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Resumo: 
Dada a necessidade de se ampliar os estudos dialetais e sociolinguísticos sobre a realidade 
linguística do Nordeste, trataremos de fazer uma fotografia geo-sociolinguística do 
português falado no Estado de Pernambuco. Nosso objetivo geral é investigar o uso das 
formas de tratamento tu e você no estado mencionado, a partir da análise de um extrato 
do corpus do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Na nossa metodologia, utilizaremos 
todos os questionários do Projeto, exceto o questionário fonético-fonológico. Como 
objetivos específicos, visamos: (i) analisar a relevância das variáveis sociais – localidade, 
faixa etária, sexo, escolaridade – no comportamento dos falantes, com relação ao uso das 
formas tu e você; (ii) analisar a relevância das variáveis linguísticas – parte do inquérito, 
tipo de referência, função sintática da variante, tempo verbal e paralelismo – na ocorrência 
das formas tu e você; e (iii) representar, em cartas linguísticas, o uso das formas em 
estudo. A nossa amostra conta com a análise das falas de 52 informantes oriundos de 12 
localidades, que fazem parte dos seguintes pontos do ALiB: Exu, Salgueiro, Limoeiro, 
Olinda, Afrânio, Cabrobó, Arcoverde, Caruaru, Recife, Floresta, Garanhuns e Petrolina. 
Os informantes foram distribuídos de forma equânime entre ambos os sexos e duas faixas 
etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 anos) e com distribuição regular entre dois graus de 
escolaridade (básico e superior). O nível superior é controlado somente na capital. A 
hipótese central do trabalho pauta-se no pressuposto de que, em suas interlocuções, os 
falantes que residem no interior de Pernambuco utilizam, preferencialmente, o pronome 
tu, enquanto os moradores da capital desse Estado dão preferência à utilização do você. 
O estudo foi feito segundo os pressupostos teóricos da Dialetologia Pluridimensional 
Contemporânea (CARDOSO, 2010) e da Sociolinguística Variacionista, a qual prioriza 
os princípios gerais para o estudo da mudança linguística descritos por Weinreich, Labov 
e Herzog (2006[1968]), ou seja, a variação é inerente à língua; é sistemática e 
condicionada por fatores intra e extralinguísticos. Os grupos de fatores controlados foram: 
Função sintática do pronome, Tempo verbal, Paralelismo, Referenciação, Parte do 
inquérito, Sexo, Faixa etária, Localidade e Escolaridade. Como resultado, foram 
selecionadas como relevantes pelo Programa GoldVarb X as seguintes variáveis: 
Referenciação, Parte do inquérito, Faixa etária e Localidade. A rodada binária foi em 
função do tu, principalmente, porque pretendíamos mostrar onde há resistência da 
variante tu. Merece destaque o número inibido de ocorrências do tu no Estado em análise, 
o que se justifica, também, ao modelo das entrevistas, pois acreditamos não favorecer a 
ocorrência do fenômeno. A amostra é constituída de 845 dados, dos quais 728 foram de 
utilizações de você e, apenas 117, do tu. Os resultados evidenciaram que, na análise geral 
para a variável referenciação, obtivemos 116 realizações do pronome tu, respectivamente, 
0,690 de peso relativo para a referenciação específica e, para a referenciação genérica 
0,40 de peso relativo. Enfim, o tu é mais favorável em conversas nas quais a referência é 
específica. Em relação à variável tipo de inquérito, registramos, no discurso semidirigido, 
um favorecimento considerável para o uso do tu, com peso relativo de 0,616 (18,2%). 
Salientamos que a escolha desta variável linguística justifica-se em verificar como as 
formas de tratamento com o interlocutor – tu e você – se realizam nos questionários: 



QMS, discurso semidirigido, questões de prosódia, QSL, questões metalinguísticas e 
questões de pragmática. Sobre a variável faixa etária, a faixa 1 obteve o peso relativo de 
0.569 para utilização do tu. No que concerne a variável localidade, Cabrobó foi a cidade 
que mais favoreceu o uso do tu, com peso relativo de 0,782 (31,7%). Por conseguinte, 
acreditamos que os pernambucanos, preocupados com a sua fala, conduziram-na de 
maneira monitorada, dando uma maior atenção e planejamento a mesma.  
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Resumo: 
De acordo com Gonzalez (1983, 1988), conforme evidências político-culturais e, não obstante, 
linguísticas, a modalidade linguística vernacular do português brasileiro falada por sujeitos 
negros é o pretuguês, dada a influência das línguas africanas em sua sociohistória, bem como 
pela história da educação da população negra no pós-abolição, cujos acessos foram ora negados, 
ora comprometidos (Albuquerque 2004; Gomes 2012; Cerqueira, 2020a). Em vista disso, o 
presente trabalho tem por objetivo mapear o comportamento do pronome pleno de terceira 
pessoa, considerando sua distribuição sintática e suas relações referenciais, através de suas 
leituras léxico-semânticas, partindo da Teoria de traços-φ (Harbour et al 2008; Carvalho 2008, 
2017; Cerqueira 2015, 2019), em atas produzidas, na Salvador do século XIX, por homens 
negros brasileiros libertos, membros da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), editados, 
em processo semidiplomático, e publicizados por Oliveira (2006), a fim de verificar quais 
características desse fenômeno já se manifestavam nessa modalidade do PB oitocentista. Para 
tanto, no que tange à compreensão de pronome como elemento decomponível, composto por 
traços formais de pessoa, de gênero e de número, a pesquisa se pauta na perspectiva gerativista 
(Chomsky 1995 e posteriores), com base em Cardinaletti e Starke (1999), Déchaine e Wiltschko 
(2002), Harley e Ritter (2002), Cowper e Hall (2002), Béjar (2003), Carvalho (2008) e 
Marcotulio (2010), cujas diretrizes norteiam as variáveis linguísticas selecionadas para 
descrição do objeto de investigação, a saber: posição sintática do pronome, leituras de 
definitude, de especificidade e de animacidade, além de gênero e de número. Entretanto, no que 
concerne ao enquadramento sociohistórico do fenômeno, o trabalho valeu-se de alguns 
elementos da abordagem sociolinguística, ao passo que o método quantitativo possibilitou a 
verificação de caminhos para compreensão do retrato da variante plena de terceira pessoa, na 
comunidade de fala em questão (Labov 1972), ainda que o enfoque dessa etapa do trabalho não 
seja a variação propriamente dita. Portanto, foram encontradas 189 ocorrências do pronome 
pleno de terceira pessoa, em corpus composto por 122 atas, de sessões de assembleias 
deliberativas da SPD. Assim, verificou-se que o pronome pleno de terceira pessoa no pretuguês 
oitocentista soteropolitano é favorecido em posição de sujeito (59,78%), tende a apresentar 
leitura definida (94,7%), específica (98,94%) e animada (75,13%). Ademais, também ocorre 
com maior frequência como masculino (81,48%) e singular (90,57%), aspectos fortemente 
atrelados ao gênero textual ata, assim como ao perfil da comunidade em questão. Logo, embora 
o sincretismo do pronome pleno de terceira pessoa, isto é, sua emergência em outras posições 
casuais (Kato 1999; Galves 2001), já estivesse em curso nessa sincronia passada, sua incidência 
ainda é pouco expressiva se comparada com o comportamento atual desse pronome (Cerqueira 
2019, 2020b; Cerqueira e Carvalho 2020). 
 
 
Referências: 
Albuquerque, Wlamyra. 2004. A exaltação das diferenças: racialização, cultura e cidadania 

brasileira (Bahia, 1880 - 1900). Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade do Estado de Campinas, Campinas. 

Béjar, Suzane. 2003. Phi-syntax: a theory of agreement. Tese (Doutorado em Linguística) – 
University of Toronto, Ontário. 



Cardinaletti, Ana. e Starke, Michael. 1999. The typology of structural deficiency: a case of the 
three classes of pronouns. In: Van Riemsdijk, H. (Ed.). Clitics in the language of Europe. 
Berlin: Mouton et Gruyter, 1999, p. 41-109. 

Carvalho, Danniel S. 2008. A Estrutura interna dos pronomes pessoais em português 
brasileiro, 2008. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) – Faculdade de Letras, UFAL, 
Alagoas. 

Carvalho, Danniel S. Morfossintaxe de caso e o sincretismo pronominal no português. In: 
Carvalho, Danniel S. (Org.). Traços-phi: contribuições para a compreensão da gramática 
do português. Salvador: EDUFBA, 2017, p. 169-188. 

Cerqueira, Fernanda O. 2015. A sintaxe do pronome acusativo de terceira pessoa no português 
brasileiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura) – Instituto de Letras, Salvador: 
UFBA. 
Cerqueira, Fernanda O. 2019. O pronome pleno de terceira pessoa: estrutura interna e relações 

referenciais. Tese (Doutorado em Língua e Cultura) – Instituto de Letras, Salvador: UFBA. 
Cerqueira, Fernanda O. 2020a. O pretuguês como comunidade de prática: concordância 

nominal e identidade racial. Revista Traços de Linguagem, Cáceres, v. 4, n. 1, p. 75-88. 
Cerqueira, Fernanda O. 2020b. Pronomes pessoais: participante e determinação como 

componentes de referência. Estudos interdisciplinares da linguagem - Volume 01. 
Campina Grande: Realize Editora, p. 95-114. 

Cerqueira, Fernanda O. e Carvalho, Danniel S. 2020. A configuração de referência nos 
pronomes de terceira pessoa em português. Revista do GELNE, v. 22, n2, p. 321-335. 2020 

Chomsky, Noam. 1995. Programa Minimalista. Tradução de Eduardo Raposo. Lisboa: 
Caminho. 

Cowper, Elizabeth.; Hall, Daniel. C. 2001. The syntactic manifestation of nominal feature 
geometry. In: Proceedings of the 2002 Annual Conference of the Canadian Linguistic 
Association. Montréal: Cahiers Linguistiques de l’UQAM, 2001, p. 55-66. 

Déchaine, Rose-Marie; Wiltschko, Martina. 2002. Decomposing Pronouns. Linguistic Inquiry, 
v. 33, n.3. p. 409-442. 

Glaves, Charlotte. M. C. 2001. Ensaios sobre as gramáticas do português. Campinas: 
UNICAMP. 

Gomes, Nilma. L. 2012. Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça. 
Edc. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 727-744.  

Gonzalez, Lélia. 1983. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, 
ANPOCS, p. 223-244. 

Lélia, Gonzalez. 1988. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio 
de Janeiro, n. 92-93, p. 69-82. 

Harbour, Daniel. e David, Adger. e Béjar, Suzane. 2008. Conditions on phi-agree. New York: 
Oxford University Press. 

Harley, Heidi.; Ritter, Elizabeth. 2002. Person and number in pronouns: a feature-geometric 
analysis. Language, v. 78. p. 482-526. 

Kato, Mary. A. Strong and weak pronominals in the null subject parameter. PROBUS – 
Internationla Journal of Romance Linguistics, v.11, 1999. p. 1-37. 

Labov, Willian. 1972. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
Marcotúlio, Leonardo. 2010. Vossa mercê bem sabe de onde viestes: um caso de 

gramaticalização na história do português. Tese (Doutorado em Letras Vernáculas – 
Língua Portuguesa) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro. 

Oliveira, Klebson. 2006. Negros e escrita no Brasil do século XIX: sócio-história, edição 
filológica de documentos e estudo linguístico. Tese (Doutorado em Letras) – Instituto de 
Letras, Salvador: UFBA.     



O QUADRO DOS PRONOMES PESSOAIS EM LUANDA

Norma Lucia Fernandes de Almeida 

(Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS)

Palavras-chave: Português de Luanda;  variação; pronomes

Luanda, capital de Angola, foi palco de uma grande migração interna, principalmente a

partir  da segunda metade do século XX, por conta da guerra da independência e da

guerra  civil.  Essa população,  antes  afastada  da  capital  do  país,  falante  de  diversas

línguas  nacionais,  tem  difundido  um  português  aprendido  emergencial  e

imperfeitamente,  visto a  necessidade de sobrevivência  na cidade. Se pensarmos que

Angola livrou-se do jugo português há pouco mais de quarenta anos, inferimos que o

português  angolano  ainda  está  em  formação.  Portanto,  podemos  compará-lo  ao

português  do  Brasil  do  século  XIX  (TEIXEIRA  e  ARAÚJO,  2017),  mas  também

compará-lo com diferentes variedades brasileiras vigentes atualmente que passaram por

um processo de formação similar, ou seja, formação que teve o contato linguístico como

protagonista. Um dos objetivos deste trabalho é comparar a variedade luandense com a

variedade  brasileira,  a  partir  de  estudos  realizados  por  outros  autores,  mais

especificamente  a  partir  de  trabalhos  realizados  no  âmbito  do  projeto  Vertentes,

sediado, inicialmente, na UFBA e coordenado por Dante Lucchesi; projeto que trabalha

com a hipótese da formação do português popular brasileiro a partir do contato com

diversas línguas, em particular, no caso das comunidades estudadas que serão usadas

nesse trabalho,  com um contato mais intenso com línguas africanas. Entende-se que é

importante  realizar  comparações  para  que  se  tenha  um  quadro  mais  geral  sobre  a

importância dos contatos linguísticos para a formação das variedades não europeias do

português,  em especial e neste caso, das variedades formadas a partir do contato com

línguas do grupo banto. Nesse trabalho, pretendemos descrever o sistema de casos dos

pronomes pessoais usado na variedade linguística luandense, especificamente os casos

nominativo,  acusativo e dativo.  O corpus em análise é  uma amostra constituída  por

entrevistas (tipo DID – Diálogo entre Informante e Documentador) feitas em 2008 e

2012, com aprovação do comitê de ética em pesquisa (o número do parecer favorável à

sua realização é 140.511. O número do CAAE é 04641412.7.0000.0053),  com falantes nativos

de línguas nacionais, com nulo e baixo nível de escolaridade, de estudantes do nível

fundamental e universitários falantes nativos do português. Utilizando o quadro teórico-

metodológico  da  Sociolinguística  Quantitativa  (LABOV,  1972,  Weinreich,  Labov,

Herzog (1968), estabelecemos como variáveis extralinguísticas a faixa etária, o sexo, a

escolaridade e a língua nacional. Lucchesi e Mendes (2009) demonstram a regularidade

de um processo simplificador no que se refere à flexão de caso nos crioulos de base

portuguesa,  na norma culta  brasileira  e no português  afro-brasileiro.  Nesse trabalho,

demonstramos que o quadro pronominal do português falado em Luanda está iniciando

um processo de variação, com a inserção do a gente,  ainda com percentuais baixos de

uso,  como  primeira  pessoa  do  plural,  na  variedade  falada  por  pessoas  pouco

escolarizadas, no uso do você em variação com o tu em todos os níveis e escolaridade,

com índices ainda baixos de uso de  você,  no uso dos pronomes dativos com e sem

preposição e variação pequena no que se refere aos acusativos. Desta forma, a variação

encontrada em Luanda apresenta as mesmas variantes que encontradas no PB, mas com

comportamento quantitativo e também qualitativo diferente, em especial os percentuais

de uso que ainda são baixos, demonstrando um início de variação. 



Referências bibliográficas

LABOV, W.  1972.  Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania

Press.

LUCCHESI, Dante ; MENDES, E. P.  2009.  A flexão de caso dos pronomes pessoais.

In:  LUCCHESI;  Dante;  BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza.  (Org.).  O Português  Afro-

Brasileiro. 1 ed. Salvador: EDUFBA, v. 1, p. 471-488.

TEIXEIRA, Eliana S. P. e ARAÚJO, Silvana Silva de Farias.  2017.  Diálogos entre
Brasil e Angola: o português d’aquém e d’além mar.Feira de Santana: UEFS Editora.

WEINREICH, V. LABOV, W. & HERZOG, M. 1968.  Empirical Foundations for a
Theory  of  Language  Change. In:  LEHMANN,  W.  P.  et  alii  (eds.).  Directions  for

Historical Linguistic. Austin/Texas.


