
1. Primeiro Autor é Graduando do Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Fazenda Saco, S/N, Serra Talhada, PE, CEP 56900-000 E-mail: kennedy.james@hotmail.com
2. Segundo Autor é Professor Adjunto da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fazenda Saco, S/N, 
Serra Talhada, PE, CEP 56900-000 E-mail: claudinharoberta@ig.com.br
Apoio financeiro: PIBIC/ UFRPE

ESTRATÉGIAS DE PRONOMINALIZAÇÃO DO 
OBJETO DIRETO DE TERCEIRA PESSOA NO 

SERTÃO PERNAMBUCANO

Kennedy Jamestony de Carvalho e Souza1, Cláudia Roberta Tavares Silva2

Introdução

De acordo com Mendonça [1], é natural que haja 
mudanças na linguagem oral de uma determinada 
comunidade ou povo. Essa mudança na fala aparece 
como formas alternativas semanticamente equivalentes 
de se dizer a mesma coisa, não ocorrendo de forma 
eventual e casual, mas impulsionada por algumas 
restrições linguísticas e extralingüísticas. Assim, ela é 
intrínseca ao próprio sistema lingüístico, sendo a 
heterogeneidade uma condição congênita às línguas.

Indo de encontro à vertente da gramática tradicional, 
analisamos o fenômeno lingüístico em análise, partindo 
da idéia de que a língua é variável e heterogênea, ao 
contrário dos gramáticos normativos que, por estarem 
atrelados somente à norma culta padrão, objetivam 
unicamente apresentar o emprego “correto” aos 
falantes da língua portuguesa [2]. 

Desse modo, os compêndios de gramática normativa 
ensinam que as regras referentes ao emprego dos 
pronomes pessoais oblíquos de terceira pessoa 
restringem-se aos seguintes casos: a) “colocados antes 
do verbo, os pronomes oblíquos átonos de terceira 
pessoa apresentam sempre a forma o, a, os, as. (ex: Eu 
os vi ontem.) e b) colocados depois do verbo, esses 
pronomes apresentam as seguintes formas: a) o, a, os, 
as – se o verbo terminar em vogal ou ditongo oral (ex: 
vejo-as.; encontrei-o.); b) lo, la, los, las – se o verbo 
terminar em –r, -s ou –z (ex: vou encontrá-lo.; Pedro 
fá-las agora.) ou se vierem depois da palavra eis e dos 
pronomes nos e vos (ex.: A prova do crime? Ei-la.; O 
motivo de seu gesto? O tempo no-lo dirá.), e c) no, na, 
nos, nas – se o verbo terminar em ditongo nasal. (ex.: 
fizeram-nas; Põe-na aqui.)” [2].

Bagno [3] e Franchi [4], ao realizarem alguns 
estudos sociolingüísticos, verificaram que a não-
aplicação de algumas regras da norma culta referentes
à pronominalização do objeto direto de terceira pessoa
é geralmente um indício de baixa escolaridade 
normalmente acompanhada de uma condição 
econômica inferior, o que implica dizer que esse 
fenômeno lingüístico variável não sofre implicações 
apenas de fatores lingüísticos. 

Nessa acepção, a teoria sociolingüística utilizada 
como referencial teórico para respaldar este trabalho 
científico nos permite partir da hipótese de que pessoas 
com pouca escolaridade apresentam uma grande 

probabilidade de não usarem a variante padrão 
referente ao fenômeno em questão por preferirem usar, 
por exemplo, a estratégias de pronominalização com o 
pronome lexical (ex: Eu vi ele.). Outras estratégias a 
serem analisadas são: a) a categoria vazia (ex: Eu vi ) 
e b) o sintagma nominal (ex: Eu vi o Paulo).

Portanto, é justamente baseando-nos em 
sociolingüistas como Bagno [3], Franchi [4], dentre 
outros, que resolvemos adotar como hipótese 
norteadora desta pesquisa o fato de que falantes 
pertencentes às classes sociais menos favorecidas e que
possuem um baixo grau de escolaridade podem 
apresentar uma maior tendência a não usarem o clítico 
acusativo por preferirem as demais estratégias de 
pronominalização do objeto direto de terceira pessoa na 
língua falada do município de Serra Talhada e do seu 
distrito Bernardo Vieira, ambos localizados no sertão 
pernambucano.

Metodologia

A metodologia utilizada para a realização deste 
trabalho foi a seguinte: primeiramente, foi feita uma 
pesquisa bibliográfica a respeito da teoria da variação 
lingüística e do fenômeno lingüístico relativo à 
pronominalização do objeto direto de terceira pessoa, a 
fim de ser feita uma posterior leitura das bibliografias 
para que pudesse ser realizado o fichamento das 
mesmas. 

Para a realização da análise, foram analisados dados 
lingüísticos produzidos por 36 informantes (24 de Serra 
Talhada e 12 de Bernardo Vieira), levando em conta a 
possível influência de variáveis lingüísticas e 
extralingüísticas. As primeiras são: a) o 
condicionamento sintático (objeto direto, objeto direto 
+ predicativo, objeto direto + oração e objeto direto 
oracional); b) forma verbal (tempo simples, tempo 
composto e locução com infinitivo) e c) traço 
semântico do antecedente ([+ animado] e [-animado]). 
Já as segundas referem-se: a) ao grau de escolaridade 
(nível fundamental e nível médio); b) ao gênero 
(feminino e masculino); c) à faixa etária (de 15 a 25 
anos e de 26 a 49 anos) e d) à posição geográfica (Serra 
Talhada e o distrito Bernardo Vieira).

Para a realização da análise estatística dos dados, 
utilizamos a Econometria que é preconizada por 
diversos pesquisadores como Hill, Griffiths & Judge



[5] e Johnston [6] e muitos outros. Foi necessário 
também utilizarmos um programa computacional 
(Gretl) apropriado para elaborarmos um modelo para 
estimar ou analisar se as variáveis independentes 
(forma verbal, estrutura sintática, termo antecedente do 
objeto, posição geográfica, gênero, faixa etária e nível 
de escolaridade) podem de fato contribuir e determinar 
de maneira precisa para o emprego de outras 
estratégias de pronominalização do objeto direto de 
terceira pessoa além do clítico, a saber: pronome 
lexical, categoria vazia e sintagma nominal.

Resultados e Discussão

Conforme nos mostram os dados do Quadro 1, no 
distrito Bernardo Viera, ocorreram mais casos com o 
pronome lexical, seguido da variante categoria vazia.
Das 83 ocorrências, não houve nenhuma ocorrência 
com o clítico acusativo (0%), existindo 42 casos com o 
pronome lexical (50,6%), 35 casos com a categoria 
vazia (42,1%) e 6 casos com o sintagma nominal 
(7,3%). 

Em Serra Talhada foram computadas 108
ocorrências no que tange às variantes do objeto direto. 
Assim, tal como nos mostra o Quadro 2, não houve 
casos com o clítico acusativo (0%), há 13 casos com o 
pronome lexical (12,1%), 58 casos com a categoria 
vazia (53,7%) e 37 casos com o sintagma nominal 
(34,2%). Assim, os falantes são mais propensos a 
utilizarem a variante categoria vazia.

Os resultados que nós obtivemos evidenciaram que o 
uso do clítico acusativo de terceira pessoa está 
passando por um processo de mudança no sentido de 
que não foi constatado nenhum caso com esse tipo de 
estratégia, o que vem a corroborar resultados de 
pesquisa já desenvolvidas em outras regiões brasileiras 
em que o uso desse clítico está em decréscimo 
(cf.[1,7,8,9]), sendo substituído por outras estratégias 
de pronominalização estudadas aqui.

Com relação às variáveis lingüísticas, no Distrito 
Bernardo Vieira houve mais ocorrências com a forma 
verbal tempo simples, com 68 ocorrências (81,9%). Já 
Em Serra Talhada, das 108 ocorrências, observam-se 
81 casos com a forma verbal tempo simples (75%), o 
que implica dizermos que esse fator tende a favorecer 
tanto os falantes serratalhadenses como os de Bernardo 
Vieira a utilizarem as diversas formas de 
pronominalização do objeto direto de terceira pessoa. 

No que tange à estrutura sintática, em Bernardo 
Vieira e em Serra Talhada, a que mais favorece o uso 
de outras estratégias de pronominalização do objeto de 
terceira pessoa é o objeto direto com 41 ocorrências 
(49,4%), e em Serra Talhada, correspondeu a 57
ocorrências, atingindo um percentual de 52,7% no 
cômputo geral.

Referente ao distrito Bernardo Viera, quando o traço 
semântico do antecedente do objeto é [+ animado], a 
grande maioria dos falantes utilizam o pronome lexical 
(60%) ou a categoria vazia (37,1%) para substituir o 
clítico acusativo. Em Serra Talhada, foi diferente:

quando o traço do antecedente do objeto é [+ animado], 
há uma maior freqüência de os falantes usarem a 
categoria vazia (57,8%), vindo, em segundo lugar, o 
sintagma nominal (26,5%).

Já pertinente às variáveis extralingüísticas, notamos 
que os informantes de Bernardo Vieira entre a faixa 
etária de 26 a 49 anos usaram muito mais as estratégias 
de pronominalização (58 casos) e 25 casos entre os 
falantes de 15 a 25 anos. Também foi constatado em 
Serra Talhada que os informantes de 26 a 49 anos 
utilizam muito mais essas estratégias (53,7%) do que 
os informantes de 15 a 25 anos (46,3%).

Concernente ao gênero, verificamos que, no Distrito 
Bernardo Vieira, os falantes do sexo feminino usam 
bem mais as outras estratégias de pronominalização do 
objeto direto de terceira pessoa, representando 51 casos 
(61,4%) contra 32 casos (38,6%) do sexo masculino. 
Em Serra Talhada, encontramos um resultado 
diferente, porém, de forma mais equilibrada com 59 
casos (54,6%) do sexo masculino, contra 49 casos dos 
informantes do sexo feminino (45,4%). 

No que tange ao grau de escolaridade, em Bernardo 
Vieira há mais ocorrências das três estratégias com os 
falantes que possuem apenas o nível fundamental, 58
casos (69,8%), enquanto, na fala dos informantes que 
possuem o nível médio, ocorreram apenas 25 casos 
(30,2%). Em Serra Talhada, foi constatado também que 
os falantes que possuem o nível fundamental usam com 
maior freqüência as três estratégias analisadas (61
casos (56,4%)), quando comparados aos falantes que 
possuem o nível médio (47 casos (43,6%)).

Portanto, isso ratifica a nossa hipótese inicial de que 
pessoas com baixo nível educacional e econômico 
tendem a usar mais freqüentemente outras estratégias 
de pronominalização do objeto direto de terceira 
pessoa, a saber: categoria vazia, pronome lexical e 
sintagma nominal.
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Quadro 1 – Cômputo geral de ocorrências das estratégias de pronominalização do objeto direto de terceira pessoa 

em Bernardo Viera.

VARIANTES OCORRÊNCIAS %

CLÍTICO ACUSATIVO

PRONOME LEXICAL

CATEGORIA VAZIA

SINTAGMA NOMINAL

0

42

35

6

0

50,6

42,1

7,3

TOTAL 83 100

Quadro 2 – Cômputo geral de ocorrências das estratégias de pronominalização do objeto direto de terceira pessoa em 

Serra Talhada.

VARIANTES OCORRÊNCIAS %

CLÍTICO ACUSATIVO

PRONOME LEXICAL

CATEGORIA VAZIA

SINTAGMA NOMINAL

0

13

58

37

0

12,1

53,7

34,2

TOTAL 108 100


