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Abordagem multissistêmica 

 

• O sistema do Léxico compreende (i) o Léxico mental, lugar em que 

criamos ou matamos as palavras, e (ii) o Vocabulário, lugar em que as 

armazenamos. A Lexicologia é a disciplina que estuda a criação das 

palavras, e a Lexicografia é a disciplina que coleciona os vocábulos, 

repertoriados nos dicionários. 

• O sistema do Discurso, constituído pelas categorias conversacionais e 

pelos processos de construção dos textos aí gerados, sendo os textos 

escritos um produto mais pobre segundo uns, mais rico segundo outros. A 

Análise da conversação e a Linguística do Texto são algumas das 

disciplinas científicas que estudam o Discurso.  

• O sistema da Semântica, por meio da qual criamos (i) os sentidos 

aninhados nas palavras, (ii) os significados aninhados na sentença, e (iii) 

as significações geradas no intervalo que medeia entre o falante e as 

expressões linguísticas. A Semântica lexical (casada com a Lexicologia), a 

Semântica proposicional (casada com a Sintaxe) e a Semântica pragmática 

(casada com o Discurso), organizam esse campo como disciplina 

científica.  

• O sistema da Gramática, por meio da qual (i) produzimos os sons e as 

sílabas, (ii) estruturamos as palavras, e (iii) articulamos as palavras na 

sentença. A Fonética, a Morfologia e a Sintaxe são as disciplinas científicas 

que dão corpo ao sistema da Gramática.  

 

Dispositivo sociocognitivo 

(i) O dispositivo de ativação, ou princípio de projeção pragmática, é 

o movimento mental de seleção das categorias dos quatro 

sistemas.   

(ii) O dispositivo de reativação, ou de correção, é o movimento 

mental por meio de que rearranjamos as categorias dos sistemas, 

retomando a construção do enunciado. Esse dispositivo encontra 

seu fundamento no sistema de correção conversacional.  

(iii) Finalmente, o dispositivo de desativação, ou da elipse, é o 

movimento de abandono das categorias que estavam sendo 

ativadas. Este dispositivo mostra que o silêncio é igualmente 
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constitutivo da linguagem. Também ele assenta nas práticas 

conversacionais, quando ocorre a chamada “despreferência”, que 

consiste em verbalizar o que não é esperado. 

  

 
 

 

1. Alterações no quadro dos pronomes pessoais 

 

Quadro 1 – Os pronomes pessoais no Português Brasileiro 

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 

Fonte:  Castilho (2010), Cap. 11, Quadro 11.3. 

 

A) Substituições: 

• Você substitui tu no Sudeste e no Centro-Oeste, resistindo nas 

regiões Norte e Sul do país, não por acaso perimetrais, pondo 
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em risco o morfema verbal {-s} da segunda pessoa do singular: 

 

(1) O embate você / tu   
a) Você poderia deixar isso de lado. (Centro-Oeste e Sudeste do Brasil) 

b) Tu poderia deixar isso de lado. (Norte e Sul do Brasil) 

c) Eu te falei para você que não ia dar certo. (ocorrência geral) 

  

• A gente substitui nós, pondo em risco o morfema verbal {-mos} 

da segunda pessoa do singular: 

 
(2) A gente como pronome pessoal 

a) A gente não está sabendo bem como sair desta, co-ocorrendo com Nós não estamos sabendo 
bem...  

b) Nós tem uma sinuquinha lá que nós fizemos, a gente se fala legal. (PB informal). 
c) Nós rimos muito ontem à noite, e aí a gente começamos a se entender (PB informal. 

 

B) Alterações: ele e eles estão se alterando para ei, eis, acentuando o 

risco de perda do morfema verbal {-am, -em}, já ameaçado pela 

forma plena eles: 

  

(3) Ele, eles > ei, eis no PB não padrão 
a) Ei disse que não sabe, co-ocorrendo com Ele disse que não sabe. 
b) Eis pensa que tá com tudo, co-ocorrendo com Eles pensam que estão com tudo. 
 

C) Desaparecimentos: 

• Vós desapareceu no português informal, levando consigo o 

morfema verbal {-ys/-des} da segunda pessoa do plural. 

Quando esse pronome ocorre em situações discursivas muito 

específicas, não se sabe bem como conjugar o verbo: 

 

(4) 

a) Vós foste e vieste, o que é que trouxeste? (verbo na segunda pessoa do singular, em lugar da 

segunda pessoa do plural vós fostes e viestes...) 

b) Vós fôsteis e viésteis, o que é que trouxésteis? (alteração do morfema da segunda pessoa do 

singular {-ste}, mediante ditongação de –e > –eis, inventando-se {-steis}: fôsteis, em lugar da 

forma padrão  fostes, etc.) 

 

• O pronome átono da terceira pessoa o desapareceu, sendo 

substituído (i) por um zero, representado pelo sinal [ø], (ii) por 

ele, reanalisado como pronome acusativo, (iii) por lhe, também 

reanalisado como pronome acusativo, pronunciado [li]. Em 

consequência, o objeto direto fica sem representação 

fonológica na sentença. Ele resiste em contextos em que 

aparecem os alomorfes mais encorpados lo, no: 

 

(5) Adeus, pronome clítico o 
b) Ainda não vi ele hoje.  / Ainda não vi ø hoje.  
c) Será que vão achá-lo? / Acharam-no? Será que vão achá ele? 
d) Eu li disse que ficasse quieto! / Eu não li vi, eu não li conheço. 
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• O pronome reflexivo se só aparece nos usos formais do PB. Ele 

está desaparecendo também no PB informal, como 

consequência da perda dos seguintes traços: (i) o de pessoa, (ii) 

o de reflexividade, (iii)  o de apassivação. Isso dá lugar à 

representação da reflexividade através do demonstrativo de 

identidade mesmo (o menino machucou ele mesmo), e no 

desaparecimento da passiva pronominal (procura-se 
empregados).  

 

(6) Como o pronome reflexivo, nas vascas da morte, tem se virado 

a) Que me importa me-lá. Ele se conformou-se com a decisão tomada. (duplicação do 

reflexivo, demonstrando que seu valor é desconhecido) 

b) Abre Tisésamo! (interpretação de abre-te Sésamo, com deslocação do reflexivo para a 

direita, fundindo-se com o substantivo Sésamo, comprovando que não se reconhece o 

estatuto do reflexivo te). Exemplo de Jairo Nunes. 

c) PB não padrão: Eu se alembro. / Você se alembra. / Ele se alembra. / Eu se conformei com a 
decisão dele. / S’embora, pessoal! (perda do traço de pessoa, agravada pela procliticização 

à palavra seguinte, como em “eu vô simbora”; agradeço a Milton Azevedo por esta dica) 

d) PB informal: A gente sivê por aí / eu sisqueci / eu selembrei. (o reflexivo se transforma em 

prefixo verbal) 

e) Eu ø conformei com a decisão dele. / Ele ø conformou com a decisão tomada 
(desaparecimento do reflexivo, que fica sem representação fonológica). 

f) Sentem-sem. (mesma situação do exemplo 6 a: não se sabe mais o que fazer com o se, 

assimilado neste exemplo ao morfema {-em} da terceira pessoa do plural). Exemplo de 

Marilza de Oliveira. 

       g) Vende-se flores. / Aluga-se casas. (= alguém vende flores, alguém aluga casas: 

despassivização do se, desaparecimento da passiva pronominal) 

 

2. Os pronomes demonstrativos 

Quadro 2 - Esquema ternário dos pronomes demonstrativos, em desaparecimento 

PESSOA PRONOME PESSOAL DEMONSTRATIVO 
Primeira eu este 
Segunda você / tu esse 
Terceira ele aquele 
  

(7) Uso dos demonstrativos segundo esse esquema 

a) Este livro aqui está muito caro.  
b) Esse livro ali está mais barato. 
c) Aquele livro lá é mais barato.  
 

(8) Esquema binário dos demonstrativos 

a) Este livro / esse livro aqui está muito caro.  
b) Aquele livro lá é mais barato.  
 

 Quadro 3 - Comparando os pronomes pessoais com os possessivos 

OS PRONOMES 

PESSOAIS ERAM 

ASSIM 

OS PRONOMES 

POSSESSIVOS ERAM 

ASSIM 

OS PRONOMES 

PESSOAIS 

FICARAM ASSIM 

OS PRONOMES 

POSSESSIVOS FICARAM 

ASSIM 

eu meu eu / a gente meu 
tu teu você seu 
ele seu ele dele 
nós nosso a gente nosso 
vós vosso vocês seus 
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eles dele eles deles 

 
(9)  

a) me era redobrado por a mim, em “Deu-me a mim o livro”.  
b) te era redobrado por a ti, em “Deu-te a ti o livro”. 
c) seu era redobrado por dele, em “Roubaram seu carro dele”.  
 

(10) Ô João, você sabia que seu filho Antônio perdeu seu carro? 

(10 a) Antônio perdeu seu carro dele. 

(10b) Antônio perdeu o carro dele. 

(11) 

a) Possessivo teu irado: Mulher, você viu o que o teu filho fez com as minhas ferramentas? 
b) Possessivo teu no estilo ternurinha. O marido chega preocupado em casa e diz à esposa: 

Marido: Tenho um problema no serviço. 
Esposa: Não diga “tenho um problema”, diga “temos um problema”, porque os teus problemas são 

meus também.  
Marido: Tá bem, temos um problema no serviço: a nossa secretária vai ter um filho nosso. 

 

3. Alterações da morfologia verbal 

 
Quadro 4 – Simplificação da morfologia verbal  

PB FORMAL PB INFORMAL 
Eu falo Eu falo 

Tu falas Você fala 

Ele fala Ele fala 

Nós falamos A gente fala 

Vós falais Os senhores falam 

Eles falam Eles falam 

 

Quadro 5 - Transformação dos pronomes pessoais do caso reto em morfemas verbais número-

pessoais no PB informal 

Pessoas Prefixos em função 
de sujeito no PB não 

padrão 

Prefixos em função de 
complemento no PB não 

padrão 

Sufixos em função 
de sujeito no PB 

padrão 
Primeira 

pessoa 

{eu} > {e-}: Eu vou > 

Evô  

{a gente} > {agém}: A 
gente vai / vamos > 

agemvai > agémvamo 

Me encontrou > Mincontrô {-o}: falo 
 {-mos}: falamos 

 

Segunda 

pessoa 

{você > ce-}: Você vai > 

Cevai  
{vocês > ceis-}: Vocês 

vão > ceisvão 

Te encontrou > Tincontrô {-s}: falas 

{-ys}: falais 

Terceira 

pessoa 

{ele} > {ey-}: Ele vai > 

Eivai  
{eys-}: Eles vão > 

eisvão 

Se encontrou > Sincontrô {-Ø}: fala 

 {-ãw/-ẽy}: 

falam/falem 

Fonte: Castilho (2010), Cap. 11, Quadro 11.4. 

 

Conclusões 

(27) Aumento da marcação prefixal no PB 

a) Pessoas do verbo: ver Quadro 5. 

b) Plural nominal: ozóme, essas coisarada bonito (Amaral 1977: 48).  

c) Tempo futuro: vofalá.  
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d) Modo verbal: popará, quepará? 
e) Aspecto imperfectivo tafalano e aspecto perfectivo tafalado. 

f) Modalização sentencial asseverativa: (gramaticalização de verbos afirmativos) Disque vai 
chover. 
g) Modalização sentencial dubitativa (gramaticalização de verbos evidenciais): Áxki vai chover. 
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