as restrições estruturais, acabaram
por circunscrever, na norma culta, a falta de flexão de caso às formas de origem
nominal, você(s) e a gente, e ao pronome de 3ª pessoa, mantendo-se intacta a flexão
de caso para as formas essencialmente nominais, nomeadamente às da 1ª pessoa.

O fato de a variação na flexão casual afetar as formas genuinamente
pronominais no português afro-brasileiro (e em grande parte do português popular
do Brasil) coloca de forma irrefutável a necessidade de se pensar em um processo
de mudança linguística com determinações sociais muito mais amplas e profundas.
Desse modo, o paralelo com os processos de contato entre línguas massivo, radical
e abrupto, em geral, e com crioulização do português na África, em particular,
impõe-se inexoravelmente. A erosão da flexão de caso é uma mudança característica
das situações de contato entre línguas de que resulta uma variedade linguística
historicamente original (um pidgin ou crioulo). Os crioulos de base portuguesa da
África não fogem a essa regra, exibindo um quadro muito reduzido de flexão
pronominal de caso, muitas vezes restrita a alterações fônicas decorrentes da
cliticização dos pronomes pessoais.

Como na África, os escravos africanos trazidos para o Brasil também
aprenderam precariamente o português, e esse modelo defectivo de segunda língua
serviu como modelo para aquisição da língua materna dos seus descendentes. É
natural, portanto, que o mesmo processo que lá afetou a flexão de caso dos pronomes
pessoais tenha ocorrido também aqui, porém com uma intensidade menor, pois as
condições sócio-históricas diferenciadas do Brasil permitiram um maior acesso
dos afrodescendentes aos modelos da língua-alvo, impedindo que esse mecanismo
gramatical fosse totalmente eliminado, mas produzindo um quadro de variação
mais ou menos intenso em cada caso, consoante o grau de radicalidade do contato
linguístico (cf. capítulos 1, 3 e 4, deste livro). Em variedades crioulizadas do
português que eventualmente tenham se formado em torno de grandes engenhos
e quilombos no interior recôndito do Brasil, durante os séculos XVII, XVIII e XIX,
a flexão de caso dos pronomes pessoais pode ter sido muito reduzida. Já nas pequenas
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propriedades rurais, com um pequeno número de escravos, e na periferia das vilas
e cidades deve ter-se originado um quadro de variação um pouco mais intenso do
que o que se observa hoje nas comunidades afro-brasileiras isoladas e em outras
variedades rurais. Essa variação que afetaria todos os pronomes pessoais foi sendo
progressivamente eliminada, na medida em que aumentava o acesso dos
afrodescendentes e mestiços aos modelos da língua-alvo, introduzindo-se
inicialmente as formas oblíquas que se tinham mantido incólumes na fala culta,
como as da 1ª pessoa do singular, não atingindo, entretanto, as formas que já
haviam caído em desuso, em função da introdução de você e de a gente e daquelas da
3ª pessoa em que os fatores estruturais favoráveis teriam permitido a sua
eliminação.7 O resultado desse processo seria o quadro atual, em que uma pequena
variação afetando a flexão de caso das formas pronominais por excelência (eu, tu e
nós) se combina com a eliminação da flexão de caso no pronome de 3ª pessoa, que
constitui o elo fraco da cadeia. Assim sendo, apesar da grande diferença na
intensidade da erosão desse mecanismo gramatical que separa o português afro-
brasileiro dos crioulos portugueses da África, essa diferença seria meramente
quantitativa e não qualitativa, porquanto o processo seminal de mudança nos dois
casos seria o mesmo.

Se, para o português afro-brasileiro e para grande parte do português popular
do Brasil, o quadro atual de variação remonta a processos de mudança decorrentes
da interação maciça de povos falantes de línguas diversas, a variação na norma
culta brasileira, bem como a recomposição da flexão de caso nas variedades populares
estaria relacionada historicamente a uma dialética da interação de segmentos
distintos na formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, o contato dialetal
pode ser invocado para explicar um processo de mútua influência. Se os falantes
das variedades populares do PB tinham e têm como modelo o padrão de fala dos
segmentos mais altos da sociedade brasileira, o padrão dito culto também tem
sido afetado pelo convívio com os segmentos populares desde os primeiros séculos
da colonização do Brasil. Os filhos dos senhores de engenho conviviam com amas
de leite e filhos de escravos, que tinham na sua fala as marcas do processo de
transmissão linguística irregular acima descrito. Desse modo, o modelo de português
dos seus pais, tios e avós (muitas vezes portugueses) sofria a concorrência dos
modelos alterados dos escravos com que conviviam. O poder e o prestígio faziam a
balança pender para o modelo lusitanizante, mas a convivência com a fala
“estropiada” dos escravos não deixaria de “contaminar” o seu comportamento
linguístico, sobretudo nos casos em que as condições estruturais fossem mais
favoráveis. Desse modo, pode-se identificar o móvel social das mudanças discursivas

7 Todo esse raciocínio se aplica também aos índios aculturados e mamelucos, nas regiões de grande
concentração indígena, e onde esses índios não tenham sido dizimados.
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que modificaram o elenco dos pronomes pessoais em todo o português brasileiro,
bem como da alteração na prosódia brasileira que está na origem da perda de flexão
de caso do pronome de 3ª pessoa.

Portanto, esta análise da variação atual na flexão de caso fundada no cotejo
de dois polos opostos do universo sociolinguístico brasileiro acabou por revelar
como processos históricos distintos se conjugaram dialeticamente para dar forma
à atual clivagem sociolinguística do Brasil.
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