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RESUMO 

 

No âmbito dos estudos linguísticos, mais especificamente no campo dos conhecimentos 
gramaticais, vive-se um turbilhão de questionamentos originados da imprecisão dos 
conceitos determinados pela gramática normativa. Isso ocorre pelo fato de tais 
conceituações serem insuficientes para darem conta do vasto campo linguístico e dos novos 
elementos que entram em cena nos variados contextos de interação comunicativa. Diante 
disso, este trabalho intenciona analisar o uso dos pronomes pessoais retos (ele, ela, eles, 
elas) em função objetiva, nas produções textuais dos alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos, do 
Ensino fundamental II, sob a ótica da linguística funcional centrada no uso, no intuito de 
perceber se tais elementos variam da função subjetiva para a objetiva e com que frequência 
isso ocorre; para tanto, recorreu-se a teoria da mudança linguística sob a perspectiva da 
abordagem funcionalista. Constitui o corpus desse trabalho quarenta textos, coletados nas 
aulas de Língua Portuguesa nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos, do Ensino Fundamental - 
EF. Esse estudo assume uma metodologia de caráter descritivo-interpretativo, cujos dados 
foram analisados quali quantitativamente, considerando-se a ocorrência, a frequência de 
uso do fenômeno em estudo, bem como a dinamicidade da língua. O suporte teórico 
adotado para atender aos objetivos propostos, na análise das amostras, é a abordagem da 
LFCU com os postulados de Givón (2001,2012); Hopper e Thompsom (1980, 1991), Castilho 
(2012); Cesário e Furtado da Cunha (2013); Vidal (2009), dentre outros. Os resultados da 
pesquisa apontam que os pronomes retos de terceira pessoa são utilizados, nas produções 
textuais dos estudantes do ensino fundamental II como complemento verbal numa 
frequência bastante produtiva, visto que, nos quarenta textos, foram constatadas 69 
ocorrências de uso; contudo, observou - se que esses estudantes também fazem uso do 
pronome oblíquo na mesma função, assim, as duas formas convivem simultaneamente no 
repertório dos alunos do EF II, apresentando divergências, no tocante à frequência e aos 
contextos de uso. Tal recorrência se manifesta na interação verbal numa perspectiva 
icônica, motivada por fatores cognitivo - interacionais. Reafirmou-se, ainda, a proposição de 
que esse fenômeno é característico dos eventos comunicativos, em que há o predomínio da 
linguagem informal, e, ainda, que é um uso característico dos falantes do PB. Os resultados 
apontam também que a utilização desses elementos linguísticos em função de complemento 
verbal condiz com um dos princípios da gramaticalização, postulado por Hopper (1991), 
intitulado camadas, que defende a possibilidade de uso de duas formas linguísticas para a 
mesma função; o que foi verificado no corpo desse trabalho, com a utilização das formas 
retas e oblíquas em função de objeto direto e/ ou indireto, nas produções textuais 
analisadas. Com base nas análises realizadas, concluiu-se que o uso do pronome reto de 
terceira pessoa em função objetiva é uma constante no repertório linguístico dos falantes do 
PB e está incluso nas gramáticas de cunho funcional como uma das possibilidades de uso 
eficazmente comprovada nas interações comunicativas. Desse modo, espera-se que as 
discussões apresentadas possam instigar os docentes de Língua Portuguesa, bem como os 
discentes de Letras, futuros professores da área, a conceberem a língua em sua natureza 
dinâmica e maleável, de modo que a sua diversidade não seja compreendida como um 
desvio, mas como uma propriedade que a constitui.  
 
Palavras-chave: LFCU; Pronome; Mudança linguística; Ensino.  
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ABSTRACT 

 

In the ambit of linguistic studies, more specifically in the field of grammatical knowledge, 

experiences a multitude of questions that come from the vagueness of the concepts 

established by normative grammar. This occurs by the fact of these conceptualizations are 

insufficient to give account of the vast linguistic field and new elements that appear in 

different contexts of communicative interaction. Thus, this work intends to analyze the use of 

the subject pronouns (he, she, and they) in the objective function in the textual productions of 

the students of 6th, 7th, 8th and 9th grades of Elementary School II, from the standpoint of 

functional linguistics centered on the use, in order to understand if such elements change 

from subjective to objective function and how often it occurs. Therefore, we used the theory 

of linguistic change from the perspective of functionalist approach. Constitutes the corpus of 

this work forty texts collected in Portuguese classes in groups of 6th, 7th, 8th and 9th grades of 

Elementary School - ES. The methodology used in this study is descriptive and interpretative 

character, whose data were analyzed qualitative-quantitatively, considering the occurrence, 

the frequency of use of the phenomenon under study, as well as the dynamicity of language. 

The theoretical support adopted to reach the proposed objectives, in the analysis of samples, 

is the approach of the LFCU with the postulates of Givón (2001.2012); Hopper and 

Thompson (1980, 1991), Castilho (2012); Cesario and Furtado da Cunha (2013); Vidal 

(2009), among others. The research results show that the subjects pronouns in the third 

person are used in textual productions of the students of Elementary School II as verbal 

complement in a very productive frequency, since in the forty texts were identified 69 

instances of use; however, we observed that these students also make use of the object 

pronoun in the same function, so the two forms coexist simultaneously in the repertoire of the 

pupils  of Elementary School II, presenting differences, with regard to the frequency and to 

contexts of use. This recurrence is manifested in verbal interaction in an iconic perspective, 

motivated by cognitive- interactional factors. It was reaffirmed also the proposition that this 

phenomenon is characteristic of communicative events in which there is a predominance of 

informal language, and also, which is a characteristic use of the Brazilian Portuguese 

speakers. The results also indicate that the use of linguistic elements in verbal complement 

function consistent with the principles of grammaticalization postulated by Hopper (1991) 

entitled layers, which advocates the possibility of using two linguistic forms for the same 

function, which was verified in the body of this work, with the use of straight and oblique 

forms in direct object function and / or indirect in textual productions analyzed. Based on the 

analysis performed, it was concluded that the use of the straight third person pronoun in the 

objective function is a constant in the linguistic repertoire of the Brazilian Portuguese 

speakers and is included in the functional nature of grammars as one of the possible uses 

proven effectively in communicative interactions. Thus, it is expected that the discussions 

presented can instigate teachers of Portuguese language as well as the students of Letters, 

future teachers in the area, to design the language in its dynamic and flexible nature so that 

their diversity is not understood as a deflection, but as a property that is. 

 

Keywords: FLCU; Pronoun; Linguistic Change; Teaching. 
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O real estado da língua é o das águas de um rio, que nunca param de correr e de se 

agitar, que sobem e descem conforme o regime das chuvas, sujeitas a se precipitar 

por cachoeiras, a se estreitar entre as montanhas e a se alargar pelas planícies. 

(Marcos Bagno, 2007, p. 36)   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A língua, em sua natureza dinâmica, maleável, é objeto de estudo de muitas 

correntes teóricas da linguística moderna, cujo propósito é compreender o seu 

funcionamento. No entanto, cada abordagem possui uma maneira peculiar de 

direcionar e investigar os aspectos que englobam a linguagem humana, e, por sua 

vez a estrutura linguística. 

Dentre os estudos recorrentes, discutem-se neste trabalho os fenômenos de 

variação e mudança linguística, a partir da concepção de teóricos funcionalistas, 

mais especificamente daqueles que compõem o escopo da LFCU. A variação e 

mudança linguística tem sido objeto de reflexão, de modo notório, a partir da década 

de 70, com o advento de correntes teóricas que atribuem aos fatos da linguagem um 

caráter interativo, vinculando-os aos contextos comunicativos de seus usuários. 

Investiga-se os usos do pronome pessoal reto, ele, ela, eles, elas, nas produções 

textuais dos alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino fundamental, de uma escola 

pública municipal de Doutor Severiano - RN, sob a ótica da Linguística Funcional 

Centrada no Uso.   

Um dos aspectos a considerar é a flexibilidade de mudança inerente à 

categoria pronominal, principalmente, no Português Brasileiro (PB), uma vez que as 

discussões da gramática tradicional desconsideram essas variações instauradas em 

diversos contextos de interações comunicativas. Nesse sentido, a ideia de uma 

língua homogênea, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, vinculada às 

prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais didáticos cujo propósito 

incide sobre o que se deve e o que não se deve falar e escrever, não se sustenta na 

análise empírica dos usos linguísticos, haja vista que, na língua utilizada 

cotidianamente, sobretudo, na fala, observam-se muitos casos em que não há uma 

relação clara entre expressão e conteúdo. 

Diante do exposto, percebe-se a disparidade entre o ensino da língua 

materna realizado nas instituições escolares e o real funcionamento da linguagem. 

Em oposição a essa visão estática da língua, optou-se, neste trabalho, por estudar 

os fenômenos linguísticos a partir dos contextos reais de uso, ou seja, das 

produções textuais dos alunos, de modo que as situações comunicativas sejam o 

ponto de partida para a reflexão e análise da língua, observando, além dos seus 

fatores internos, os extralinguísticos que perpassam o ato comunicativo.  
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Fica clara, assim, a inviabilidade de estudar a língua fora do contexto social, 

como uma estrutura autônoma, conforme propunham os linguistas formalistas, 

Saussure (2008) e Chomsky (2008), em suas escolas: Estruturalismo e Gerativismo, 

respectivamente; e evidencia-se a necessidade de observá-la a partir dos processos 

cognitivos, sócio-interacionais e culturais, que envolvem o seu funcionamento em 

situações reais de comunicação. 

Entretanto, mesmo em face a tantas discussões que evidenciam o caráter 

heterogêneo da língua, percebe-se que ela ainda é tratada, nas instituições 

educacionais e sociais, como uma estrutura estática, homogênea e não como uma 

atividade social, como um trabalho coletivo, empreendido por todos os falantes. Tal 

realidade vivenciada nos contextos escolares, na maioria das vezes, tem repercutido 

na vida do educando de forma negativa, concorrendo para o aumento da sensação 

do fracasso escolar, pelo fato de o aluno não conseguir utilizar adequadamente, em 

suas produções orais e escritas, a norma padrão 1exigida pela escola.  

 Outra questão pertinente em relação ao fenômeno da mudança e variação 

linguística no contexto escolar é a maneira como o livro didático aborda essa 

temática, uma vez que ele é o instrumento norteador do trabalho do docente 

exercendo, assim, forte influência no processo de aprendizagem do estudante. 

Sobre essa questão cumpre lembrar que apesar de alguns autores já incluírem em 

suas obras algumas discussões em relação à variabilidade da língua, esse 

tratamento, ainda continua sendo um tanto problemático, uma vez que não 

consegue representar de modo real e consistente os fenômenos de variação e 

mudança efetivadas nos contextos discursivos. 

Diante de entraves como esses, que circundam as questões da linguagem, 

torna-se inviável pensá-la de forma estanque, isolada dos contextos de uso, uma 

vez que é por meio dela que se dão as relações de poder e dominação, os 

consensos, as discórdias, as transmissões culturais; afinal, são os contextos 

comunicativos que determinam a funcionalidade e o sentido dos textos.  

A partir do que está posto, apresenta-se, aqui, as linhas gerais dessa 

dissertação, intitulada Os usos dos pronomes pessoais retos de terceira pessoa: um 

estudo a partir da linguística funcional centrada no uso, cuja intenção é analisar a 

                                                           
1 O conjunto de regras padronizadas, descritas e prescritas pelas gramáticas normativas, inspiradas 
em estágios passados da língua e principalmente nas opções de um grupo restrito de escritores 
consagrados. (Bagno, 2007, p.130) 
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funcionalidade dos pronomes pessoais, ele, ela, eles, elas, nas produções dos 

estudantes, no intuito de perceber se tais elementos variam da função subjetiva para 

a objetiva e com que frequência isso ocorre; fazendo, assim, uma correlação com a 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que explica as estruturas 

gramaticais manifestadas a partir do uso. Em outros termos, para essa corrente 

teórica, deve ser descartado o pensamento de que a gramática não seja 

fundamentada em análise linguística centrada metodologicamente nos componentes 

textual e discursivo.  

Desse modo, objetiva-se, com esse trabalho, analisar as ocorrências dos 

pronomes retos nas funções de objeto direto e/ou indireto, nos textos dos alunos do 

Ensino Fundamental II, explicando esse uso pelo viés da Linguística Funcional 

Centrada no Uso.   

Numa visão mais específica, pretende-se:  

 Mapear a ocorrência do pronome pessoal do caso reto, ele, ela, eles, elas, 

em função objetiva, nas produções textuais dos educandos; 

 Observar os contextos e os condicionamentos dos pronomes retos nas 

funções de objeto direto e /ou indireto, nos textos das tipologias: narrativa e 

argumentativa, sobretudo, nos gêneros discursivos cuja linguagem apresenta 

marcas da oralidade; 

 Verificar o grau de transitividade das orações que apresentam o pronome reto 

em função objetiva; 

 Analisar o emprego das formas retas em função objetiva nas produções 

textuais dos alunos, com a base teórica da LFCU. 

Pontuados os objetivos da presente pesquisa, as questões propostas para 

direcionar esse estudo são:  

 Quais as funções desempenhadas pelos pronomes pessoais retos de terceira 

pessoa, nas produções textuais dos alunos do Ensino fundamental II, de uma 

escola pública de Doutor Severiano, RN? 

 Até que ponto a tipologia textual e o gênero discursivo influenciam o uso do 

pronome pessoal reto de terceira pessoa em função de objeto direto e/ou 

indireto? 

 Qual o grau da transitividade apresentado nas orações que contemplam o 

pronome reto em função objetiva? 
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 De que maneira pode-se aplicar os aspectos sintáticos, semânticos, 

pragmáticos e discursivos da Linguística Funcional Centrada no Uso às 

ocorrências do pronome pessoal reto de terceira pessoa em função objetiva, 

verificadas nos textos dos alunos do Ensino Fundamental II?  

Considerando que a pesquisa ressalta o aspecto qualitativo em relação ao 

quantitativo, os dados que a norteiam são retirados de produções escritas de alunos 

dos 6º, 7º, 8º e 9º anos, em situações concretas de comunicação no ambiente de 

sala de aula, os quais são submetidos a um processo de codificação e análise. O 

respectivo corpus oportuniza o trabalho com a visão dinâmica da língua, por 

apresentá-la em sua forma espontânea, da maneira como é apreendida pelos seus 

usuários. 

Para tanto, identifica-se as respectivas ocorrências e estas são explicadas  

utilizando-se a teoria de variação e mudança linguística, na visão funcionalista, 

atentando para o princípio de marcação - formas marcadas e não marcadas - 

(Givón, 1990), transitividade oracional (Hopper, 1980), o principio motivador de 

gramaticalização, camadas, proposto por Hopper (1991). A base teórica desse 

estudo condiz com o pensamento de Martelotta (2003), ao propor que as línguas 

humanas são fluidas e possuem a capacidade de assumir formas diferentes em 

indivíduos diferentes e em situações e épocas diferentes. 

É, pois, nessa perspectiva de interação e uso que estão dispostas as 

questões linguísticas, neste trabalho; cabendo, portanto, destacar os postulados de 

alguns teóricos que fundamentam essa respectiva pesquisa. Assim sendo, contou-

se com as contribuições de Givón (1990, 2001) e ainda de Furtado da Cunha, Costa 

e Cezário (2003) que norteiam os conceitos da LCU, dentre eles a iconicidade2, os 

princípios de marcação 3  e os aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos; 

adotou-se a teoria de mudança linguística, bem como as questões de gramática e 

discurso propostas por Martelotta (2001, 2003, 2011), Gonçalves (2007); e, ainda, 

buscou-se fundamentação em Castilho (2012), teórico que apresenta a mudança 

linguística na categoria pronominal no Português Brasileiro (PB); e em Hopper e 

                                                           
2 Em sua acepção mais forte, esse princípio nos diz que há uma relação de motivação entre forma e 

significado, de modo que os humanos agem intencionalmente em termos linguísticos, embora nem 

sempre possamos precisar a intenção ou o propósito específico de cada ato verbal (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 23). 
 
3
 Consiste na distinção entre categorias marcadas e não marcadas das estruturas linguísticas em um 

contraste gramatical binário (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 22).   
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Thompson (1991) que discorrem sobre a mudança linguística por meio dos 

princípios da Gramaticalização4.  

Nas considerações acerca da gramática na perspectiva funcional usou-se 

Neves (1997, 2006, 2012, 2013), Tomasselo (2003), Martelotta e Alonso (2012).  Já 

a gramática na visão normativa é tratada na visão de Bechara (2009), Cunha e 

Cintra (2007), Cereja e Magalhães (2006, 2013) trazendo algumas discussões 

acerca da categoria pronominal e da transitividade, categorias de análise dessa 

pesquisa. No trabalho com a transitividade oracional utilizou-se as ideias de Hopper 

e Thompson (1980), Furtado da Cunha e Souza (2007). 

Nas discussões em torno dos gêneros discursivos, prevalecem os estudos de  

Bakhtin (2000, 2010); Brait (2008). Nesse viés teórico, os gêneros discursivos são 

compreendidos como esferas de uso da linguagem verbal ou da comunicação 

humana alicerçada na palavra.  Desse modo, a interação humana ocorre num fluxo 

dialógico por meio da concretização de diversas realizações discursivas, nas quais 

se efetiva a voz humana, que, por sua vez, discute ideias, confere significados e se 

posiciona no mundo. No dizer de Bakhtin (2011), o uso da língua se efetiva por meio 

de enunciados e cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais são denominados gêneros do discurso. 

Nesse sentido, a discussão proposta por esse teórico é bastante pertinente 

para essa pesquisa, porque trabalha-se com o discurso dos alunos, efetivados na 

escrita através dos gêneros discursivos abordados em sala de aula. Além disso, 

considera-se os conhecimentos linguísticos e parte da visão de mundo desses 

estudantes, imbuídos, direta ou indiretamente, nas produções textuais analisadas. 

No concernente aos estudos de mudança na categoria pronominal, contou-se, 

ainda, com as pesquisas de Averbug (2007); Castilho (2012) Jordão (2007); Lopes 

(2007, 2012); entre outros pesquisadores que abordam a categoria pronominal como 

objeto de estudo. Nesses trabalhos, os autores apresentam os processos de 

mudança que permeiam essa classe de palavras até chegar a gramaticalização e 

inclusão de algumas formas como, você, a gente no quadro dos pronomes do PB, 

bem como expõem dados que reafirmam o uso do pronome pessoal reto na função 

                                                           
4 designa certos fenômenos de variação e mudaça linguísticas, que se processam tanto sincrônica 
como diacronicamente, contemplando fatores relacionados ao plano do conteúdo (de natureza 
discursivo-pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano da forma (de caráter morfossintático e 
fonológico). (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20)   
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de objeto direto e indireto, ou seja, como pronome-complemento nas produções 

orais e escritas dos falantes do Português Brasileiro. 

É notório que o uso dos pronomes pessoais retos na função de complemento 

verbal já se efetivou na fala e na escrita dos falantes do PB, contudo ainda é visto de 

modo estigmatizado por uma parte dos usuários da língua pelo fato de não atender 

às exigências da norma culta, propostas na gramática tradicional. Daí a relevância 

de estudos que discutam a concretização desse fenômeno linguístico no âmbito 

social, no intuito de suscitar uma reflexão acerca da língua, de modo que os falantes 

sejam capazes de formar seus próprios conceitos acerca das expressões 

linguísticas que emergem nos contextos de interação. 

Diante do exposto, justifica-se a relevância dessa investigação pela 

possibilidade de contribuir significativamente para uma reflexão e orientação acerca 

do trabalho com a língua materna, no sentido de instigar novas práticas 

pedagógicas, contribuindo para a melhoria das habilidades linguísticas dos 

estudantes, incluindo tanto os conhecimentos gramaticais como os textuais, 

atentando, assim, para uma concepção de língua e gramática numa perspectiva 

interacionista, cujas regularidades podem ser estudadas a partir da frequência e 

pressões de uso, conforme propõem Martelotta e Alonso (2012, p. 97): “a gramática 

é vista como um conjunto de princípios de adaptação textual.” É relevante, também, 

por ser um estudo que encontra abrigo na teoria funcionalista, em seu viés de 

variação e mudança, cujos resultados podem contribuir para constatação e/ou 

comparação de dados já existentes nas redes públicas e, ou privadas de ensino.  

Além disso, acredita-se na relevância social da pesquisa ora apresentada por 

discorrer sobre uma questão linguística que é recorrente na fala e na escrita de uma 

parte dos usuários da língua, a qual deve ser vista no âmbito acadêmico e social 

como um aspecto favorável à comunicação humana, e não como um uso linguístico 

estigmatizado, tendo em vista que atende às necessidades comunicativas dos 

falantes.  

Considerando, ainda, o fato de no discurso escolar dos livros didáticos a 

classe pronominal ser discutida de modo isolado dos seus contextos de uso, 

enfatizando uma homogeneidade linguística que não se efetiva nos eventos 

discursivos, esse estudo torna-se pertinente por poder constituir-se como um dos 

instrumentos que instiga reflexões acerca do processo ensino - aprendizagem do 

Ensino de língua materna. Nesse sentido, almeja-se que os achados desse estudo, 
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direcionado para a língua em uso, em movimento, possam repercutir sobre as 

práticas de linguagem no contexto escolar, mais especificamente, sobre o fazer 

pedagógico do docente de Língua Portuguesa. 

Diante disso, espera–se que as discussões pautadas aqui sirvam de reflexão, 

podendo contribuir para uma mudança de postura dos atores que compõem as 

instituições escolares, mais especificamente docentes e educandos, bem como dos 

profissionais que trabalham em instituições sociais, os quais têm contato com uma 

diversidade de pessoas, e, portanto, devem primar pelo respeito às especificidades 

comunicativas dos usuários da língua, afastando qualquer atitude depreciativa em 

relação a essa questão. 

Quanto à organização estrutural, este trabalho compõe-se de Introdução, 

fundamentação teórica, metodologia, análise e discussão dos dados, considerações 

finais, referências bibliográficas e anexos. O primeiro capítulo, a Introdução, aqui em 

discussão, é constituído de informações gerais acerca desse estudo, tais como: as 

questões de pesquisa, a justificativa e relevância social, além de algumas 

considerações acerca do aparato teórico que o compõe. 

O capítulo dois, cujo título é A abordagem da Linguística Funcional Centrada 

no Uso, apresenta as bases teóricas desse trabalho, subdividido em três tópicos os 

quais contêm informações acerca dos conceitos e objetos de estudo da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), que são relevantes para esse estudo, dentre 

eles mudança linguística, transitividade oracional e gramática.  

O capítulo três, denominado Estudos sobre o uso dos pronomes, discute 

informações sobre a categoria pronominal, tanto na perspectiva funcional quanto na 

Normativa. No viés funcional são observadas as mudanças ocorridas nessa 

categoria, que implicaram em novas formas de uso e funções motivados pelos 

contextos comunicativos. Na perspectiva tradicional, destaca-se a sincronia desses 

estudos no sentido de apresentarem os pronomes como uma categoria estável, 

mediada por normas e funções fixas, desconsiderando as pressões do uso.     

Já o capítulo quatro tece algumas considerações em torno dos gêneros 

discursivos, posto que o corpus constitui-se de produções textuais dos alunos do 

Ensino Fundamental II. Essa teoria é pertinente para a pesquisa, pois verifica-se a 

ocorrência do objeto de estudo em gêneros diferentes, considerando que a escolha 

do gênero é, também, um fator determinante na frequência do pronome reto em 

função objetiva. 
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O capítulo cinco trata da Metodologia. Focaliza a descrição dos 

procedimentos metodológicos, explicitando, de modo detalhado, como aconteceu o 

processo de coleta, estudo e análise do corpus desse fazer científico. O capítulo 

está detalhado, dividido em subitens, a saber: A natureza da pesquisa; A 

contextualização do campo; Os participantes; O corpus e sua constituição; Os 

procedimentos da coleta de dados; As categorias de análise do corpus.  

O sexto capítulo contempla a análise e a discussão dos dados amparados 

pelo aporte teórico desse trabalho, pautando-se nos aspectos sintáticos, semânticos 

e pragmáticos, referenciados pela LFCU. 

E, por fim, as Considerações finais retomam as discussões já elencadas no 

corpo da pesquisa, no intuito de reafirmar que as estruturas linguísticas ganham 

sustentação nos eventos comunicativos, tendo como princípios motivacionais os 

contextos sociointeracionais e os aspectos cognitivos que permeiam o universo dos 

falantes. Desse modo, é propício usar as palavras de Martellota (2003, p. 70), “a 

situação comunicativa real é o palco, no qual a atuação inovadora do falante cria 

novos significados que são ratificados no curso da interação”.  

Em seguida, apresenta-se as referências Bibliográficas, e, por fim, os Anexos, 

contendo os textos originais que compuseram o corpus dessa dissertação e o termo 

de livre consentimento, devidamente assinados pelos estudantes envolvidos na 

pesquisa.  

As discussões expostas, no presente trabalho, são passíveis de mudanças, 

decorrentes da flexibilidade inerente aos estudos linguísticos, cuja flexibilidade 

provém do caráter adaptativo da língua; por conseguinte, são informações 

relevantes, que podem servir de suporte para novas discussões em torno das 

questões que permeiam o âmbito linguístico. 
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2  A ABORDAGEM DA LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

2.1 A Linguística Funcional Centrada no Uso: sua constituição teórica 

A Linguística Funcional norte-americana sustenta-se, a partir da década de 

1970, com a grande contribuição teórica de Talmy Givón, Sandra Thompson, Paul 

Hopper, Elizabeth Traugott, que defendem uma linguística baseada no uso, cujas 

características consistem em analisar a língua do ponto de vista do contexto e da 

situação extralinguística e concebem o estudo do discurso e da gramática de modo 

simultâneo, no intuito de entender como a língua se configura. Nessa perspectiva, as 

regularidades linguísticas são justificadas a partir do uso interativo da língua, 

considerando as condições comunicativas em que se verificam esse uso. Nesse 

contexto, Givon (1976) publica o livro on understanding grammar, considerada a 

obra clássica dos estudos funcionais, que trata as questões gramaticais numa 

perspectiva discursiva. 

Diferentemente dos linguistas do pólo formalista, que concebem a língua 

como uma estrutura autônoma, independente do uso em situações comunicativas 

reais, os linguistas funcionais defendem a ideia de que a língua é um instrumento de 

comunicação e interação humana, que deve ser estudada como uma estrutura 

maleável, sujeita a pressões oriundas dos diferentes eventos comunicativos, os 

quais ajudam a determinar a estrutura gramatical. 

Para tanto, as dicotomias e conceitos instituídos pelos linguistas formalistas, 

Ferdinand Saussure (2008) e Noam Chomsky (2008), a arbitrariedade do signo, 

langue e parole, sincronia e diacronia, competência e desempenho, falante ideal são 

reanalisados sob uma nova ótica: o princípio da iconicidade, a relação de simbiose 

entre discurso e gramática, além da concepção pancrônica de mudança. No que 

concerne à sintaxe, Givón (2001) afirma que há uma relação icônica entre o 

processamento cognitivo da língua e sua representação material no discurso. Nesse 

viés, as categorias gramaticais não são estudadas como normas fixas, imutáveis, 

independentes dos contextos culturais, sociais dos falantes, mas numa perspectiva 

em que a gramática molda o discurso e o discurso molda a gramática, aspecto que 

condiz com a perspectiva pancrônica de mudança, instituída pelos funcionalistas. 

A iconicidade, nesse contexto, é entendida como a correlação natural entre 

forma e função, entre o código linguístico (expressão) e seu significado (conteúdo). 

Nesse sentido, os teóricos funcionalistas defendem a ideia de que a estrutura da 
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língua reflete, de algum modo, a estrutura da experiência. Pelo fato da linguagem 

ser vista como uma faculdade humana, entende-se, no geral, que a estrutura 

linguística reflete as propriedades da conceitualização humana do mundo ou as 

propriedades da mente humana. Discorrendo sobre o assunto, Furtado da Cunha, 

Costa e Cesário (2003, p. 34) enfatizam: “a língua não é um mapeamento arbitrário 

de ideias para enunciados: razões estritamente humanas de importância e 

complexidade refletem-se nos traços estruturais das línguas”. 

Outro aspecto relevante nos estudos funcionalistas é o princípio de marcação, 

herdado pela linguística estrutural, desenvolvida pela Escola de Praga. Esse 

princípio atenta para a distinção entre categorias marcadas e não marcadas das 

estruturas linguísticas, em um contraste gramatical binário. No dizer de Cunha, Bispo 

e Silva (2013, p.24), “o conceito de marcação corresponde a um refinamento da 

noção saussuriana de valor linguístico nas decisões binárias entre um par 

contrastivo”.  

Para a distinção entre uma categoria e outra, Givon (1990) estabelece três 

princípios: a) complexidade estrutural; b) distribuição de frequência; c) complexidade 

cognitiva. O princípio de complexidade estrutural compreende que a estrutura 

marcada tende a ser mais complexa (ou maior) que a não marcada correspondente; 

o segundo princípio retrata a estrutura marcada como a menos frequente do que a 

estrutura não marcada correspondente; no último princípio, complexidade cognitiva, 

a estrutura marcada tende a ser mais complexa do que a estrutura não marcada 

correspondente, incluindo, nesse contexto, fatores como esforço mental, demanda 

de atenção e tempo de processamento. Conforme Givón (2001.p.38):  

 
Markedness may be viewed as the governing meta-principle of iconicity 
expressing the correlation - admittedly not always perfect - between 
structural and functional complexity: categories that are structurally more 
marked tend to also be substantively more marked.  

5
 

 

Nessa linha, Givón (2001) aponta a existência de uma relação icônica entre o 

processamento cognitivo da língua e sua representação material no discurso, no 

sentido de que processos de produção mais complexa são codificados 

linguisticamente através de formas materiais mais marcadas. Segundo esse teórico, 

                                                           
5 A marcação pode ser vista como o meta-princípio que rege a iconicidade expressando a correlação - 
é certo que nem sempre perfeita - entre a complexidade estrutural e funcional: categorias que são 
estruturalmente mais marcados tendem a ser também substancialmente mais marcadas. (Tradução 
livre) 
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formas que pertencem a uma mesma categoria gramatical diferenciam-se quanto ao 

grau de marcação: as marcadas tendem a ser utilizadas em contextos cognitivo-

comunicativos complexos; por sua vez, as formas não marcadas tendem a ser 

utilizadas em contextos mais simples. Ou seja, as formas gramaticais podem vir a 

receber usos especializados, particularizados para certos contextos em razão de seu 

grau de marcação linguística. 

Tais princípios são pertinentes no desenvolvimento desse trabalho, pois 

contemplam com adequação aspectos das estruturas linguísticas aqui analisadas, 

visto que os eventos comunicativos são observados numa perspectiva de interação, 

numa relação de simbiose entre gramática e discurso, cujos elementos são regidos 

pelos aspectos semânticos e pragmáticos.   

Quanto à percepção pancrônica da língua, adotada na abordagem 

funcionalista, esta consiste em observar as mudanças ocorridas na língua, não 

apenas no plano sincrônico, mas sim, considerando as forças cognitivas e 

comunicativas que atuam no indivíduo, no ato concreto da comunicação, e que se 

manifesta universalmente, visto que refletem os poderes e as limitações da mente 

humana para armazenar e transmitir informações. Nesse sentido, a LFCU atenta 

para a natureza biológica da linguagem, estabelecendo, assim, uma estreita relação 

entre biologia e cultura, na qual as estruturas e condições inatas, que capacitam os 

falantes a internalizar e utilizar uma ou mais línguas, são interligadas aos aspectos 

socioculturais, que têm um papel significativo na interação humana.  

Desse modo, pode-se dizer que na base do funcionamento linguístico está a 

capacidade do ser humano de formar categorias, de agregar essas categorias em 

diferentes domínios de conhecimento, assim como a habilidade de estabelecer 

relações de semelhança ou analogia entre esses domínios. Isso significa que as 

regras gramaticais refletem a criatividade humana, mas são restritas pelo 

funcionamento natural da mente. 

 A partir desses estudos, a linguística cognitivo-funcional (Tomasello, 2003) 

ganha uma nova roupagem em Martelotta (2011), Linguística Funcional Centrada no 

Uso – (LFCU), com base na proposta teórico-metodológica do Grupo Discurso e 

Gramática (D&G), sediado em três instituições de Ensino Superior UFRN,UFRJ e 

UFF. Essa abordagem considera, em sua análise, tanto os aspectos formais da 

estrutura social das línguas, como aspectos referentes aos contextos comunicativos, 

isto é, aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos. Nesse percurso, as 
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investigações permeiam as dimensões formal (fonético-fonológico e morfossintático) 

e significativa (semântica, pragmática e discursiva).  

Outros conceitos importantes que norteiam esse viés teórico são os estudos 

sobre mudança linguística e os fenômenos da gramaticalização, ambos versam 

sobre o caráter dinâmico e adaptativo da língua. Consoante Martellota (2011, p. 74) 

“a visão de mudança como tendência de seguir determinadas trajetórias prototípicas, 

e não processos absolutos têm suas motivações nos princípios cognitivos e 

interativos que se manifestam no uso da língua”.  

A gramaticalização é um processo que ocorre a partir das mudanças 

ocorridas nos eventos comunicativos, observando a ocorrência, a frequência de uso 

de determinadas expressões linguísticas. Caracteriza-se como um tipo de alteração 

do valor da expressão linguística, que a leva a assumir funções de caráter 

gramatical, cujas funções ajudam a organizar o texto nas diferentes situações de 

comunicação. As discussões acerca dos processos de gramaticalização tomam 

sustentação na opacidade da língua, no concernente às normas impostas pela 

gramática tradicional, haja vista que, nas situações reais uso da língua, sobretudo, 

na língua escrita, existem muitos casos em que não há uma relação nítida entre 

forma e conteúdo.  

Assim posto, percebe-se que o fenômeno da gramaticalização associa-se aos 

processos de regularização do uso da língua, isto é, relaciona-se à mudança 

linguística6. No dizer de Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 50), “Esses processos 

manifestam o aspecto não estático da gramática, demonstrando que as línguas 

estão em constante mudança em consequência da incessante criação de novas 

expressões e de novos arranjos na ordenação vocabular.”  

Dentre os princípios norteadores do funcionalismo linguístico, que 

fundamentam esse trabalho, destaca-se, ainda, a transitividade oracional cuja 

proposta de Hopper e Thompson (1980) associa-se a uma função discursivo-

comunicativa, ou seja, o maior ou menor grau de transitividade de uma sentença 

reflete a maneira como o usuário da língua estrutura seu discurso no intuito de 

atingir seus propósitos comunicativos. Nessa perspectiva, a transitividade difere dos 

                                                           
6 A fluidez da língua, ou seja sua capacidade de assumir formas diferentes em indivíduos diferentes e 

em situações e épocas diferentes (Bagno, 2007, p.140) 
. 
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parâmetros da gramática tradicional, pois não é entendida apenas como uma 

propriedade do verbo da oração, mas, sim, como uma noção contínua, escalar.  

A partir do exposto, é relevante destacar que o funcionalismo abarca um 

conjunto de subteorias que compactuam com a ideia de que a língua tem funções 

cognitivas e sociais, as quais desempenham um papel fundamental na determinação 

das estruturas e dos sistemas que constituem a gramática de uma língua.  

  
2.1.1 Transitividade oracional 

Na busca de afunilar os conhecimentos norteadores dessa pesquisa, com 

base na abordagem de gramática sob a égide do funcionalismo norte-americano, 

apresenta-se, nesse tópico, algumas considerações acerca da transitividade 

oracional de acordo com o postulado de Hopper e Thompson (1980), bem como 

breves informações sobre o conceito de transitividade, proposto pelo viés da 

abordagem tradicional, por meio das quais é possível perceber alguns pontos frágeis 

em relação a essa questão. 

A transitividade, na visão funcionalista, perpassa pela função discursivo-

comunicativa. Nesse sentido, é impossível atrelá-la somente à relação verbo x 

complemento, tendo em vista a noção contínua, escalar da oração, que contribui 

para a sua caracterização em relação ao aspecto da transitividade. A teoria de 

Hopper e Thompson (1980) é relevante para essa pesquisa, pelo fato de o corpus 

em análise, conter orações com alto grau de transitividade, por contemplarem, em 

sua essência, os princípios norteadores dessa escala. 

Segundo esse postulado, a transitividade é concebida como um complexo de 

dez parâmetros sintático-semânticos, os quais focalizam diferentes ângulos da 

transferência da ação em uma porção diferente da oração. Embora sejam 

independentes, esses traços funcionam de modo articulado, tendo em vista que 

nenhum deles sozinho é suficiente para determinar a transitividade de uma oração. 

Mediante essa perspectiva, não há necessidade da ocorrência dos três elementos – 

sujeito, verbo, objeto - para que uma oração seja classificada como transitiva, como 

dispõe a gramática normativa. 

A seguir, apresenta-se o quadro informativo contendo os dez parâmetros da 

transitividade propostos pelos teóricos acima mencionados: 
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Quadro 1: Parâmetros da transitividade 

Fonte: Hopper e Thompson, (1980, p.252) 

 

Para bem exemplificar esses parâmetros seguem dez amostras extraídas do 

corpus da pesquisa ora apresentada, as quais contemplam características inerentes 

aos respectivos parâmetros. Consoante Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 37), 

cada um desses componentes envolve um aspecto da eficácia ou intensidade com 

que a ação é transferida de um participante para outro. Observe: 

1. Participantes: A transferência só ocorre se prevalecerem dois ou mais 

participantes envolvidos. 

(Amostra 01) 

 

“Leléu contratou  ele para „protegé‟ sua noiva de Douglas” 

      Fonte: Queiroz, 2016 

2. Cinese: somente as ações são transferíveis, os estados não. 

(Amostra 02)  

 

“os maridos delas denunciaram ele” 

       Fonte: Queiroz, 2016 

 
3. Aspecto: uma ação perfectiva, vista do seu ponto final, é mais eficazmente 

transferida para um participante do que uma ação que não tenha término. 

    (Amostra 03) 

 

“[...] e encheram ela de rosas [...] 

       Fonte: Queiroz, 2016 

PARÂMETROS Alta transitividade Baixa transitividade 

 

A.Participantes 

 

B. Cinese 

C. Aspecto 

D. Pontualidade 

E. Intencionalidade 

F. Polaridade 

G. Modalidade 

H. Agentividade 

 

I. Afetamento do Objeto 

J. Individuação do Objeto 

 

Dois ou mais participantes,  

agente e objeto. 

ação 

télico 

pontual 

intencional 

afirmativa 

realis 

Alto potencial de 

agentividade  

Objeto totalmente afetado 

Objeto altamente individuado 

 

Um participante 

 

não-ação (estado) 

atélico 

não-pontual 

não-intencional 

negativa 

irrealis 

menor potencial de 

agentividade 

Objeto não-afetado 

Objeto não-individuado  
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4. Pontualidade: ações realizadas sem nenhuma fase de transição óbvia entre o 

início e o fim têm um efeito mais marcado sobre seus pacientes do que ações 

que são inerentemente contínuas. 

(Amostra 04)  

 

[...].Leleu contratou ele[...] 

       Fonte: Queiroz, 2016 

 

  5. Intencionalidade: o efeito sobre o paciente é tipicamente mais aparente, quando   

a ação do agente é apresentada como proposital. 

          (Amostra 05) 

 

“chegaram duas pessoas lá em vó „chanou‟ ela e nada” 

      Fonte: Queiroz, 2016 

 

6.  Polaridade: ações que aconteceram (oração afirmativa) podem ser transferidas, 

ações que não aconteceram (oração negativa), não. 

          (Amostra 06)   

 

“colocamos ele na cama” 

       Fonte: Queiroz, 2016 

 

7. Modalidade: refere-se à distinção entre a codificação “realis” e “irrealis” de 

eventos. Uma ação que não ocorreu, ou que expressa um evento hipotético, ou 

ainda que é apresentada como tendo ocorrido em um mundo não-real, contingente, 

incerto, é menos eficaz do que uma ação cuja ocorrência é de fato asseverada como 

correspondente a um evento real. A amostra (07) refere-se ao modo realis, enquanto 

que a amostra (08) corresponde ao modo irrealis. 

         (Amostra 07) 

 

“algum tempo depois o irmão da minha amiga chamou ela” 

     Fonte: Queiroz, 2016 
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           (Amostra 08) 

 

“[...] disse a Frederico que deixasse ele em paz” 

     Fonte: Queiroz, 2016 

 

 8. Agentividade: participantes que têm agentividade alta podem efetuar a 

transferência de uma ação, diferentemente de participantes com baixa agentividade, 

que não podem. 

             (Amostra 09) 

 

“[...] O bandido animado com a promessa da moça, beijou ela [...]” 

     Fonte: Queiroz, 2016 

 

9.  Afetamento: O grau em que uma ação é transferida para um paciente é uma 

função de quão completamente esse paciente é afetado. Assim, por exemplo, o 

afetamento é mais efetivo em Eu bebi o leite todo do que em Eu bebi um pouco do 

leite.         

  (Amostra 10) 

 

“um dia o gato mordeu ela” 

     Fonte: Queiroz, 2016 

10.  Individuação: esse princípio se refere tanto ao fato de o paciente ser distinto do 

agente quanto à distinção entre o paciente e o fundo em que ele se encontra. Assim, 

os referentes dos substantivos que têm as propriedades à esquerda no quadro nº 2, 

a seguir, são mais altamente individuados do que aqueles com as propriedades à 

direita. 

Quadro 2: Propriedades da individuação 
 
 

 
 
                 
 
 
 

Fonte: Hopper e Thompson (1980, p. 253) 
 

        INDIVIDUADO NÃO INDIVIDUADO 

Próprio 

Humano, animado 

concreto 

singular 

contável 

determinado, definido 

Comum 

inanimado 

abstrato 

plural 

incontável 

não-determinado 
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A fim de ilustrar o princípio da individuação, segue um exemplo que 

corresponde aos elementos da esquerda.  

(Amostra 11): 

 

“leléu escutou ela [...]” 

  Fonte: Queiroz, 2016 

 

Uma ação pode ser mais eficazmente transferida para um paciente que é 

individuado do que para um que não é; desse modo, um objeto definido é 

considerado mais completamente afetado do que um objeto indefinido. 

Os parâmetros expostos acima contribuem significativamente para a 

ordenação de orações na escala de transitividade, conforme o grau de transitividade 

que manifestam. Dessa forma, a oração, num conjunto, é classificada como 

transitiva e não apenas o verbo. Considerados nesse conjunto harmonioso, tais 

parâmetros permitem que as orações sejam classificadas como mais ou menos 

transitivas: quanto mais traços de alta transitividade uma oração apresenta, tanto 

mais transitiva ela é. A oração transitiva canônica – a mais alta na escala da 

transitividade- é aquela em que os dez traços são marcados positivamente. Logo, a 

aferição do grau de transitividade de uma oração é feita atribuindo-se um ponto a 

cada parâmetro de alta transitividade presente na oração. 

Diante disso, é relevante destacar que a transitividade aqui discutida reflete, 

além dos aspectos sintáticos da oração, os aspectos semânticos e pragmáticos, 

imbuídos no ato comunicativo. 

Já na abordagem tradicional, a transitividade se liga à transferência de uma 

atividade de um agente para um paciente e é característica própria dos verbos 

transitivos e intransitivos. Os primeiros necessitam de complemento, objeto direto ou 

indireto; os segundos, intransitivos, por si só possuem sentido completo e, assim, 

dispensam tais complementos.  

A transitividade é conceituada por Cereja e Magalhães (2006, p. 145) como: 

“a necessidade apresentada por alguns verbos de ter complemento. A esses verbos 

que exigem complementos chamamos de transitivos e aos que não exigem 

complemento chamamos de intransitivos.” Nota-se, nessa perspectiva, que a 

transitividade está vinculada ao verbo e seus complementos numa visão bem 

limitada e questionável; algumas pesquisas sobre a transitividade já evidenciam as 
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limitações desses conceitos, pois, dependendo do contexto comunicativo, o verbo 

pode variar em relação a sua transitividade, como as próprias autoras destacam em 

um quadro, na mesma página, intitulado Observação (Cereja e Magalhães, 2006, p. 

145). Essas autoras afirmam: “a transitividade ou intransitividade de um verbo 

sempre depende do contexto em que ele está empregado e do sentido que ele 

apresenta”.  

Discorrendo sobre essas limitações da transitividade no viés normativo, 

Bechara (2009, p. 415) faz notar que “um mesmo verbo pode ser usado transitiva ou 

intransitivamente, principalmente quando o processo verbal tem aplicação muito 

vaga”; e apresenta os seguintes exemplos: 

       Fonte: Bechara (2009, p. 415) 

Compactuando com essas mesmas ideias, Cunha e Cintra (2007, p. 152) 

fazem as seguintes considerações, “a análise da transitividade verbal é feita de 

acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado ora 

intransitivamente, ora transitivamente, ora como objeto direto, ora como objeto 

indireto”. 

Desse modo, percebe-se a fragilidade desses conceitos, que é apontada, de 

forma sutil, pelos próprios gramáticos. A maneira como tais conceitos são 

delineados pelo viés tradicional apresenta disparidades e, por conseguinte, não dão 

conta de atender aos contextos de uso da língua, vez que um mesmo verbo pode 

oscilar entre uma classificação transitiva ou intransitiva, conforme o evento 

comunicativo. 

 

2.1.2 Mudança linguística e a LFCU 

Em seu percurso histórico, a língua sofreu e sofre constantes modificações, 

as quais são instigadas por fatores socioculturais e cognitivos que norteiam os 

eventos comunicativos; no entanto muitas crenças norteiam as questões linguísticas. 

A principal delas é a homogeneidade da língua implícita pelas regras da gramática 

normativa e com ela a ideia de que existe uma forma correta e outra errada de 

(Amostra 12)  

Eles comeram maçãs (transitivo). 

           (Amostra 13)  

Eles não comeram (intransitivo). 
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utilizar a língua, Porém, nota-se a fluidez da língua nas diversas situações de 

comunicação praticadas no meio social. Conforme Neves (2013, p.19,) o falante de 

uma língua natural é competente para, ativando esquemas cognitivos, produzir 

enunciados de sua língua, independente de qualquer estudo prévio de regras de 

gramática. Nesse sentido, este tópico focaliza a mudança linguística, propondo 

algumas reflexões sobre suas motivações, bem como sobre os aspectos estruturais, 

cognitivos e comunicativos que a norteiam. 

Várias são as discussões que perpassam pela visão dinâmica e adaptativa da 

língua, que são mediadas pelos estudos sobre mudança linguística, os quais 

ganharam forças a partir do século XIX, com o advento da linguística. Foi nesse 

Contexto em que a visão universalista e lógica da gramática grega vai perdendo 

espaço para um novo modo de perceber e estudar a língua, tendo como pano de 

fundo a gramática histórico comparativa. Essa tendência tinha o propósito de 

comparar elementos gramaticais de línguas de origem comum, no intuito de detectar 

a estrutura da língua original, a partir da qual elas se desenvolveram. 

 Posterior a essa abordagem comparatista, surge a visão dos neogramáticos, 

que defendiam a ideia de que as mudanças ocorrem no indivíduo, o qual, ao utilizar 

a língua, efetiva as tendências mecânicas, ou as evita, utilizando processos 

analógicos ou associados ao empréstimo; nessa perspectiva, as mudanças são 

decorrentes de hábitos linguísticos individuais. Assim, os neogramáticos voltam seus 

interesses tanto para o estudo dos dados provenientes de documentos escritos 

quanto para a observação dos dialetos falados, naquela época. Embora tenha sido 

muito criticada, nesse período, essa proposta tornou-se predominante, na segunda 

metade do século XIX. 

 Daí em diante, os estudos sobre mudança e variação permearam o escopo 

teórico das diversas correntes linguísticas: estruturalismo, gerativismo, 

sociolinguística e linguística centrada no uso. Todas essas abordagens estudam a 

mudança sob a perspectiva dinâmica e mutante das línguas, embora cada uma 

delas apresente, suas especificidades teórico-metodológicas ao compor seus 

objetos de estudos.  

Esse trabalho aborda a mudança e a variação sob a perspectiva da linguística 

funcional centrada no uso, cuja abordagem concebe a estrutura das línguas de 

maneira dinâmica, fluida, em constante construção. No dizer de Dubois (1985), é um 

“sistema adaptativo”, uma vez que vai sendo construída cotidianamente. Desse 
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modo, a habilidade linguística do falante é constituída das regularidades no processo 

mental da linguagem, em situações de uso.  

De acordo com Martelotta (2003), a mudança linguística, na visão da 

linguística funcional, deve ser entendida como um fenômeno tridimensional, isto é, a 

trajetória de mudança de um elemento linguístico é um reflexo de, pelo menos, três 

aspectos diferentes: tempo e, sobretudo, cognição e uso. Desse modo, entende-se 

que tais fatores viabilizam o processo de mudança, considerando os aspectos de 

natureza histórica, social, do comportamento humano no ato da comunicação, assim 

como, a capacidade do falante em produzir textos adequados aos diversos 

contextos comunicativos. Martellota (2015, p. 51, grifos do autor) esclarece: 

 
A linguística funcional tende, portanto, a adotar, juntamente com Labov 
(1994), uma formulação mais refinada da hipótese neogramática de 
mudança, segundo a qual os mesmos tipos de mudança ocorreram em 
todas as fases da história das línguas e tenderão a continuar ocorrendo. O 
que importa saber, nesse caso, é a natureza dessas características e 
peculiaridades pancrônicas, que não se enquadram na oposição sincronia x 
diacronia do modelo estruturalista.  

 
Conforme o exposto, percebe-se que a concepção de mudança, nesse viés 

teórico, ultrapassa os limites estruturais da língua, adentrando nos fatores 

extralinguísticos, os quais motivam as transformações sofridas pelos elementos 

linguísticos ao longo do tempo, transformações essas que, conforme os estudiosos 

funcionais, apresentam uma unidirecionalidade, ou seja, caminham do discurso para 

a gramática. 

Tendo, pois, como fundamento a natureza adaptativo-funcional da linguagem, 

que se manifesta em fenômenos de variação e mudança, parece inevitável descartar 

a hipótese de que a gramática apresenta regras fixas, que se aplicam, fria e 

matematicamente, em qualquer situação de comunicação, ou seja, sem levar em 

conta o conteúdo que elas veiculam e a perspectiva de seus usuários. Sabe-se, 

contudo, que os usuários tendem a adaptar sua fala aos diversos contextos 

comunicativos; assim, as regras mais gerais que surgem a partir das operações do 

sistema são ativadas, em consonância com eventos específicos de uso. 

Os estudos que permeiam a variação e mudança da língua, na visão centrada 

no uso, direcionam, cada vez mais, sua atenção aos processos de gramaticalização 

permeados pela frequência de uso de determinados elementos linguísticos, nas 

diversas situações de comunicação. Gonçalves (2007, p.15, grifos do autor) afirma:  
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Dentre os vários processos de mudança linguística, a gramaticalização é 
considerada um dos mais comuns que se tem observado nas línguas em 
geral. A constante renovação do sistema linguístico – percebida, sobretudo, 
pelo surgimento de novas funções para formas já existentes e de novas 
formas para funções já existentes – traz à tona a noção de “gramática 
emergente”, concepção assumida de modo explícito ou não por vários 

estudiosos da gramaticalização. 
 

Conforme o exposto, a gramaticalização ocorre no momento em que uma 

expressão linguística começa a adquirir propriedades gramaticais ou, se já possui 

tais propriedades, tem sua gramaticalidade ampliada. Nesse sentido, percebe-se 

que as mudanças não acontecem aleatoriamente, mas são determinadas por 

trajetórias prototípicas e têm suas motivações nos aspectos cognitivos e interativos 

que se manifestam no uso efetivo da língua.  

Esse elo entre mudança e contexto de uso vincula-se ao fato de ser 

extremamente comum, nas línguas naturais, a existência de sentenças cujo sentido 

geral não pode ser previsto a partir da combinação dos valores dos seus 

componentes. Justifica-se, pois, essa relação (mudança e contexto) na busca do 

falante por uma ótima comunicação e interação, de modo que atenda coerentemente 

aos diversos eventos comunicativos. 

A fim de nortear, de modo mais claro o aspecto da mudança linguística nesse 

estudo, é necessário direcioná-lo para um dos cinco princípios de gramaticalização 

elencados por Hopper (1991), a saber: camadas; divergência; especialização; 

persistência e decategorização.  O primeiro refere-se ao fato de a língua apresentar 

mais de uma forma para desempenhar funções idênticas; o segundo consiste no fato 

de que, quando uma determinada forma sofre gramaticalização, a forma original 

pode permanecer como elemento autônomo, estando sujeita às mesmas mudanças 

de qualquer outro item lexical; já o conceito de especialização versa sobre a 

diminuição de possibilidades de escolha para a expressão de uma determinada 

noção gramatical. O princípio da persistência está relacionado ao fato de que, com o 

processo de gramaticalização, alguns traços do sentido tendem a permanecer nos 

novos sentidos, e, por outro lado, detalhes de sua história lexical tendem a ser 

refletidos nas restrições referentes a sua distribuição gramatical; no caso da 

Decategorização, esta consiste na perda que as formas linguísticas sofrem com a 

gramaticalização, de marcas morfológicas ou privilégios sintáticos característicos de 
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categorias plenas como nomes e verbos para contrair características secundárias, 

como adjetivos, preposições. 

O primeiro princípio (camadas) está intrinsicamente associado ao fenômeno 

de mudança destacado nesse estudo, por isso constitui uma das categorias de 

análise que orienta as bases desta pesquisa, visto que o elemento pesquisado, 

pronome pessoal reto, em alguns contextos de uso, assume a função de objeto 

direto e/ou indireto; o que, conforme a gramatica tradicional, é característica inerente 

aos pronomes oblíquos. Contudo, as duas formas coexistem na mesma função, em 

situações comunicativas diversas; nesse caso a forma nova, não implica o 

desaparecimento da forma já existente.  

Além disso, podemos encontrar sustentação para esse uso em Linguistas 

como Ataliba Castilho (2012), que, em seus estudos sobre pronomes no Português 

brasileiro, acrescenta outras palavras à tradicional lista de pronomes pessoais como: 

a gente, você, e, na sessão dos complementos, representando o PB informal, 

evidenciam-se, dentre outros, os pronomes Ele/Ela. 

Considerando, pois, as discussões acima, é viável destacar que a mudança é 

um aspecto inerente às estruturas linguísticas e, ainda, que a gramaticalização é 

uma vertente desses estudos alicerçada numa concepção de gramática não estática 

das línguas humanas. Consoante Martellota (2001, p. 123), “na língua tudo se 

aproveita, de modo que a mudança se dá com o desenvolvimento de novos usos a 

partir de elementos já disponíveis aos falantes, ou com o surgimento de novos 

padrões morfossintáticos que se estendem de padrões já existentes”. 

Diante dessas exposições, evidencia-se a necessidade de a escola conceder 

um espaço para um trabalho consistente de análise sobre os fatos da língua. Uma 

análise que inclua questões de gramática, sim, porém, capaz de superar a visão 

descritiva e prescritiva desse campo e de explorar os usos reais, detendo-se nos 

aspectos mais importantes dos fenômenos linguísticos. Parafraseando Neves (2013) 

é importante que, no tratamento escolar, a variação não seja vista como “defeito”, 

“desvio”, e a mudança, como recurso para atuações menos legítimas, “menores”. 

Nesse sentido, o trabalho com a língua materna deve atender às reais 

necessidades comunicativas dos educandos, de modo que eles possam 

compreender e utilizar a língua eficazmente nas mais variadas situações de uso. 

Para tanto, a gramática deve ser abordada em sala de aula, buscando contemplar o 

aspecto funcional, interacional da língua, a fim de que todos os falantes sejam 



35 
  

capazes de se comunicar por meio de textos coerentes e coesos, em situações que 

exigem o maior ou menor grau de formalidade e/ou informalidade.  

 
2.2 A gramática na abordagem da Linguística Funcional Centrada no Uso 

A concepção de gramática, na visão funcionalista, versa sobre os aspectos 

cognitivos e sociais que motivam os eventos comunicativos. A sintaxe é tida como 

uma estrutura a serviço do discurso, uso criativo da língua nos variados contextos de 

interação. Desse modo, os indivíduos são capazes de utilizar a língua de forma 

satisfatória, não só decodificando expressões, mas, sobretudo, organizando-as e 

interpretando-as conforme as diversas possibilidades comunicativas. Ao apresentar 

o conceito de gramática na perspectiva funcional, Neves (1997, p. 15) diz: “ Por 

gramática funcional, entende-se, em geral, uma teoria da organização gramatical 

das línguas naturais, que procura integrar-se em uma teoria global da interação 

social”.  Nessa perspectiva, a visão de gramática difere de uma visão modular, 

estática, que limita a vivência linguística às normas fixas e imutáveis de uma língua; 

perpassa, pois, pela capacidade do falante de organizar seu discurso de modo que 

atenda coerentemente às diversas situações de comunicação. 

As estruturas gramaticais são compreendidas como categorias 

morfossintáticas rotinizadas, apresentando padrões funcionais mais regulares, além 

de usos alternativos em processo de mudança motivada por aspectos cognitivos e 

interacionais. Sustenta-se a existência das normas gramaticais, porém, elas não 

estão vinculadas somente à questão da sintaxe mas, pressupõem, especialmente, a 

vivência cultural e a situação comunicativa em que o falante se insere. Neves (2013, 

p. 111) afirma:  

 
Ora, o homem fala porque tem, em primeiro lugar, a capacidade de produzir 
linguagem, isto é, uma competência linguística, que é o poder de falar, mas 
também porque tem o domínio de uma língua particular historicamente 
inserida, isto é, um saber, que é o conhecimento de um idioma, e, ainda 
porque se encontra em uma dada situação de uso, isto é, num evento 
comunicativo, em que se produz o discurso. 

 
Diante disso, constata-se a vivacidade da língua expressa na vida e na 

história dos falantes, que, desprendidos de compêndios gramaticais conseguem 

comunicar-se eficazmente em diversos eventos de uso da língua. 

Martellota (2011) conceitua a gramática como um fenômeno sociocultural que, 

além de percorrer a natureza sintática, está associado aos processos de 
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organização textual e a fenômenos interacionais. Para tanto, justifica-se o fato de 

que a comunicação acorre por meio de textos, de discursos, que representam a 

intencionalidade discursiva do falante e sua preocupação com o resultado que esse 

discurso terá sobre o receptor. Isso significa que todo discurso parte de uma 

organização básica que repercute nas formas de construir a significação em 

consonância com o interlocutor. Associa-se a essa questão o processo de 

progressão referencial explicado, assim, por Martelotta (2011, p. 65): 

 
Implica a ativação de referentes novos, ou seja, a alusão a dados 
ainda não mencionados no texto, que passam a estar no foco da 
memória imediata dos interlocutores. Ao processo de ativação 
associam-se mecanismos de reativação de um referente já 
introduzido, mantendo-o no foco da memória e mecanismos de 
ativação desse referente através da introdução de um novo dado para 
o qual a atenção deve ser desviada. 
 

Essa explicação opera nos níveis sintáticos da língua, como, por exemplo, no 

uso de pronomes de natureza anafórica ou catafórica; conforme exemplifica 

Martelotta (2011, p. 66):  

(Amostra 14) 

Os jogadores estão cansados. Eles correram muito durante o jogo. 

Ou em casos em que ocorre a elipse: Os jogadores estão cansados. Correram 

muito durante o jogo.  

Fonte: Martelotta (2011, p. 66). 

 

Observa-se, nesse caso, que a ordenação dos elementos na sentença está 

intimamente relacionada às operações textuais, pois estão imbuídos nesse processo 

comunicativo, os aspectos cognitivos, culturais e pragmáticos dos interlocutores.  

Outro ponto importante no concernente à ligação gramática x discurso e aos 

processos de mudança linguística é o fenômeno da implicatura conversacional, que 

se refere ao fato de, em alguns contextos, o significado de uma expressão linguística 

não corresponder ao sentido literal dessa expressão, sendo, portanto, necessário à 

referência ao contexto comunicativo. 

Todas as questões acima discutidas estão intimamente relacionadas ao fator 

cognição. Usando as palavras de Martelotta e Alonso (2012), é correto afirmar que a 

relação linguagem-realidade-cognição se coloca de modo muito imbricado dentro da 

perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso. Nesse sentido, entram em 

ação mecanismos indispensáveis ao ser humano como simbolização, transferência 
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de domínios, armazenamento de informação na memória, processamento e 

interpretação da informação, entre outros.  

Tomasselo (2003), ao relacionar as habilidades cognitivas com o aprendizado 

e uso da língua sugere dois conjuntos de habilidades imprescindíveis nesse 

processo: a) habilidades de busca de padrões; b) habilidades de percepção de 

intenção. Conforme a sua proposta, as primeiras habilidades são necessárias para 

que a criança perceba regularidades no uso linguístico dos adultos, nos diversos 

enunciados, e, assim, sejam capazes de construírem as dimensões gramaticais 

(abstratas) da competência linguística. Já as segundas habilidades impulsionam a 

capacidade do indivíduo de perceber o não literal na comunicação; o que não está 

nitidamente explicito nas expressões linguísticas, acionando implicaturas 

conversacionais, que são imprescindíveis no processo de mudança da língua. 

Mediante essas considerações, observa-se que a concepção de gramática na 

Linguística Funcional Centrada no Uso reafirma a natureza adaptativa e dinâmica da 

língua. Em outras palavras, entende as estruturas linguísticas como recursos que o 

falante possui para comunicar-se de forma dinâmica e eficaz, motivados por fatores 

cognitivos e socioculturais, nas diversas situações de uso. Nesse viés teórico, as 

categorias gramaticais são libertas de definições rígidas, categóricas e são 

reanalisadas numa dimensão contínua, que envolve os aspectos sintáticos, 

semânticos, pragmáticos e discursivos, no sentido de elevar a competência 

comunicativa dos falantes. 

Atentando para a necessidade de existir uma relação intrínseca entre a 

ciência da linguagem e o cotidiano de sala de aula, Vidal (2009, p. 148) enfatiza: 

 
O que se apresenta como proposta é uma ação pedagógica que tenha 
como diretriz teórica uma concepção de língua vinculada aos usos efetivos, 
ao uso discursivo-pragmático, que tenha a variação e a mudança 
linguísticas como um equilíbrio salutarmente instável. Com essa postura o 
que se busca é o não engessamento da língua, permitindo a aproximação 
entre o saber intuitivo do falante e a sistematização da língua.  

 

As palavras de Vidal (2009) alertam para uma questão bastante pertinente ao 

ensino de língua materna que é a vinculação entre teoria e prática. Muito se discute 

sobre as mudanças efetivadas no âmbito linguístico, porém, no espaço da sala de 

aula a postura teórico-metodológica dos docentes é incompatível com os caminhos 

trilhados pelos novos saberes linguísticos, que são recorrentes no dia a dia dos 

falantes do PB. 
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Tomando por base esses pressupostos, reitera-se a necessidade de um 

trabalho analítico e reflexivo sobre a língua cujo ponto de partida seja a observação 

das estruturas mais regulares efetivadas nos eventos discursivos. Desse modo, o 

que se propõe, com base nos estudos da LFCU, é a investigação dos usos 

linguísticos numa perspectiva contínua, maleável e relativamente instável da 

gramática com vistas à facilitação das tarefas de produção e reescrita de textos. 

Nessa perspectiva, o objetivo maior é fornecer ao aluno subsídios necessários ao 

monitoramento progressivo da própria atividade de análise e reflexão língua, com 

vistas ao aprimoramento do desempenho linguístico do aluno. Conforme as 

proposições de Oliveira e Wilson (2015). 

Partindo, então, do que exposto, o capítulo seguinte traz breves discussões 

acerca da categoria pronominal, perpassando pela visão tradicional, porém, dando 

um maior enfoque na perspectiva funcional. 
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3 ESTUDOS SOBRE O USO DOS PRONOMES 

 
3.1 O Pronome Pessoal e a abordagem tradicional 

Para bem retratar a concepção dos pronomes pessoais, na literatura que 

versa sobre as questões normativas, expõe-se, nessa sessão, informações básicas 

sobre essa categoria gramatical, na visão de Bechara (2009), Cunha e Cintra (2007). 

Dentre tais informações, está o conceito de pronomes pessoais, suas classificações 

e funções, além dos quadros dessa categoria, conforme se apresentam nas duas 

gramáticas.   

 Bechara (2009, p.164), ao conceituar os pronomes pessoais de modo 

sucinto, coloca: “designam as duas pessoas do discurso e a não pessoa (não eu, 

não tu), considerada, pela tradição, a 3ª pessoa”; posteriormente, o gramático 

apresenta os pronomes pessoais e indica suas respectivas funções. Em relação às 

funções, afirma que os pronomes do caso reto funcionam como sujeito da oração e 

que para cada uma dessas formas existe um pronome do caso oblíquo 

correspondente, cujos pronomes funcionam como complemento, podendo 

apresentar-se em forma átona ou tônica. Salienta, ainda, que as tônicas vêm sempre 

regidas de preposição.  

O quadro, a seguir, ilustra a categoria dos pronomes pessoais na obra de 

Bechara (2009), intitulada Moderna Gramática Portuguesa.   

 
Quadro 3: Pronomes pessoais em Bechara 
PRONOMES PESSOAIS RETOS PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS 

  Átonos (sem 

prep..) 

Tônicos (c/ prep.) 

 1ª pessoa: eu Me Mim 

 2ª pessoa: tu Te Ti 

 3ª pessoa: ele/ela Lhe, o, a, se Ele, ela, si 

 1ª pessoa: nós Nos Nós 

 2ª pessoa: vós Vos Vós 

 3ª pessoa: ele/elas Lhes, os, as, se Eles, elas, si 

Fonte: Bechara (2009, p.164) 
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Cunha e Cintra (2007, p. 291), ao descreverem o emprego dos pronomes 

pessoais, caracterizam-nos por denotarem as três pessoas gramaticais, isto é, por 

terem a capacidade de indicarem no colóquio:  

a) quem fala = 1ª pessoa: eu (singular), nós (plural); 

b) com quem se fala = 2ª pessoa: tu (singular), vós (plural); 

c) de quem se fala = 3ª pessoa: ele, ela (singular); eles, elas (plural) 

E, ainda, por poderem representar, quando na 3ª pessoa, uma forma nominal 

anteriormente expressa por variarem de forma, de acordo com a função que 

desempenham na oração e a acentuação que nela recebem. Quanto a 

funcionalidade desses elementos, os autores afirmam que os pronomes pessoais 

podem ser retos ou oblíquos. As formas retas funcionam como sujeito da oração; as 

oblíquas são empregadas fundamentalmente como objeto (direto ou indireto); e, 

quanto à acentuação, classificam-se em átonas e tônicas. 

A seguir, o quadro com a representação dos pronomes pessoais na Nova 

Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e Cintra (2009): 

 
Quadro 4: Pronomes pessoais retos na visão de Cunha e Cintra 

PRONOMES PESSOAIS RETOS PRONOMES PESSOAIS 
OBLÍQUOS NÃO REFLEXIVOS 

Átonos Oblíquos 

Singular 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

Eu 

tu 

ele, ela 

Me 

te 

o, a, lhe 

 

mim, comigo 

ti, contigo 

ele, ela 

Plural 1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa 

Nós 

vós 

eles, elas 

Nos  

Vos 

os, as, lhes 

nós, conosco 

vós, convosco 

eles, elas 

Fonte: Cunha e Cintra (2007, p. 291) 

 

Nas informações expostas, percebe-se que os pronomes pessoais 

apresentam a mesma conceituação e classificação, na visão dos gramáticos 

estudados; em ambas, as conceituações representam as pessoas do “discurso”, 

“colóquio”. Apresentam as formas retas nas três pessoas (singular e plural) com as 

oblíquas correspondentes. Em relação à função, também expõem a mesma 

classificação, tanto no caso dos pronomes retos, quanto no caso dos oblíquos.  

Contudo, nota-se uma diferença nos dois quadros: no primeiro, o gramático 

não expõe as formas tônicas – comigo, contigo, conosco e convosco; porém, nos 
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tópicos seguintes, este descreve e exemplifica o uso dessas formas. No segundo 

quadro, percebe-se a supressão do pronome oblíquo átono, se, de terceira pessoa, 

não havendo nenhuma justificativa para essa questão.    

Mediante o exposto, verifica-se, que persiste, nos compêndios gramaticais, 

uma visão estática de língua, perpetuada pela visão tradicional. Alguma variação 

apresentada no uso linguístico, em relação à categoria pronominal, é entendida 

como desvio da norma culta e, por conseguinte, vista de forma estigmatizada.  

Nas considerações sobre o uso dos pronomes pessoais de 3ª pessoa com 

função objetiva, Cunha e Cintra (2007, p. 302) enfatizam: 

 
Na fala vulgar e familiar do Brasil é muito frequente o uso do pronome 
ele(s), ela(s) como objeto direto em frases do tipo: vi ele. Encontrei ela(s). 
Embora esta construção tenha raízes antigas no idioma, pois se documenta 
em escritos portuguesas dos séculos XIII e XIV, deve ser hoje evitada.  
 

Os autores advertem que, embora essas construções tenham raízes antigas 

no idioma, devem ser evitadas. Observa-se ainda que a referência feita à nova 

função exercida pelo pronome está vinculada à linguagem coloquial e aparece como 

informação adicional, vista de modo depreciativo. Afirmam, no entanto, ser 

necessário considerar que há construções em que o pronome realmente 

desempenha o papel de objeto direto; sendo, portanto, legítima, como nos casos 

exemplificados (p. 302-303): 

a) quando, antecedido da preposição a, repete o objeto direto enunciado pela 

forma normal átona (o, a, os, as): 

(Amostra 15)  

Não sei se elas me compreendem 

 

(Amostra 16)  

Nem se eu as compreendo a elas. (F. Pessoa, OP, 160.) 

 

Fonte: Cunha e Cintra, 2007 

 

b) quando precedido das palavras todo ou só: 

(Amostra 17) 

Conheço bem todos eles. (H. Sales, DBFM, 150) 

Fonte: Cunha e Cintra, 2007 
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Essas proposições refletem o caráter impositivo dos estudos gramaticais 

abordados nas instituições escolares e sociais, que desconsideram os aspectos 

extralinguísticos imbuídos nos atos comunicativos, vez que tentam impor aos seus 

falantes um dialeto padrão, baseados na concepção do “certo e errado”. Verifica-se 

tal postura na forma como são colocadas as questões extralinguísticas na 

abordagem tradicional, como no exemplo acima: eles verificam o uso, descrevem-

no, classificam-no como desvio, e, posteriormente, apresentam a forma padrão, 

“correta” de utilizá-lo. 

Outro aspecto a considerar, neste tópico, é a maneira como os pronomes 

pessoais retos de terceira pessoa são tratados no LD utilizado pelos alunos do 

ensino fundamental II, imbuídos nessa pesquisa. O livro didático adotado intitula-se 

“vontade de saber português” das autoras Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto. A 

discussão sobre os pronomes pessoais retos de terceira pessoa é bem sucinta, 

limita-se à tradicional conceituação dessa classe gramatical e apresentação do 

quadro clássico dos respectivos pronomes, na perspectiva da gramática normativa. 

Nota-se que não há por parte das autoras nenhuma referência ao uso dos pronomes 

em situações concretas de interação, elas não mencionam a possibilidade de uso 

dessa categoria em função objetiva, cujo uso faz parte do repertório linguístico dos 

estudantes supracitados, conforme os resultados desse trabalho.  

 Considerando, pois, que o livro didático é um dos instrumentos mais 

pertinentes no trabalho docente, que de certo modo, influencia positiva ou 

negativamente no processo ensino aprendizagem, vê-se uma inconsistência no 

modo como alguns autores discutem as questões de análise e reflexão linguista. 

Essa inconsistência decorre do fato de não incluírem no LD atividades que 

enfoquem o uso efetivo da língua, mais especificamente, os usos do PB, cujo dialeto 

é predominante no repertório linguístico da maioria dos usuários da língua materna. 

Nesse sentido, vislumbra-se indispensabilidade de tais instrumentos serem 

elaborados com vista a trazer o rompimento de formas tradicionalmente instauradas 

de forma que os conteúdos explorados ressaltem, principalmente, as trocas 

linguísticas efetivadas entre os interlocutores em situações de interação. De acordo 

com o Ministério da Educação (2003, p. 18) o livro didático é:  

 

É um importante material de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, 
pois contribui, ao mesmo tempo, para o trabalho do professor e para o 
estudo do aluno. Embora a prática pedagógica do professor envolva 
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diversas dimensões, como sua  pesquisa constante para o aprimoramento 
de seu trabalho em sala de aula, um livro didático com textos adequados, 
ilustrações pertinentes e informações atualizadas auxilia no planejamento 
de ensino. Para que suas possibilidades sejam aproveitadas ao máximo, o 
livro didático deve estar adequado às necessidades da escola, do aluno e 
do professor. 

 

Porém, parece que o livro didático permanece cristalizado no tempo, mantêm-

se a noção de língua como um sistema autônomo, com propostas que não 

estabelecem correspondência com o cotidiano ou com as nossas necessidades. O 

que acaba ocasionando no ensino de Língua Portuguesa entraves, uma vez que o 

tipo de gramática adotado é incapaz de explicar os fenômenos da linguagem em sua 

totalidade. 

Diante dessa questão, fica evidente a importância de um trabalho cauteloso e 

sistematizado por parte dos docentes de língua materna, tanto no concernente à 

escolha do LD didático, quanto na adequação e adaptação das atividades contidas 

nesse instrumento de ensino. Assim sendo, faz-se necessário a construção de um 

novo fazer pedagógico no concernente ao processo ensino aprendizagem em língua 

materna, um fazer que atente para uma reflexão sobre a interferência dos 

fenômenos linguísticos nos diversos usos da Língua dentro e fora da sala de aula.  

O tópico seguinte traz informações relevantes cerca do uso do pronome 

pessoal reto de terceira pessoa na perspectiva de alguns estudiosos que 

contemplam a língua em uso. Com base nesse aparato teórico, a categoria 

pronominal é estudada observando as múltiplas facetas da língua, ou seja, as 

mudanças ocorridas em detrimento dos contextos discursivos. Desse modo, os 

pronomes ora estudados, ganham novas formas e funções que são terminadas 

pelas pressões do uso e, consequentemente, pelas intenções comunicativas dos 

falantes. 

 

3.2 O uso do pronome pessoal reto e a abordagem funcional  

Na dinâmica que cerca as questões linguísticas, é relevante destacar alguns 

estudos sobre categoria pronominal; estudos esses que ultrapassam a conceituação 

canônica atribuída a essa categoria. Para início de conversa, observa-se, nos 

estudos referentes à classe pronominal algumas limitações em torno da definição de 

pronomes pelo viés da GT, visto que tal definição apresenta algumas lacunas no que 

diz respeito ao uso dos pronomes nas situações reais de comunicação. 
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Canonicamente, o pronome é definido como substituto do nome, contudo, essa 

definição não se aplica verdadeiramente a todos os pronomes, ficando restrita a 

alguns deles. Para bem retratar essa questão, retomamos as palavras de Lopes 

(2007, p. 107, grifos do autor): 

Formas pronominais que se caracterizam como determinantes, 
particularmente os possessivos, não podem substituir um nome: (Maria/ 
ela/aquela/alguém/minha * foi à festa). Outro aspecto que merece atenção é 
o fato de a dita substituição não ser necessariamente do nome, mas de todo 
o SN. [...] Os pronomes pessoais, ao contrário dos nomes não podem ser 
antecedidos por determinantes e funcionam em geral, como núcleos 
isolados no SN. [...] Os pronomes pessoais admitem um determinante 
posposto, que se restringe a adjetivos (mesmo, próprio) e a numerais: “eu 
mesma fiz isso, nós mesmos fizemos tal coisa, nós três fomos ao cinema”. 

 
Diante disso, constata-se a inadequação de se tomar as categorias 

gramaticais numa perspectiva fechada, “engavetada”, uma vez que, vistas por esse 

ângulo, não dão conta de atender ao vasto campo linguístico percorrido pelo usuário 

da língua. Nesse sentido, é propício elevar as discussões em torno da categoria 

pronominal, direcionando-as para as mudanças ocorridas nesta classe. Nesse 

estudo serão enfocadas com veemência as variações ocorridas no âmbito dos 

pronomes pessoais retos de terceira pessoa na função de complemento verbal, uso 

acentuado no repertório linguístico dos falantes do Português brasileiro – PB. Sobre 

essa questão, Castilho (2012, p. 477) destaca: “os pronomes pessoais são bastante 

suscetíveis a mudanças. Estudos recentes têm apontado para sua reorganização no 

PB, sobretudo em sua modalidade falada, com fortes consequências na estrutura 

sintática da língua.” Essa flexibilidade, instaurada no âmbito da categoria 

pronominal, reitera a concepção de língua proposta pelos teóricos funcionalistas, 

qual seja: a língua estudada a partir dos contextos comunicativos; a língua em 

movimento, onde os aspectos gramaticais da língua portuguesa são abordados 

como fenômenos emergentes e variáveis, cujo estudo é indissociável do discurso, 

ou seja, da língua posta em uso. 

Em seu texto intitulado “Saberes gramaticais na escola” Barbosa (2007) tece 

algumas considerações acerca da postura das instituições escolares em relação ao 

uso dos pronomes pessoais retos de terceira pessoa ele/ela como complemento 

verbal, acentuando a visão preconceituosa das referidas instituições em relação a 

esse uso no repertório do falante do PB. Destaca, ainda, que o uso dos pronomes 

nessa função, apesar de ser estigmatizado pelos adeptos da norma padrão da 

língua, ou seja, aqueles que enaltecem o Português Europeu (PE), já era uma 
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constante no repertório linguístico dos falantes do século XIII e se estende até o 

século atual. Barbosa (2007.p. 35, grifos do autor) destaca: 

 
[...] Já as sentenças (2) e (3) são dados reais: Encontrei ele em casa é 
do XX e Damos ele a vós é do século XIII. O que isso significa?  Já 
erravam os monges e escribas no século XIII? Mas como se não existia 
Brasil no século XIII? A resposta é simples. [...] Como se pode ver, trata-
se não de um problema generalizado, mas, na verdade, de um uso já 
existente em Portugal, ainda que em menor proporção aos pronomes 
o(s)/a(s) como complemento verbal, que trazido pela boca dos 
portugueses de todas as classes sociais, caiu no gosto dos nascidos em 
terras brasileiras. 

 
Retomando a discussão de Barbosa (2007) é pertinente dizer que rotular uma 

expressão linguística, como “certa” ou “errada”, “melhor” ou “pior”, consiste numa 

impropriedade que não tem fundamentação histórica, nem, muito menos, social, cuja 

atitude deve ser evitada nas diversas situações de fala ou escrita. 

Com base nas palavras de Lopes e Cunha (2004), é correto afirmar que  já, 

há algum tempo, se deixou de viver no país do eu, tu, ele, nós vós e eles, pois 

mudanças significativas integraram a classe  dos pronomes, criando um série de 

repercussões gramaticais, em diferentes níveis da língua. Com tantas mudanças 

implementadas no sistema linguístico, torna-se inviável desconsiderar a existência 

de um novo quadro de pronomes, contendo as formas pronominalizadas em função 

da ocorrência de uso dos falantes do PB. 

Discorrendo sobre os pronomes pessoais Lopes (2007) apresenta em sua 

obra, o quadro da situação atual dos pronomes proposto por Menon (1995), 

Observe: 

Quadro 5: Situação atual dos pronomes na visão de Menon 
PESSOA PRON.SUJ. PRON. COMP. DIRETO POSSESSIVOS 

P1 Eu Me meu/minha 

P2 tu/você Te, lhe, (se), você teu/ tua/seu/sua/ de você 

P3 ele/ela o, a (se)/ lhe/ ele (a) seu/ sua/ dele (a) 

P4 Nós/ a gente Nos/a gente nosso (a)/ da gente 

P5 Vocês Vocês/ lhe/ se seu (s)/ sua (s)/ de vocês 

P6 eles/elas os, as (se)/ lhes/ eles (as) seu (s)/ sua (s)/ deles (as) 

Fonte: Lopes (2007, p.116) 

 
Os elementos contidos no quadro acima refletem as mudanças instauradas 

na classe gramatical em estudo; elas fazem parte do repertório linguístico dos 

usuários da língua portuguesa, cujas formas tomaram consistência, em decorrência 
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das pressões de uso dos contextos comunicativos e atualmente integram a escrita e 

a fala usual, frequente, dos falantes do PB. 

Defendendo a mesma ideia, Castilho (2012) em sua Nova Gramática do 

Português Brasileiro, também apresenta um quadro com a reorganização dessa 

categoria linguística, conforme se apresentam na vivência comunicativa dos falantes 

da língua portuguesa, mais especificamente do PB.  

A seguir,apresenta-se o quadro contendo as alterações sofridas na categoria 

pronominal, conforme exposto na gramática do Português brasileiro: 

 
Quadro 06 – Pronomes pessoais no PB  

Fonte: Castilho (2012, p. 477) 

 

Com relação a essa reorganização no quadro dos pronomes pessoais, 

Castilho (2012) aponta três aspectos visíveis nessa mudança: (i) criação, 

substituição e alteração de formas pronominais; (ii) perdas e ganhos no quadro dos 

reflexivos; (iii) transformação progressiva dos pronomes pessoais em morfemas 

prefixais de pessoa. 

De acordo com o exposto, seguem alguns pontos pertinentes: 

PESSOA               PB FORMAL           PB INFORMAL 

 Sujeito Complemento Sujeito Complemento 

1ª pessoa sg. Eu Me, mim, comigo Eu, a gente Eu, me, mim, 

prep. + eu, mim 

2ª pessoa sg. Tu, você, o 

senhor, a senhora 

Te, ti, contigo, 

Prep + o senhor, 

com a senhora 

 

Você/ ocê/ tu 

 Você/ ocê/ cê, te, 

ti, prep + 

você/ocê (= docê, 

cocê) 

3ª pessoa sg. Ele, ela o/a , lhe, se, si, 

consigo 

 

Ele/ ei, ela 

Ele,ela,lhe, prep + 

ele, ela 

1ª pessoa pl. Nós Nos, conosco  

A gente 

A gente, Prep + a 

gente 

2ª pessoa pl. Vós, os senhores, 

as senhoras 

Vos, convosco, 

Prep + os 

senhores, as 

senhoras 

 

Vocês/ ocês/ cês 

Vocês,/ ocês/ cês, 

Prep + 

vocês/ocês 

3ª pessoa pl. Eles, elas os/as, lhes, se, si, 

consigo 

 

Eles/ eis, elas 

Eles/eis, elas, 

Prep + eles/eis, 

elas 
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Com relação ao primeiro item, observa-se alterações nas 1ª, 2ª e 3ª pessoas, 

a saber: 

1. Primeira pessoa 

O pronome nós tem sido substituído pelo sintagma indefinido a gente. Os 

exemplos seguintes, apresentados por Castilho (2012, p. 478), retratam bem esse 

questão: 

 

(Amostra 18)  

A gente não está sabendo bem como sair desta. 

 

(Amostra 19)  

Nós rimos muito ontem à noite, e aí a gente começamos a se entender. 

 

Fonte: Castilho,2012 

 

 

2. Segunda pessoa 

Na segunda pessoa, observa-se que a forma tu vem sendo substituída por 

você, que surgiu por alterações fonológicas da expressão de tratamento Vossa 

Mercê, sintagma nominal que originou você, seguindo então para ocê > cê. Esse 

processo, os linguistas funcionais intitulam de gramaticalização. Castilho (2012) faz 

colocações pertinentes a respeito da origem e dos processos de transformação do 

termo Vossa Mercê. De acordo com esse teórico, esse termo, em princípio, era 

usado para referenciar reis e pessoas da classe alta, era concebido como um 

tratamento cerimonioso. Atualmente, no PB o termo que dele originou-se, você, é 

utilizado, no sistema linguístico, para referenciar pessoas da mesma classe social, 

que estão no mesmo patamar. Para o tratamento respeitoso, cerimonioso, utiliza-se 

o termo Senhor.  

3.Terceira pessoa 

Em relação às alterações nos pronomes de terceira pessoa, o linguista 

destaca: (i) a forma singular do pronome ele mudou para ei, e o plural eles mudou 

para eis, funcionando como sujeito; (ii) ele preservou o nominativo e ganhou o 

acusativo, funcionando como objeto direto; (iii) o acusativo o tem  os alomorfes lo e 

no, e está desaparecendo; talvez por causa dessa riqueza toda, sendo substituído 
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pela forma única ele acusativo. Sobre a perda do clítico, o autor coloca que esta 

suscitou dois ganhos: os pronomes ele e lhe, que antes funcionavam como sujeito e 

objeto indireto, respectivamente, agora assumem, também, a função acusativa.   

Esse postulado condiz com o objeto de análise dessa pesquisa, o uso do 

pronome pessoal reto de terceira pessoa em função objetiva verificado em 

produções textuais de alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Observa-se, 

no quadro a seguir, que os pronomes são apresentados considerando os dois usos 

da linguagem: formal e informal, de modo que não privilegia uma forma sobre a 

outra. 

Ao abordarem a categoria pronominal em sua obra, as autoras Cereja e 

Magalhães (2013) dão maior enfoque às normas instituídas pela gramática 

normativa, contudo, ao tratarem do emprego dos pronomes reto e oblíquo na função 

de objeto, elas afirmam que esse uso decorre do grau de formalismo exigido pelo 

contexto. Essa reflexão aponta, de maneira tímida, para os fatores extralinguísticos 

que norteiam o processo comunicativo. 

Tratando dos processos de mudança sob a perspectiva da gramaticalização, 

Martelotta (2011, p. 103) destaca a inserção do a gente no quadro dos pronomes 

portugueses, estabelecendo a semelhança desse processo com a mudança ocorrida 

com o pronome você: 

 
Algo semelhante acontece com a gente, também usado na terceira pessoa. 
Inicialmente reflete um SN com o artigo a e o substantivo gente, significando 
grupo de pessoas. Como em alguns contextos, o falante se inclui nesse 
grupo de pessoas, esse elemento perde seu valor composicional, passando 
a assumir valor de pronome de primeira pessoa do plural, especialmente no 
Brasil. 

 
Nesse sentido esses dois pronomes, a gente e você, são utilizados com verbo 

flexionado na terceira pessoa, pressupondo uma mudança significativa no sistema 

verbal do Português Brasileiro. Conforme os linguistas funcionais, essa mudança 

pode ser entendida como processos localizados de gramaticalização. 

Em uma pesquisa realizada acerca da variação na categoria dos pronomes, 

intitulada variedade linguística nas escolas: pronomes nominativo, acusativo e 

dativo, Averbug (2007) fala do abismo existente entre os usos do Português 

Brasileiro e as normas linguísticas instituídas pela gramática normativa. Em seu 

trabalho a autora apresenta mudanças ocorridas na escrita dos alunos que não 
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devem ser ignoradas pela escola. Eis alguns exemplos citados pela autora, com 

relação ao uso dos pronomes na posição de objeto direto (AVERBUG, 2007, p.100): 

 
O pronome o é a variante indicada como padrão quando um antecedente é 
retomado na posição de objeto direto, como ilustrado a seguir: 
Clítico acusativo: 
Um dia ela estava indo contrabandear quando o fiscal da alfandega a parou. 
Apesar da descrição das gramáticas outras formas variantes são 
encontradas no sistema, seja na fala, seja na escrita, como em: 
Pronome Lexical: 
Ele disse para ele mesmo essa velha é muito suspeita. [...] No dia seguinte 
ele também parou ela. [...] Até que um dia ele também chamou ela. 
Enquanto isso os „contrabandista‟ passavam pela „frontera‟ sem o fiscal „ve‟ 
eles „contrabandiando‟ com as mercadorias. 
 

Conforme o exposto na pesquisa, esse uso está intensamente vinculado à 

fala e à escrita do PB. Em suas considerações, a autora suscita o crescente uso dos 

pronomes retos como objeto, os quais têm sua frequência diminuída com o avanço 

da escolaridade, bem como, com a redução do emprego do pronome clítico na 

escrita dos alunos investigados.   

Jordão (2007) realiza estudo acerca dos pronomes pessoais retos e oblíquos, 

apresentando-os como formas competitivas. Em seu trabalho, a autora analisa o uso 

desses pronomes em função objetiva nos textos dos alunos da 4ª, 8ª séries do EF e 

3º ano do EM. A pesquisa aponta para a efetivação do uso do pronome reto na 

função de objeto direto e indireto no repertório linguístico dos educandos, 

constatando que o aumento da escolaridade contribui para a diminuição desse uso e 

favorece a utilização dos pronomes oblíquos nessa mesma função, perspectiva esta 

adotada na gramática normativa. No dizer de Jordão (2007, p. 77), 

 
Os resultados obtidos apontam que quanto mais escolarizado é o aluno, 
menos ele usa os pronomes retos em função de objeto direto, não 
deixando, porém, de usar em certos contextos a forma reta. A investigação 
comprova a eficiência do preparo que é dado ao aluno na aquisição dos 
pronomes prestigiados da expressão linguística. 
 

 A realidade está posta: as novas formas pronominais são recorrentes, não só 

na oralidadade, mas também nos textos escritos veiculados na mídia eletrônica, nos 

textos lidos em sala de aula, nos manuais didáticos, nos bilhetes, nas cartas 

pessoais escritas pelos jovens interlocutores e em tantos outros eventos 

comunicativos. Nesse sentido, urge a necessidade de a escola disponibilizar aos 

seus educandos os diferentes saberes linguísticos, sem desconsiderar, 

evidentemente, o que está disponível na literatura clássica, na história da língua 
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portuguesa. Para tanto é indispensável um rompimento com a cultura do “certo” e 

“errado” instaurada nos aspectos linguísticos do ensino de língua portuguesa. 

Cultura essa que propaga erroneamente que o brasileiro fala mal o português, que o 

português é uma língua difícil e que é preciso consertar a fala do aluno para evitar 

que ele escreva errado. Conforme disposto nos PCNs  (Brasil, 1998.p.33): 

 
Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural 
que, além de desvalorizar a fala que identifica o aluno a sua comunidade, 
como se esta fosse formada de incapazes, denota desconhecimento de que 
a escrita de uma língua não corresponde a nenhuma de suas variedades, 
por mais prestígio que uma delas possa ter. Ainda se ignora um princípio 
elementar relativo ao desenvolvimento da linguagem: o domínio de outras 
modalidades de fala e dos padrões de escrita (e mesmo de outras línguas) 
não se faz por substituição, mas por extensão da competência linguística e 
pela construção ativa de subsistemas gramaticais sobre o sistema já 
adquirido. 
 

Desse modo o ensino de língua materna deve priorizar por metodologias que 

valorizem a língua viva onde a mudança ganha corpo e forma, língua que possibilita 

a interação e, consequentemente, molda a gramática e o discurso. 

As reflexões apresentadas, ao longo deste capítulo, referenciam as mudanças 

ocorridas na categoria pronominal, considerando o uso real da língua; e destacam a 

necessidade de aceitação desse uso, e mudança de postura das entidades 

escolares e dos professores de Língua Portuguesa concernentes a essa questão.  

O capítulo adiante apresenta discussões em ralação aos gêneros discursivos 

na perspectiva de Bakhtin, cujo postulado enaltece a atividade textual como o meio 

mais eficaz de interação humana. No dizer desse teórico, a utilização de uma língua 

ocorre sempre através de um determinado gênero discursivo, mesmo que os 

falantes não tenham consciência disso. Sendo assim, a linguagem é compreendida 

como um fenômeno social, histórico e ideológico. Tais discussões são bastante 

pertinentes para esse trabalho, uma vez que o corpus que o compõe constitui-se de 

gêneros discursivos produzidos pelos estudantes, do Ensino Fundamental II, em 

situações reais de interação. 
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4 OS GÊNEROS DISCURSIVOS NA SALA DE AULA 

Neste capítulo, segue uma breve discussão acerca dos gêneros discursivos 

na sala de aula sob a perspectiva bakhtiniana, considerando que o ensino de língua 

portuguesa deve pautar-se no trabalho com a análise e produção dos diversos 

gêneros discursivos que circulam socialmente, a fim de favorecer a competência 

comunicativa dos estudantes. 

 O estudo dos gêneros tem sua origem centrada na Literatura, e surgiu com 

Platão e Aristóteles. Do primeiro, herdou-se a tradição poética; do segundo, a 

retórica. Contudo, Mikhail Bakhtin, teórico russo, que no início do século XX dedicou 

seus estudos à literatura e à linguagem, foi o primeiro a ampliar o significado do 

termo gêneros estendendo o seu uso aos textos que são empregados nas diversas 

situações de interação. A partir daí, a ideia de gênero não se limitou ao campo 

literário, mas, sobretudo, ganhou um grande espaço no campo da Linguística, 

especialmente, na parte dessa ciência que contempla a natureza interacionista e, 

sobretudo, discursiva da linguagem.  

A discussão em torno dos gêneros discursivos, proposta pelo teórico russo 

concebe a língua como o mais importante elo de interação entre os povos; no dizer 

de Bakhtin (2000, p. 288) “A língua se deduz da necessidade do homem de 

expressar-se, de interiorizar-se”. É, pois, nessa busca da expressão e interação que 

surgem as mais diversas manifestações linguísticas, ou seja, para cada situação 

distinta de interação no convívio social corresponde uma forma de comunicação, 

uma maneira de expressão da língua, que aos poucos vão originando e moldando 

mecanismos diversos de entendimento entre os homens, que são os enunciados.  

Consubstanciando o pressuposto citado anteriormente, pode-se afirmar que o 

uso efetivo da língua parte do enunciado e suas condições de produção para a 

compreensão e produção de textos. Nesse sentido, Bakhtin (2000, p. 279) enfatiza 

que “A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana.” Desse modo, o surgimento de vários tipos de enunciados 

oriundos do uso da língua e do alto poder de criação que o ser humano possui, bem 

como a imensidão de atividades linguísticas que realiza, faz com que o ato de 

comunicação se manifeste sob diversas formas de interações verbais denominadas 

textos.  
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Assim sendo, o núcleo do trabalho com a língua materna deve ser o texto, vez 

que este se constitui num recurso utilizado pelo homem, sempre observando 

determinadas situações que lhe convêm para obter êxito na ação verbal. Nesse 

sentido, a diversidade textual (oral ou escrita) constitui um vasto campo, construído 

ao longo das ações humanas, repleto de mecanismos disponíveis ao homem para 

que este possa atuar com eficácia nas diversas situações de comunicação. Diante 

disso, é preponderante que o foco do ensino de Português seja levar o estudante a 

refletir sobre a real função da língua na sua vivencia diária, bem como nos modos de 

agir e interagir socialmente. Para tanto, faz-se necessário que o trabalho seja 

conduzido da palavra ao texto e deste para toda a análise e produção de gêneros 

discursivos.   

Considerando, pois, que a ação verbal é infinita e constitui-se no meio mais 

eficaz da comunicação humana, como assim tem sido historicamente, surgem as 

diferentes maneiras de interagir, instigadas pelas variadas funções que se pretende 

desempenhar socialmente, mutáveis e até mesmo capazes de determinar relações 

de submissão e poder, uma vez que representam ações sociais. Essas distintas 

formas de ação verbal, que se apresentam através do texto, são denominadas 

gêneros do discurso. Para Bakhtin (2001, p.312, grifos do autor), “os gêneros 

correspondem a circunstâncias e a temas típicos da comunicação verbal e, por 

conseguinte, a certos pontos de contato típicos entre as significações da palavra e 

realidade concreta”. Pode-se afirmar, então, que eles são uns dos instrumentos mais 

poderosos de comunicação e interação humana, uma vez que todas as atividades 

discursivas acontecem por meio de um ou outro gênero. 

Nessa perspectiva, os gêneros discursivos carregam um caráter empírico, ou 

seja, são frutos das ações e relações vivenciadas pelo homem no seu contexto de 

uso da linguagem. Não se pode tê-los como fórmulas estáveis criadas pelo homem 

ou naturais, dado o seu caráter evolutivo e transformacional. É, portanto, por estes 

aspectos que o campo dos gêneros do discurso torna-se imenso, confundindo-se, 

por suas funções, com as diversas situações, nas quais o ser humano precise fazer 

uso da língua, produzir enunciados e, consequentemente, estabelecer comunicação 

com o próximo. 

Embora seja impossível designar e listar todas as manifestações enunciativas 

(gêneros) existentes, é viável citar alguns como exemplo -  telefonema, sermão, 

carta comercial, carta pessoal, contos de fada, memórias literárias, crônicas, notícia, 
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horóscopos, receita culinária, bula de remédio, cardápio, discursos políticos, letras 

de músicas, leis, mensagens, novelas, orações, pareceres, poemas, piadas, 

projetos, relatórios reportagens, telegramas, e-mail, bate-papo virtual e muitos 

outros. 

Diante dos exemplos acima elencados, nota-se a evolução dos gêneros 

discursivos ao longo do tempo, bem como a semelhança entre vários, alguns deles 

como o telefonema e o e-mail, que trazem seus laços de parentesco com outros 

mais antigos, como a conversação e a carta pessoal, ainda assim são gêneros 

novos, próprios e de características peculiares. Esse poder de variação e ampliação 

dos gêneros é notado por Bakhtin (2000, p.279), quando diz: 

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. 
 

Sendo assim, é importante ressaltar a influência individual que cada pessoa 

imprime a um gênero. Não se pode afirmar que o indivíduo de forma isolada faz 

surgir um gênero, uma forma de enunciação, pois esta precisa ser aceita e avaliada 

pela coletividade, para poder tornar-se aceita e utilizada por todos. No entanto, é 

inegável que os gêneros discursivos podem carregar um certo grau de 

individualidade daqueles que os utilizam. A respeito dessa questão, Bakhtin (2000, 

p.283) afirma: “A variedade dos gêneros do discurso pode revelar a variedade dos 

estratos e dos aspectos da personalidade individual, e o estilo individual pode 

relacionar-se de diferentes maneiras com a língua comum”. 

Diante disso, destaca-se a relevante contribuição do trabalho com gêneros 

em sala de aula. É preciso proporcionar ao aluno o contato com a diversidade de 

textos que circulam socialmente, uma vez que é por meio deles que são 

estabelecidas as relações de domínio e submissão no meio social. Desse modo, o 

indivíduo que não souber ler e escrever será sempre um cidadão dependente dos 

outros e terá muitas limitações em sua vida profissional. Discorrendo sobre a 

importância dos gêneros do discurso, Bakhtin (2011, p. 285) enfatiza: 

 
Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo 
mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 
realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. 
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Mediante o exposto, evidencia-se a importância desses elementos no ato da 

interação comunicativa, haja vista que, na maioria das vezes, o bom desempenho 

discursivo e a inserção no meio social dependem do seu domínio e manipulação. 

Assim, para que se tenha verdadeiros cidadãos, capazes de observarem essas 

novas maneiras de agir verbalmente e fazerem uso destas, é indispensável que nas 

salas de aulas os gêneros discursivos gozem de grande destaque, aproximando o 

aluno da sua realidade e tornando-o um ser socialmente mais ativo. 

 Considerando, assim, a valiosa contribuição do trabalho com os gêneros 

discursivos em sala de aula, no sentido de elevar a competência discursiva dos 

educandos, e ainda, o fato de o corpus desse trabalho ser composto por produções 

textuais cujos gêneros discursivos são distintos, os tópicos seguintes discorrerão 

acerca das características desses gêneros que são respectivamente: conto, relato 

pessoal e carta argumentativa. 

 

4.1 O gênero conto: os caminhos da narração 

  
O conto é uma narrativa centrada em um relato acerca de um fato ou 

determinado acontecimento, o qual pode ser real, como é o caso de uma notícia 

jornalística, um evento esportivo, dentre outros; ou fictício, ou seja, algo resultante 

da imaginação e, ou criatividade do autor.  

Uma vez que é um gênero marcado pelo modo de organização da narrativa, o 

conto contém os seguintes elementos: narrador com foco narrativo em 1ª ou 3ª 

pessoa; personagens; acontecimentos que se passam em determinados momentos 

(tempo) e, em determinados lugares (espaço); enredo e desfecho. 

Uma característica marcante desse gênero discursivo é a sua brevidade. 

Trata-se de uma narração, geralmente, curta cujas ações das personagens evoluem 

a partir de um único acontecimento, isto é, de um evento que desencadeia as ações 

da personagem protagonista. Na maioria das vezes, apresenta poucos personagens, 

e todas elas se envolvem nos mesmos acontecimentos, os quais são 

desencadeados pelo fato principal da história.  

No concernente a linguagem, é importante que o autor possua habilidade com 

as palavras principalmente para se utilizar de alusões ou sugestões, no entanto, a 
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linguagem, no geral, é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem 

ou de expressões com pluralidade de sentidos.  

Existem várias modalidades de contos: contos de terror e mistério, contos de 

fadas, de aventuras, contos policiais, contos maravilhosos, entre outras. Nessas 

modalidades, podem ser verificadas as características elencadas anteriormente, 

porém, podem ser encontradas outras características peculiares à organização de 

cada história narrada. Isso decorre da liberdade que os autores têm de imprimir 

novas características a cada conto que produzem. 

Os contos que constituem o corpus dessa dissertação foram produzidos a 

partir do filme Lisbela e o prisioneiro, uma comédia romântica, sob a direção de Guel 

Arraes, que fora trabalhada em sala de aula pelo professor regente. Como proposta 

para atividade de produção textual os alunos deveriam escrever um conto utilizando 

os mesmos personagens do filme, porém, criando um enredo diferente, conforme a 

criatividade e impressões de cada um. 

O tópico seguinte, concentra informações em relação à constituição do 

gênero relato pessoal, que também foi suporte de análise e reflexão do objeto de 

estudo desse trabalho. 

 
4.2 O relato pessoal: revelando os caminhos da escrita 

 
 O relato pessoal é um gênero discursivo no qual são apresentadas as 

informações básicas (os fatos) referentes a um acontecimento específico. Sua 

principal finalidade é apresentar uma sequência de acontecimentos, o que faz com 

que a articulação das informações a serem narradas sejam tão relevantes. No geral, 

essa articulação é realizada no plano das ideias, pela relação lógica que se 

estabelece entre as ações narradas. 

 Vários são os contextos em que se usa esse gênero discursivo, pode-se dizer 

que o relato pessoal está intimamente relacionado ao surgimento e a evolução da 

linguagem. Visto que a necessidade de contar o que acontece e aconteceu é uma 

ação inerente à interação humana e, consequentemente, à vida social. Desse modo, 

esse gênero ocorre com grande frequência tanto em contextos de oralidade como de 

escrita. 

Na organização do relato pessoal o primeiro aspecto a ser considerado é a 

situação de interlocução, pois ela estabelecerá importantes distinções entre o relato 
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oral e o relato escrito. Em um relato oral, os interlocutores podem a qualquer tempo 

interromper e, ou solicitar informações acerca o acontecimento narrado, desse 

modo, o relator terá mais liberdade em termos estruturais para organizar o seu 

discurso. Enquanto que o relato escrito não permite ao leitor realizar interrupções 

para solicitar informações sobre os fatos. Assim, o texto precisa conter todas as 

informações necessárias para ser compreendido por quem o lê, além dos cuidados 

com os usos dos recursos de articulação textual próprios da escrita (conectivos, 

pronomes, substituições, pontuação que garanta a relação adequada entre as 

ideias, entre outros). 

 Como se trata da declaração de alguém sobre um acontecimento vivenciado, 

as formas verbais são expressas na primeira pessoa do singular. No tocante ao nível 

de coloquialidade ou de formalismo pode haver variações, dependendo do grau de 

intimidade dos interlocutores, como também para o público a quem se destina a 

circunstância comunicativa em questão. Os tempos verbais podem estar situados 

tanto no presente quanto no pretérito (perfeito e imperfeito), dependendo das 

intenções propostas pela enunciação. 

Outra característica inerente a esse gênero discursivo é a presença dos 

elementos da narrativa, cujos elementos se constituem da presença do narrador, 

personagens, tempo, espaço, dentre outros. Uma das finalidades do relato pessoal 

consiste em servir de auxílio a outras pessoas, como é o caso de pessoas famosas, 

podendo ser gravado em áudio ou vídeo e, posteriormente, ser transcrito e publicado 

por inúmeros meios de comunicação (jornais, revistas, livros, sites, dentre outros), 

passando a se caracterizar como um documento histórico de notável importância. 

O próximo tópico da sequência à discussão sobre os gêneros discursivos, 

enfatizando informações acerca da carta argumentativa, gênero trabalhado com os 

estudantes do 8º ano, que integram o corpus desse trabalho. 

 

4.3 O gênero carta argumentativa: características e usos 

 
 Rememorando tempos mais antigos, pode-se afirmar que um dos meios de 

comunicação mais em uso foi a carta. Esta era um instrumento bastante eficaz no 

envio e recebimento de notícias. Além de levar informações às pessoas de lugares 

longínquos, esse instrumento de comunicação servia para alegrar os corações 

saudosos daqueles que viviam distantes das pessoas queridas. Assim, pode-se 
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afirmar que esse gênero discursivo foi uma das fontes mais importantes no sentido 

de suprir à necessidade de comunicação inerente ao ser humano. Uma vez que 

como propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998, p. 20) é “pela 

linguagem que os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, 

expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo e 

produzem cultura”. 

Porém, com o avanço dos recursos tecnológicos, esse gênero discursivo foi 

substituído por correspondências eletrônicas, como, o E-mail, MSN, entre outros. Em 

sua composição, a carta pode se revestir de diferentes características possibilitando 

a inserção de eventos narrativos, descritivos, dissertativos, argumentativos, entre 

outros. O corpo da carta permite variados tipos de comunicação, a saber: 

agradecimento, informações, pedido, cobrança, intimação, notícias familiares, 

prestação de contas, propagandas, entre outros. 

A carta argumentativa é um veículo de comunicação bastante requisitado no 

contexto escolar, bem como em concursos e provas de vestibulares. A 

argumentação contida nesse gênero discursivo deve assemelhar-se àquela prescrita 

na Dissertação, onde o emissor tem como foco principal convencer o destinatário de 

seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. O que as difere é que na 

dissertação não há um destinatário específico, do modo que há na carta. 

Como a situação comunicativa é totalmente voltada para a intenção 

persuasiva, o destinatário pode ser alguém ilustre no meio social ou uma pessoa 

comum. Desse modo, o que irá determinar o grau de formalismo é exatamente o 

nível de intimidade estabelecido entre ambos. 

Como toda linguagem escrita é pautada por mecanismos específicos, essa 

não foge à regra. As partes que a constitui são: Local e data; Identificação do 

destinatário; Vocativo, onde poderão ser usados pronomes de tratamento 

específicos, dependendo do grau de convivência entre os interlocutores; Corpo do 

texto, ou seja, a carta propriamente dita, a despedida e por fim a assinatura. 

Considerando, assim, as atividades discursivas como formas de controle 

social e cognitivo, reitera-se a importância do trabalho com esse gênero na sala de 

aula, visto que além de ser um instrumento de interação, é uma maneira de o autor 

expressar-se de modo crítico e persuasivo em relação às suas ideias, gostos, cultura 

e, sobretudo sobre os problemas sociais que afligem a sua realidade.  
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5 METODOLOGIA 

A consistência de uma pesquisa está na delimitação de seu objeto e nos 

procedimentos que norteiam a sua prática, de modo que estes deem sustentação e 

credibilidade ao estudo realizado. Nesse sentido, apresenta-se, nessa sessão, os 

passos metodológicos que compõem esse fazer científico, considerando que estes 

conduziram de forma significativa o estudo ora proposto. 

 
5.1 A natureza da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, pois os dados são 

analisados e quantificados, considerando-se a ocorrência, a frequência de uso do 

fenômeno em estudo, bem como a dinamicidade da língua, cuja análise apoia-se na 

teoria da mudança e variação linguística, sob o viés da visão funcionalista, mais 

especificamente da Linguística Funcional Centrada no Uso – (LFCU). Destaca-se, 

contudo, a abordagem qualitativa sobre a quantitativa, considerando que os dados 

são descritos e interpretados, tendo-se em vista os fatores que concorrem para a 

efetivação desse fenômeno. Para tanto, se utilizou procedimentos da pesquisa de 

campo, a coleta de textos, nos quais são analisados os dados referentes ao uso dos 

pronomes retos com função objetiva, que é objeto desse estudo. Esse fazer 

metodológico condiz com o que está posto nas palavras de Furtado da Cunha, Bispo 

e Silva (2013, p. 21): 

 
Como estamos interessados no uso da língua em situações reais de 
interação comunicativa, a aferição da frequência de ocorrência de um dado 
fenômeno linguístico é muito importante, já que assinala aquilo que o uso 
consagra como estratégia de comunicação em um determinado contexto. 
Importa descobrir como os aspectos interacionais que se manifestam na 
interação verbal se ritualizam em forma de construções gramaticais 
disponíveis para o usuário da língua. 
 

Quanto aos objetivos, estes têm um caráter descritivo-interpretativo, posto 

que busca-se analisar o emprego das formas retas em função objetiva, nas 

produções textuais dos alunos do Ensino Fundamental II, de uma escola pública de 

Doutor Severiano, RN. Essa caracterização condiz com esse trabalho pelo fato de 

buscar descrever e interpretar um fenômeno característico na linguagem de um 

grupo de estudantes, atentando para a sua repercussão no meio social. De acordo 

com Moita Lopes (1996, p. 22), “O foco neste tipo de pesquisa é no processo de uso 

da linguagem”. 
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Desse modo, observam-se os usos da língua em situações concretas de 

interação, a fim de serem obtidos resultados reais e significativos acerca do 

funcionamento linguístico. Retomando as palavras de Furtado da Cunha, Bispo e 

Silva (2013, p. 29) “a linguagem não é a representação da realidade objetiva, mas 

de como ela é percebida e/ou experienciada pelos humanos”.  Conforme está posto, 

as manifestações de uso da língua são motivadas pelas pressões do uso; são 

fluidas, dinâmicas, por isso não devem ser compreendidas como fórmulas prontas, 

homogêneas. Daí a necessidade de uma análise de cunho descritivo - interpretativo, 

na qual busca-se os condicionantes sociais, extralinguísticos que marcam os 

processos comunicativos. 

 
5.2 Contextualização do campo de pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal, situada no município de 

Doutor Severiano, RN, que atende a alunos do Ensino fundamental I e II.  A escolha 

da referida instituição como campo de pesquisa ocorreu pelo fato de a pesquisadora 

trabalhar como docente naquele espaço educativo e deparar-se com o fenômeno 

linguístico em questão, evidenciado na fala e na escrita daqueles estudantes. A 

instituição comporta uma clientela diversificada, alunos do campo e da cidade, que 

se expressam conforme as peculiaridades linguísticas das comunidades em que 

vivem. De acordo com Galvão e Hernandes (2012, p. 153): 

 
Como uma equilibrista ou mesmo malabarista, a língua vai se mantendo 
aprumada por meio do uso constante feito pelos indivíduos que integram a 
comunidade da fala. Ela se nivela pelas diferenças no momento da 
interação necessária, pois nesse momento em que as diferenças se 
confrontam é que ela mais intensamente busca um ponto de equilíbrio. 
 

As colocações acima condizem com a realidade linguística predominante na 

instituição ora pesquisada, pois alunos de comunidades e culturas diferentes 

convivem no mesmo espaço escolar, revelando por meio da fala e da escrita as 

diferenças oriundas dos contextos socioculturais em que estão inseridos. As 

palavras de Galvão e Hernandes (2012) revelam e reforçam esse caráter dinâmico e 

adaptativo da língua, que é utilizada de forma heterogênea e satisfatória, moldando-

se aos variados eventos de uso.  

A escola está localizada em região próxima à cidade, considerando a 

proporcionalidade espacial, visto que é acessível à população, inclusive àquela que 

se instala em conjuntos habitacionais formados na cidade. Além do mais, a 
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instituição recebe alunos de comunidades rurais, sendo esses conduzidos por 

transportes escolares. 

Ao longo dos anos, o número de alunos cresceu, atendendo atualmente a 

uma clientela bastante significativo, aproximadamente 494 estudantes, sendo 227 do 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º); 233 do Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e 44 da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), distribuídos nos turnos Matutino, Vespertino e 

Noturno. Na execução do seu projeto pedagógico, são oferecidas atividades 

diversificadas, como: danças, teatro, esporte, aulas de reforço, aulas de pintura e 

artesanato, aulas em laboratório de informática, e no centro de Multimeios, estes 

criados a partir de projetos e/ ou programas educativos como: Mais Educação, 

Escola Comunidade e Educação Inclusiva, a qual proporciona o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

A equipe administrativa e docente é composta, em sua maioria, por 

profissionais efetivos, que possuem graduação e pós-graduação, contudo nem todos 

os docentes atuam em suas respectivas áreas do conhecimento, devido à carência 

em algumas áreas específicas, principalmente das ciências exatas e humanas. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2014, p. 07), a instituição tem 

como missão: “Oferecer uma educação de qualidade pautada nos princípios da 

democracia participativa - inclusiva, propiciando, assim, um espaço cultural de 

socialização e desenvolvimento do educando que prepara- se para o pleno exercício 

da cidadania”. Conforme o exposto, a grande preocupação da escola consiste em 

propiciar ao educando uma educação que priorize a qualidade em vez da 

quantidade, que abarque todas as instâncias da sua vida, no intuito de prepará-lo 

adequadamente para sua atuação no meio social.  

Como proposta de avaliação da aprendizagem, a instituição adota a avaliação 

diversificada: processo composto por exercícios procedimentais, trabalhos 

individuais ou em grupo, coleta de dados, apresentações orais ou escritas, provas 

parciais, estudos comparados, síntese de leituras, entre outros. Tais instrumentos de 

avaliação são aplicados pelo professor, ao longo do período (bimestre), com a 

finalidade de compor a média bimestral, ficando ao seu critério as datas de aplicação 

dessas avaliações. E ainda, a avaliação sistematizada, que tem como objetivo 

avaliar os conceitos básicos apresentados nos planos de disciplinas e deverá ser 

aplicada ao aluno individualmente, através da prova escrita, que é aplicada 
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conforme calendário organizado pelas coordenações pedagógicas, em consonância 

com o calendário da Secretaria Municipal de Educação. 

 
5.3 Participantes 

Para o desenvolvimento da pesquisa contou-se com a participação de alunos 

que cursam o Ensino Fundamental II, dos 6º, 7º, 8º e 9º, anos de uma escola pública 

municipal de Doutor Severiano, RN, cuja faixa etária varia entre 10 e 15 anos. Uma 

clientela bastante diversificada, no concernente às questões sócioculturais, visto que 

as turmas são compostas por alunos da zona urbana e da zona rural, apresentando, 

assim, um misto de ideias, culturas e falares. É importante frisar que, parte deles 

apresentam dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa, evidenciadas nas 

produções textuais. 

A colaboração dos alunos, nessa faixa etária e níveis de ensino, é 

preponderante para a efetivação da pesquisa em pauta, pelo fato de disporem de 

um repertório linguístico diversificado, favorecendo, assim, o contato direto com os 

mais variados usos linguísticos que se efetivam na prática interativa da linguagem, 

as quais ultrapassam os limites categóricos das gramáticas tradicionais e dos 

manuais de ensino. Nesse sentido, prima-se por um estudo que integra uma visão 

crítica e produtiva da língua na perspectiva funcional.  

 
5.4 O corpus e sua constituição 

O corpus é constituído por textos coletados nas aulas de Língua Portuguesa, 

nas turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos, do Ensino Fundamental - EF. A escolha dessas 

turmas foi motivada pela inquietação da pesquisadora, no sentido de compreender, 

de maneira mais consistente, as mudanças linguísticas efetivadas na escrita e na 

fala dos alunos, nessa modalidade de ensino, uma vez que a flexibilidade da língua 

é perceptível no comportamento linguístico dessa clientela, que a cada situação 

nova de interação busca expressões e mecanismos linguísticos diferenciados para 

interagir com o mundo que a cerca. 

Além dos motivos elencados acima, outro aspecto importante foi o trabalho 

com a diversidade dos gêneros discursivos em cada turma, a saber: conto, relato 

pessoal e carta argumentativa; embora duas turmas, 7º e 9º anos, tenham produzido 

o mesmo gênero (relato pessoal), por opção metodológica da professora 
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colaboradora. Esse fator contribuiu significativamente para a análise, no sentido de 

facilitar a quantificação das ocorrências do fenômeno estudado em cada texto, bem 

como verificar se algum aspecto referente às características dos gêneros produzidos 

contribuiu para a ocorrência desse fenômeno linguístico. 

As tipologia e os gêneros discursivos das produçóes dos alunos foram 

determinados pelo professor regente da turma, em consonância com as orientações 

curriculares do Ensino Fundamental e com o projeto de leitura trabalhado naquela 

instituição. Trabalhou-se com a tipologia narrativa e com argumentação (carta 

argumentativa).  

Na produção dos contos, os estudantes foram orientados a escreverem uma 

nova versão do filme Lisbela e o Prisioneiro. Deveriam produzir, de forma criativa, 

um novo enredo, porém utilizar os mesmos personagens da história original. 

No gênero relato pessoal, a orientação de produção partiu de um texto base, 

cujo relato apresenta uma situação triste vivenciada pela autora do texto. Após o 

contato com esse gênero, os educandos foram instigados a produzirem o seu 

próprio relato pessoal, no qual deveriam abordar uma situação marcante em suas 

vidas.  

Na produção da carta argumentativa, que exige em sua constituição a 

predominância da tipologia argumentação, os alunos escreveram muitos trechos 

narrativos, pois foram orientados a produzirem uma carta destinada a um amigo 

discorrendo sobre o filme “Lisbela e o Prisioneiro”, tema da quadrilha junina da 

referida escola, de modo que se colocassem criticamente a respeito da obra e 

convencessem o destinatário do seu posicionamento. No intuito de persuadirem o 

receptor a apreciarem a obra, os estudantes narraram cenas interessantes do filme. 

Nesse sentido, observou-se que os alunos apresentaram certa dificuldade na 

produção do gênero, apesar de usarem a argumentação em algumas passagens, 

utilizaram-se mais dos recursos narrativos. Assim, nota-se a efetivação da 

heterogeneidade tipológica, uma carta argumentativa constituída de trechos 

narrativos e argumentativos. Além disso, os alunos ficaram bem à vontade na 

utilização da linguagem, fazendo uso da informalidade na composição do texto. 

As respectivas produções textuais foram realizadas em sala de aula, sob a 

orientação da professora regente. Foram destinadas duas aulas para essa atividade, 

os estudantes tinham em mãos às orientações em relação ao gênero discursivo que 

deveriam produzir e a resenha do filme “Lisbela e o prisioneiro”, obra de inspiração 
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para referida atividade. Quanto ao relato pessoal, eles tiveram acesso à outros 

textos do mesmo gênero para que pudessem observar as características peculiares. 

Foram lidos, aproximadamente, 120 textos para a constatação dos dados 

analisados – o uso dos pronomes pessoais do caso reto (ele, ela, eles, elas) em 

função objetiva. A ocorrência desse fenômeno se sustenta na perspectiva de 

mudança e variação linguística sob a ótica da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, que atenta para a natureza adaptativo-funcional da linguagem, na qual os 

falantes tendem a adaptar sua fala aos diferentes contextos comunicativos. Essa 

abordagem defende que as regras mais gerais que emergem a partir das operações 

do sistema são ativadas em combinação com eventos específicos de uso 

(Martelotta, 2011).  Embora um grande número de produções tenha apresentado o 

fenômeno em estudo, para a composição final do corpus, o critério utilizado foi a 

seleção dos textos que apresentaram um maior número de ocorrências do pronome 

reto em função objetiva. Assim, do total geral, foram selecionados 40 textos para 

análise. 

Desse modo, o corpus, na sua constituição final permaneceu assim definido: 

dez textos do 6º ano, gênero conto; dez do 7º ano, gênero relato pessoal; dez do 8º 

ano, carta argumentativa; e dez do 9º ano, gênero relato pessoal; totalizando 

quarenta produções, em três gêneros diferentes. As produções constitutivas do 

corpus foram escritas no contexto de sala de aula, como prática constante dos 

docentes nas aulas de língua materna e não especificamente para a realização 

desse trabalho. 

 
5.5 Coleta de dados 

Para coletar os dados, foram realizadas visitas à instituição campo da 

pesquisa, momento em que foi explicado aos docentes e aos educandos o propósito 

desse trabalho, bem como apresentou-se aos alunos envolvidos um termo de 

consentimento contendo informações gerais acerca dos objetivos da pesquisa, o 

qual foi aceito e assinado por eles, para fins de segurança e autenticidade do 

trabalho ora realizado. 

Nesse processo de coleta, efetiva-se o caráter dinâmico e interativo da 

pesquisa, pois ocorre o contato direto entre o pesquisador e o pesquisado fator 

relevante para análise e reflexão dos dados, visto que serão considerados os 

aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos imbuídos no corpus do trabalho. 
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Para tanto, faz-se necessária essa interação entre as partes envolvidas, no intuito de 

perceber a realidade sociocultural vivenciada pelos participantes do presente 

trabalho.  

 

5.6 Categorias de análise do corpus 

Concluída a refinação do corpus, iniciou-se o trabalho de análise efetiva dos 

dados, explorando a ocorrência do pronome pessoal do caso reto de 3ª pessoa em 

posição de objeto direto e ou indireto, nos textos selecionados. Observou-se, 

posteriormente, os aspectos relativos à mudança na categoria desses pronomes 

com base em estudos sobre as mudanças efetivas, nessa categoria efetivas no 

Português brasileiro- (PB), como categoria analítica; optou-se também, pelos 

princípios de marcação, propostos por Givón (2001). Analisou-se, ainda, aspectos 

relativos à transitividade oracional proposta por Hopper e Thompson (1980), cujo 

fenômeno é visto como propriedade inerente à oração numa dimensão contínua, 

escalar, não categórica; além disso, aplicou-se a teoria de Hopper (1991), que trata 

sobre o principio camadas, nos estudos sobre gramaticalização.  

Após a organização do corpus, realizou-se o levantamento de todas as 

ocorrências do objeto estudado, partindo do 6º ano, seguido dos 7º, 8º e 9º anos do 

EF, aqui apresentadas por meio de um gráfico especificando o total de ocorrências 

do pronome pessoal reto na função de objeto direto e indireto, em cada ano e 

gênero discursivo. Nesse tópico, trabalha-se com o principio da marcação, apontado 

por Givón (2001). Segundo esse teórico, a diferenciação das formas pertencentes a 

uma mesma categoria gramatical se dá através do grau de marcação. Em virtude 

disso, aponta que as especificidades e usos diversos, atrelados às formas 

gramaticais efetivadas em determinados contextos, são decorrentes de seu grau de 

marcação linguística. Como se trabalha, nesse contexto, com a forma reta em 

função de objeto direto e/ ou indireto, para aplicação da teoria da marcação, fez-se a 

contraposição com a forma oblíqua, que, na gramática tradicional, assume essa 

mesma função. Aplicou-se o princípio da marcação nos aspectos referentes à 

linguagem utilizada nos gêneros do discurso produzidos, referenciando a linguagem 

formal e informal. 

Sequenciando, trabalha-se com a transitividade oracional, explicitada por 

Hopper e Thompsom (1980), à luz dos estudos funcionalistas. Para tanto, apresenta-
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se uma amostra de cinco orações retiradas dos textos analisados, a fim de ilustrar 

os aspectos relativos à transitividade oracional, conforme os dez parâmetros 

sugeridos por esse viés teórico. A partir desses parâmetros, são identificadas as 

orações que contêm maior ou menor grau de transitividade.  

Posteriormente, apresenta-se uma sequência de quadros contendo os verbos 

transitivos que compõem o corpus da pesquisa e seus respectivos complementos, o 

pronome reto de terceira pessoa bem como os pronomes oblíquos nesta mesma 

função, elencados, conforme o ano de escolaridade e o gênero discursivo produzido.  

Diante desses exemplos, expõe-se a ocorrência do fenômeno estudado por turma, 

analisando qual dos usos é mais recorrente nas produções textuais dos informantes.  

A seguir, apresenta-se uma amostragem dos pronomes estudados nas 

produções analisadas em função objetiva, suscitando uma discussão acerca de um 

dos princípios do processo de gramaticalização intitulado camadas, proposto por 

Hopper (1991), no qual o teórico aponta para os usos que os elementos podem 

assumir em determinado contexto, supondo a coexistência de mais de uma forma 

linguística para desempenhar funções idênticas. Nesse tópico, retoma-se o uso dos 

pronomes oblíquos conforme está posto na gramática tradicional, para aplicação do 

principio de camadas, uma vez, que conforme esse princípio as duas formas, retas e 

obliquas, podem coexistir na mesma função, nesse caso em função objetiva. 

Considerando que a maioria dos textos coletados foi escrita a lápis grafite, 

fato que dificulta a legibilidade das cópias, as quais devem constar nos anexos 

desse trabalho, optou-se por digitar os referidos textos, no intuito de facilitar a leitura 

das referidas produções. É relevante destacar que a digitação foi realizada, 

observando a escrita dos estudantes nos textos originais.  

Para fundamentar o respectivo trabalho, utilizou-se como aporte teórico: 

Averbug (2007); Bakhtin (2000,2010); Brait (2008); Bechara (2009); Bispo (2010) 

Castilho (2010); Cesário e Furtado da Cunha (2013), Cereja e Magalhães 

(2006,2013); Cunha e Cintra (2007); DuBois (1993); Furtado da Cunha (2003); 

Furtado da Cunha e Sousa (2007). Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), Galvão e 

Hernandes (2012), Gil (2002,2012), Givón (1995,2001,2012); Gonçalves (2007) 

Hopper (1980, 1991), Jordão (2007); Lima (2007) Lopes (2007); Martelotta 

(2003,2008,2011); Moita Lopes (1996) Neves (1997,2006, 2012,2013), Souza 

(2012), Tomassello (2003), Vidal (2009), entre outros, cujos autores que discorrem 



66 
  

com clareza e precisão acerca das questões linguísticas que norteiam essa 

pesquisa. 

Dispostos os passos metodológicos da pesquisa, segue a análise e 

interpretação do corpus, observando os dados numa perspectiva qualitativa, cujas 

estruturas linguísticas serão interpretadas com enfoque na língua em movimento, 

atentando, assim, para as circunstâncias discursivas que as envolvem, conforme o 

aparato teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso. 
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6 O USO DOS PRONOMES RETOS DE 3ª PESSOA NAS REDAÇÕES DOS 

ALUNOS DO 6º, 7º, 8º E 9º ANOS, DO EF, DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

DOUTOR SEVERIANO, RN. 

 

 Inicialmente, foi importante observar a frequência geral de uso do pronome 

pessoal reto em função objetiva nos textos analisados nessa pesquisa; e, para 

ilustrar esses dados, segue o gráfico 01, apresentando tais ocorrências, conforme o 

ano escolar e o gênero discursivo trabalhado em cada turma. É importante ressaltar 

que esse uso, recorrente na língua falada e escrita de muitos usuários da língua, é 

abordado neste trabalho, numa perspectiva de mudança e variação linguística, 

considerando a maleabilidade da língua, que varia mediante as experiências 

cognitivas e os contextos comunicativos dos falantes. 

 Para melhor fundamentação e confronto dos dados apresentados, busca-se 

subsídios em alguns exemplos apontados na gramática tradicional, concernentes ao 

emprego dos pronomes retos e oblíquos. Os pronomes da forma oblíqua são 

relevantes para esse trabalho, pelo fato de assumirem a função de complemento 

(objeto direto e indireto), na abordagem da gramática normativa. Neste estudo, os 

pronomes retos e oblíquos, na perspectiva tradicional, são vistos como categorias 

prototípicas, formas fontes e são passíveis de mudanças, as quais são determinadas 

pelas pressões do uso.  

 Foram analisados 40 textos, para a composição desse corpus, nos quais 

foram observados os seguintes dados: 

(i) O uso do pronome pessoal reto em função de objeto direto; 

(ii) O uso do pronome pessoal reto com preposição em função de objeto indireto. 

 De cada turma foram analisadas dez produções textuais, distribuídas da 

seguinte forma: 

 6º ano do EF – dez textos do gênero conto; 

 7º ano do EF – dez textos do gênero relato pessoal; 

 8º ano do EF – dez textos do gênero carta argumentativa; 

 9º ano do EF – dez textos do gênero relato pessoal 

O gráfico 01 sintetiza os resultados da ocorrência geral das formas 

pronominais de terceira pessoa do caso reto em função objetiva, no corpus 

analisado. 
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Gráfico 01: Ocorrências do pronome pessoal reto de 3ª pessoa em função objetiva, 
nos textos analisados    

 

Conforme as informações do gráfico, foram constatadas 69 ocorrências do 

pronome pessoal reto em função objetiva, sendo assim distribuídas: 19 casos 

referentes ao uso do pronome pessoal reto na função de objeto direto e 06 na 

função de objeto indireto, no 6º ano, no gênero conto; 17 casos referentes ao uso do 

pronome pessoal reto na função de objeto direto e zero em função de objeto indireto, 

no 7º ano, no gênero relato pessoal; 13 casos referentes ao uso do pronome pessoal 

reto na função de objeto direto e nenhum na função de objeto indireto, no 8º ano, no 

gênero carta argumentativa; ocorreram 12 casos referentes ao uso do pronome 

pessoal reto na função de objeto direto e 02 casos, com preposição em função de 

objeto indireto, no 9º ano, no gênero relato pessoal. 

Os dados explícitos no gráfico indicam uma certa produtividade em relação à 

frequência de uso do fenômeno em estudo, pois, em cada gênero analisado há 

ocorrências do pronome nessa função. Nesse sentido, a frequência de uso constitui 

um papel importante, nos processos de mudança referentes à gramaticalização, 

uma vez que a repetição contínua do pronome como complemento aumenta a 

probabilidade desse item efetivar-se na língua como uma forma gramaticalizada. 

 Nesse momento da análise, pretende-se demonstrar que, afastando-se da 

proposta da gramática normativa, os pronomes são utilizados pelo falante numa 

perspectiva icônica, motivada. Nesse caso, pode-se destacar que, por força de 
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pressões pragmáticas e cognitivas, altera-se a estrutura sintática das orações, bem 

como a função do elemento gramatical, com o propósito de melhor adequar-se aos 

eventos comunicativos cotidianos. Nesse sentido, a motivação icônica expressa-se 

como causa da variação/mudança de função do pronome pessoal reto no 

funcionamento do Português Brasileiro – (PB), cujo uso é mais acentuado. 

As amostras seguintes compõem as narrativas dos estudantes das quatro 

turmas (6º, 7º, 8º e 9º anos) e exemplifica as ocorrências expostas no gráfico 01, no 

que se refere ao uso do pronome reto na função de objeto direto. 

           

(Amostra 20)  

“O tenente conheceu uma mulher chamada inaura e „casol-se‟ com ela. Frederico 

já estava atrás dessa mulher ai ele tentou „mata‟ o tenente e o tenente matou ele 

primeiro”[...]           

 

(Amostra 21) 

“[...] Quando me lembro dos meus irmãos e do meu pai e não vejo eles morando 

comigo é ruim porque a pessoa se lembra de quando éramos juntos, mas a vida é 

assim temos que lutar contra tudo para construir um bom futuro [...]”             

 

 (Amostra 22) 

 “[...] No dia do casamento de Lisbela Evandro “irar” matar leléu mas na hora 

aparece Lisbela atrás de Evandro e mata ele, seu pai então deixa ela ir com 

leléu [...]”   

  

(Amostra 23) 

 “Cláudio e Eliana deixaram ele ir, então Ryan muito contente por que seus pais 

acreditaram no que ele falou rapidamente correu para as águas[...] ” 

Fonte: Queiroz, 2016  

 
Na ocorrência do pronome pessoal como objeto direto, é perceptível, ainda, a 

expressividade do falante, ao dispor os fatos na narrativa, que é intensificada, na 

amostra seguinte, pela repetição enfática do pronome ela, que, por sua vez, nesse 

contexto, torna-se mais saliente que o uso do pronome oblíquo na respectiva função, 
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ademais reflete a atitude do locutor em realçar esse item dentre os demais, no intuito 

de chamar a atenção do interlocutor para a situação vivenciada. Observe este caso:  

(Amostra 24):  

 

“uma hora depois arrunam ela com a mortalha o manto e as meias depois 

trazem o caixão „arrunam‟ ela bem  e encheram ela de rosas.” 

 

Fonte: Queiroz,2016 

 

Nesse recorte do texto, percebe-se três ocorrências que além dos aspectos 

sintáticos revelam os elementos semânticos, pragmáticos e discursivos envolvidos 

na opção linguística do falante. A partir desse uso, apreende-se o estado emotivo do 

informante, sensibilizado e atento à situação, bem como o contexto comunicativo em 

que está inserido. As palavras mortalha, manto, caixão e rosas estão 

semanticamente relacionadas a um velório, ou seja, ao evento comunicativo 

vivenciado pelo autor do texto. Os aspectos supracitados são determinantes na 

escolha linguística do informante, visto que funcionam como princípios motivadores 

das estratégias comunicativas deste, nas situações efetivas de uso da língua. Isso 

significa que por meio das estruturas linguísticas, os informantes refletem traços 

tanto de estruturas conceituais mais gerais, quanto da sua própria cultura (Cezario e 

Furtado da Cunha, 2013). 

Na sequência, as amostras retiradas do corpus, produções dos alunos do 6º e 

9º anos do Ensino Fundamental, referem-se ao uso do pronome reto com 

preposição, em função de objeto indireto: 

  

 (Amostra 25): “[...] „seto‟ dia aparece um „forateiro‟ e era Frederico Evandro que 

queria „mata‟ leleu e chegou Inaura pediu a ele para não matar Leléu [...]” 

 

  (Amostra 26): “[...] minha mãe preocupada disse a ela que fosse pois podia 

ser algo importante [...]” 

 

Fonte: Queiroz, 2016 

 

Mediante o exposto, observa-se que nas produções dos alunos ocorre um 

fenômeno sintático bastante frequente na fala e na escrita tanto de usuários do 
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dialeto não padrão quanto de usuários da chamada norma padrão da Língua 

Portuguesa: o uso de pronomes pessoais do caso reto de terceira pessoa em 

posição de objeto direto e de objeto indireto, situação essa em que a prescrição 

normativa prevê uso de pronomes pessoais do caso oblíquo.  

Nos textos analisados, constatou-se a preferência dos estudantes em utilizar 

o pronome Ele/ Ela na função de objeto direto e/ ou indireto em vez do oblíquo. 

Pode-se justificar esse uso pelo viés da mudança e variação linguística, que 

norteiam os eventos comunicativos. Essa dinâmica instalada na comunicação 

humana tem revelado muitas alterações e renovação no sistema linguístico, as quais 

têm repercutido no modo como os usuários utilizam a língua cotidianamente, 

contrariando, na maioria das vezes, a norma padrão imposta socialmente.   

Castilho (2012) referencia esse uso considerando-o “um ganho” no repertório 

linguístico dos falantes nativos do Português Brasileiro, uma vez que, pautados na 

maleabilidade da língua, eles criam novas formas para expressar-se em eventos 

comunicativos diversos. Nessa perspectiva, a variação deve ser entendida como um 

aspecto positivo, por evidenciar que a língua está viva, efetivando novas posturas na 

sociedade que também está viva, inovando padrões, culturas, gostos e, por sua vez, 

a linguagem.  

 Nesta seção, pretende-se examinar alguns aspectos gramaticais vinculados 

à categoria pronominal, com base no princípio funcionalista da marcação. Aplicando 

esse princípio às formas sublinhadas abaixo, tendo como critério a complexidade 

cognitiva, notou-se que o pronome em função de objeto direto pode ser classificado 

como a estrutura não marcada, em relação ao uso do pronome oblíquo nessa 

mesma função, que se caracteriza  como a  estrutura marcada. Verifique: 

(Amostra 27) 

 “No dia do casamento de Lisbela Evandro “irar” matar leléu mas na hora 

aparece Lisbela atrás de Evandro e mata ele, seu pai então deixa ela ir com 

leléu [...]”   

 

(Amostra 28)  

“Alguns dias depois Frederico descobriu que Leléu tinha se deitado com sua 

mulher, e resolve mata-lo “so” que Lisbela aparece por trás de Frederico e o 

mata [...]” 

Fonte: Queiroz, 2016 
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Considerando as duas ocorrências pelo viés da marcação, e adotando o 

princípio complexidade cognitiva, constata-se que a amostra (27) corresponde à 

forma não marcada, pelo fato de ser menos complexa e exigir menos esforço mental 

e tempo de processamento por parte do falante; enquanto que a ocorrência (28) 

apresenta-se cognitivamente mais complexa, por exigir mais habilidade cognitiva do 

usuário, caracterizando-se como a forma marcada. 

Estabelecendo uma relação entre os dois usos, evidencia-se que ambos 

atendem às necessidades comunicativas dos seus usuários, embora estes utilizem a 

língua numa perspectiva diferente. Na amostra (27), o falante dispõe de uma 

linguagem informal, que, certamente, deve ser o registro mais utilizado no meio 

social do qual faz parte; Já na (28), fica claro o esforço do locutor em transmitir a 

informação por meio de uma linguagem mais formal. Para tanto, emprega os 

pronomes oblíquos, cuja função está prescrita na gramática normativa, como a 

forma culta da língua. Desse modo, a construção resulta numa formulação cognitiva 

mais complexa, justificando, assim, pelo viés da linguística funcional, a sua 

caracterização como a forma marcada.   

Soma-se aos aspectos acima elencados o critério da distribuição de 

frequência. No tocante a essa questão, constata-se que a estrutura marcada 

permanece a mesma, ou seja, o uso do pronome oblíquo na função objetiva, uma 

vez que, nos textos analisados, essa forma é a menos comum e recorrente nas 

produções textuais, enquanto que o uso do pronome reto na referida função é mais 

frequente, conforme aponta o gráfico, caracterizando-se, desse modo, como a forma 

não marcada. 

Ativando, ainda, a marcação como categoria de análise, adotou-se o critério 

da distribuição de frequência em relação aos empregos do pronome reto de terceira 

pessoa na posição de objeto direto e sua ocorrência na função de objeto indireto. 

Quanto a esse critério, constatou-se que a estrutura marcada corresponde ao uso do 

pronome na posição de objeto indireto, amostras (30) e (31), considerando a 

frequência de uso das duas formas nos 6º e 9º anos, do Ensino Fundamental. Desse 

modo, o pronome reto na função de objeto direto, amostras (29) e (32), constitui a 

categoria não marcada por ser a forma mais usual nas turmas referenciadas. Veja: 
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(Amostra 29)  

“[...] eles se abraçaram e ele pediu ela em casamento de novo e ela 

falou...” 

 

(Amostra 30)  

“[...] o Douglas dava a vida de „lisbela‟ de uma princesa mais ele „madou‟ 

falar pra ela que não precisaria se preocupar com seu futuro” 

 

(Amostra 31)  

“[...] E lá um dos meus primos não sabia nadar, por isso só ficava no raso, 

todos que ali estavam disseram a ele „ não vá para o fundo, pois você não sabe 

nadar‟.” 

 

(Amostra 32) 

 “[...] via a vida do meu avô como se fosse durar para sempre, estava todos 

os dias ali alegre e sorridente e foi numa dessas fases que via ele a cada dia, 

mais infeliz.” 

Fonte: Queiroz, 2016 

Diante destas proposições, ratifica-se a ideia de que a marcação está 

intimamente ligada aos fatores comunicativos, socioculturais e cognitivos do 

informante, haja vista que uma mesma estrutura apresentou-se marcada em um 

contexto e não marcada em outro, como se verifica no uso do pronome pessoal reto 

em função de complemento. Desse modo, é cabível afirmar que os usos sublinhados 

nas produções dos estudantes são amparados pelos contextos da interação verbal, 

visto que o falante sente a necessidade de adequar o aspecto formal (gramatical) da 

informação com o fator social (pragmático) de referência e uso. 

Discorrendo ainda sobre os conceitos de marcado e não marcado, na 

perspectiva de Givón (1995), ao afirmar que a marcação não se limita somente às 

categorias linguísticas, é correto dizer que esse princípio estende-se, também, à 

linguagem utilizada pelos alunos nas produções textuais, considerando o uso da 

linguagem formal e informal nas respectivas produções. 

Para fundamentar essa questão, é viável ressaltar algumas considerações em 

relação à linguagem utilizada em cada gênero discursivo. Observa-se que, no 

gênero conto, ocorreu o maior número de ocorrências do pronome em função 
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objetiva e, no gênero carta argumentativa o menor número. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que o conto, por ser predominantemente da tipologia narrativa, possui 

informações de caráter mais concreto, propicia o uso de diálogos, e, 

consequentemente, viabiliza o uso da linguagem informal, de modo que favorece 

mais o uso do pronome nessa função.  

A carta argumentativa instiga o uso da linguagem formal, por ser um texto da 

tipologia argumentação, cujas informações são mais indiretas, abstratas. Dai a 

menor ocorrência do pronome reto na função objetiva, pois como o próprio Castilho 

(2012) propõe, esse uso é mais recorrente no português brasileiro informal. Assim, 

considerando a distinção entre discurso formal e informal, o gênero conto trabalhado 

no 6º ano, corresponde à forma não marcada em relação ao gênero carta 

argumentativa, estudado no 8º ano, que, nesse contexto, se configura como mais 

marcado.  Observe as amostras que se seguem: 

 

 

(Amostra 33): 

 

Em uma cidadezinha lá do interior, tinha uma mulher muito bonita que se 

chamava Lisbela, que estava prestes a se casar com um homem muinto bonito 

também. 

Lisbela era uma mulher muinto educada que gostava muito de viajar e 

explorar o mundo. Logo o seu noivo era uma pessoa calma e dócio.  

O tenente Guedes era o pai de Lisbela, a mae da menina, já tinha falecido, 

sua esposa se chamava Inaura. Douglas que era um pegador de mulheres se 

envolvia com mulheres casadas, com viúvas e outros tipos, Frederico Evandro era 

um bandido que todos tinham medo. Leleu contratou ele para prategé sua noiva de 

Douglas. 

 

 

 

 

Fonte: Queiroz,2016 
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(Amostra 34): 

 

Doutor Severiano, 10/06/2015 

 

                                                                   Cara amiga XXXXX, 

 

Assisti a um  filme muito bom na TV e lembrei - me de você. O título é 

Lisbela e o prisioneiro, é um filme maravilhoso, engraçado e romântico. Você 

precisa conhecer essa comédia romântica. Farei um breve resumo. [...] 

[...] O mais interessante na trama é o comportamento de cada personagem, 

parece que cada um deles reflete uma figura típica do nordeste, pois encontramos 

inteligência, irreverência, romantismo e também muita armação. Por isso, vale a 

pena conferir.  

Um abraço!  

 

Fonte: Queiroz, 2016 

 
Mediante a leitura dos trechos acima, pode-se notar que, na amostra (33), o 

autor expõe os fatos de forma mais detalhada, faz uso de expressões que 

constituem a linguagem informal, tais como: o diminutivo “cidadezinha”, o pronome  

pessoal “ele” , substituindo a forma oblíqua, na função de objeto direto; explicitando, 

assim, uma escrita mais coloquial. Em se tratando da amostra (34), observa-se que, 

mesmo de forma tímida, o autor se preocupa em apresentar suas ideias por meio de 

elementos linguísticos melhor elaborados. Isso é perceptível no repertório linguístico 

do falante, pois expressões como irreverência, bem como a preocupação do autor 

em utilizar os elementos característicos da norma padrão: pronomes, conjunções, 

entre outros, aproximam a sua escrita da linguagem formal. Assim sendo, toma 

forma a caracterização de Givón (1995), no concernente à linguagem utilizada nas 

duas amostragens. 

Da mesma maneira, é possível aplicar o princípio da marcação referente à 

utilização da linguagem (formal e informal), na distinção entre a escrita dos alunos 

dos 7º  e 8º anos. No gênero relato pessoal, produzido pelos informantes, do 7º ano, 

é visível a predominância da linguagem bem popular, coloquial; enquanto que no 

gênero carta argumentativa, produzido pelos alunos do 8º ano, a escrita dispõe de 
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mais elementos típicos da linguagem formal.  As amostras 35 e 36 ilustram tais 

dados: 

 

(Amostra 35): 

Certa vez meu tio fez um microfone de madeira que era para um trabalho 

na escola, depois ele deu para mim brincar, minha prima pegou esse microfone e 

tacou na cabeça da minha irmã, depois disso nós não vimos mais esse microfone, 

pois minha mãe tomou ele e não deu mais.[...] 

 

(Amostra 36): 

 

Amigo xxxxxx 

Saudações! 

Mando-lhe essa carta para compartilhar contigo o enredo do filme Lisbela e 

o prisioneiro. Trata-se de uma comédia romântica em que, uma jovem prometida 

em casamento, muda toda sua rotina de vida ao conhecer o trambiqueiro e 

encantador Leléu. [...] 

Fonte: Queiroz, 2016 

 
Nota-se que, no decorrer da narrativa, o primeiro informante faz uso da uma 

linguagem informal, pois apesar de expressar-se por meio da escrita, ele dispõe de 

elementos próprios de uma conversação espontânea, ao relatar um fato ocorrido na 

infância. Já o segundo informante demonstra na escrita certa preocupação com a 

formalidade. Para alcançar sua finalidade comunicativa, que é convencer o 

destinatário a assistir ao filme indicado por ele, lança mão de algumas expressões 

linguísticas típicas da norma padrão. Desse modo, o gênero relato pessoal constitui 

a forma não marcada, enquanto que a carta argumentativa, a forma marcada. 

Pelo que foi exposto até aqui no tocante à linguagem utilizada pelos 

estudantes nas produções dos gêneros discursivos analisados, é viável afirmar que 

tanto a tipologia quanto o gênero discursivo determinam as escolhas linguísticas dos 

estudantes e, consequentemente, têm influências no número de ocorrências do 

pronome pessoal reto na função de complemento.  
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Para reafirmar essa informação, seguem dois gráficos, cujos dados expõem a 

quantidade de ocorrências do pronome em estudo nos gêneros discursivos  

trabalhados. 

Gráfico 2: Ocorrência do pronome pessoal reto em função de objeto direto por 
gêneros discursivos 

 

 
 
 

 Considerando os dados acima, ratificam-se as discussões acerca da 

ocorrência dos pronomes nos gêneros discursivos. Nota-se que, nas tipologias 

narrativas, ou seja, nos gêneros conto e relato pessoal, a frequência de uso é bem 

maior do que no gênero carta argumentativa. No conto, foram registados 19 casos, 

equivalendo a um percentual de 31% de frequência de uso dos pronomes pessoais 

retos de terceira pessoa na função de objeto direto; a maior incidência aconteceu 

nos textos do gênero relato pessoal, cujo número de ocorrências foi 29, equivalendo 

a 41% de frequência; e o menor número, como consta no gráfico, ocorreu no gênero 

carta argumentativa, 13 casos, o que equivale a 21%. 

 Pode-se interpretar e justificar o maior índice de ocorrência do fenômeno 

estudado nos textos da tipologia narrativa, conto e relato pessoal, pelo fato de 

ambos, em sua constituição, possibilitarem o uso de uma linguagem simples, 

acessível, dinâmica e direta, sem exigir a utilização de recursos mais complexos, 

como expressões com pluralidade de sentidos, entre outros elementos formais da 

língua. Além disso, tais gêneros não são densos e, por isso, não exigem um esforço 
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maior do leitor, em nível intelectual. Dessa forma, os locutores ficam à vontade para 

utilizarem expressões linguísticas próprias do discurso informal e, ou da oralidade. 

 No caso da menor incidência nas cartas argumentativas, esta pode ser 

interpretada da seguinte maneira: nesse tipo de gênero textual, o falante expressa 

um juízo de valor, mesmo sendo de modo ingênuo, como ocorre nas produções que 

compõem o corpus desse trabalho, e, para tanto, faz uso de algumas estratégias 

discursivas para persuadir e / ou chamar a atenção do interlocutor. Dentre tais 

estratégias está a “tentativa” de utilizar uma linguagem mais aproximada da norma 

culta da língua, como se pode observar em alguns fragmentos já expostos 

anteriormente. 

Adiante, apresenta-se a incidência de uso dos pronomes pessoais retos na 

função de objeto indireto, considerando os gêneros discursivos trabalhados nessa 

pesquisa. 

Gráfico 3: Ocorrência do pronome pessoal reto em função de objeto indireto por 
gêneros discursivos. 

 

 

 

 Em relação aos resultados explicitados no gráfico, que refletem o uso do 

pronome reto de terceira pessoa preposicionado na função de objeto indireto, pôde-

se observar que, no gênero carta argumentativa, não foi registrada nenhuma 

ocorrência desse uso; e ratifica-se a maior incidência permanecendo a maior deste, 

também nos textos da tipologia narrativa. Assim, no gênero conto, registraram-se 06 
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ocorrências, que equivalem a 75% de frequência e, no gênero discursivo relato 

pessoal, apenas 02, equivalendo a 25%. Diante de tais resultados, acredita-se que 

as características de cada gênero influenciam na recorrência do fenômeno 

gramatical em estudo, ou seja, acredita-se que uma maior frequência do pronome 

reto na função de complemento do verbo depende do gênero discursivo. Nesse 

sentido, considera-se relevante o estudo da diversidade textual em sala de aula, 

tendo em vista a análise e reflexão da língua, em diferentes situações de produção.  

Considerando, ainda, que o grau de escolaridade é um dos fatores que 

também influencia na elaboração e organização discursiva dos falantes, apresenta-

se, na sequência, um quadro ilustrativo das ocorrências do pronome pessoal reto 

nas duas posições, objeto direto e objeto indireto, conforme o ano de escolaridade. 

Quadro 7: Ocorrência do pronome pessoal reto em função de objeto direto e objeto 
indireto, por ano. 

Ano Nº de textos Pronome reto em função 
de objeto direto 

Pronome reto em função de 
objeto indireto 

6º    10     19   06 

7º    10      17   00 

8º    10      13   00 

9º    10      12   02 

Fonte: Queiroz, 2016 

 

Observando o gráfico 1 e o quadro de ocorrências do fenômeno em estudo, 

nota-se na escrita dos informantes, que há uma diminuição desse uso, conforme o 

nível de escolaridade. É bem verdade que, no 9º ano, há uma ocorrência a mais que 

no 8º, porém, se comparados esses dois segmentos com os primeiros 6º e 7º, 

percebe-se que há uma diminuição do uso do pronome reto em função objetiva. 

Justifica essa diminuição o fato do pronome pessoal reto na função de complemento 

ser considerado, nas instituições escolares, como um complemento de menor status 

em relação às formas oblíquas pertencentes à norma culta na mesma posição. 

Desse modo, os pronomes oblíquos transitam nos textos dos alunos sem pressões, 

por parte da escola, para que se evite o seu uso. Assim, os educandos que contam 

com mais tempo de escolaridade e, consequentemente, com mais tempo de contato 

com o ensino formal, sofrem maior pressão para evitar o uso do pronome reto de 

terceira pessoa como complemento do verbo, fator que repercute na postura 

linguística dos educandos. 
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Outra categoria a ser salientada no tocante ao uso do pronome pessoal como 

complemento diz respeito à transitividade oracional. Nessa perspectiva a análise 

aborda a gramática da oração inteira, conforme acontece nas interações 

comunicativas, e não apenas a relação entre um verbo e seu objeto. No intuito de 

demonstrar esse aspecto, foram selecionadas cinco orações em trechos do corpus 

da respectiva pesquisa, tendo como critério de escolha as produções dos alunos do 

6º ano, por ter sido essa a turma que mais apresentou orações com o pronome reto 

em função de objeto direto e/ou indireto. Os trechos analisados expõem 

acontecimentos dos contos produzidos pelos estudantes com base no filme “Lisbela 

e o prisioneiro”. 

 Pedir - (Amostra 29) “eles se abraçaram ele pediu ela em casamento de 

novo e ela falou ...”   

 

 Matar - (Amostra 20) “O tenente conheceu uma mulher chamada inaura e 

„casol-se‟ com ela Frederico já estava atrás da mulher ai ele tentou „mata‟ o 

tenente e o tenente matou ele primeiro e eles se casaram e viveram felizes 

para sempre”. 

 

 Ver - (Amostra 37) “em rio grande do norte, morava leleu um „honem‟ 

engraçado que era de um circo, uma menina linda que se chamava Lisbela 

quando leléu viu ela ficou fazendo palhaçada...” 

 

 Olhar - (Amostra 38) “Lisbela era uma professora que dava aula no quinto 

ano ela era muito criativa quando LELEU apareceu no carrão para pegar a 

“subrinha” foi chamar na hora da atividade ele olhou para ela achou muito 

bonita [...]” 

 
 Denunciar - (Amostra 39) “No dia seguinte o tenente prendeu um sujeito 

chamado leléu que estava foragido da polícia por ter ficado na noite anterior 

com mulheres casadas os maridos delas denunciaram ele por isso 

prenderam ele [...]”  

Fonte: Queiroz,2016 

De acordo com a proposta de Hopper e Thompsom (1980) cada parâmetro 

concorre para a disposição das orações em relação ao grau de transitividade. Assim, 
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para a ilustração dessa categoria analítica, será apresentado um quadro contendo a 

identificação de cada parâmetro. As orações serão identificadas conforme o número 

da amostra. A presença do princípio da transitividade na oração será identificada 

com sinal (+) e a ausência com o sinal (-). Para a escala da transitividade serão 

considerados os seguintes princípios: 1. Participantes, 2. Cinese, 3. Aspecto do 

verbo, 4. Pontualidade do verbo, 5. Intencionalidade do sujeito, 6. Polaridade da 

oração, 7. Modalidade da oração, 8. Agentividade do sujeito, 9. Afetamento do 

objeto, 10. Individuação do objeto. Por meio destes parâmetros, é possível realizar 

uma análise da transitividade, considerando a função discursiva da oração, uma vez 

que esta passa a ser analisada como entidade linguística de um texto, isto é, 

observando as implicações contextuais em sua interpretação. 

O quadro abaixo ilustra os princípios da transitividade que compõem as cinco 

orações elencadas anteriormente, retiradas do corpus do presente trabalho. Os 

códigos expostos, na primeira divisão do quadro, representam as amostras. 

Quadro 08 – Escala da transitividade 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Amostra 29 + + + + + + + + + + 

Amostra 20 + + + + + + + + + + 

Amostra 37 + + + + + + + + + + 

Amostra 38 + + + + + + + + + + 

Amostra 39 + + + + + + + + + + 

Fonte: Queiroz,2016  

 
De acordo com o quadro, observa-se que as cinco amostras analisadas 

apresentam o grau mais alto na escala da transitividade (grau 10) por conterem 

todos os pontos de alta transitividade, em outras palavras, são marcadas de modo 

positivo pelos dez princípios propostos por Hopper e Thompson (1980). Nesse 

sentido, as cinco amostras se ordenam numa mesma escala e representam as 

orações transitivas prototípicas, por conterem todos os parâmetros de alta 

transitividade.  São relevantes para essa classificação tanto os aspectos sintáticos 

quanto os semânticos, neles estão incutidas as intenções comunicativas dos 

falantes ao produzirem  seus discursos. 

Na primeira amostra, observa-se: participantes (ele, ela); cinese: verbo de 

ação (pediu), aspecto do verbo: perfectivo (verbo no passado); pontualidade do 
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verbo: pontual (ação completa); intencionalidade do sujeito: sujeito intencional; 

polaridade da oração: oração afirmativa; modalidade da oração: realis (modo 

indicativo); agentividade do sujeito: agentivo (sujeito agente - Ele); afetamento e 

individuação do objeto: objeto afetado e individuado (ela- humano,concreto, singular, 

contável, referencial). 

Na segunda amostra, obtém-se os mesmos parâmetros, variando apenas os 

elementos da oração: participantes: dois (tenente, ele); cinese: verbo de ação 

(matar); aspecto do verbo: perfectivo (verbo no passado - matou); pontualidade do 

verbo: pontual (ação completa); intencionalidade do sujeito: sujeito intencional; 

Polaridade da oração: oração afirmativa; modalidade da oração: realis (modo 

indicativo); agentividade do sujeito: agentivo (O tenente); afetamento e individuação 

do objeto: objeto afetado e individuado (ele - humano, concreto, singular, contável, 

referencial). 

  As três últimas amostras selecionadas para essa categoria analítica, como já 

exposto, contemplam os dez traços inerentes à transitividade oracional, variam 

apenas os termos que compõem a sentença. Verifica-se, desse modo, que toda a 

oração é classificada como transitiva e não apenas o verbo, conforme postula 

Hopper e Thompson (1980). 

  Compactuando com as ideias de Furtado da Cunha e Tavares (2007), é 

pertinente afirmar que sob essa ótica da transitividade as categorias linguísticas se 

distribuem em um continuum. Desse modo, a combinação de um dado verbo com 

um ou dois participantes não é, pois, uma propriedade especificada no léxico mental, 

mas, sim, um fato altamente variável em dados reais da fala. Por essa razão, o 

estudo da transitividade não deve se concentrar só nos verbos das orações isoladas; 

o contexto discursivo-pragmático tem um papel fundamental na conferência da 

transitividade oracional, visto que é no funcionamento textual que a potencialidade 

transitiva do verbo se concretiza ou não. 

 Diante da importância da frequência de uso nos fenômenos de mudança 

linguística, que concorre para a inserção destes usos nos processos de 

gramaticalização, apresenta-se, adiante, um panorama dos verbos transitivos que 

constituem o corpus da pesquisa em pauta. Os verbos são apresentados com seus 

respectivos complementos, as formas retas de terceira pessoa na posição de objeto 

direto e indireto, assim como as formas oblíquas nas referidas funções, que 

aparecem nos textos analisados, pois mediante esses dados, é possível observar a 



83 
  

preferência dos informantes, no tocante ao uso dos pronomes pessoais em função 

objetiva, bem como, detectar em quais anos de escolaridade e em quais gêneros 

discursivos predominam a forma reta e/ou a oblíqua como complemento.  

 Os verbos transitivos serão expostos nos quadros, conforme estão dispostos 

no corpus, na mesma sequência, observando-se também, os anos de escolaridade e 

os gêneros discursivos produzidos em cada turma. 

Quadro 09 – verbos transitivos- 6º Ano – Conto 

Verbos 
Transitivos 

Objeto direto- 
Reto 

Objeto Direto-
Oblíquo 

Objeto 
Indireto- reto 

Objeto indireto-
obliquo 

1. contratou Ele - - - 

2. pediu Ela - - - 

3.mandou falar - - pra ela - 

4.denunciaram Ele - - - 

5.prenderam Ele - - ´- 

6. matar Ele - - - 

7.mandou Eles - - - 

8. traiu - a - - 

9. matou - o - - 

10. mata- - lo - - 

11.matou Ele - - - 

12.deixar Ela - - - 

13 deixou Eles - - - 

14.olhou - - pra ela - 

15. seguiu Ele - - - 

16.pediu - - para ele - 

17. pediu - - a ele - 

18. viu  Ele - - - 

19. deixasse Ela - - - 

20. beijou Ela - - - 

21. pegar Ele - - - 

22. vê Ele - - - 

23.reconhceu Ele - - - 

24. viu Ela - - - 

25.salvou - o - - 

26. disse - - para ele - 

27. falou - - para ele - 

28 seguir Ela - - - 

29.escutou Ela - - - 

Total 19 04 06 00 
Fonte:Queiroz,2016 
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Quadro 10 – verbos transitivos- 7º Ano – Relato pessoal 

Verbos 

Transitivos 

Objeto direto- 

Reto 

Objeto Direto-

Oblíquo 

Objeto 

Indireto- reto 

Objeto indireto-

obliquo 

1. amava Ele - - - 

2. amo Ele - - - 

3. mordeu Ela - - - 

4.amamos Ela - - - 

5. mandando Ela - - - 

6.levou Ela - - - 

7.visitá- - la - - 

8.tomou Ele - - - 

9. chamou Ela - - - 

10.acordar Ela - - - 

11. arrumam Ela - - - 

12. arrumam Ela - - - 

13. encheram Ela - - - 

14. tirou Ela - - - 

15. ajudar Ele - - - 

17.colocaram Ele - - - 

18.descobrimos Ela - - - 

19. disse- - - - Lhe 

20.vejo Eles - - - 

Total 17 01 00 01 
Fonte:Queiroz,2016 

Quadro 11 – verbos transitivos –  8º Ano – Carta argumentativa 

Verbos 

Transitivos 

Objeto direto- 

Reto 

Objeto Direto-

Oblíquo 

Objeto 

Indireto- reto 

Objeto 

indireto-

obliquo 

1.ver Ela    

2.traiu Ele    

3.Mata-  lo   

4.ver Ele    

5.ver Ele    

6.assistir Ele    

7.mata  o   

8.viu Ele    

9.deixou Ela    

10.matá-  lo   

11.mata  o   

12.obriga Ela    

13.mata  o   

14.mata Ele    

15.matá-  lo   

16.salvou  o   

17.mata Ele    

18.vê  lo   

19.deixou Ela    
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20.matar Ele    

21.encontrar Ele    

Total 13 08 00 00 
Fonte:Queiroz,2016 

 

Quadro 12 – verbos transitivos –  9º Ano – Relato pessoal 

Verbos 

Transitivos 

Objeto direto- 

Reto 

Objeto Direto-

Oblíquo 

Objeto 

Indireto- reto 

Objeto 

indireto-

obliquo 

1.dissera   a ele  

2.aproveitá-  la   

3.verem Ele    

4.via Ele    

5.chamou Ela    

6.disse   a ela  

7.ajudá-  lo   

8.colocamos Ele    

9.admirei Ela    

10.sustentar Ela    

11.faz Ela    

12.adorava Ele    

13.pegou Ele    

14.vi  o   

15.deixaram Ele    

16.salvá-  lo   

17.levou  o   

18.chamar Ele    

19.chamou Ele    

20.esquecê-  la   

Total 12 06 02 00 
Fonte:Queiroz,2016 

 

No geral, foram selecionadas 89 ocorrências verbais que apresentam o 

pronome reto e o pronome oblíquo como objetos. De acordo com esses resultados, 

observa-se que, em todos os anos de escolaridade, os informantes utilizaram com 

maior frequência o pronome reto em função objetiva, em vez do pronome obliquo, 

que tradicionalmente falando, é designado para desempenhar esta função. A 

repetição de alguns verbos, na amostragem, é justificável pelo fato de estarem 

flexionados de maneira diferentes, assim como pela sua ocorrência em mais de um 

texto. 

Ainda quanto à preferência linguística dos alunos, constatou-se que estes 

utilizaram com maior frequência o pronome pessoal reto na função de objeto direto, 
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totalizando 61 ocorrências; seguido do pronome oblíquo, também na função de 

objeto direto, sendo 19 o número de ocorrências; numa escala menor os pronomes 

retos em função de objeto indireto, 08 ocorrências; e, numa escala mínima, o 

pronome oblíquo na função de objeto indireto, apenas 01 ocorrência. 

Observando esse fenômeno de mudança na perspectiva funcional, nota-se 

que, a partir desse uso efetivado na categoria pronominal, o usuário da língua tem 

ao seu dispor novas possibilidades de utilizá-la de modo dinâmico e eficaz, uma vez 

que, além preservar a função já existente, prescrita pelo viés tradicional, o pronome 

em estudo, ganha nova forma e função no sistema linguístico. 

Os conceitos discutidos acima levam à confirmação de que as regularidades 

gramaticais devem fundamentar-se no uso natural língua, uma vez que as formas 

preestabelecidas pelas gramaticas tradicionais não dão conta dos múltiplos usos 

emergidos, nas situações concretas de interação. Tal realidade condiz com a ideia 

de Averbug (2003), ao afirmar que existe um grande conflito entre a língua que se 

usa e o conhecimento do que é bem prestigiado socialmente. Isso ocorre pela 

incapacidade dos defensores da norma padrão de absorver a variação e mudanças 

linguísticas frequentemente empregadas pelos falantes brasileiros.   

Diante de tantos conflitos linguísticos, é pertinente que se considere a 

complexidade que cerceia as relações entre língua e sociedade, tais relações são 

conflitantes por não haver tolerância, nem ensejo de transformação. Contudo, os 

avanços ocorridos na educação e a mudança de percepção em torno dos conceitos 

de “certo” e “errado” devem servir de parâmetros para o abandono de posturas 

autoritárias a respeito da vida em sociedade, incluindo, ai, a concepção de língua e 

sua forte influência na constituição das identidades individuais e sociais dos seus 

usuários. 

Retomando, ainda, a discussão em relação aos livros didáticos postos em 

pauta nesse trabalho, observou-se que eles permanecem com instruções 

mecânicas, priorizando atividades que tem por objetivo apenas encaixar as 

entidades colocadas de forma isolada em textos ou pré-textos elaborados e prontos. 

O que, em certa medida, acaba tornando as aulas de Língua Portuguesa exaustiva. 

Como aponta Furtado da Cunha (2007, p. 14), “desestimula a curiosidade intelectual 

dos jovens alunos”, na qual a aprendizagem da língua passa a ser considerada “a 

mais difícil e mais complexa de todas, a mais chata, a mais complicada [...]”.  
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Apesar de alguns livros mostrarem resquícios de tentar incluir em suas 

propostas subsídios que forneçam explicações da língua incluindo os domínios 

discursivos, contemplando fatores relacionados ao uso e aos elementos 

extralinguísticos, notou-se que estas tentativas ainda não conseguiram se desligar, 

em certa medida, da gramática pautada nas nomenclaturas e regras. 

Para Santos e Carneiro (2005, p. 206), “o professor deve estar preparado 

para fazer uma análise crítica e julgar os méritos do livro que utiliza ou pretende 

utilizar, assim como para introduzir as devidas correções e/ou adaptações que achar 

conveniente e necessárias”. Nesse sentido, é preciso que o professor esteja apto a 

assumir a responsabilidade ética na escolha do material didático, reconhecendo, 

também, as insuficiências e limitações dessa ferramenta pedagógica. Já que, apesar 

de reconhecermos sua importância, destacamos que ele nem sempre preenche 

todas as lacunas ou necessidades que o ensino-aprendizagem demanda. Pois está 

sempre faltando alguma coisa, o que requer o intermédio tanto de professores como 

de alunos para complementá-lo. 

Torna-se, pois, necessário uma avaliação articulada, criteriosa e sistemática 

dos livros adotados pelos educadores. Para isso, ao escolher o livro didático a ser 

utilizados pelos alunos em sala de aula, deve-se atentar para aspectos como: 

proposta pedagógica, contextualização dos conteúdos abordados, relevância social 

dos exercícios propostas com ênfase na realidade e cotidiano dos estudantes. 

Considerando que os processos de gramaticalização estão imbricados nos 

fenômenos de mudança linguística, discussão pertinente no eixo dessa pesquisa, 

apresenta-se, na sequência, a análise de alguns trechos retirados do corpus dessa 

dissertação pautada em um dos princípios da gramaticalização, camadas, 

apontados por Hopper (1991), cujo conceito versa sobre os usos que os elementos 

linguísticos podem assumir, prevendo a coexistência entre unidades da língua. 

Nesse sentido, dois itens da língua podem coexistir num mesmo campo semântico 

em contextos variados de sua trajetória, conforme as opções funcionais ou 

estilísticas dos falantes. Para aplicação desse princípio, apresenta-se fragmentos 

das produções dos estudantes em que estes utilizam o pronome reto em função 

objetiva e trechos em que usam o oblíquo. 

Atentando para os usos do pronome pessoal reto de terceira pessoa, é 

logicamente aplicável essa categoria, visto que na GT esse pronome possui valor de 

sujeito, enquanto que o pronome oblíquo representa a função objeto, usos esses 
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efetivados pelos usuários da norma culta, no entanto, como se constatou no corpus 

analisado, o pronome em estudo, em alguns eventos comunicativos, é utilizado 

como complemento do verbo. Desse modo, ocorre uma flutuação nessa classe de 

palavras, pois ora funciona como sujeito, ora como complemento verbal, sem anular 

o uso das formas já existentes; nesse caso, surgem novas camadas e as camadas 

antigas não desaparecem. Sendo assim, a forma reta de terceira pessoa coexiste 

com a forma oblíqua de terceira pessoa na mesma função, complemento verbal. 

Esse fenômeno é perceptível nas amostras seguintes: 

(Amostra 40)  

[...] Frederico, traído, queria matar Leléu na prisão, para não interrompe o 

casamento da filha do delegado com Douglas, mas Lisbela sabia e o matou para 

salvar seu amado Leléu. O delegado não sabia o que fazer para salvar a filha, então 

mandou eles fugir para bem longe. 

 

  (Amostra 41) 

 [...] Frederico Evandro não gostava de leleu e queria mata-lo. [...] o tenente matou 

ele primeiro e eles se casaram e viveram felizes para sempre.  

 

(Amostra 37) 

Em rio grande do norte morava leleu honem engraçado que era de um circo e 

uma menina linda que se chamava Lisbela quando leleu viu ela ficou fazendo 

palhaçada com ela e ela se apaixonou por ele. [...] quando Douglas ia passando um 

boi enfrentou Douglas e leleu o salvou.  

Fonte: Queiroz,2016 

 

Assumindo a proposição de Hopper (1991), com base nas amostras 

anteriores, bem como acionando o conceito de gramática emergente também 

proposto por esse teórico, é relevante destacar que novas camadas estão sempre 

emergindo e coexistindo com as antigas, ou seja, ao surgirem novas formas 

funcionais, a substituição das equivalentes preexistentes não é imediata. Dessa 

forma, uma ou mais estruturas, de funções semelhantes ou idênticas, podem 

coexistir na língua, de modo que uma estrutura emergente pode demorar séculos 

para substituir outra ou nunca fazê-lo, podendo as estruturas concorrentes ter 

significados sutilmente diferentes ou, até mesmo, serem alternativas estilísticas. 



89 
  

Feitas todas essas discussões, observa-se, de forma concreta, a língua em 

real funcionamento atendendo, de modo eficaz, às intenções comunicativas dos 

interlocutores, por meio das suas varias possibilidades de uso, sem 

necessariamente, vincular-se a conceitos e formas normatizadas, impostas por um 

grupo de usuários privilegiados socialmente. Nesse sentido, revela-se a estreita 

relação entre contexto, gramática e discurso, ou seja, tais aspectos são 

interdependentes na atuação comunicativa dos usuários da língua. Além disso, as 

novas estratégias de comunicação não são rotuladas como corrupção da linguagem, 

mas como um acréscimo produtivo ao repertório linguístico dos falantes.  

Para ilustrar o principio de gramaticalização, camadas, postulado por Hopper 

(1991), segue um gráfico da efetivação das camadas nos usos linguísticos 

estudados nesse trabalho: 

Gráfico 4 -  Camadas  

  

 

O gráfico demonstra os usos da língua efetivados pelos estudantes do Ensino 

Fundamental II, concretizando a concepção de Camadas enfocada, nessa pesquisa. 

Observa-se, nas amostras, que os estudantes utilizam nos textos, as duas formas, 

tanto o pronome pessoal reto de terceira pessoa quanto o pronome oblíquo em 

função objetiva. Um uso não anula o outro. Conforme já exposto, anteriormente, o 

uso do pronome reto na função de complemento verbal é mais presente nos 

primeiros anos do Ensino fundamental II, considerando que o ensino da gramática 

"a hepatite B pegou ele de repente." 

"Foi a última vez que o vi." 

“ela chamou ele para a festa dela” 

“ele está tentando esquece-la”  

“ela disse para ele” 

“[...] então peguei a comida dela e 
disse-lhe” 

“a ambulância chegou e levou ela”                                           

“eu, minha mãe e minha irmã íamos 
‘visitála’” 
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normativa, privilegiado pela escola mantém fortes influências no repertório linguístico 

dos estudantes. Assim sendo, quanto maior o nível de escolaridade, maior a 

tendência de evidenciar na fala e na escrita os conhecimentos provenientes dessa 

modalidade da língua. 

Contudo, tomando o estudo da língua numa perspectiva de gramática 

emergente, nota-se que as estruturas linguísticas estão à disposição dos falantes 

numa ótica fluida, os quais por razões de economia, eficiência e eficácia 

sistematizam suas ações verbais, alterando as regras de funcionamento da língua 

de modo a torná-las adequadas e satisfatórias para suas exigências de 

processamento mental, de comunicação e interação. No caso dos pronomes em 

função de complemento, observa-se a pressão do discurso na gramática, de modo 

que esse uso passa a ser internalizado pela repetição e acaba sendo utilizado 

automaticamente pelo falante/escritor como uma estratégia discursiva. 

  Diante disso, é preponderante considerar a necessidade de, no processo 

ensino aprendizagem de língua materna, os estudantes compreenderem as 

estruturas gramaticais em suas múltiplas possibilidades, analisando-as da forma 

como as utilizam, ou seja, em textos. Fazer isso é buscar aprofundar seus 

conhecimentos em relação à multiplicidade de funções desempenhadas por esses 

elementos linguísticos com enfoque no reconhecimento e distinção dessas funções 

em textos e/ ou contextos reais de uso, visto que a gramática emerge da experiência 

do ser humano nas diferentes trocas comunicativas em que se engaja no convívio 

social. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Pensar a língua em seu funcionamento, ou seja, a língua em uso, consiste 

pensar uma série de fatores que envolvem a situação comunicativa. Dentre esses 

fatores é importante destacar os interlocutores imbuídos na situação de produção, o 

seu conhecimento de mundo, as suas intenções e estratégias de comunicação, o 

contexto discursivo, ou melhor, todos os fatores sociais e cognitivos que determinam 

o comportamento linguístico de seus usuários. Nesse sentido, significa compreender 

que toda língua humana é heterogênea por sua própria natureza. 

 Foi com esse pensamento que se enfatizou nesse estudo, um olhar criterioso 

acerca de um fenômeno linguístico pertinente e recorrente nos eventos discursivos, 

que é o uso do pronome pessoal reto de terceira pessoa em função de objeto direto 

e/ ou indireto, cujo fenômeno condiz com a perspectiva de mudança e variação 

linguística tão evidentes nos estudos da linguagem, uma vez que os conceitos 

autônomos formulados pelas gramáticas tradicionais, na maioria das vezes, são 

opacos, restritos diante da realidade empírica dos fenômenos linguísticos. No intuito 

de realizar um estudo pautado nas situações reais de interação buscou-se como 

aporte teórico os pressupostos da abordagem LFCU, uma vez que, nessa 

perspectiva, a estrutura gramatical é investigada a partir dos contextos específicos 

de uso, ou seja, é motivada pela situação comunicativa.  

 Para bem ilustrar os resultados da pesquisa em pauta, são retomados os 

objetivos específicos com os respectivos resultados. Inicialmente, pretendeu-se 

identificar a ocorrência dos pronomes pessoais do caso reto de terceira pessoa, ele, 

ela, eles, elas, em função objetiva, nas produções textuais dos educandos. Nesse 

sentido, evidenciou-se, a partir dos dados apresentados que os pronomes retos de 

terceira pessoa são utilizados nas produções textuais dos estudantes do ensino 

fundamental II como complemento verbal numa frequência bastante produtiva (69 

ocorrências de uso); contudo observou-se que esses estudantes também fazem uso 

do pronome oblíquo na mesma função, de modo que, as duas formas convivem, 

simultaneamente, no repertório desses alunos, apresentando divergências no 

tocante à frequência e aos contextos de uso. Tal recorrência se manifesta na 

interação verbal numa perspectiva icônica, motivada por fatores cognitivo-

interacionais. Diante disso, pode-se afirmar que os usuários têm a sua disposição as 
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duas formas para a mesma função, que podem ser utilizadas, conforme as 

necessidades comunicativas e/ ou simplesmente como opção estilística do falante.  

 Num segundo momento, buscou-se observar a ocorrência dos pronomes 

retos nas funções de objeto direto e /ou indireto nos textos das tipologias narrativa e 

argumentativa, sobretudo nos gêneros discursivos, cuja linguagem apresenta 

marcas da oralidade. Observou – se, assim, que o pronome pessoal reto de terceira 

pessoa na função de complemento verbal é mais usual nos 6º e 7º anos, do Ensino 

Fundamental, nas produções em cujos gêneros predomina a tipologia narrativa, os 

quais são representados, aqui, pelos contos e relatos pessoais. Reafirmou-se, ainda, 

a proposição de que esse fenômeno é característico dos eventos comunicativos em 

que há o predomínio da linguagem informal e, ainda, que é um uso característico 

dos falantes do PB. 

 Em relação ao fenômeno da marcação aplicada à linguagem, utilizada nos 

gêneros discursivos em análise, notou-se que os gêneros conto e relato pessoal 

constituem as formas não marcadas, enquanto que a carta argumentativa 

representa a forma marcada. Ainda sobre a marcação, verificou - se que a classe 

pronominal na forma reta apresenta-se como categoria não marcada em relação à 

forma oblíqua, considerando os critérios distribuição de frequência e complexidade 

cognitiva. 

 A fim de verificar o grau de transitividade das orações que apresentam o 

pronome reto em função objetiva, utilizou-se os parâmetros da transitividade 

oracional, conforme as proposições de Hopper e Thompson (1980), em algumas 

amostras que compõem o corpus dessa pesquisa. Sobre esse propósito, inferiu-se 

que o pronome reto na função de objeto direto tem seu uso predominante no 6º ano, 

cujas narrativas dispõem de orações com alta transitividade.  

Para bem analisar o emprego das formas retas em função de complemento 

verbal nas produções textuais dos alunos, com base na teoria da LFCU, fez-se, 

ainda, um levantamento geral de todos os verbos transitivos com seus respectivos 

complementos, isto é, as formas retas e oblíquas. Diante disso, concluiu-se que os 

estudantes têm preferência pelo pronome reto na respectiva função em vez do 

pronome oblíquo, haja vista que a primeira forma foi mais frequente nas produções 

do que a segunda. Além disso, percebeu-se que o uso do oblíquo como 

complemento é predominante nas séries finais do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos 

e que o gênero discursivo em que esse uso é mais evidente é a carta argumentativa. 
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 Assim, constatou-se que as formas retas em função de complemento verbal 

tem o uso mais expressivo nos anos iniciais, pois, quanto mais tempo de 

escolarização, mais o aluno utiliza o pronome oblíquo como complemento; isso 

ocorre porque, provavelmente, o ensino de Língua Portuguesa da escola em 

questão, trabalha com uma proposta didática que busca atender os preceitos da 

norma padrão. No contato com os professores, diagnosticou-se a extrema 

preocupação em avançar com os conteúdos gramaticais, os quais eram mediados 

pelo livro didático, que, por sua vez, fundamentam-se em gramáticos tradicionais. 

Além disso, as orientações para as produções textuais seguem a rigor os preceitos 

da norma culta, tendo em vista a preocupação dos educadores em incentivar o uso 

da norma padrão nas respectivas produções. 

 No que concerne ao emprego do pronome reto de terceira pessoa na função 

de objeto indireto com uso da preposição, evidenciou-se uma menor ocorrência em 

relação a essa mesma categoria na função de objeto direto, no entanto, a frequência 

de uso também foi superior à forma obliqua, na referida função.  

  Os dados apresentados indicam que o uso do pronome reto de terceira 

pessoa em função objetiva é uma constante no repertório linguístico dos falantes e 

está incluso nas gramáticas de cunho funcional como uma das possibilidades de uso 

eficazmente comprovada nas interações comunicativas. Nesse sentido, é 

preponderante realçar que em meio a esse processo de variação e mudança, que 

norteia as estruturas linguísticas, estão embutidas as forças icônicas acionadas por 

motivações de natureza cognitiva e semântico – pragmática, as quais influenciam os 

usuários da língua no percurso da interação comunicativa, além das pressões de 

cunho estrutural que também estão vinculadas ao contexto linguístico, concorrendo 

ou competindo com as demais pressões que abarcam o ambiente discursivo. 

 Assim sendo, constatou-se, nesse estudo, que a utilização desses elementos 

linguísticos em função de complemento verbal condiz com um dos princípios da 

gramaticalização postulado por Hopper (1991), intitulado camadas, que defende a 

possibilidade de uso de duas formas linguísticas para a mesma função. Isso foi 

verificado no corpo desse trabalho com a utilização das formas retas e oblíquas em 

função de objeto direto e/ ou indireto nas produções textuais analisadas. Nesse 

sentido, a visão funcional de gramatica aqui elucidada, permite que os itens 

gramaticais sejam vistos em suas diferentes facetas, conforme as necessidades e 

intenções discursivas dos usuários da língua. Conforme as proposições de Furtado 
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da Cunha e Tavares (2007), a gramática tem sua origem no discurso e é entendida 

como um conjunto de estratégias criativas empregadas pelo falante para organizar 

funcionalmente o seu texto para um determinado ouvinte, em uma determinada 

situação comunicativa.  

Sobre os gêneros discursivos analisados no corpus dessa pesquisa, verificou-

se muitos problemas referentes à escrita, dificuldades relativas à organização 

textual, a concatenação das ideias nos textos, à adequação ao gênero, ao poder de 

argumentação, entre outros. Sobre isso, cumpre realçar a importância do trabalho 

com a diversidade de gêneros discursivos em sala de aula, de modo a atentar para a 

funcionalidade desses textos no meio social e a possibilitar aos alunos o 

aprofundamento de seus conhecimentos em relação à produção escrita, buscando 

favorecer o refinamento da competência linguística desses educandos. 

Considerando, assim, os propósitos que nortearam a base desse estudo, 

acredita-se que, de modo geral, os objetivos foram cumpridos, visto que, constatou-

se, nas amostras coletadas, o uso produtivo da categoria pronominal na forma reta 

de terceira pessoa em função objetiva pelos informantes do Ensino Fundamental II. 

Esse fato ratifica a fluidez da língua, que se molda a todo instante para atender às 

necessidades de comunicação dos usuários. A partir desse uso, foi possível analisar 

a pertinência dos fatores sintáticos, discursivos, pragmáticos e semânticos, que 

envolvem a prática discursiva desses informantes. 

Mediante isso tudo, pôde-se compreender a necessidade de um tratamento 

escolar mais flexível em relação aos novos usos que integram a gramática de uma 

língua. Para tanto é indispensável que as instituições educacionais de ensino 

possibilitem ao aluno um conhecimento diversificado acerca da realidade linguística 

do Brasil, adequando o ensino de Língua materna a essa realidade. Cumpre a essas 

instituições o desenvolvimento de atividades que contemplem a variação e mudança 

linguística, observadas em situações reais de comunicação de modo a permitir ao 

educando um conhecimento reflexivo e adequado acerca dos usos linguísticos que 

se evidenciam cotidianamente. 

Em consonância com a orientação teórica funcionalista o que se propõe é um 

trabalho com a língua materna que atente para uma concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação e interação social, por meio da qual o ser humano 

exteriorize seu pensamento, mas, sobretudo, mantenha a intercomunicação de 
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forma viva, no intuito de produzir, no outro, efeitos de sentido num determinado 

contexto social, histórico e cultural em situações específicas de comunicação. 

Além dos aspectos já destacados nesse trabalho é importante mencionar a 

questão da contribuição dessa pesquisa para o contexto de sala de aula de Língua 

Portuguesa. As discussões acerca do fenômeno estudado podem instigar uma 

prática docente que vislumbre os recursos linguísticos como ponto de referência 

para compreensão da língua em uso, ou seja, do funcionamento linguístico. 

Assumindo essa postura pedagógica o professor de língua materna terá a sua 

disposição novas possibilidades que apontam para a perspectiva de mudança e 

variação da língua, legitimando, assim, assim o seu caráter heterogêneo, discutido 

nessa pesquisa.  

Em relação a presença dos pronomes retos de terceira pessoa em função 

objetiva, no LD de Língua Portuguesa, pode-se considerar que há muito o que se 

discutir ainda, pois as obras tradicionais, em sua maioria, continuam limitando o uso 

dessa classe gramatical às regras preestabelecidas pela norma padrão. Alguns 

manuais apresentam esse uso de modo superficial vinculando-o ao uso informal e, 

tratando-o de modo pejorativo. É importante, dessa forma, que sejam consideradas 

nos manuais didáticos o real funcionamento dessa classe gramatical, enfatizando as 

mudanças sintáticas, morfológicas e semânticas efetivas nesses elementos 

linguísticos, cujas mudanças decorrem dos contextos enunciativos.  

 Desse modo, os resultados discutidos, nesse estudo, convergem, 

indubitavelmente, para a reafirmação da concepção de língua mutável, dinâmica, 

cujas estruturas gramaticais não constituem um sistema fechado em si; ao contrário, 

a gramática, nesse viés, é moldada a partir do uso em situações reais de 

comunicação. Nesse processo interativo, está imbuída a relação de simbiose entre 

discurso e gramática. Assim, pode-se afirmar que o sistema gramatical resulta da 

regularização de estratégias recorrentes, desenvolvidas no discurso, revelando uma 

constante adaptação às diferentes situações de interação e às necessidades reais 

dos usuários da língua. 

 Mediante tais proposições, espera-se que esse trabalho possa instigar uma 

reflexão acerca das práticas pedagógicas que norteiam o ensino de língua materna, 

fomentando novas práticas, especialmente, no concernente aos estudos 

gramaticais, no sentido de levar o aluno a perceber que não há um abismo entre 

discurso e gramática, mas que estes são interdependentes; contribuindo, assim, 
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para a melhoria das habilidades linguísticas desses estudantes. Além disso, almeja-

se que as discussões elencadas, aqui, sirvam de referência para outros estudos na 

área da linguagem, sobretudo para os estudos de cunho funcionalista, cujo 

postulado compreende a língua como um sistema adaptativo, uma estrutura fluida, 

sujeita às pressões oriundas do uso. 
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