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Abstract: Several clitic constructions that can be found in Italian or French sound archaic or 
lack altogether in spoken Brazilian Portuguese. While these constructions were becoming 
archaic, other rearrangements in the tonic pronoun system increased even more the gap 
between Brazilian and European Portuguese, in this particular field of grammar. This 
contradicts a widespread belief that Brazilian is the survival of an older stage of European 
Portuguese.  

Resumo: Muitas construções baseadas em pronomes clíticos que podem ser encontradas em 
Italiano ou Francês soam arcaicas ou simplesmente inexistem no PB falado. Enquanto essas 
construções se arcaizavam, outros rearranjos que afetaram as formas tônicas dos pronomes 
aprofundaram ainda mais as diferenças entre o PB e o PE, no que diz respeito a esta área da 
gramática. Isso contradiz uma opinião bastante aceita segundo a qual na variedade brasileira 
sobreviveria um estágio mais antigo do português europeu.  

Introdução 
Nos últimos anos, os linguistas brasileiros fizeram dos pronomes pessoais um 

de seus assuntos preferidos, devido, principalmente à tendência cada vez mais 
generalizada no português brasileiro para omitir o objeto direto em enunciados como 
(0-1) 

 
 (0-1) Ele pegou o cheque, descontou e ficou com o dinheiro  
 (0-2) Ele pegou o cheque, descontou-o e ficou com o dinheiro. 
  

(0-1) é um exemplo do que tem sido chamado “a construção de objeto nulo“ e se 
interpreta como se sua segunda sua parte comportasse um pronome objeto de terceira 
pessoa tendo por antecedente o cheque. O objeto nulo é típico do português brasileiro 
(PB) e tem sido estudado ora como um fato sintático, ora como um fato 
sociolingüístico. Quando se comparam o português brasileiro e o português europeu 
(PE), tornou-se lugar comum lembrar que em PE a única maneira possível de construir 
(0-1) é (0-2), onde o pronome o aparece ‘explicitamente’. Alguns concluíram disso que 
os portugueses, embora falem a mesma língua que os brasileiros, usam uma pragmática 
distinta. Outros, concluíram que o PB e o PE são duas línguas que seguem derivas 
divergentes, ou mesmo que se trata, a esta altura, de duas línguas distintas. Mas, em 
matéria de pronomes, o objeto nulo não é o único aspecto interessante do PB familiar de 
hoje. Muitos outros fatos chamam a atenção quando contrastamos o PB atual quer com 
períodos mais antigos da língua, com as outras línguas românicas, ou com o português 
literário. Nesta exposição, proponho que se observem alguns desses contrastes. Usarei 
como termo de comparação apenas o italiano e o francês. Também pretendo opor o PB 
falado na virada dos séculos XX e XXI com o português antigo, o português clássico e o 
português de alguns gêneros escritos. A ideia é mostrar que o português já teve – 
perdendo-as em seguida – algumas construções que lançavam mão de pronome átonos.  



 

315 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39  (1): p. 314-330, abr-mai 2010 

Antes de entrar no tema desta exposição, convém fazer algumas ressalvas. Para 
começar, falarei de “construções pronominais” num sentido intuitivo, não teórico. O 
único pressuposto a ser lido nessa expressão é com efeito que, em cada “construção 
pronominal”, estão presentes uma organização sintática e uma função semântica 
intuitivamente fáceis de reconhecer. Não se deve portanto ver em meu uso da palavra 
“construção” uma prova de adesão a esta ou aquela “gramática construcional”. Em 
segundo lugar, dos vários aspectos de uma construção, eu me interessarei 
principalmente pelo lado semântico. Em terceiro lugar, há mais coisas a dizer sobre 
algumas construções do que sobre outras. Isso é assim porque algumas foram mais 
estudadas e também porque, às vezes, é impossível explicar o que acontece com os 
pronomes sem entrar em outros fatos de língua e outras complicações.  

Minha exposição se compõe de cinco partes, cujos temas são, na ordem, 1.os 
pronomes que marcam papel sintático por concordância, 2. o se detematizante, 3. os 
“pronomes neutros de situação”, 4. o objeto indireto possessivo. Numa última parte, 
procuro situar os pronomes átonos no conjunto dos pronomes do português brasileiro.  

1. A cópia pronominal e o papel sintático dos sintagmas nominais 
A primeira construção de que vou tratar aqui é muito usual em francês não-

padrão, em italiano-padrão e nos dialetos galo-itálicos da Itália do norte. Tomo a 
liberdade de falar aqui de um desses dialetos, o bielês, a variedade de português que foi 
minha língua materna. Como a maior parte dos dialetos galo-itálicos, o bielês tem um 
sistema de pronomes átonos bastante complexo, no qual se distinguem facilmente 
quatro séries de formas: 1. nominativos, 2. dativos, 3. acusativos e 4. locativos. No que 
concerne ao inventário de formas, a grande diferença em relação ao italiano é a 
existência de uma série de formas para o nominativo, que o italiano padrão não tem. 
Mas as diferenças são consideráveis quando se passa da lista de formas ao exame de 
seus empregos. Não só encontramos em bielês pronomes átonos depois do particípio 
passado do verbo, em sentenças como 

 
(1-1)      at E ka’ta-je j a-'skarpe ,  

lit. * você  comprou-os os sapatos (onde je  é um pronome acusativo plural que se liga 
foneticamente ao particípio passado ka’ta, “comprado”),  cp. it.  le hai comprate le scarpe 

  
mas além disso certas regras sintáticas funcionam de maneira absolutamente regular: 1) 
toda sentença plenamente desenvolvida comporta um pronome átono nominativo; 2) 
aparece obrigatoriamente um pronome acusativo quando o objeto direto não está em 
posição pós-verbal; 3) é obrigatória a presença de um pronome dativo quando o verbo 
rege o dativo, independentemente da posição ocupada por esse termo. Isso faz com que 
as sentenças italianas de (1-2) tenham como tradução para o bielês as frases de (1-3) 
 
(1-2)     a - Luigi ha mandato una lettera a Carlo, b - A Carlo, Luigi ha mandato una lettera, c- Luigi 

manderà poi una lettera, d - Una lettera, Luigi l’ ha mandata. E - Ci ha mandato uma lettera 
Luigi 

(1-3)     a - al lu’is al a man’daje na ’lEtera (a)l ’karlo, b- al ’karlo, (a)l lu’is al a man’daje na ’lEtera, c -  
al lu’is al ’manda pE na ’lEtera, d - la ’lEtera, al lu’is al a man’dala, e - al a man’da-ne na 
’ lEtera llu’is 

 
nas quais as palavras al,  je, e lo são respectivamente um clítico nominativo, um clítico 
dativo e um clítico acusativo. O mesmo acontece em francês não-padrão. Na frase de 
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Astérix "Ils sont fous ces romains", ils é um pronome sujeito que anuncia ces romains; e 
em (1-5) e (1-6), os clíticos y e l(a) retomam respectivamente Jean e Marie. 
 
(1-4)  Ils sont fous, ces romains  
(1-5)  Jean j' y ai dit de ne pas venir 
(1-6)  Marie je ne l' ai pas vue de toute la journée 
 
 

Uma boa maneira de explicar o que se ganha ao “copiar” os SNs por meio de 
pronomes átonos consiste em separar na sentença um núcleo proposicional, formado 
pelo verbo mais os pronomes (e, se for o caso, a negação) e uma série de sintagmas 
nominais deslocados. Por essa análise, toda sentença comporta uma “proposição 
nuclear” formada pelo verbo e um certo número de pronomes, e uma série (não nuclear) 
de sintagmas nominais plenos. Esta é, no essencial, a “approche pronominale” de Claire 
Blanche-Benveniste (1987); de acordo com essa abordagem, a estrutura nuclear da 
sentença francesa é aquela que se exprime pelo verbo mais os pronomes. Antecipando 
de algumas décadas a “approche” de Blanche-Benveniste, alguns gramáticos brasileiros 
usaram a substituição dos sintagmas nominais por pronomes, para decidir se se 
deveriam ser analisados como termos essenciais ou circunstanciais.1 

A presença na sentença de um núcleo + uma margem libera os sintagmas 
nominais de algumas exigências sintáticas, e permite investi-lo na expressão do que os 
linguistas de Praga chamavam a Functional Sentence Perspective (FSP). O uso 
simultâneo dos pronomes e dos sintagmas nominais dá a estes últimos uma mobilidade 
enorme. Permite, em particular, que os coloquemos no início ou no fim do enunciado, 
onde podem desempenhar papéis textuais de um tipo particular. Por exemplo, um SN 
deslocado à esquerda é facilmente reconhecido como o tema da sentença, isto é, seu 
sujeito psicológico. Gostaríamos portanto de afirmar que parte da liberdade de 
colocação de que gozava a frase latina, graças às marcas morfológicas dos casos, é 
recuperada pela construção composta de uma frase nuclear (verbo + pronomes) + 
(sintagmas nominais deslocados), e que essa liberdade permite fazer com que os 
sintagmas nominais aterrissem nas posições em que se espera encontrar o tema, o rema 
e o antitópico. Colocados à margem da sentença nuclear, os sintagmas nominais perdem 
algumas marcas de sua função. Por exemplo, em (1-6) não é pela posição com respeito 
ao verbo que reconhecemos Marie como o objeto direto, e em (1-5), a omissão possível 
da preposição à elimina do mesmo modo a possibilidade de contar com ela para atribuir 
a Jean o papel de objeto indireto. Mas essas funções sintáticas são recuperadas tão logo 
associamos sintagmas nominais e pronomes, um procedimento gramatical que podemos 
descrever dizendo que o pronome e o SN “concordam”. Um dos primeiros trabalhos 
escritos sobre este assunto, Lambrecht (1981) descrevia esse fenômeno em francês não-
padrão, e falava precisamente em “clitic agreement”. Quanto a mim, prefiro falar em 
“cópia”, porque o PB tem outros fenômenos parecidos de cópia pronominal.   

A cópia por um pronome átono que indica o papel de um sintagma nominal é 
corrente em italiano e em francês. O que acontece em português americano? No Brasil, 
os gramáticos são unânimes em dizer que esse procedimento nunca existiu, mas todo 
um conjunto de pesquisas realizadas a partir dos anos 1970 sobre a língua falada mostra 

                                                 
1 Por exemplo, Rocha Lima (1962). 



 

317 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39  (1): p. 314-330, abr-mai 2010 

o contrário.2 Em (1-7), por exemplo, há cópia pronominal, ainda que o pronome não 
seja um pronome átono. 

  
(1-7)  O Joãoi, elei não sabe de nada 

Seja qual for a situação hoje em dia, a cópia por pronomes átonos foi frequente 
no português clássico e medieval, e ainda é relativamente frequente nos textos escritos. 
Encontramos um lindo exemplo no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Vieira, 
escrito em 1654. Nesse sermão, Vieira critica a ganância dos habitantes da colônia, 
denunciando a exploração ao qual são submetidas as famílias dos que morrem. Falando 
de mortos, Vieira utiliza dois sentidos previsíveis do verbo comer: num deles, é o morto 
que come terra, no outro é a terra que engole o morto. A esses sentidos mais ou menos 
esperados, Vieira acrescenta um terceiro: entre a agonia e o enterro, o morto e sua 
família são devorados, isto é, explorados financeiramente, por uma legião de indivíduos 
sem escrúpulos: médicos, padres, coveiros. Chegamos assim a (1-8): 

 
(1-8) O pobre defunto não o comeu a terra que já o comeu toda a terra 
 

A gramática dessa sentença é muito clara. O defunto é finalmente devorado pela 
terra (isto é, deposto em sua cova), mas antes disso já foi devorado por toda a terra, isto 
é, por todo mundo. Mas se não fosse o pronome o, que concorda no masculino com o 
pobre defunto, entenderíamos fatalmente que é o defunto que come e que é a terra que e 
comida, talvez uma forma de descrever o contato do finado com sua nova residência.  

Em português culto, ainda é possível construir sentenças em que a função do 
pronome é a mesma: basta percorrer os editoriais dos grandes jornais para encontrar 
sentenças como (1-9) et (1-10). E se nos voltarmos para os textos dos séculos XIV e 
XV, veremos que a construção utilizada por Vieira já existia, junto com outras em que a 
repetição era usada como procedimento de explicitação sintática.3 

  
(1-9)   Essa falcatrua não a assumiu ninguém, mas aconteceu 
(1-10)   O incidente em que estamos metidos o provocou o ministério público com sua incompetência 
 

As construções exemplificadas por (1-9)-(1-10) não se usam no PB familiar de 
hoje, mas a cópia dos sintagmas nominais por meio de pronomes é possível num outro 
contexto sintático, o das subordinadas relativas. Numa série de estudos hoje clássicos, 
Fernando Tarallo distinguiu três tipos possíveis de subordinadas relativas, que ele 
chamou de “clássica”, “cortadora” e “copiadora” igualmente disponíveis em PB como 
equivalentes da frase francesa (1-11). Como diz o próprio nome, o terceiro tipo de 
subordinada relativa utiliza a cópia pronominal. 
 
(1-11)   La fille dont je t' ai parlé a acheté ma Clio. 
(1-12)   A garota de quem | de que te falei comprou meu Renault Clio. 
(1-13)  A garota que te falei comprou meu Renault Clio. 
(1-14)  A garota que te falei dela comprou meu Renault Clio. 
 

                                                 
2 As pesquisas em questão são de Eunice Pontes (1987), e foram motivadas pela intenção de provar que o 
PB é uma língua de tópico e comentário, e não uma língua de sujeito e predicado. A meu ver, elas não 
provaram esta hipótese, mas serviram para mostrar que (1-9) é um tipo de sentença bastante corrente.   
3 Sobre a repetição enquanto procedimento de explicitação sintática, veja-se o trabalho de Célia Castilho 
(2004). 
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Uma questão que se põe a esta altura é saber se há continuidade entre todos os 
tipos de cópia de que se tratou até aqui, e em minha opinião a resposta deve ser 
afirmativa. Quando se acrescenta um pronome pessoal a um pronome relativo para 
indicar sua função sintática reproduz-se a mesma manobra que retoma por meio do 
pronome um sintagma nominal deslocado à esquerda da sentença. Mas há também 
diferenças, a mais notável das quais é que nas relativas “copiadoras” não encontramos 
pronomes átonos. Isso não surpreende se lembrarmos que, no PB familiar, os pronomes 
átonos estão sendo substituídos por pronomes tônicos em muitos outros ambientes (ele, 
ela, no lugar de o, a), isto quando não viram pó na construção do objeto nulo. Isto quer 
dizer que as construções ’aberrantes’ (1-15) e (1-16) são hoje um forte concorrente da 
construção “clássica” ou “correta” (1-17): 

 
(1-15)   Comprei essa saia, mas não usei e dei embora  
(1-16)   Comprei essa saia mas não usei ela e dei ela embora 
(1-17)  Comprei essa saia mas não a usei e dei-a embora 
 

Recapitulo o que eu disse até aqui: (i) desde o latim até as línguas românicas, os 
pronomes conservaram mais marcas casuais do que os nomes; (ii) nas línguas 
românicas, essas marcas, em concordância com os sintagmas nominais, foram às vezes 
empregadas como recurso gramatical para indicar a função sintática dos próprios 
sintagmas, a par das preposições e da posição relativamente ao verbo. O PB usa os 
pronomes como recurso de explicitação sintática, mas há diferenças em relação ao 
italiano e ao francês porque: (iii) onde essas línguas recorrem aos pronomes átonos, o 
PB utiliza de preferência os pronomes tônicos; além disso (iv) o contexto de 
explicitação por excelência, em PB, é o das subordinadas relativas (onde a cópia por 
meio de um pronome caracteriza uma variedade de língua muito estigmatizada). 
Podemos então dizer que o PB falado perdeu a cópia pronominal tal como ela existe em 
francês e em italiano; mas esse tipo de cópia ainda pode ser encontrado em alguns 
gêneros textuais (e.g. certos editoriais de jornal). 
 
 
2. Se: detematizante, passivo e impessoal 
  

Listar as funções sintáticas da palavra se foi por várias décadas uma tarefa 
obrigatória das gramáticas do português. Muitos gramáticos dedicaram um capítulo 
inteiro a essa enumeração, que começava invariavelmente pela distinção entre se-
pronome et se-conjunção (como em Venha se você quiser, Perguntei se havia 
problemas) e depois entrava no detalhe dos usos possíveis do se-pronome, distinguindo 
uma meia-dúzia deles. Quais são esses usos?  

(a) A lista das funções do pronome se diz respeito, como era de esperar, aos 
descendentes portugueses dos pronomes latinos se, sui, sibi et secum, a saber, se, si e 
consigo. A denominação genérica que as gramáticas aplicam a essas formas, "pronoms 
reflexivos", identifica somente uma de suas funções possíveis, talvez a mais saliente de 
um ponto de vista cognitivo. Mas quando os lógicos nos alertam contras as arapucas das 
línguas naturais, eles nos advertem, de cara, que há uma grande diferença entre uma 
ação feflexa como suicidar-se e uma ação recíproca como cumprimentar-se; ao mesmo 
tempo, nos fazem notar que ver-se é ora reflexivo, ora recíproco. Portanto, é preciso 
distinguir entre 

  
(2-1)  O prisioneiro suicidou-se 
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(2-2)  Os adversários cumprimentaram-se antes de tomarem posição 
(2-3)  João viu-se no espelho 
(2-4)  João e Maria viram-se pela última vez nas férias de Natal 
 

(b) Na lista das “funções do se” há também um se que não é nem reflexivo nem 
recíproco: é o que encontramos em ir-se embora, debater-se, s’ en aller, marchar-se, 
andarsene, geralmente explicado como um “automatismo gramatical” ou como uma 
“marca da intensidade da ação”. 
 
(2-5)  O pássaro debateu-se tanto que machucou a asa nos arames da gaiola. 
 

(c) E a lista não seria completa se não acrescentássemos os casos representados 
por (2-6), (2-7) et (2-8):  
 
(2-6)  Vendem-se peixes tropicais, alugam-se casas.  
(2-7)  Vende-se pássaros, aluga-se casas.  
(2-8)  Vive-se com pouco dinheiro nesta aldeia. 
 

(d) Uma pergunta que geralmente não se faz a propósito de sentenças como (2-1) 
a (2-8) é se todos esses usos de se têm algo em comum. É possível pensar numa unidade 
subjacente, e se for o caso, em que consiste essa unidade? Vou tentar dar a essa 
pergunta uma resposta afirmativa, valendo-me de uma ideia que já foi leitmotiv nos 
cursos de sintaxe de nosso saudoso mestre Carlos Franchi. Para situar seus exemplos 
linguísticos, Franchi costumava contar “causos” mais ou menos imaginários, e eu vou 
imitá-lo aqui. Suponham que se quer dizer a alguém que vá ao barbeiro, porque seus 
cabelos estão mais compridos que os de um espantalho. Pode-se expressar esse conselho 
em qualquer língua românica, mas quando comparamos as diferentes maneiras de fazê-
lo as formulações mais espontâneas parece que não são as mesmas. Em PB (e, 
provavelmente, também em PE) dir-se-á de preferência qualquer coisa como (2-9), ao 
passo que em italiano ou em francês a as fórmulas usadas serão como as de (2-10): 

  
(2-9)  Vai cortar o cabelo, cara 
(2-10)  Vai a farti tagliare i capelli / Va te faire couper les cheveux / 
 

Cortar os cabelos é uma ação pela qual se costuma pagar os serviços de um 
profissional, mesmo que a iniciativa seja do dono dos cabelos. Podemos então associar a 
(2-9)-(2-10) o esquema abstrato (2-11), no qual o predicado FAZ dá conta da iniciativa 
do cliente, e o predicado CORTA descreve a ação de cortar, propriamente dita: 

 
(2-11)  a FAZ com que (b CORTA os cabelos de a). 
 
Relacionando (2-9) e (2-10) ao esquema (2-11), podemos dizer que em PB um único 
verbo (cortar) descreve o todo formado pela ação de mobilizar o intermediário (isto é, o 
cabeleireiro) e pela ação do corte dos cabelos, ao passo que nas outras línguas esse 
emprego cumulativo do verbo equivalente a cortar precisaria ser evitado 
 
 (2-12)       a FAZ com que (b CORTA os cabelos de a). 
                                __________________ 
                      port. cortar 
                               *fr. couper 
                                                            ______ 
                                                            port. cortar  
                                                            fr. couper 
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Alguém poderia dizer que essa descrição dos fatos não é exata, porque as 
mesmas coisas podem, afinal ser ditas em francês, ou em italiano exatamente da mesma 
forma que em PB. É possível, mas o que me interessa, aqui, não é opor as línguas entre 
si, e sim, mostrar que elas nos permitem, em certas circunstâncias, escamotear os 
participantes de uma ação. A propósito de (2-9), Franchi falaria de “escamoteamento do 
cabeleireiro”, “escamoteamento do agente não-causador” ou “escamoteamento de uma 
função temática qualquer”. É o mesmo fenômeno descrito em três níveis de abstração 
diferentes. É ao escamoteamento de uma função temática que Franchi chamava 
detematização. Ele via na detematização um recurso poderoso e corrente das línguas 
naturais, que age também em outras sentenças (como a lavadeira seca a roupa no sol, o 
sol seca a roupa, a roupa seca). Para Franchi, a detematização era a prova de que a 
escolha entre duas construções sintáticas não é nunca inócua, porque põe em jogo 
representações distintas (e interpretações distintas) de uma mesma realidade.  

Em minha opinião, a detematização de que falava Franchi pode nos fornecer 
uma explicação plausível para os diferentes empregos do pronome se, se pensarmos se 
como marca de detematização. Penso com efeito que a maioria dos usos de se nos 
indicam que uma posição temática não foi preenchida, ou que não foi preenchida da 
maneira mais normal, isto é, por um sintagma completo, tendo por referente um 
indivíduo distinto daquele a que remete o sujeito da sentença. Se considerarmos os 
diferentes usos do pronome se, antigos e modernos, veremos que eles ocorrem em 
sentenças nas quais a lista dos participantes da ação verbal sofreu uma redução, porque 
o segundo participante se identifica com o primeiro (Ele se viu no espelho / il s’ est vu 
dans le miroir), porque a lista dos participantes já foi dada de maneira completa no 
sujeito da (Eles se cumprimentaram / Ils se sons salués), etc. Essa semelhança, embora 
tênue, pode ter feito com que o pronome latino se herdasse o papel detematizante da voz 
passiva, produzindo para (2-14) a mesma interpretação que se dava antes a (2-13). 

 
(2-13)  Valvae aperiebantur 
(2-14)  Valvae ipsae se aperiebant. 
 

 Seja qual for o interesse dessa hipótese, penso que a noção de detematização 
ajuda a reduzir a dimensões mais realistas um velho problema da gramática portuguesa 
– o do se passivo ou impessoal. Entre os empregos de se, os que já fizeram derramar 
mais tinta foram os de (2-6)-(2-8), a propósito dos quais gramáticos travaram uma 
polêmica sem fim – a de saber se o português tem ou não uma voz passiva “sintética”, 
introduzida por se. Evidentemente, essa polêmica nos interessa aqui. Tentemos, pois, 
ver o que ela põe em jogo, ainda que para isso seja preciso recapitular coisas que todos 
sabem a respeito da voz passiva.  

É sabido que alguns verbos latinos adotavam duas séries paralelas de formas, por 
exemplo a partir do radical laud- formavam-se um infinitivo laudare, e um infinitivo 
laudari, um indicativo laudo, laudas, laudat... e um indicativo laudor, laudaris, 
laudatur etc. A segunda série de formas usava-se em sentenças como  

 
(2-15)  Cicero laudatur ab omnibus oratoribus, 

isto é, em sentenças nas quais o sujeito sofria a ação em vez de praticá-la, e isso valeu-
lhe o nome de conjugação passiva. Dado que a forma do verbo bastava para indicar a 
passividade do sujeito, falou-se além do mais que (2-15) era um caso passiva sintética. 
Todos sabem que a voz passiva sintética só existia em latim para o tempos do presente; 
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nos tempos do passado, funcionava uma passiva analítica, isto é, perifrástica, que 
juntava o particípio passado (de sentido passivo) e o verbo auxiliar esse. Nas línguas 
românicas, nada sobreviveu dos passivos sintéticos como laudor, laudaris, laudari. 
Todos os passivos românicos são “analíticos” porque se compõem de um particípio 
passado de sentido passivo, mais um verbo auxiliar que deriva de sum, venio ou fio.  

Diante dessa história, que sentido faz afirmar que em (2-6)-(2-8) há uma passiva 
sintética? Em termos morfológicos, não faz sentido nenhum. O problema pode ser posto 
em termos semânticos, mas então, encontram-se outros problemas ainda mais 
inquietantes. Já em 1908, Manuel Said Ali parecia ter mandado às favas para todo o 
sempre a ideia de que (2-6)-(2-8) são sentenças passivas com esta reflexão:  

Tem-se dito que a nossa forma reflexiva se identifica com a voz passiva. Apesar das 
restrições que todos concedem, que são forçados a conceder, tenho a afirmação por 
leviana, a começar pelos exemplos banais com que a esteiam. Aluga-se esta casa e esta 
casa é alugada exprimem dois pensamentos, diferentes na forma e no sentido. Há um 
meio muito simples de verificar isto. Coloque-se na frente de um prédio um escrito com 
a primeira das frases, e na frente de outro ponha-se o escrito contendo os dizeres esta 
casa é alugada. Os pretendentes sem dúvida encaminham-se unicamente para uma das 
casas, convencidos de que a outra já está tomada. O anúncio desta parecerá supérfluo, 
interessando apenas aos supostos moradores, que talvez queiram significar não serem 
eles os proprietários. Se o dono do prédio completar, no sentido hipergramatical, a sua 
tabuleta deste modo: esta casa é alugada por alguém, não se perceberá a necessidade da 
declaração e os transeuntes desconfiarão da sanidade mental de quem tal escrito expõe 
ao público. (SAID ALI, 1966, p. 98)  

Essa passagem de Said Ali parte da constatação de que Esta casa é alugada e 
Aluga-se esta casa não são sinônimas, e usa-a como argumento para provar que a 
segunda sentença não é um caso de passivo. Aluga-se casa seria uma voz passiva se 
fosse sinônima de Esta casa é alugada, mas de fato não é. Quanto a mim, penso que o 
argumento de Said Ali não é tão bom quanto parece à primeira vista, porque Estas casas 
são alugadas não é um verdadeiro passivo. Essa sentença se parece com muitas outras 
em que o verbo ser é uma cópula, e não um verdadeiro auxilar, sentenças como Esse 
leite que você está tomando é desnatado (cp. … foi tirado da vaca há menos de uma 
hora), O livro “Raízes do Brasil” é um clássico mas é datado (cp. é detestado por todos 
os alunos), A carne que você comeu é defumada (cp. Foi cozida na panela de pressão e 
cortada na mesa) O papel da carta que você leu é feito de casca de árvore (cp. ...vem 
sendo fabricado desde 1920). Além disso, e mais importante do que isso, penso que a 
oposição entre passivo e impessoal se neutraliza quando se leva em conta a 
possibilidade de detematizar o agente.  

(e) Reconheço entretanto que minha explicação precisa ajustar contas com um 
estado de língua mais antigo em que a ideia de uma voz passiva baseada no pronome se 
seria mais difícil de descartar. Nos Lusíadas, que, vale lembrar, foi publicado em 1572, 
encontram-se com efeito estes quatro versos (ver OSÓRIO; FERREIRA MARTINS, 
2007): 

  

(2-16a)  Aqui se escreverão novas histórias / Por gentes estrangeiras que virão (VII-55)  
(2-16b)  Era este o Catual um dos que estavam / Corruptos pela maometana gente / O principal por 

quem se governavam / As cidades do Samorim potente (VIII-81)Vendem-se peixes tropicais, 
alugam-se casas.  

(2-16c)  Olha essa terra toda que se habita / Dessa gente sem lei, quase infinita (X-92) 
(2-16 d) .... o mar remoto navegamos / que só dos feios focas se navega (I-52) 
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Esses versos mencionam, respectivamente, a. capítulos da história universal que serão 
escritos por estrangeiros, b. a cidades governadas por um dignitário local hostil aos 
cristãos por causa das intrigas dos muçulmanos, c. a uma terra habitada por gente sem 
lei, d. a um mar distante que somente as focas atravessam a nado. Em todos esses versos 
há um agente da passiva introduzido por por ou por de. A maneira que me parece 
correta de dar conta desses exemplos é reconhecer neles uma construção diferente dos 
casos de detematização em que encontramos um verbo introduzido por se juntamente 
com um agente da passiva. É uma construção que compreendemos, mas que não é mais 
admissível hoje, como o prova o fato de que, nas sentenças de (2-17), os sintagmas 
nominais precedidos por de e por recebem invariavelmente uma interpretação não 
agentiva. 
 
(2-17)   Já se alugaram / Nós já alugamos muitas casas por essa imobiliária (por esta 

imobiliária identifica o intermediário, como pela Internet em Alugam-se casas pela Internet)  
Nesta imobiliária alugam-se casas pelos proprietários (pelos proprietários = por procuração dos 
proprietários) 
Dão-se filhotes de chiuaua do canil “Comissário Rex”(do canil C.R. = “que provêm do canil 
C.R.”, “que pertencem ao canil C.R) 

 
Mas isto apenas significa que a possibilidade de formar sentenças passivas por 

meio do pronome pessoal se já existiu em outras épocas e o português a perdeu. É mais 
uma função dos pronomes átonos que a língua descarta, reduzindo de mais uma casa um 
inventário de procedimentos que antes era mais rico. De passagem, convém assinalar 
que essa perda é acompanhada, em PB, por outras tendências que afetam as sentenças 
com se:  

(a) a tendência a utilizar o verbo no singular, sem considerar se esse verbo é 
transitivo ou intransitivo, se o sintagma nominal que o segue é singular ou plural:  

 (2-18)  Vive-se bem aqui / Procura-se uma uma empregada / Procura-se pedreiros com referências, etc. 
 
 

(b) a tendência, nas variedades mais estigmatizadas do PB, para aplicar se, 
reflexivo ou recíproco, a todas as pessoas do discurso, daí 
 
 (2-19)  Eu se lavei (em vez de eu me lavei) / Nós não se conhece (em oposição a Nós não nos 
conhecemos) / Se você me deixar eu se mato (em vez de Se você me deixar eu me mato) 
 

(c) e a tendência a abolir o se (ou qualquer outro pronome) nos usos reflexivos: 
 
(2-20)  O sujeito, ao ser agarrado pela polícia, debateu (em vez de debateu-se) e quebrou o braço. 
 
Recapitulando: (1) embora os gramáticos tenham sempre tratado a sintaxe do se de uma 
forma atomística, opondo várias “funções” tratadas como independentes, é possível 
explicar boa parte dessas funções como a manifestação de uma mesma operação 
semântica, a detematização; (2) essa operação semântica reduz enormemente as 
distâncias entra as duas explicações tradicionais para sentenças como Procura-se 
empregada, Faz-se permanente. Esse tipo de sentenças é muito comum em PB e já foi 
descrito ora como um passivo, ora como um impessoal. (3) Ainda no século XVI, o 
português podia construir sentenças passivas completas usando o pronome se. Esse 
emprego desapareceu. (4) Em certas variedades do PB, se é o único pronome capaz de 
formar predicados reflexivos ou recíprocos, tendo substituído nessa função me, te, nos 
e vos. Em outras variedades, ele tende a desaparecer, sobretudo quando não passa de 
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um “automatismo gramatical”. Esse conjunto de fatos parece provar que se está 
perdendo seu contato com me, te et nos. Claro, a escola e as pessoas cultas continuarão 
dizendo que se é um pronome, mas é o caso de perguntar se os falantes das variedades 
mais estigmatizadas do PB têm boas razões para relacioná-lo com eu e nós. É muito 
possível que não. 

3. Os pronomes “neutros” de situação 
Passemos aos “pronomes neutros de situação”, ou antes à sua ausência em PB. 

Começo por lembrar um contemporâneo de Carlos Franchi cujos ensinamentos também 
me marcaram profundamente, e que eu conheci como diretor da Editora Cultrix, o poeta 
José Paulo Paes (1926-1998). Além de poeta, José Paulo Pais foi também o criador de 
uma escola de tradução em que era ponto de honra reproduzir na língua de chegada a 
sintaxe do texto original. Para quem aplica essa regra, traduzir é às vezes um pesadelo, e 
essa foi minha experiência há alguns anos, quando me pediram que passasse para o 
português a letra de uma canção italiana autenticamente popular, “Porta Romana”. O 
título da canção provém do nome de um bairro de Milão em que moravam bandidos e 
prostitutas, e uma de suas primeiras estrofes o descreve por meio destes dois versos: 

(3-1)  [(a) Porta Romana Bella] 
... 

  ci stanno le ragazzine che te la danno, 
prima la buona sera e poi la mano. 

O problema de tradução posto por esses dois versos é o jogo de palavras em 
torno do pronome la, em te la danno. Na letra da música, o pronome la remete a la 
buona sera e poi la mano (“a boa noite e depois a mão“) mas como esse “antecedente” 
só aparece no verso seguinte, pensa-se por um momento que as meninas do bairro de 
Porta Romana dão outra coisa. Por esse meio, a letra da canção faz passar uma 
interpretação maliciosa, deixando no ar o problema de decidir se a malícia estava 
presente desde sempre no texto, ou foi introduzida pela mente suja do ouvinte. Na letra 
da canção, as duas análises possíveis do pronome la são claras: é um catafórico, que 
anuncia la buona sera, la mano ou é um pronome usado por eufemismo. A história é 
bem outra em frases italianas como 
 
(3-2)  Non se la cava / Non ce la faccio / Non me la sento / Non prendertela con me 

Lui la sa piú lunga di te / Se la tiene su / Se la fa con tutti / Falla finita, finiscila, piantala, / 
Smettila / Smettila di brontolare, etc. 

 
Ao contrário do la de “Porta Romana”, os pronomes de (3-2) não aceitam uma 

explicação fórica, porque é impossível achar para eles um antecedente no texto; a 
solução do eufemismo também parece inadequada. Qual é então a semântica de la, nas 
sentenças de (3-2)? Para responder, poderíamos tentar descobrir uma palavra 
subentendida, capaz de justificar o emprego do pronome: 

(3-3)  Non se la cava / la = dificuldade ? 
Non me la sento / la = força ?  
Non prendertela con me / la = raiva ? 
Lui la sa piú lunga di te / la = história ? 
Se la tiene su / la = a cabeça ? 
Se la fa con tutti / la = amizade ? 
Falla finita, finiscila, piantala / la = questa storia ?????  
Smettila / Smettila di brontolare = ????? 

  etc. 
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Mas essa é uma manobra desajeitada: acaba-se por tratar as frases italianas como 
adivinhas, e nós não saberemos nunca se nossas respostas são verdadeiras, mesmo 
quando parecem plausíveis. Talvez as frases italianas com la fiquem mais claras se 
tentarmos traduzi-las para outras línguas românicas. Em francês, encontramos então 
equivalentes aproximativos como 
   
(3-4)  Il ne se débrouille pas / Il ne s’en sort pas 
 Je ne peux pas, je n' y réussit pas 

? J' ai pas le courage 
Ne t' en prends pas à moi 
Il en sait plus long que toi / Il s' y connaît plus que toi 
Arrête / Arrête, arrête de grommeler. 

 

Deparamos em suma com expressões em que o la do italiano é substituído por y 
ou en ou é pura e simplesmente suprimido.  

Vejamos agora o que acontece em PB. Para começar, não precisamos traduzir o 
la de “Porta Romana”. Podemos simplesmente esquecê-lo porque o verbo dar do PB, 
empregado sem complementos, produz o mesmo eufemismo do italiano (deixo aos 
sintaticistas decidir se este é também um caso de objeto nulo, e se é ou não um fórico), 
e porque dare la buona sera, dare la mano se traduzem sem problemas por dar a boa 
tarde /a boa noite, dar a mão. Quanto às sentenças de (3-3), encontramos traduções 
como 
 
(3-5)  É orgulhoso, ele anda de nariz empinado 

Ele é mais sabido do que você 
Ele se dá bem com todo mundo. 
Não consigo (fazer isso), não dou conta (disso) 
Não dá para eu/mim (fazer isso), não dá para mim (segurar essa) 
Não fique chateado comigo (por isso)  
Pára (com isso), pára de resmungar, sai dessa 

 

Em outras palavras, nos lugares do la italiano, encontramos em PB um nariz 
empinado, nada (“ele se dá bem, ele é mais sabido”) ou frases que contêm um 
demonstrativo (“fazer isso, dar conta disso, segurar essa, chatear-se por isso”). De 
todas essas traduções, o demonstrativo neutro é provavelmente aquela que deixa 
entrever melhor a função do italiano la: sugere com efeito que o la do italiano (seria ele 
um descendente de illa?) é um neutro, não um feminino; além disso, nos ajuda a 
perceber que para compreender a sentença é preciso ver o que se passa na situação em 
que ela é enunciada (algo que, no limite, sempre pode ser verbalizado, como o mostra o 
caso de pára com isso / pára de resmungar, duas fórmulas que podem aplicar-se 
exatamente à mesma situação). Se essa explicação não é demasiadamente fantasista, ela 
nos mostra que o italiano usa pronomes átonos “neutros” para resumir toda uma 
situação. Em francês, pode-se fazer o mesmo por meio dos pronomes ci, vi, ne, en e y. 
Quanto ao português, representa o caso da língua em que essa função dos pronomes não 
é possível. Mas não foi sempre assim. O português medieval tinha desenvolvido três 
pronomes átonos que permitiam remeter à situação de fala ou evocar trechos do 
discurso anterior. Esses pronomes se escreviam no mais das vezes en, i e om e eram os 
equivalentes quase perfeitos do francês en, y e on. En originava-se do advérbio inde e 
significava mais ou menos “desde isso, daí”; sobreviveu na palavra porém cuja forma 
antiga era porende (“por isso”), mas os falantes do português atual teriam dificuldade 
em reconhecer a preposição por nas primeiras letras da palavra porém, hoje uma 
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conjunção adversativa. I provinha do locativo latino ibi. Foi usada ao lado do principal 
verbo de localização, ser, e mais tarde ao lado de seus substitutos atuais, estar e haver, 
mas foi ele próprio substituído pelas formas tônicas ali, aí, acolá. Quanto a om (de 
hominem) não deixou vestígios.4  

Aqui, duas observações bastam a título de recapitulação: o português moderno 
perdeu as formas pronominais mediante as quais o português antigo remetia em termos 
vagos à situação de fala. Remeter à situação ainda é sempre possível, mas é operação 
que se faz por meio de palavras que já não pertencem à classe dos pronomes pessoais, e 
sim a outras classes de palavras. 
 
4. Os dativos de interesse “composicionais” 

Nos usos prototípicos dos dativos me, te, lhe, nos, vos o pronome se liga 
diretamente a um verbo que “rege” a preposição a. Aí, o verbo basta para explicar a 
presença desses pronomes dativos: 
  
(4-1)  Diga ao seu amigo que pensarei no caso / Diga-lhe que pensarei no caso  
(4-2)  Entreguei sua carta ao diretor / Entreguei-lhe sua carta. 
 
  

Há contudo, em português como nas outras línguas românicas, contextos em que 
não se pode atribuir a presença do dativo à regência do verbo, e esse parece ser o caso 
de (4-3) a (4-5), exemplos em que os verbos são lire, svaligiare e causar: 
  
(4-3)  Nous lui avons fait confiance 
(4-4)  Gli hanno svaligiato la casa 
(4-5)  A insegurança do bairro me causa muita preocupação 
 
 

Nessas sentenças, o dativo se explica melhor quando se considera o conjunto 
formado pelo verbo mais o objeto. Chega-se então a expressões mais ou menos 
estereotipadas que regem o dativo (como faire confiance à quelqu’un), ou a sintagmas 
verbais nos quais há um substantivo possessivizado (Hanno svaligiato la casa di… , 
minha preocupação é causada pela insegurança do bairro). Encontram-se ainda 
pronomes no dativo em sentenças que tratam de partes do corpo: 
 
 (4-6)  Mi fa male la testa 
(4-7)  (PB) Me dói a cabeça 
 

 Encontram-se, por fim, pronomes dativos em construções a propósito das quais 
não parece correto falar de expressões estereotipadas, nem de substantivo + possessivo, 
nem de partes do corpo: em italiano, esse é o caso para 
 
  
(4-8)  L’ impalcatura mi è caduta addosso (o andaime caiu em cima de mim)  
(4-9)  Statemi dietro (fiquem atrás de mim)  
(4-10)  Mi è stato insieme tutta la giornata (ficou comigo o dia inteiro) 
 

                                                 
4 Para indicar a indeterminação, o PB moderno dispõe de toda uma série de construções e de formas : 
pode usar os pronomes (tônicos ou átonos) de primeira e segunda pessoa, ou escolher numa lista aberta de 
expressões nominais como a gente, o cara (o carinha, o careta) o sujeito, o cidadão, o fulano, o brasileiro…; 
nenhuma dessas formas se liga etimologicamente a homine(m) ou ao pronome átono om que exprimia a 
indeterminação do participante em português antigo. 
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Nessas construções, não há nenhum nome depois do verbo; encontramos, ao 

contrário, palavras como accanto addosso, attorno, davanti, dietro, insieme, lontano, 
intorno, sopra, sotto, vicino... (“ao pé, encostado, em torno, na frente, atrás, junto, 
longe, ao redor, em cima embaixo, perto”), que descrevem relações no espaço, mas que 
não são, a rigor, nem preposições nem advérbios. Accanto e seus companheiros 
admitem a preposição a, em outros contexto, e esse uso da preposição é, talvez, a 
motivação original do uso dos pronomes dativos mi, ti, si etc. 
 
  (4-11)  L’ impalcatura è caduta addosso a me / State dietro di/a me/ E stato insieme a me tutta la 
giornata (O andaime caiu em cima de mim, Fiquem atrás de mim, ficou junto a mim o dia todo) 
  

Parece razoável falar de “dativo de interesse” a propósito de muitos desses 
exemplos, porque é evidente que a pessoa que é atingida pela queda de um andaime ou 
o sujeito que volta para casa e constata que os amigos do alheio a limparam são 
fortemente concernidos por essas ações. Se se lembra, além do mais, que esses dativos 
são exigidos não pelo verbo apenas, mas pelo predicado como um todo, é talvez 
interessante procurar para eles um nome que os distinga, e eu proponho, por falta de 
ideia melhor, “dativos de interesse composicionais”, para fazer justiça ao fato de que 
não são introduzidos pelo verbo, mas pelo predicado como um todo.  

O que eu gostaria de sublinhar aqui é que as línguas românicas exploram em 
graus diferentes a possibilidade de chegar a “dativos de interesse composicionais”. Eu 
gostaria também de falar de uma construção do português cujo uso era bem mais 
frequente no passado, o que caracteriza, mais uma vez, a perda ou a tendência à 
arcaização de uma construção pronominal. Que os dativos composicionais são 
diferentes de uma língua românica para outra se mostra muito facilmente pela 
dificuldade de traduzi-los. Do ponto de vista da boa formação sintática, as sentenças de 
(4-12) (ou (4-13) ou (4-14) ou (4-15)) não se equivalem, sendo algumas delas 
redondamente mal formadas:  
 
(4-12)  Statemi dietro / ?? restez-moi derrière / * fiquem-me atrás 
(4-13)  Si è sparato addosso / ? Il s‟ est tiré dessus / * ele se atirou em cima 
(4-14)  Si è sparato un colpo / ¿ Il s‟est tiré un coup / * ele se deu um tiro 
(4-15)  Je lui fais confiance / *mi gli fido / *me le confio 
 
 
(No que concerne ao PB, há uma dificuldade suplementar, a saber que nas traduções 
mais aceitáveis intervém às vezes um pronome tônico, contra o pronome átono das 
outras línguas românicas: ele atirou nele mesmo, ele deu um tiro nele mesmo, confio 
nele...). 

Apesar das dificuldades que enfrenta hoje para usar os pronomes átonos como 
dativos de interesse composicionais, o português já fez deles um uso bem mais amplo. 
Isso foi possível, entre outras, graças à construção que os gramáticos chamam às vezes 
de “objeto indireto possessivo”. Um exemplo que chamou minha atenção no passado é 
uma fórmula de despedida que me foi ensinada por meus alunos depois de um curso de 
aperfeiçoamento dado em Ilhéus, a cidade de Gabriela e Nacib: 
  
(4-13)    a. Saudações a quem lhe for da família 
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Descontada a interpretação maliciosa que passa fácil quando essa fórmula é 
pronunciada à maneira do sul da Bahia, ela significa mais ou menos 
  
(4-13)   b. Saudações a quem for da sua família, 
 
 
o que aponta uma espécie de alternância entre o possessivo e o pronome dativo. É a 
mesma alternância que se encontra em outros exemplos como: 
  
(4-14)  Não lhe conheço as intenções / Não conheço suas intenções 
(4-15)  Não lhe invejo a sorte / Não invejo sua sorte 
(4-16)  Foi em Itu que me roubaram a carteira / Foi em Itu que roubaram minha carteira 
 etc. 

 Mas a construção do objeto indireto possessivo não passa em todos os 
enunciados em que há possessivos. E não há nenhuma razão óbvia para o fato de que às 
vezes é possível dizer a coisa das duas maneiras (4-17), e às vezes não (4-18). 
 
  
(4-17)  Não sei o que deu na minha cabeça  / não sei o que me deu na cabeça... 

Se der na (minha) telha... / Se me der na telha...  
(4-18)  Ele vive pegando no meu pé / Ele vive me pegando no pé  
  Ele vive dando em cima de mim / ? Ele vive me dando em cima 
  Você me dá nos nervos / ? Você dá nos meus nervos: 
  Você mora no meu coração | *Você me mora no coração  
  Ele ficou a tarde toda na minha cola | *Ele me ficou a tarde toda na cola 
  Pegou carona na minha fala / * Pegou-me carona na fala 
 
 
Ou seja: o objeto indireto não é uma construção inteiramente produtiva, e isso mostra 
que se trata de mais uma construção em declínio. 

5. Pronomes átonos e pronomes em geral, salve-se quem puder 
 Neste ponto da exposição, podemos fazer um balanço daquilo que se pode 

aprender sobre a história dos pronomes portugueses a partir de nossas comparações. 

Vimos que o português perdeu, depois da Idade Média, alguns empregos de 
pronomes átonos, como é o caso a) da concordância pronominal com SNs deslocados, 
b) da formação de um passivo por meio de se, c) do pronome dativo que alterna com os 
possessivos, bem como d) da possibilidade de expressar procedência (e o partitivo, que 
é um caso de procedência), o locativo, o agente indeterminado, e a referência vaga ao 
contexto por meio de pronomes átonos específicos.  

Na Idade Média, a série dos pronomes átonos portugueses constituía um sistema 
relativamente rico e regular que começou a modificar-se antes da Renascença e desde 
então não parou de sofrer perdas e modificações localizadas. Tende-se frequentemente a 
representar essas perdas como perdas de formas, mas a perda de formas foi quase 
certamente preparada pela perda de um certo número de funções: foi no momento em 
que se renunciou a explicitar o partitivo e o locativo que en(de) e i devem ter parecido 
supérfluos, não o contrário. Nesse sentido, o problema não é declarar que certas formas 
desapareceram, e sim explicar o que fez com que, num certo momento, informações de 
um certo tipo fossem consideradas dispensáveis. O mesmo problema se coloca 
atualmente para o famoso “objeto nulo”, e também para algumas outras construções 
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anafóricas que podem ser relacionadas a ele.5 Defendo, em outras palavras, aqui que o 
contexto de estudo ideal para o objeto nulo é antes de mais nada semântico ou 
pragmático, e que, em paralelo com ele, seria preciso estudar um certo número de 
outras construções nas quais a explicitação de um nexo anafórico não é usual nem 
obrigatória em PB, ao passo que seria em outras línguas românicas. 

 Esse balanço é, em si mesmo, muito interessante e nos estimula a aprofundar o 
estudo da história das “construções que lançam mão de pronomes átonos”, aquelas de 
que falei e outras que existiam em português antigo, e que a língua literária conservou, 
mas que são desconhecidas em português popular.6 Mas seria provavelmente um grande 
erro abordar os pronomes átonos como se eles constituíssem um estado independente, 
no grande território dos pronomes do PB. Enquanto os pronomes átonos passavam pelas 
mudanças que acabo de descrever, muitas outras transformações aconteceram em outras 
áreas do grande sistema pronominal. Vou lembrá-las, mesmo sabendo que elas são 
bastante conhecidas e que foram exaustivamente estudadas.  

No que concerne aos pronomes-sujeitos, é preciso assinalar o emprego de vós e 
depois de Vossa Mercê como fórmulas polidas da segunda pessoa do singular. É sabido 
que Vossa Mercê deu origem a você, que acabou por substituir a segunda pessoa tu, 
recebida do latim, numa grande área do território brasileiro. A história de você é rica em 
aspectos que vêm entusiasmando os partidários da teoria da gramaticalização. Um 
desses aspectos é o “desbotamento” (bleaching) semântico que se produziu entre Vossa 
Mercê e você: na origem, Vossa Mercê se aplicava unicamente ao rei, mas 
paulatinamente essa expressão perdeu suas conotações nobres e pôde aplicar-se 
sucessivamente, à nobreza, à burguesia e finalmente a qualquer um. Em outras palavras, 
a ideia de representar o alocutário como alguém poderoso a quem se pode recorrer em 
busca de apoio numa situação de desamparo (lembre-se que mercê é um contraparente 
do fr. merci e do ingl. mercy) desapareceu por completo, e a assimetria do tratamento se 
desequilibrou a tal ponto no sentido contrário que hoje, no Brasil, você se aplica 
tipicamente à empregada doméstica, que responde por sua vez à dona de casa tratando-a 
de "a senhora". Em Portugal, você também se emprega em situações assimétricas 
envolvendo inferiores, mas tu está mais vivo do que nunca nas relações simétricas. Um 
outro aspecto da história de você que se ajusta ao figurino da teoria da gramaticalização 
é a erosão fonética que se deu entre Vossa Mercê e você. De uma expressão de duas 
palavras, passou-se a uma só palavra e em seguida de uma só sílaba, porque você se 
reduz frequentemente a cê. Você tornou-se um pronome, mas atenção, não é um 
pronome como os outros, porque não é nunca átono e não precede nunca o verbo em 
função de objeto (eu vi ocê, mas não *eu vi-ce ou *eu ce-vi).   

Mais recentemente, em pleno século XX, uma outra inovação modificou o 
sistema pronominal do PB: a introdução de a gente como pronome da primeira pessoa 
do plural. A gente é hoje uma alternativa possível para todos os empregos dos pronomes 
                                                 
5 Pensemos, por exemplo, nos enunciados seguintes : Minha família vendeu a casa e o comprador exigiu a entrega 
imediata, João gosta de viajar, mas não admira, o avô já era assim. Em outras línguas românicas, seria mais ou 
menos obrigatório usar um possessivo no lugar do artigo definido : sa livraison, son grand-père. etc. 
6 Entre as funções dos pronomes das quais não falei, seria preciso considerar pelo menos as seguintes : (i) a 
retomada pelo pronomes o de um predicativo sujeito.  Onde a língua literária diz  O senhor é advogado ? 
Non mas aspiro a sê-lo, a língua popular diz O senhor é advogado ? Non mas quero ser algum dia / quero ser 
isso algum dia. (ii) O emprego dos pronomes com o equivalente das palavras francesas voici et voilà, a saber, eis :  
Onde a língua literária diz Onde está César? – Ei-lo que chega, a língua familiar diz Cadê o César ? – Ó ele aí / 
Olha ele aí que está chegando, (iii) O emprego dos pronomes na retomada de um passivo. Não se encontra em PB 
nada que corresponda palavra por palavra a Il a été arrêté, il l’avait déjá été avant. È stato arrestato. Lo era già 
stato piú volte negli ultimi cinque anni. (PB: Foi preso. Já tinha sido antes, *Foi preso. Já o tinha sido antes).) 
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etimológicos nós e nos, a tal ponto que encontramos nós / nos e a gente nos mesmos 
textos, e com uma frequência mais ou menos igual.  

Dado que você e a gente são, na origem, sintagmas nominais plenos, eles podem 
funcionar como sujeitos, como objetos diretos e como complementos preposicionais. 
Não é então de estranhar que tenham uma distribuição de SNs plenos, e não de 
pronomes. Mas você e a gente são também, expressões de terceira pessoa que passaram 
a ser usadas para interpelar os interlocutores (segunda pessoa) , e isso criou desde o 
princípio um problema capital quanto à concordância do verbo e à concordância dos 
outros pronomes. Qual deve ser, com você e a gente a pessoa do verbo? O que fazer 
quando se quer retomar você e a gente por um pronome átono? E quais devem ser os 
possessivos? No que concerne a gente, encontram-se, conforme o contexto, os 
pronomes se (A gente se vira), os pronomes nós e nos et os possessivos nosso e da gente 
(A gente foi na/à cabeleireira, mas demorou para nos atender / para atender a gente. A 
gente falou / *falou que estava com pressa, mas tivemos que esperar a nossa vez / a vez 
da gente). A propósito de você, os gramáticos lideram desde sempre uma verdadeira 
cruzada para que o verbo que concorda com lhe seja empregado na terceira pessoa, para 
que o pronome átono seja o ou a, a depender do sexo do alocutário, e para que o 
possessivo seja colocado na “3a pessoa”, seu, sua. Para agradar os gramáticos, seria 
preciso falar como em (5-1), mas o brasileiro de boa fé imaginado por Oswald de 
Andrade, sobretudo se for um sujeito de origem popular, dirá mais facilmente (5-2) ou 
mesmo (5-3) 
  
(5-1)      Você esteve nessa reunião, todo mundo o/a viu lá, e você brigou com um de seus amigos.   
(5-2)   Ocê teve naquela reunião, todo mundo te viu, inclusive ocê brigou com teu/seu melhor amigo. 
(5-3)      Ocê teve naquela reunião sim, todo mundo viu ocê lá, e ocê brigou com o melhor amigo docê. 
 
 

Nessa última sentença não há pronomes átonos, a palavra você tem seu próprio 
acento de vocábulo e sua distribuição é a mesma que teria qualquer pronome indefinido, 
ou talvez um desses substantivos que se empregam sem artigo, como mamãe ou 
mainha.  

Todas essas inovações contribuíram de maneira tão significativa quanto a perda 
de construções e o desaparecimento de formas de que falei no início desta exposição, 
para afastar o sistema pronominal do PB, do sistema pronominal das demais línguas 
românicas. O afastamento é ainda maior em relação ao latim, que tinha um sistema 
pronominal muito integrado, baseado em uma correspondência perfeita entre as seis 
pessoas do verbo, as formas átonas dos pronomes, suas formas tônicas e os possessivos. 
Em contraste com esse equilíbrio, o verbo do PB vernáculo se acha reduzido a duas 
formas (eu falo, ocê fala, nós / a gente fala, eles fala); as novas criações pronominais a 
gente et você se usam ao lado do que resta das antigas formas átonas, os empregos de 
teu e seu aparecem frequentemente misturados e os possessivos teu, seu, nosso, vosso 
são cada vez mais substituídos por expressões construídas por meio da preposição de: 
lembranças de você(s), casa dele(s), fotografias da gente. 

Conhecemos bem esse quadro, e por isso ele não nos assusta. Mas convém notar, para 
concluir, que ele contradiz uma opinião que muita gente compartilha: que o PB é mais 
estável e mais arcaizante que o PE. Não nos pronomes. O que aconteceu nessa área foi 
exatamente o contrário. 
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