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RESUMO 

 

 

Sob a perspectiva sociolinguística variacionista (LABOV, 2001a, 2008[1972], 2010; 

TAGLIAMONTE, 2006, 2012), analisamos a variação entre os pronomes possessivos 

SEU(S)/SUA(S) e DELE(A) na indicação da posse de terceira pessoa do singular em 

Natal (RN) na última década do século XX. Os dados provêm de 40 textos orais e 40 

textos escritos correspondentes, produzidos por oito informantes, sendo quatro do 

Ensino Médio e quatro do Ensino Superior. Esses textos integram o Corpus Discurso 

& Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998). Os dados foram submetidos à análise 

estatística multivariada. Nosso objetivo principal consiste em investigar os fenômenos 

de variação e mudança envolvendo os pronomes possessivos de terceira pessoa do 

singular SEU(A)(S) e DELE(A) com foco em aspectos sociais e estilísticos 

condicionadores do uso dessas formas variantes na fala e na escrita. Temos por 

hipótese que SEU(A)(S), por seu caráter mais formal, predomina na escrita e em 

gêneros/sequências textuais de esfera não narrativa, bem como é mais recorrente 

entre as mulheres e os indivíduos de maior idade/escolaridade; em contraparte, 

DELE(A), por seu caráter mais informal, destaca-se na fala e em gêneros/sequências 

textuais de esfera narrativa, e é mais frequente entre os homens e os indivíduos de 

menor idade/escolaridade. Os resultados atestaram essas hipóteses e revelaram que 

a variação entre SEU(A)(S) e DELE(A) é condicionada principalmente pelos fatores 

estilísticos modalidade da língua e gênero/sequência textual.  

 

 

Palavras-chave: pronomes possessivos, terceira pessoa do singular, sociolinguística 

variacionista, condicionamentos estilísticos e sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

From the theoretical support provided by variationist sociolinguistics (LABOV, 2001a, 

2008 [1972], 2010; TAGLIAMONTE, 2006, 2012), I analyze the variation between 

possessive pronouns SEU(S)/SUA(S) and DELE(A) in the expression of third person 

singular possession in Natal (RN), in Northeastern Brazil. The data sample is 

comprised of 40 spoken texts and 40 corresponding written texts which are part of the 

Corpus Discourse & Grammar (FURTADO DA CUNHA, 1998). These texts were 

collected in the last decade of the twentieth century from eight informants; four of them 

were high school students and four were undergraduate students. The data were 

submitted to multivariate statistical analysis. I aim to explore the phenomenon of 

variation and change in the third person singular possessive pronouns SEU(S)/SUA(S) 

and DELE(A) taking into consideration social and stylistic constrains on the usage of 

these pronouns in speech and writing. I hypothesize that the usage of the most formal 

third person possessive pronoun SEU(A)(S) is favored by written texts and by 

genres/types of text of non-narrative sphere, and is more frequent among women and 

younger and less educated individuals; in contrast, the usage of the most informal third 

person possessive pronoun DELE(A) is favored by spoken texts and by genres/types 

of text of narrative sphere, and is more frequent among men and older and more 

educated individuals. The results have confirmed these hypotheses and have shown 

that the variation between SEU(S)/SUA(S) and DELE(A) is mainly constrained by the 

stylistic factors linguistic channel and genre/type of text. 

 

 

Keywords: variationist sociolinguistics, possessive pronouns, third person singular, 

social and stylistic constrains. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Ainda durante o curso de graduação em Letras – Língua Portuguesa – escrevi 

um texto destinado à disciplina de Estilística, sabendo tão menos que hoje, e pouco 

prevendo o quanto minha relação com a variação estilística se estenderia até o 

mestrado. Naquele texto escrito de 2011, reflexo de questionamentos anteriores, 

indagava-me por qual razão me ensinavam na escola que havia uma forma “certa” de 

falar e escrever, quando aquela forma nem sempre fazia parte do meu cotidiano fora 

da sala de aula. Acredito ser cabível retomar um trecho desse meu texto certamente 

imaturo às vistas do que hoje compreendo, mas já intrigante: 

 

Quando criança, eu não entendia por que as pessoas da minha família 
falavam algumas palavras de uma forma diferente das que eu 
aprendia a ler e a escrever na escola. Por vezes eu as corrigia 
normativamente e talvez elas achassem estranho eu querer ser 
metódica com as palavras. Sou do tempo em que a professora fazia 
ditado de palavras e nós ficávamos satisfeitos a cada acerto. (...) Ainda 
existe algum preconceito por aqui, não há como negar. (...) Minhas 
críticas de outrora são hoje objetos de estudo para compreensão do 
que me inquietou. (SILVA, 2011) 

 

Assim, um texto aparentemente longínquo do que hoje pesquiso (afinal eu nem 

imaginava que pudesse me enxergar como pesquisadora) retrata como já se formava 

em mim uma consciência de língua, sobretudo de variação linguística. Por 

conseguinte, foi em busca de aprofundamento dos conhecimentos sobre fenômenos 

variáveis, especialmente no que se refere ao sistema pronominal do português 

brasileiro, que ingressei no mestrado na linha de pesquisa “Variação e Mudança 

Linguística”.  

Inicialmente, minha pesquisa pretendia verificar a variação entre os pronomes 

possessivos de segunda pessoa do singular TEU(A)(S) e SEU(A)(S) com base em 

dados extraídos do Banco de Dados Fala-Natal (cf. TAVARES; MARTINS, 2014), 

composto por entrevistas sociolinguísticas. No entanto, esse corpus não foi concluído 

a tempo para a execução deste trabalho e, de qualquer forma, uma busca em algumas 

das entrevistas já gravadas revelou que a predominância de SEU(A)(S) sobre 

TEU(A)(S) na fala natalense desta segunda década do século XXI pode ser tão grande 

a ponto de inviabilizar uma abordagem estatística a esse fenômeno de alternância 

pronominal.    
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Decidi, então, recorrer a um banco de dados com amostras de fala natalense do 

final do século XX – o Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na 

cidade de Natal (Corpus D&G) (FURTADO DA CUNHA, 1998)1 – com a esperança de 

que cerca de vinte anos atrás pudesse haver um maior número de ocorrências de 

TEU(A)(S). No entanto, a busca foi novamente frustrada devido à baixa taxa de uso 

dessa forma no Corpus D&G.  

Como havia, nesse corpus, dados suficientes dos pronomes possessivos de 

terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A), optei por mudar o objeto de 

pesquisa e investigar esse fenômeno variável.2 Todavia, um recorte da amostra teve 

de ser feito, visto que são raras as ocorrências de SEU(A)(S) entre os informantes 

com nível de escolaridade menor que o ensino médio, os quais optam, na maioria dos 

casos, pela forma DELE(A).3 Assim, foram incluídos na análise apenas dados de 

SEU(A)(S) e DELE(A) provenientes dos informantes de maior escolaridade: ensino 

médio e ensino superior.    

Por conseguinte, estudos sobre a variação e a mudança envolvendo os 

pronomes possessivos de terceira pessoa do singular geralmente tomam por 

manancial de dados corpora ou de fala ou de escrita (cf. segundo capítulo). Nessa 

ótica, apontamos que uma das vantagens da utilização do Corpus D&G como fonte 

de dados é a possibilidade de inclusão de usos orais e escritos dos pronomes 

SEU(A)(S) e DELE(A). Essa possibilidade deriva do fato de que o referido corpus é 

composto por textos orais e por textos escritos produzidos pelos mesmos informantes 

– cada um deles elaborou uma versão oral e uma versão escrita de textos de cinco 

gêneros/sequências textuais: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, 

descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião.4  

                                                           
1 O Corpus D&G é melhor descrito no capítulo referente aos procedimentos metodológicos. 

2 Neste estudo, circunscrevemos como variantes da indicação de posse de terceira pessoa do singular 

as formas DELE e DELA tomadas em conjunto e referidas ao longo da dissertação como DELE(A) e 

as formas SEU, SUA, SEUS e SUAS tomadas em conjunto e referidas ao longo da dissertação como 

SEU(A)(S).  

3 O raro emprego da forma SEU(A)(S)  em referência à terceira pessoa do singular também acontece 

nas entrevistas sociolinguísticas do Banco de Dados FALA-Natal, entrevistas essas coletadas, como já 

dito, na segunda década do século XXI.  

4 Optamos pela denominação “gênero/sequência textual” porque três dos tipos de textos que serviram 

de fonte para a coleta dos dados desta pesquisa podem ser considerados gêneros (a narrativa de 

experiência pessoal, a narrativa recontada e o relato de opinião), um dos tipos de texto é melhor 
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Ademais, o fato de terem sido produzidas versões orais e escritas dos mesmos 

gêneros/sequências textuais permite que sejam feitos cotejamentos dos padrões de 

distribuição das formas variantes SEU(A)(S) e DELE(A) não apenas em diferentes 

modalidades da língua, mas também em diferentes gêneros/sequências textuais.  

A fim de exemplificar, seguem algumas ocorrências das formas variantes 

SEU(A)(S) e DELE(A) de nossa amostra de dados: 

 

(1) tinha um recorte de jornal que quando criança ele tinha encon/ ele lia através  

de recorte de jornais sabe? a educação dele foi meio assim ... folhetim ... então 

ele pegava pedaços de jornais e ia ler ... e um desses pedaços de jornais que ele 

leu um dia na ... na infância dele foi justamente é:: a aventura de ... de Pedro ... 

Pedro Malazarte ou Pedro Capitu e:: num sei aonde ... na cidade de num sei aonde 

... ((riso)) aí ... (Informante 4, masculino, fala, narrativa recontada) 

  
(2) a ocupação pegava transeuntes e levava pra confinamento ... né ... pra aquela 

prisão ... e chegando lá ... eles saíam é ... eliminando determinados indivíduos ... 

nesse dia ... esse advogado estava chegando ao seu escritório quando foi pego 

por essa ... pela ocupação ... né ... chegando lá nesse ... na cela ... tinha uma série 

já de outros ... anteriormente pegos ... e nesse dia chegou o cara dizendo que dez 

ia pra o fuzilamento (Informante 2, feminino, fala, narrativa recontada) 

 
(3) Certo dia o homem ficou só em casa e a mulher dele e os filhos saíram para a 

cidade, o gato foi encontrado morto na beira da estrada, sujo, mais5 sem 

ferimentos nenhum, o homem pegou o gato e enterrou no cemitério. Quando foi à 

noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo sujo e com miado 

esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, ele pegou um cano e 

assustou o gato. (Informante 1, masculino, escrita, narrativa recontada)  

 
(4) Um dos filmes que mais me marcou foi "Sociedade dos poetas mortos" que 

conta a história de um grupo de jovens que estudam num colégio interno, que 

como os demais era rígido, e esses jovens estão diante de um professor novo, 

jovem e que fora aluno do colégio, esse professor é mais liberal que os outros e 

                                                           
conceituado como sequência textual (a descrição de local) e um dos tipos de texto na verdade engloba 

vários gêneros textuais (o relato de procedimentos). Essa questão é abordada com mais profundidade 

no capítulo referente aos procedimentos metodológicos.  

5 A amostra de dados escritos foi reproduzida ipsis litteris (tal como consta no banco de dados). 
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no início causa até espanto nos jovens, mas com o desenrolar do filme o professor 

consegue aos poucos cativar os alunos, que descobrem que o seu professor 

antigamente, quando ainda aluno, participava, juntamente com os seus colegas 

de uma sociedade que periodicamente fugia a noite para uma caverna para lerem 

e discutirem poesias e outras coisas, um grupo de alunos do professor gosta da 

idéia e revivem essa sociedade, quando a amizade entre esse grupo de alunos e 

seu professor está bem forte o professor é despedido e uma das melhores partes 

do filme está na despedida dos alunos e da homenagem deles ao seu professor, 

que em uma frase mostram que o professor tinha conseguido a admiração do 

grupo: "oh captain, my captain". (Informante 6, masculino, escrita, narrativa 

recontada) 

 

(5) porque lhe negaram também informação ... ao nordestino lhe é negado o direito 

de:: de aprender a se revoltar e ele fica na vidinha dele ... leva aquilo sossegado 

é:: como a história que te falei ... daquela família nordestina que ele era obrigado 

a:: a sair de uma cidade pra outra e é assim que eu vejo o nosso país (Informante 

3, feminino, fala, relato de opinião) 

 

(6) você gosta daquela pessoa ... então você não vê com os mesmos olhos que 

eu tô vendo agora ... né? que é um estranho ... tem que morrer ... num sei o quê 

... quando é uma pessoa da família ... próxima ... você gosta ... cometeu um crime 

... mas às vezes tava no seu estado ... num tava no seu estado normal ... né? tava 

bêbado ... porque ... a pessoa bêbada comete crimes assim ... num instante ... tá 

bêbado ... estranha outro ... pronto ... mete a faca ... aí depois ... aí nesse caso 

você já ia pensar ... “pôxa ... eu votei sim ... e agora se fosse ... o momento de 

votar eu ia votar não ... porque ... fulano ... matou uma pessoa e vai ser ... 

crucificado por isso” ... (Informante 7, feminino, fala, relato de opinião) 

 

(7) A peça falava sobre jovens drogados, homossexuais, prostitutas, bêbados 

etc... E o que poderia transformar a vida dessas pessoas era o conhecimento e 

uma experiência de amor com Jesus. E como a Bíblia fala tudo sobre Ele, sua 

missão, e amor por nós, a peça retratava exatamente a tentativa de mostrar a 

esses jovens a verdade da Bíblia e também a grande batalha entre anjos e 

demônios, enfim foi uma peça muito bonita, emocionante e que fez cair lágrimas 

porquê falava de nossa realidade e quando um teatro fala sobre a nossa realidade, 
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a influência dele sobre nós é muito maior, principalmente se ele também nos 

passa, nos mostra  solução. (Informante 8, feminino, escrita, relato de opinião)  

 

(8) Do lado da comissão técnica, há interesse não só no dinheiro, mais também 

em agradar a terceiros, ou seja, pessoas que agem por trás, que manipulam o 

técnico, como o próprio presidente da CBF, Ricardo Texeira que buscando 

também interesses próprios, faz com que o técnico não possa convocar quem ele 

realmente quer ou escalar o time que ele acha o ideal. Há também interesses por 

parte do presidente da FIFA, João Havelange que também tem seus interesses. 

Mais daí surgi interesses em colocar nosso futebol no lugar de destaque, onde a 

cada ano vem perdendo mais e mais credibilidade por parte da imprensa 

internacional está difício. Na minha opinião os cartolas são os principais 

causadores dessa situação, pois, no Brasil é assim, você não pode trabalhar só, 

sem que haja gente manipulando por trás. (Informante 1, masculino, escrita, relato 

de opinião)  

 

Justificamos a realização desta pesquisa, em primeiro lugar, por seu pioneirismo: 

não existem trabalhos que tratem da variação na expressão da terceira pessoa do 

singular na fala do Rio Grande do Norte. Uma vez que recorremos a um corpus 

organizado cerca de vinte anos atrás, o Corpus D&G, não pudemos apresentar 

resultados referentes à comunidade de fala de Natal da atualidade no que diz respeito 

à distribuição das formas variantes SEU(A)(S) e DELE(A), mas trazemos resultados 

que refletem uma etapa do processo de variação e mudança linguística entre essas 

variantes na fala e na escrita de natalenses no final do século XX. Além de caracterizar 

essa etapa histórica no que tange ao fenômeno variável aqui abordado, nossa 

pesquisa pode servir de base para novos estudos que efetuem comparações entre o 

recorte temporal que ora analisamos e recortes futuros.    

Como surgiu o fenômeno de variação abordado neste estudo? Oliveira e Silva 

(1996) esclarece-nos que, em torno do século XVIII, a forma você passou a ser 

utilizada como pronome pessoal em resultado de um processo de gramaticalização6 

que partiu do pronome de tratamento Vossa Mercê. Embora você indique a segunda 

                                                           
6 Gramaticalização é o processo de mudança linguística através do qual formas lexicais passam a 

exercer funções gramaticais, migrando para a gramática da língua, e formas já gramaticais adquirem 

novas funções de âmbito gramatical (cf. HOPPER; TRAUGOTT, 2003).  
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pessoa do singular, concorda morfologicamente, de acordo como Oliveira e Silva 

(1996), com a terceira pessoa gramatical (por exemplo, em Você brinca). Uma das 

consequências disso, segundo a autora, é que a forma SEU(A)(S), possessivo 

correspondente à terceira pessoa do singular ele/ela, passou a corresponder também 

a você, gerando casos de ambiguidade, como em “Ana, vi Claúdia beijando seu 

namorado”, que pode significar que o namorado é de Ana ou de Claúdia.  

Oliveira e Silva (1996) pontua que, para a resolução dessa ambiguidade, é 

possível que sejam adotadas diferentes estratégias, entre as quais o emprego do 

genitivo DELE(A) para a referência à terceira pessoa (“Ana, vi Claúdia beijando o 

namorado dela”), especialmente na língua oral. Surge, assim, um fenômeno de 

variação envolvendo SEU(A)(S) e DELE(A) como variantes na indicação da posse de 

3ª pessoa do singular. Nesse papel, em consonância com Oliveira e Silva (1996), 

houve, na fala cotidiana, um aumento da taxa de ocorrência de DELE(A), que, no Rio 

de Janeiro, passou de 75% na década de 1970 para 91,6% na década de 1980, 

evidenciando que essa forma está bastante especializada para a posse de 3ª pessoa 

do singular; como contraparte, SEU(A)(S) tem sido mais recorrente na expressão da 

posse de segunda pessoa do singular (você), em que concorre com a forma 

TEU(A)(S).   

Apesar de ter havido a especialização de DELE(A) para indicação da posse em 

terceira pessoa do singular na fala vernacular brasileira, SEU(A)(S) continuou sendo 

a forma preferencial para gêneros textuais orais e escritos mais monitorados. Por 

exemplo, Neves (2002, 2008), fazendo uso do corpus mínimo do NURC-Brasil,7 

obteve uma taxa de 90,5% de SEU(A)(S) em elocuções formais (aulas universitárias), 

ao lado de 74,3% de DELE(A) em uma situação comparativamente menos 

monitorada, qual seja o diálogo entre dois informantes (cf. também SBALQUEIRO 

(2005), OLIVEIRA E SILVA, 1982).   

Azeredo (2012), em sua gramática descritiva, também correlaciona SEU(A)(S) 

de terceira pessoa com a modalidade escrita e os registros formais da língua, e 

                                                           
7 O Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta (NURC) organizou um banco de dados de 

fala culta do português brasileiro através de gravações realizadas na década de 1970, em cinco capitais 

brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Porto Alegre. Os informantes foram pessoas 

de nível universitário, gravadas em três diferentes situações distribuídas escalarmente quanto ao nível 

de formalidade: (i) elocuções formais (aulas e conferências); (ii) entrevistas (envolvendo um informante 

e um documentador); e (iii) diálogos (envolvendo dois informantes).   
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apresenta DELE(A) como típico da modalidade falada. Assim, como bem esclarece 

Naro (2003, p. 65):  

Quanto a dele, dela, deles, delas, em oposição a seu, sua, seus, suas, 

não haveria propriamente o que prescrever, por não haver uma forma 

estigmatizada no sentido estrito, e sim um prestígio maior associado a 

seu e suas flexões. 

 

Nessa perspectiva, buscamos, em nossa pesquisa, respostas para três questões 

fundamentais: 

 

1ª questão: No que se refere à variação estilística, em relação à distribuição dos 

pronomes possessivos de terceira pessoa do singular, a) a variante mais formal 

SEU(A)(S) tende a ser utilizada com maior frequência em detrimento da variante 

DELE(A), mais informal, nos textos da modalidade escrita da língua, predominando 

essa última variante na modalidade oral da língua?, e b) a variante mais formal 

SEU(A)(S) tende a ser utilizada com maior frequência nos textos de 

gêneros/sequências não narrativos em detrimento da variante mais informal DELE(A), 

predominando essa última variante nos textos de gêneros/sequências narrativos?  

2ª questão: Quanto à variação social, em relação à distribuição dos pronomes 

possessivos de terceira pessoa do singular, a) a variável idade/escolaridade influencia 

na ocorrência das formas variantes SEU(A)(S), a mais formal, e DELE(A), a menos 

formal, no sentido de SEU(A)(S) ser mais recorrente entre os informantes de mais 

idade e maior escolarização e de DELE(A) ser mais recorrente entre os informantes 

de menos idade e menor escolarização?, e b) no que se refere à variável sexo, a 

variante mais formal SEU(A)(S) tende a ser empregada com maior frequência pelas 

mulheres em detrimento da variante mais informal DELE(A), sendo essa última 

variante empregada com maior frequência pelos homens? 

3ª questão: Em Natal, na última década do século XX, o fenômeno de variação 

entre os pronomes possessivos de terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A) 

pode ser caracterizado como um caso de variação estável ou como um caso mudança 

em tempo aparente? 

 
Como respostas prévias às questões levantadas, propomos as seguintes 

hipóteses: 
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1ª hipótese: SEU(A)(S), por seu caráter mais formal, predomina na escrita e em 

gêneros/sequências textuais da esfera não narrativa, ao passo que DELE(A)(S), por 

seu caráter mais informal, destaca-se na fala e em gêneros/sequências da esfera 

narrativa. 

 

Fundamentamos essa hipótese no fato de que a modalidade oral, em contextos 

de interação cotidiana, é geralmente favorecedora de formas mais informais, em 

contraponto à modalidade escrita, mesmo quando a escrita ocorre em contextos de 

menor monitoramento, como nos textos escritos do Corpus D&G, que contrastam, por 

exemplo, com textos escritos dos domínios jornalístico e acadêmico, que predominam 

em contextos de maior monitoramento (cf. LABOV, 2001b, 2004; cf. também GÖRSKI; 

COELHO; SOUZA, 2014). 

Relativamente ao gênero/sequência textual, estudos feitos sob a égide da 

sociolinguística variacionista têm mostrado que gêneros/sequências da esfera 

narrativa tendem a favorecer o emprego de formas mais informais, ao passo que 

gêneros/sequências de esfera não narrativa tendem a favorecer o emprego de formas 

mais formais (cf. LABOV, 2001b, 2004; cf. também GÖRSKI; COELHO; SOUZA, 

2014). 

  

2ª hipótese: SEU(A)(S), por seu caráter mais formal, predomina entre os 

indivíduos de mais idade e maior escolarização e entre as mulheres, ao passo que 

DELE(A), por seu caráter mais informal, destaca-se entre os indivíduos de menos 

idade e menor escolarização e entre os homens. 

 

Baseamos essa hipótese em padrões de distribuição de formas variantes que 

vêm sendo encontrados por estudos variacionistas ao longo do tempo: (i) indivíduos 

mais escolarizados costumam fazer maior uso de variantes mais formais devido ao 

maior contato com a cultura letrada nos bancos escolares – e mesmo fora deles –, e 

(ii) indivíduos mais velhos costumam fazer maior uso de variantes mais formais 

normalmente por elas serem mais antigas na língua do que as variantes mais 

informais, e, em razão disso, predominam na fala dos indivíduos mais jovens, 

especialmente em situações de mudança geracional em progresso direcionadas para 

o aumento de uso de formas inovadoras (cf. LABOV, 2001a; TAGLIAMONTE, 2012).   
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Quanto ao sexo, em situações de variação estável, as mulheres tendem a fazer 

maior uso de variantes mais formais, que, em geral, são as mais prestigiadas na 

comunidade de fala. Já em situações de mudança linguística em progresso, as 

mulheres tendem a liderar a mudança independentemente de esta se dar na direção 

de estruturas mais formais ou menos formais (que, em geral, ainda que não sejam 

estigmatizadas, são as menos prestigiadas na comunidade de fala). (cf. LABOV, 

2001a; TAGLIAMONTE, 2012)  

 

3ª hipótese: Em Natal, na última década do século XX, o fenômeno de variação 

entre os pronomes possessivos de terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A) 

pode ser caracterizado como um caso de mudança em tempo aparente que se reflete 

no maior uso da forma mais recente, DELE(A), pelos informantes mais jovens (de 18 

a 20 anos), e o maior uso da forma mais antiga, SEU(A)(S), pelos informantes mais 

velhos (acima de 23 anos). 

 

Considerando as questões e hipótese acima listadas, apresento o objetivo geral 

e os objetivos específicos desta pesquisa:  

 

OBJETIVO GERAL:  

Com fundamentação no referencial teórico-metodológico da sociolinguística 

variacionista, este trabalho tem como objetivo geral analisar o fenômeno de variação 

e mudança envolvendo os pronomes possessivos de terceira pessoa do singular 

SEU(A)(S) e DELE(A) com foco em aspectos sociais e estilísticos subjacentes ao uso 

das formas variantes em questão na fala e na escrita natalense do final do século XX.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Analisar a distribuição dos pronomes possessivos de terceira pessoa do 

singular SEU(A)(S) e DELE(A) quanto à modalidade da língua e ao 

gênero/sequência textual, tomados como índices de variação estilística; 

2. Averiguar a distribuição dos pronomes possessivos de terceira pessoa do 

singular SEU(A)(S) e DELE(A) quanto ao sexo e à idade/escolaridade dos 

informantes, tomados como índices de variação social;  
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3. Verificar se o fenômeno investigado se comporta como um caso de variação 

estável ou como um caso de mudança em tempo aparente. 

 

É importante notar que uma das lacunas deste trabalho é a não consideração de 

possíveis influências sobre a seleção das formas variantes por parte de variáveis de 

ordem linguística, o que se deve à decisão de centrar o foco da pesquisa apenas em 

influências sociais e estilísticas, com o intuito de aprofundar a análise de tais 

influências. Em estudos futuros, pretendemos incorporar variáveis linguísticas para 

que seja obtido um panorama mais completo do fenômeno variável averiguado. 

Esta dissertação é desenvolvida em quatro capítulos. O referencial teórico é 

apresentado no primeiro capítulo, em que recebem destaque conceitos e propostas 

da sociolinguística variacionista essenciais para a análise da variação entre os 

pronomes possessivos de terceira pessoa SEU(A)(S) e DELE(A).   

O segundo capítulo traz uma revisão da literatura sobre pronomes possessivos 

com base em gramáticas normativas e descritivas e em trabalhos linguísticos a 

respeito do tema, sobretudo quanto à variação dos possessivos de 3ª pessoa do 

singular.  

O terceiro capítulo é reservado para a descrição dos procedimentos 

metodológicos adotados para a consecução desta pesquisa, subdividindo-se em duas 

seções: descrição do corpus e procedimentos de coleta de dados. 

Finalmente, no quarto capítulo, é exposta a análise dos dados. E em sequência, 

seguem as considerações finais a respeito da pesquisa e as referências bibliográficas.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Neste capítulo, fundamento esta pesquisa teoricamente, descrevendo a 

abordagem sociolinguística variacionista. Na primeira seção, introduzo conceitos 

básicos propostos nessa abordagem. Na segunda seção, apresento algumas das 

generalizações de natureza social derivadas de estudos variacionistas ao longo do 

tempo. Na terceira seção, que se desdobra em duas subseções, ocupo-me de 

questões estilísticas que dizem respeito à variação linguística; (i) na primeira 

subseção, destaco relações estabelecidas, no âmbito da sociolinguística variacionista, 

entre estilo e grau de (in)formalidade da situação de comunicação; e, (ii) na segunda 

subseção, trato dos gêneros textuais e das modalidades da língua enquanto índices 

de variação estilística. 

 

 

1.1 Sociolinguística variacionista: introdução 

 

A sociolinguística variacionista enfatiza tanto a noção de heterogeneidade, 

rompendo com os pressupostos do estruturalismo saussureano ao mostrar que a 

variação linguística é generalizada, sincrônica e diacronicamente, quanto o fato de 

que a língua muda com o passar do tempo (LABOV, 2008a[1972]).  

A variação linguística é o fenômeno segundo o qual duas ou mais formas, 

denominadas “formas variantes”, são utilizadas para a codificação do mesmo 

significado ou da mesma função em uma dada comunidade de fala e em um dado 

período de tempo (cf. TAGLIAMONTE, 2006, 2012). A um conjunto de formas 

variantes de mesmo significado ou de mesma função, atribui-se o rótulo de “variável 

linguística”. A variável linguística é o objeto de estudo das pesquisas feitas sob a égide 

da sociolinguística variacionista, representando o fenômeno variável a ser analisado. 

É possível identificar variáveis linguísticas em qualquer nível da língua: lexical, 

fonológico, morfofonológio, morfológico, morfossintático, sintático e discursivo. 

Em suas pesquisas desbravadoras, na década de 1960, William Labov, um dos 

precursores da sociolinguística variacionista e, até hoje, seu maior nome, trouxe à luz 

uma das maiores descobertas da sociolinguística, qual seja, a de que o fenômeno da 

variação linguística, tido, naquela época, como livre e aleatório, é, na verdade, 
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portador de significação social e/ou estilística. Isso porque a utilização de formas 

variantes pode ser influenciada não somente por fatores linguísticos, mas também e, 

às vezes, especialmente, por fatores sociais como sexo, idade, escolaridade, etnia 

e/ou pelo estilo. Nas palavras de Cedergren (1983, apud BENTIVOGLIO, 1987, p. 7): “é 

essencialmente por meio da variação que se manifestam os parâmetros de diferenciação 

social, os processos dinâmicos de variação estilística e a interação de fatores do sistema 

linguístico”.  

Em suas pesquisas iniciais, Labov constatou que a variação linguística é um 

fenômeno regular, o que permite sua sistematização por meio de análises 

quantitativas. Fazendo uso de instrumentais para a análise estatística multivariada, 

podemos observar os padrões de distribuição de formas variantes quanto a diferentes 

elementos pertinentes a seu contexto de uso, identificando, desse modo, influências 

de natureza linguística e extralinguística que estejam subjacentes à utilização variável 

de tais formas (cf. LABOV, 2008a[1972]).  

Tarallo (1985, p. 10-11) assim sintetiza as etapas de que geralmente se constitui 

uma pesquisa sociolinguística variacionista: 1) levantamento das ocorrências das 

formas variantes em uma amostra de dados; 2) descrição detalhada da variável 

linguística, incluindo-se de um perfil completo das formas variantes que a constituem 

(envelope de variação); 3) análise dos possíveis fatores influenciadores que podem 

estar favorecendo a utilização de cada uma das formas variantes; 4) encaixamento da 

variável no sistema linguístico e social da comunidade; 5) projeção histórica da 

variável no sistema linguístico e social da comunidade de fala.  

No âmbito da sociolinguística variacionista, evidências da ocorrência de 

mudança linguística podem ser obtidas através de duas estratégias, denominadas de 

mudança em tempo real e mudança em tempo aparente.  Adotando a primeira dessas 

estratégias, o pesquisador fará o rastreamento do processo histórico de mudança em 

períodos distintos da língua, com base em amostras orais ou, caso elas não estejam 

disponíveis, amostras escritas, com o intuito de cotejar as diferentes formas de uso 

para a expressão de um determinado fenômeno variável ao longo do tempo. Esse tipo 

de análise possibilita ao pesquisador averiguar, por exemplo, se a forma variante 

inovadora teve sua taxa de ocorrência aumentada com o passar do tempo.    

Por outro lado, a estratégia de busca de indícios de mudança em tempo aparente 

envolve avaliar possíveis diferenças nos padrões de uso das formas variantes entre 

gerações distintas de falantes de uma mesma comunidade de fala (cf. LABOV, 1994). 
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Aqui, a hipótese é a de que a recorrência das formas variantes inovadoras seja 

incrementada à medida que se reduz a idade dos falantes, do que resulta uma 

distribuição linear crescente: de um lado da escala, situa-se o grupo etário mais velho, 

com as taxas de ocorrência mais baixas das formas inovadoras; do outro lado da 

escala, situa-se o grupo etário mais jovem, com as taxas de ocorrência mais altas das 

formas inovadoras.  

Ou seja, se uma mudança estiver em progresso, deverá ser possível tecer uma 

correlação significativa entre a idade dos usuários da língua e o fenômeno variável 

focalizado, identificando-se distinções nas taxas de ocorrência das formas variantes 

entre falantes mais jovens e falantes mais velhos de um mesmo período de tempo.  

Chambers (1995, p. 147) acredita que essa estratégia de análise sincrônica da 

mudança linguística seja a “realização singular mais notável da linguística 

contemporânea.” Igualmente, Bailey (2003) afirma que os estudos sobre a mudança 

em tempo aparente são de grande importância para a pesquisa linguística, pois deles 

deriva uma crescente ampliação do conhecimento da área no que se refere às 

motivações e aos mecanismos da mudança. 

A propagação da mudança depende dos valores associados às inovações 

linguísticas, que podem não receber valoração positiva. A esse respeito, Labov 

(2001a, p. 6) comenta que “as comunidades diferem na extensão com que 

estigmatizam as novas formas da língua, mas nunca encontrei ninguém que as 

recebesse com aplausos”. Caso uma forma inovadora seja considerada de menor 

status em uma certa comunidade de fala, sua utilização pelos diferentes grupos 

sociais constituintes dessa comunidade pode ser influenciada por tal avaliação 

negativa. Por exemplo, essa forma poderá ser mais recorrente na fala de pessoas de 

menor idade e escolaridade, que tendem a fazer maior uso de formas de menor status, 

quando contrastadas a pessoas de maior idade e escolaridade (cf. LABOV, 

2008[1972], 2001).  

Há, naturalmente, muitos casos de variação em que não se identifica mudança; 

esses casos são chamados de variação estável, e revelam como “a variabilidade é 

inerente à língua, ao invés de ser simplesmente uma transição de um estado do 

sistema linguístico para o outro” (TAGLIAMONTE, 2012, p. 55). Nesse tipo de 

situação, quando se considera a distribuição das formas variantes por grupos etários, 

obtém-se não uma distribuição linear crescente indicadora de mudança em tempo 

aparente, e sim uma distribuição plana, pois a taxa de ocorrência das formas variantes 
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mantém-se estável entre os indivíduos adultos, o que pode perdurar por séculos (cf. 

LABOV, 2001a; TAGLIAMONTE, 2012). Nesta seção, apresentei brevemente o 

referencial teórico da sociolinguística variacionista. Na seção seguinte, dou espaço a 

aspectos de natureza social. 

 

 

1.2 Generalizações de natureza social  

 

Tavares (2015) aponta que os estudos variacionistas feitos desde a década de 

1960 com base em amostra de dados de diferentes línguas permitiram que a 

sociolinguística variacionista propusesse generalizações de dimensão social a 

exemplo de:  

 

(i) no caso da variação estável, as mulheres costumam manifestar menor 

desvio em relação à norma de prestígio de sua comunidade de fala quando 

comparadas aos homens;  

(ii) as mulheres geralmente alternam mais o estilo de fala em cotejo com os 

homens;  

(iii) as mudanças linguísticas que se dão abaixo do nível de percepção 

consciente (change from below) são tipicamente oriundas de um grupo 

socioeconômico intermediário da própria comunidade de fala considerada;  

(iv) nas mudanças linguísticas que se dão abaixo do nível de percepção 

consciente, as mulheres tendem a apresentar a maior taxa de ocorrência das 

variantes inovadoras;  

(v) as mudanças linguísticas que se dão acima do nível de percepção 

consciente (change from above) envolvem formas variantes que estão em 

processo de difusão, tomadas de outras comunidades de fala; nesse tipo de 

mudança, são as mulheres que, em geral, adotam tais formas variantes, e 

os homens costumam preferir as formas variantes da própria comunidade de 

fala;  

(vi) tende a haver um pico de uso das formas variantes inovadoras nos grupos 

etários compostos por adolescentes e jovens adultos, destacando-se 

indivíduos com idades entre 17 e 20 anos;  
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(vii) maiores graus de escolaridade se correlacionam a formas variantes 

positivamente avaliadas pela comunidade de fala – as formas variantes ditas 

“prestigiados”, ao passo que menores graus de escolaridade se 

correlacionam com formas variantes negativamente avaliadas pela 

comunidade de fala – as formas variantes consideradas informais ou mesmo 

estigmatizadas (cf. LABOV, 2001a, 2003[1969], 2010; TAGLIAMONTE, 

2012). 

 
Neste estudo, uma vez que foi possível realizar o controle de três fatores de 

natureza social (sexo, idade e escolaridade), podemos testar, relativamente aos 

resultados obtidos, algumas das generalizações acima listadas, bem como avaliar se 

os resultados são diagnosticadores de variação estável ou de mudança em progresso 

(em tempo aparente).  

 

 

1.3 A questão estilística  

 

1.3.1 Estilo e (in)formalidade 

 

Labov (2008[1972]) relacionou o estilo à noção de formalidade e propôs uma 

escala de estilos de menos a mais formal. Essa escala tem como ponto de partida o 

vernáculo ou fala casual, “o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao 

monitoramento da fala” (LABOV, 2008[1972], p. 244), isto é, o falante focaliza mais a 

atenção no que fala e menos no como fala; o ponto de chegada dessa escala são os 

estilos mais formais, em que o falante tende a monitorar com mais atenção o modo 

como diz.  

Os usuários da língua costumam ajustar a sua fala e a sua escrita ao grau de 

formalidade requerido por contextos de comunicação distintos. Geralmente, em 

situações consideradas como mais formais, as pessoas costumam adotar estilos em 

que se manifestam itens linguísticos tidos como mais formais pela comunidade a qual 

pertencem. Em decorrência, nesses estilos há uma maior recorrência ao emprego de 

formas variantes prestigiadas pela comunidade, formas essas que tendem a ter sua 

presença diminuída nas circunstâncias em que as mesmas pessoas adotam estilos 
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mais informais, caso em que ganham mais espaço as formas variantes avaliadas 

como informais ou mesmo estigmatizadas em sua comunidade.  

Formas variantes desse tipo caracteristicamente apresentam maiores taxas de 

ocorrência no vernáculo, o estilo que traz a manifestação mais casual e espontânea 

da língua. Por conta de seu intenso grau de informalidade, o vernáculo é apontado, 

por Labov (2008[1972]), como sendo o estilo que abriga os dados mais sistemáticos 

para a investigação da variação e da mudança linguística.  

É certo que diversos fatores podem contribuir para que as pessoas avaliem uma 

situação de interação como mais ou menos formal. Entre esses fatores, Tavares 

(2014, p. 207) elenca:  

 

(i) a familiaridade do falante com o(s) ouvinte(s); (ii) as características 

socioculturais dos interlocutores (idade, sexo, etnia, classe social, 

nível de escolaridade, profissão etc.); (iii) o tópico/assunto tratado 

(política, religião, família, infância, esporte, namoro, economia, lazer 

etc.); (iv) o domínio em que se dá a prática social (lar, trabalho, escola, 

clube, igreja, bar, shopping, praia, tribunal, audiência pública, fila de 

banco etc.); (v) os papéis socioculturais assumidos no momento da 

interação (amiga-amiga, esposa-marido, mãe-filha, patroa-

empregada, professora-aluna, entrevistadora-entrevistada etc.); (vi) o 

maior ou menor envolvimento emocional do falante com o que diz; (vii) 

o gênero textual.  

 

Dependendo da manifestação desses fatores a cada situação de interação, as 

pessoas podem adotar estilos de diferentes graus de formalidade e, se houver a 

modificação de algum(s) desses fatores no transcorrer da troca comunicativa, as 

pessoas podem alterar o estilo adotado, passando de um estilo mais formal para um 

mais informal, ou vice-versa. A esse respeito, Labov (2008[1972], p. 139) afirma que 

“a maioria dos falantes segue um padrão regular de alternância estilística na mesma 

direção”, o que quer dizer que indivíduos que pertencem a uma dada comunidade de 

fala tendem a alterar de modo regular o estilo quando submetidos a circunstâncias 

similares, e, para tanto, geralmente empregam as mesmas formas variantes para 

indicar essa alteração estilística.  

A respeito da expressão variação estilística, é preciso esclarecer que ela, lato 

sensu, corresponde à alternância dos estilos adotados pelo falante em uma dada 

situação, devido a alguma modificação em um ou mais dos fatores que podem 

influenciar a troca de estilo (como mudança de tópico/assunto, de gênero textual, do 
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grau de envolvimento emocional do falante relativamente ao que diz, entre outros). 

Em decorrência dessa alternância de estilos, stricto sensu, a expressão em questão 

passa a corresponder “ao efeito dessas mudanças de estilo sobre um dado fenômeno 

variável” (GÖRSKI; VALLE, 2014, p. 70). Nesse caso, 

 

correlacionando os índices associados às formas linguísticas com 

diferentes tipos de estilo distribuídos por grau de monitoramento da 

fala, o que se evidencia são restrições estilísticas atuando sobre o uso 

de uma das variantes de uma dada variável. (GÖRSKI; VALLE, 2014, 

p. 70). 

  

 

1.3.2 Estilo: gênero textual e modalidade da língua 

 

Os gêneros textuais são construções textuais relativamente estabilizadas, 

histórica e socialmente situadas. Todavia, em certas situações, apresentam 

maleabilidade e dinamicidade, submetidos que são às necessidades comunicativas 

humanas imediatas, que podem ser distintas dependendo das comunidades de fala e 

do período histórico.  

Embora sejam passíveis de diferenciação em termos de propriedades 

linguísticas e estruturais, os gêneros textuais costumam ser caracterizados 

especialmente em termos de suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais. 

Assim, ao descrevermos e analisarmos um gênero textual, não estamos tratando de 

uma forma linguística; ao invés, estamos abordando uma forma de concretizar 

linguisticamente objetivos específicos em determinados contextos de comunicação. 

(cf. MARCUSCHI, 2002; 2003). 

Quanto aos tipos de gêneros, elenca-se uma miríade, alguns podendo ser 

realizados tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita da língua, outros 

apenas em uma dessas modalidades. Como exemplos, podemos citar a conversação 

cotidiana, o telefonema, a anedota, a carta pessoal, a ata, a aula expositiva, a 

monografia, a peça teatral, a reunião de condomínio, a palestra, o conto, o e-mail, o 

blog, o chat, a receita culinária, o documentário, o artigo científico, a homília, o 

provérbio etc. (cf. COSTA, 2008). 

Lembramos que Labov (2008[1972]), ao abordar o estilo enquanto grau de 

formalidade da situação de comunicação, considerou o vernáculo ou fala casual como 
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manifestando o estilo mais informal. Os estilos mais formais seriam aqueles em que o 

monitoramento do falante em relação ao que diz é mais atento, mais cuidadoso.      

Embora estudos prévios tenham relacionado a fala à informalidade e a escrita à 

formalidade, essas duas modalidades da língua se comportam como um continnum, 

havendo situações de fala mais formais e situações de escrita menos formais.  

Nessa ótica, Preti salienta (2004, p. 18) que:  

 

Teorias linguísticas mais recentes procuram ver as duas modalidades 

da língua como um continuum, pois há textos falados (conferências, 

por exemplo) que se aproximam da escrita, assim como textos escritos 

que se aproximam da fala (escritos murais, cartas familiares, cartuns 

etc.), o que torna a variação linguística um fenômeno comum às duas 

modalidades de língua (cf. Marcuschi, 2000, p. 35-43).  

 
Assim sendo, se cotejarmos a fala informal (por exemplo, em uma conversa 

casual entre dois amigos em uma mesa de bar) e a escrita formal (por exemplo, em 

um texto acadêmico, como uma tese de doutorado), provavelmente vamos observar 

grandes diferenças. Em contraste, se cotejarmos a fala informal e a escrita informal 

(por exemplo, em uma narrativa de experiência pessoal escrita por um aluno do ensino 

fundamental), e a escrita formal e a fala formal (por exemplo, em uma conferência 

feita em um congresso científico), certamente encontraremos menos diferenças.  

Podemos concluir, pois, que, ao contrastarmos textos orais e escritos de mesmo 

gênero textual (por exemplo, narrativas de experiência pessoal produzidas oralmente 

e por escrito), observaremos, junto de um conjunto de semelhanças derivadas da 

igualdade de gênero textual, um conjunto de distinções que, aí sim, poderemos atribuir 

ao âmbito da modalidade da língua.  

Por essa razão, optamos por não controlar, nesta pesquisa, como um possível 

elemento influenciador da variação entre os pronomes possessivos de terceira pessoa 

do singular SEU(A)(S) e DELE(A), apenas os gêneros textuais, mas também a 

modalidade da língua (considerando os mesmos gêneros textuais na fala e na escrita).  

Nessa direção, estudos anteriores que tiveram como objeto de análise a variação 

entre os pronomes possessivos SEU(A)(S) e DELE(A) na escrita revelaram uma alta 

taxa de utilização de SEU(A)(S), em detrimento de DELE(A). Por exemplo, Sbalqueiro 

(2005) observou haver grande quantidade de SEU(A)(S) em textos narrativos escritos 

produzidos por alunos das quatro últimas séries do ensino fundamental. Já estudos 

que tomaram corpora de fala informal ou semiformal como fonte de dados observaram 
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a ocorrência muito mais numerosa de DELE(A). Por exemplo, Rocha (2009), com base 

em dados de fala de Belo Horizonte, encontrou cerca de três vezes mais ocorrências 

de DELE(A) em relação a SEU(A)(S). 

No que tange à modalidade linguística, devemos ter em mente que é na fala que 

as inovações linguísticas costumam surgir e se desenvolver mais rapidamente. 

Pintzuk (2003) aponta que, levando em conta que a mudança linguística se origina 

geralmente na modalidade oral da língua, linguistas históricos assumem que as 

formas inovadoras chegam à modalidade escrita da língua segundo a ordem em que 

apareceram na fala; no entanto, esse processo tipicamente acontece com certa 

defasagem de tempo, às vezes maior, às vezes menor, o que faz com que a escrita 

tenda a refletir a fala de uma época mais antiga. 

Ainda sobre os gêneros textuais, é fundamental mencionar que pesquisas 

realizadas na perspectiva da sociolinguística variacionista constam um contraste entre 

gêneros textuais da esfera narrativa – em especial a narrativa de experiência pessoal 

– e gêneros textuais de outras esferas no que diz respeito ao condicionamento do 

gênero textual sobre o uso de formas variantes (cf., por exemplo, MACAULAY, 2001; 

GREGERSEN; BARNER-RASMUSSEN, 2011; TAVARES, 2012, 2014).   

A narrativa de experiência pessoal tende a ser um dos gêneros textuais mais 

marcadamente informais, pois envolve a narração de fatos emocionantes, 

assustadores ou ao menos interessantes pelos quais passou o próprio indivíduo que 

narra (cf. LABOV, 2004). Tavares (2012) caracteriza a narrativa de experiência 

pessoal como sendo um gênero textual em que geralmente são narrados eventos 

catalizadores. O narrador, ao abordar tais eventos, pode ser bastante envolvido pelos 

sentimentos que emergem devido à revivência das experiências que está 

rememorando. Por causa disso, quando constrói uma narrativa de experiência 

pessoal, o narrador “tende a estar mais despreocupado com opiniões, julgamentos e 

expectativas do ouvinte do que quando produz outros gêneros textuais” (TAVARES, 

2012, p. 225). É possível, então, que sua narrativa “represente um campo fértil para a 

adoção de um estilo informal” (TAVARES, 2012, p. 225). 

Concluímos aqui a apresentação dos conceitos que fundamentam teórico-

metodologicamente esta pesquisa. No próximo capítulo, sintetizamos informações 

sobre os pronomes possessivos de terceira pessoa do singular fornecidas por 

gramáticos normativos e descritivos, e, na sequência, expomos resultados obtidos por 
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estudos que se voltaram à variação entre esses pronomes na fala e na escrita do 

português brasileiro.  
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2. ESTADO DA ARTE 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma síntese da literatura relevante para este 

estudo. Primeiramente, expomos definições para os pronomes possessivos e 

observações quanto a suas particularidades de acordo com as gramáticas normativas 

de Lima (1987), de Cegalla (2008), de Cunha e Cintra (2008) e de Bechara (2009), e, 

na sequência, em conformidade com as gramáticas descritivas de Castilho (2012), de 

Azeredo (2012) e de Perini (2010). Em seguida, descrevemos resultados de algumas 

pesquisas linguísticas cujo tema está relacionado ao nosso estudo, como as de 

Menon (1995), Oliveira e Silva (1991), Soares (1999), Sbalqueiro (2005) e Rocha 

(2009).  

 

 

2.1 Gramáticas normativas e gramáticas descritivas 

 

Destacamos, nesta seção, o que trazem as gramáticas normativas e as 

gramáticas descritivas com relação aos pronomes possessivos de terceira pessoa, 

principalmente quanto a suas formas singulares, objetos desta pesquisa. 

Em sua gramática normativa, Rocha Lima (1978) aponta que os pronomes têm 

uma significação fora da expressão linguística em si, e, por isso, designam as 

situações comunicativas – sejam referentes a quem fala (pronomes próprios), ou do 

que pertence a quem fala (pronomes possessivos), ou da proximidade de quem fala 

(pronomes demonstrativos), e assim por diante.  

Para o gramático, os pronomes possessivos são palavras que se referem às 

pessoas do discurso como possuidoras de alguma coisa. E, com o intuito de explicar 

a estreita relação dos pronomes possessivos com os pessoais, ele acrescenta: “tais 

palavras são pronomes da mesma família dos pessoais, porque sua significação, 

meramente acidental, gira em torno das pessoas do colóquio” (ROCHA LIMA, 1978, 

p. 101). No entanto, esse autor não inclui a forma DELE(A) no rol de pronomes 

possessivos e classifica SEU(A)(S) apenas como de terceira pessoa do singular e do 

plural. Portanto, é traçada uma classificação baseada no sistema pronominal europeu. 

Por sua vez, Cegalla (2008, p. 179) define os pronomes como “palavras que 

substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso,” e 



 

33 
 

distingue-os em dois tipos: pronomes substantivos, isto é, palavras que substituem os 

substantivos, e pronomes adjetivos, isto é, palavras que determinam o substantivo 

que acompanham.  

Com relação aos pronomes possessivos, Cegalla (2008) considera que eles 

atribuem posse às pessoas do discurso, e apresenta SEU(A)(S) como possessivo de 

terceira pessoa tanto para o singular quanto para o plural, mas não menciona seu 

emprego como possessivo de segunda pessoa. O gramático também não faz 

referência ao uso da forma DELE(A) para a indicação de posse de terceira pessoa do 

singular.  

Contudo, é digno de nota que, embora não tenha sido incluída no capítulo 

correspondente aos pronomes, a forma DELE é utilizada em terceira pessoa do 

singular em uma questão de exercício (CEGALLA, 2008, p. 190): “Tio Onofre contava 

histórias. As histórias dele me apavoravam.” O comando da questão requer apenas a 

utilização de algum pronome relativo para unir as frases, e não envolve a classificação 

ou qualquer comentário referente ao pronome DELE. No entanto, para mostrar que 

existe uma lacuna na classificação dessa palavra na gramática sob enfoque, ressalto 

que não poderíamos substituir DELE no supracitado exercício pelo sintagma também 

em terceira pessoa SUAS sem comprometer a relação semântica, certamente devido 

à posição do termo na oração, posposto ao nome “histórias”. 

Similarmente, Cunha e Cintra (2013, p. 289) afirmam que “os pronomes 

desempenham na oração funções equivalentes às exercidas pelos elementos 

nominais”, podendo representar um substantivo ou acompanhar e determinar os 

substantivos. Vejamos alguns exemplos fornecidos pelos autores em que constam 

pronomes possessivos:  

 
(1) Lembranças a todos os teus. (E. da Cunha, OC, II, 646.) 

 
(2) Teus olhos são dois desejos. (R. Correia, PCP, 109.) 

 
No primeiro exemplo, o possessivo teus é classificado como pronome 

substantivo, uma vez que aparece isoladamente na frase, exercendo função de 

substantivo. No segundo exemplo, o mesmo possessivo é classificado como pronome 

adjetivo porque está junto a um substantivo (“olhos”), com o qual concorda em gênero 

e número. 
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Ainda Cunha e Cintra (2013) explicam que os pronomes possessivos estão 

estreitamente relacionados aos pronomes pessoais, tendo em vista que eles 

acrescentam ideia de posse à noção de pessoa gramatical. Por isso, “são, de regra, 

pronomes adjetivos, equivalentes a um adjunto adnominal antecedido da preposição 

de (de mim, de ti, de nós, de vós, de si), mas podem empregar-se como pronomes 

substantivos” (CUNHA; CINTRA, 2013, p. 333). 

Em contrapartida, Cunha e Cintra (2013) não incluem “você” e “vocês” no quadro 

dos pronomes pessoais e sim no quadro dos pronomes de tratamento, mas explicam 

que essas formas podem expressar a “pessoa com quem se fala” (segunda pessoa – 

tu e vós), valendo por verdadeiros pronomes pessoais.  

Quanto à forma DELE(S) enquanto pronome possessivo, Cunha e Cintra (2013) 

a descrevem como uma contração da preposição de + o pronome reto em terceira 

pessoa, ele(s), e assinalam que a forma em questão é um possível recurso de 

substituição de posse em terceira pessoa, assim como as formas de você(s), do(s) 

senhor(es), da(s) senhora(s) e outras expressões de tratamento são possíveis 

recursos para a substituição de posse em segunda pessoa. Segundo os autores, esse 

recurso de substituição, no que tange à posse de terceira pessoa, pode ser necessário 

para as situações em que a identificação do possuidor é tida como ambígua quanto à 

utilização da forma SEU(S)(A) em terceira pessoa, como em: 

 
(3) Em encontro casual com Júlia, Pedro fez comentários sobre os seus exames. 

 
Na frase acima, o pronome possessivo seus pode estar se referindo tanto a Júlia 

quanto a Pedro. Cunha e Cintra (2013) explanam que, de acordo com a intenção do 

locutor, a ambiguidade do enunciado pode ser desfeita com a substituição da forma 

SEUS por DELE, DELA ou DELES: 

 

(3a) Em encontro casual com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames dela. 

(3b) Em encontro casual com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames dele. 

(3c) Em encontro casual com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames deles. 

 

Além disso, Cunha e Cintra (2013) comentam o valor dos pronomes possessivos, 

os quais nem sempre expressam posse, mas podem ter valores afetivos ou ser 

empregados para: 
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i) expressão de certa indefinição: 

(4) A senhora há de ter tido seus apertos de dinheiro, disse Rubião. 

(Machado de Assis, OC, I, 630.) 

 
ii) indicação de aproximação numérica: 

(5) Entrou uma mulherzinha de seus quarenta anos, decidida e de passo firme. 

(F. Sabino, HN, 164.) 

 

iii) designação de um hábito: 

(6) Neste instante, a Judite voltou-se e, abandonando as companheiras, veio 

desfazer o cumprimento com um repente dos seus. (Almada Negreiros, NG, 

110.) 

 
iv) sugestão de ironia: 

(7) Todos aqueles santos varões comiam, bebiam o seu vinho do Porto na copa. 

(Eça de Queirós, O, II, 17.) 

 

Também com valor afetivo é a construção descrita por Cunha e Cintra (2013) em 

que uma forma feminina plural completa a expressão “fazer (ou dizer) uma das”, com 

o significado de praticar ou dizer algo particular, como em: 

 

(8) Com aquele gênio esquentado é capaz de fazer uma das dele. (Castro 

Soromenho, TM, 175.) 

 

Por fim, Cunha e Cintra (2013) informam que, quando os possessivos são 

substantivados, no singular eles indicam posse e no plural designam os parentes ou 

companheiros de alguém: 

 

(9) A rapariga não tinha um minuto de seu. (Rangel, IV, 61.) 

 

(10) Não me podia a Sorte dar guarida 

       Por não ser eu dos seus. (F. Pessoa, OP, 12.)  

 

Já na definição de Bechara (2009, p. 162), além de se referirem à situação, os 

pronomes podem se referir a outras palavras do contexto, e, por essa razão, o 
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gramático os define como pertencentes a uma classe de palavras categoremáticas.8 

Logo, é fundamental considerar não apenas a classe gramatical ou o tipo de conjunto 

de pronomes em que se incluem os possessivos de terceira pessoa, mas também em 

qual contexto mais amplo de uso estão inseridos. 

De maneira geral, os pronomes possessivos indicam a posse em referência às 

três pessoas do discurso, mas, no caso da terceira pessoa do singular, tal uso pode 

dar lugar a dúvidas de quem seja o possuidor. Para evitar isso, conforme Bechara 

(2009), faz-se necessária a substituição dos pronomes SEU(A)(S)  por DELE(S)(A), 

de você, do senhor etc., conforme convier, ou ainda pode-se empregar a palavra 

“próprio” após o pronome. 

Em síntese, para o gramático, os pronomes possessivos: 

 

 geralmente antecedem o nome a que se referem, como em “O meu livro.”; 

 podem vir pospostos se houver estilo mais solene, ou denotação de carinho 

quando há nomes de pessoas ou parentes, como em “Deus meu, ajudai-me!”, 

ou ênfase, como em “Conselho meu ela não tem. Filho meu não faria tal.”; 

 podem indicar ideia de aproximação, se colocados junto a números, como em 

“Era já homem de seus quarenta anos.”; 

 não se limitam apenas à ideia de posse, mas adquirem diferentes matizes 

textuais de sentido, como simpatia (“Nosso herói não soube que fazer.”), ou 

afeto (“Meu prezado amigo”), cortesia, deferência, submissão, ironia (“Meu 

tolo, não vês que estou brincando?”); 

 em alguns casos, o possessivo seu não se refere à terceira pessoa do singular, 

quando, por exemplo, trata-se de uma redução familiar do tratamento senhor, 

ou para exprimir um fingido respeito ou cortesia, como em “E ri-se você, sua 

atrevida?”; 

 podem fazer referência a um possuidor de sentido indefinido, como em “É 

verdade que a gente, às vezes, tem cá as suas birras – disse ele com certo ar 

que queria ser fino e saía parvo.” 

 

                                                           
8 Para Bechara (2009), os pronomes são palavras categoremáticas por se tratarem de “formas sem 

substância”, uma vez que não representam uma matéria extralinguística, mas apenas um significado 

categorial, dado pela situação ou por outras palavras do contexto. 
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Castilho (2012), por sua vez, em gramática descritiva de base funcionalista, 

caracteriza os pronomes possessivos de acordo com suas propriedades gramaticais, 

semânticas e discursivas. Para o autor, a princípio, os possessivos representam uma 

classe dêitica, estabelecendo uma relação entre um referente e as pessoas do 

discurso, enquanto especificadores9 na composição do sintagma nominal. O sintagma 

nominal é definido por Castilho (2012, p. 453) como “uma construção sintática que 

tem por núcleo um substantivo ou um pronome, o primeiro uma classe basicamente 

designadora, e o segundo uma classe dêitica/fórica/substituidora”, conforme o 

seguinte exemplo: 

 

(11) Fogo queima. Isso dói pra caramba. 

SN → (Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) 

 

Dessa forma, o sintagma nominal pode ser preenchido por substantivo e por 

pronome; o especificador por artigo e pronome – caso dos pronomes possessivos 

alvos deste estudo –; e o complementador por sintagma adjetival e preposicional. 

Ademais, quanto aos pronomes pessoais de terceira pessoa, Castilho (2012) 

comenta ser uma classe que preservou os traços da gramática latina, porém no latim 

não havia forma pronominal para a terceira pessoa, e isso resultou em muitos 

problemas, porque as primeiras e segundas pessoas se referem às pessoas do 

discurso (sendo, pois, de natureza dêitica), enquanto a terceira pessoa remete ao 

assunto (sendo, pois, de natureza fórica).  

E mais: os pronomes possessivos pertencem a uma categoria que estabelece 

relação entre possuidor e coisa possuída, e, como dita Castilho (2012): 

 

1. O participante possuído pode denotar pessoa ou coisa, ocupando sempre a 

terceira pessoa gramatical; 

2. O participante possuidor, codificado pelo especificador possessivo, relaciona-se 

às três pessoas do discurso.  

3. Os pronomes meu e seu concordam em gênero e número com o substantivo ao 

qual especificam, substantivo esse que denota o referente possuído (como em 

                                                           
9 Deve ter-se em conta que o termo “especificadores” é um rótulo de caráter sintático que designa um 

constituinte sintagmático e sentencial, qualquer que seja sua interpretação semântica. (CASTILHO, 

2012, p. 454, 488). 
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meu carro, sua casa), ao passo que o pronome dele concorda com o substantivo 

que denota o referente possuidor (como em carro dele, casa dele).  

 

Urge mencionar ainda que Castilho (2012, p. 503) argumenta que: 

 

O não surgimento de de mim e de nós em lugar de meu e nosso 

ilustraria o princípio de inércia do sistema, que “resiste à mudança o 

quanto possível”. A este princípio opõe-se o da solução da 

ambiguidade, que acarretou a substituição de seu por dele, como 

possessivo da P3. 

 

Cabe agora descrever os pronomes possessivos quanto às propriedades 

gramaticais em conformidade com Castilho (2012, p. 503-504), para além da já 

mencionada atuação como especificadores do sintagma nominal. O autor aponta que 

a ordenação dos pronomes possessivos de primeira e segunda pessoa em relação ao 

substantivo que especificam pode ser de dois tipos: (i) pré núcleo não marcada; (ii) 

pós núcleo marcada, enfática. Como exemplo, temos: “Meu filho/seu filho não anda 

por aí em más companhias.”, em contraste com “Filho meu/filho seu não anda por aí 

em más companhias.” Já a posição ocupada pelo pronome possessivo de terceira 

pessoa DELE(A)(S) em relação ao substantivo que especifica sempre é a posposta, 

como em: “bota a cabeça dele dentro do forno”.     

Em gramática também de natureza descritiva, Azeredo (2012, p. 176) afirma que 

os pronomes possessivos “expressam um vínculo, constante ou eventual, entre o 

objeto ou assunto de que se fala e cada uma das pessoas do discurso.” Eles flexionam 

em gênero e número, concordando com a coisa possuída, o que não se observa, 

porém, no caso das formas dele, dela, deles, delas e de vocês, as quais concordam 

com o possuidor. 

Azeredo (2012, p. 176) sintetiza o paradigma pronominal que costuma ser 

descrito nas gramáticas escolares (cf. quadro a seguir), mas defende que tal 

paradigma sequer corresponde ao “padrão escrito corrente no português do Brasil”, 

visto ser caracterizado por uma “estruturação simétrica formal que não reflete a 

realidade do uso”. Entre os problemas levantados pelo autor, estão o emprego restrito 

e ritualizado do pronome possessivo vosso, que não aparece mais na língua corrente, 

e a mudança de designação do pronome possessivo seu e suas variações da terceira 

pessoa para a segunda pessoa, passando a indicar o destinatário (equivalendo a de 
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você, de vocês). No que tange ao uso de seu e suas variações na terceira pessoa, 

houve a sua substituição pelas formas dele/dela/deles/delas. 

    

 Um possuidor Vários possuidores 

 Um objeto Vários objetos Um objeto Vários objetos 

1ª p. masc. 

         fem. 

Meu 

Minha 

Meus 

Minhas 

Nosso 

Nossa 

Nossos 

Nossas 

2ª p. masc. 

        fem. 

Teu 

Tua 

Teus 

Tuas 

Vosso 

Vossa 

Vossos 

Vossas 

3ª p. masc. 

        fem. 

Seu 

Sua 

Seus 

Suas 

Seu 

Sua 

Seus 

Suas 

Quadro 1: Paradigma pronominal possessivo brasileiro. (Azeredo, 2012, p. 176). 

 

Consoante Azeredo (2012), ao invés de um único paradigma pronominal 

possessivo, o português brasileiro conta com dois subsistemas básicos:   

 

Subsistema I 

1ª pessoa do singular (eu): meu, minha, meus, minhas 

2ª pessoa do singular (tu): teu, tua, teus, tuas 

3ª pessoa do singular (ele/ela): seu, sua, seus, suas 

1ª pessoa do plural (nós): nosso, nossa, nossos, nossas 

2ª pessoa do plural (vós): vosso, vossa, vossos, vossas 

3ª pessoa do plural (eles/elas): seu, sua, seus, suas 

 

Subsistema II 

1ª pessoa do singular (eu): meu, minha, meus, minhas 

2ª pessoa do singular (tu): teu, tua, teus, tuas 

2ª pessoa do singular (você): seu, sua, seus, suas 

3ª pessoa do singular (ele/ela): dele, dela 

1ª pessoa do plural (nós): nosso, nossa, nossos, nossas 

2ª pessoa do plural (vós): de vocês 

3ª pessoa do plural (eles/elas): deles, delas 

 
Para Azeredo (2012), o Subsistema I caracteriza a modalidade escrita e os 

registros formais da língua, com seu, sua, seus, suas denotando a 3ª pessoa; em 

contraste, o Subsistema II é típico da modalidade falada, em que seu, sua, seus, suas 
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se referem especialmente ao interlocutor, ou seja, à segunda pessoa (você, o senhor). 

No que diz respeito à terceira pessoa, nesse segundo subsistema, são utilizados como 

possessivos as formas dele, dela, deles, delas, evitando-se, assim, a ambiguidade 

que pode ser gerada pela utilização das formas seu, sua, seus, suas tanto para a 

segunda quanto para a terceira pessoa.  

Por fim, Azeredo (2012, p. 177) informa que: 

 

Nas variedades coloquiais e informais, servidas pelo subsistema II, é 

comum a utilização combinada de formas dos dois grupos de segunda 

pessoa, o que possibilita construções como Você sabia que hoje é o 

aniversário do seu (ou teu) irmão?. Por outro lado, se o interlocutor é 

plural, o pronome pessoal é necessariamente vocês – já que vós é a 

forma restrita a modelos textuais cristalizados –, e a expressão 

possesiva é de vocês. Frases como Onde estão seus pais? ou Gostei 

muito da sua cidade são dirigidas a um interlocutor no singular. Se o 

interlocutor é mais de um indivíduo, a construção usual é Onde estão 

os pais de vocês?, Gostei muito da cidade de vocês. 

 

Com relação ao sistema pronominal do português brasileiro, Perini (2010, p. 

305), também em gramática descritiva, menciona que os possessivos meu, seu e 

nosso exercem mais papéis temáticos do que o papel típico de possuidor (entre esses 

outros papéis destacam-se agente, autor e paciente) e que normalmente ocupam 

posição antes do quantificador, a exemplo de “Meu outro carro”. O autor apresenta o 

seguinte quadro de correspondências entre os pronomes pessoais e possessivos: 

Pronome pessoal Possessivo 

eu meu 

você seu 

ele dele 

nós nosso 

vocês de vocês 

eles deles 

Quadro 2: Correspondência entre pronomes pessoais e possessivos (PERINI, 2010, p. 305) 

 

Perini (2010) pontua que, no sistema complexo de possessivos do português 

brasileiro, os possessivos sintéticos meu, seu e nosso, geralmente posicionados antes 

do núcleo, são complementados por possessivos analíticos, que se comportam como 
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sintagmas preposicionados, a exemplo de dele e de vocês, e por isso são 

posicionados após o núcleo, como em “O livro dele”/“O livro de vocês”. 

Em outro trabalho, concluindo o tópico referente aos pronomes possessivos, 

segundo Perini (2002), na escrita, o possessivo seu pode corresponder a diferentes 

pronomes pessoais – você, ele, vocês, eles –, ao passo que, na fala, é especializado 

para você, o que faz com que um sintagma como “o seu livro” não seja ambíguo, 

referindo-se tão somente ao livro pertencente ao receptor da mensagem. 

Nesta seção, abordei estudos gramaticais normativos e descritivos a respeito 

dos pronomes possessivos. Na seção seguinte, sintetizo estudos linguísticos sobre o 

tema. 

 

2.2 Estudos linguísticos 

 

A respeito do sistema pronominal do português do Brasil, o trabalho de Menon 

(1995) contribuiu para explicar o paradigma dos pronomes pessoais sujeito, tanto 

quanto dos pronomes pessoais objeto e dos pronomes possessivos, considerando as 

modificações ocorridas ao longo do tempo. Trata-se, portanto, de um estudo sobre o 

histórico do surgimento da variação. 

Quadro 3: Sistema pronominal. (MENON, 1995). 

 

Conforme Menon (1995), com relação à representação dos pronomes pessoais 

de segunda pessoa, o tu (singular) era reservado a pessoas conhecidas, em casos 

bem específicos, com relação de igualdade ou de superior para inferior. Já o vós 

(plural) não tinha restrições de uso, embora fosse o modo mais formal de se dirigir ao 

interlocutor. Ao lado dessa forma polida, estavam as formas de tratamento para se 

dirigir ao rei: Vossa Mercê, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa 

Majestade.  

PESSOA P.SUJ. P.OBJ. DIR. P.OBJ. IND. P.OBJ. PREP. P.POS. 

1ª SING Eu Me Me Mim Meu, minha 

2ª SING Tu Te Te Ti Teu, tua 

3ª SING Ele, ela O, a Lhe Si, ele, ela Seu, sua 

1ª PLUR Nós Nos Nos Nós Nosso, nossa 

2ª PLUR Vós Vos Vos Vós Vosso, vossa 

3ª PLUR Eles, elas Os, as Lhes Si, eles, elas Seu, sua 
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No entanto, as modificações na sociedade, devido às alterações de valores e 

maior busca por igualdade social, fizeram com que essas formas passassem a ser 

empregadas também por pessoas de posição social mais baixa, e, 

consequentemente, em seguida, empregadas por todos. E o resultado foi que, por 

modificação de valor e ao mesmo tempo de fonética, ou, em outras palavras, por 

gramaticalização, o Vossa Mercê passou a você, que se integrou em um novo 

paradigma na segunda pessoa: você x tu e vocês x vós. 

Ao passo que desaparecia o pronome pessoal de segunda pessoa no plural 

(vós), o pronome pessoal você passou a co-ocorrer com o tu em segunda pessoa. 

Essa mudança resultou na alteração também do possessivo em segunda pessoa do 

singular, passando a haver não apenas teu para tu, mas também seu para você. 

Portanto, o possessivo seu passou a ser utilizado tanto para a segunda pessoa do 

singular (você) como para a terceira pessoa do singular (ele), e, por isso, o possessivo 

dele surgiu como a forma mais recente para a posse de terceira pessoa, a fim de 

compensar esse movimento e desfazer a ambiguidade gerada em alguns casos. 

Quadro 4: Sistema Pronominal em Uso. (MENON, 1995). 

 

De bastante relevância com relação aos possessivos SEU e DELE é o estudo 

“Um caso de definitude”, de Oliveira e Silva (1991), reforçando trabalhos anteriores 

que mostraram que o uso do possessivo de terceira pessoa SEU tinha menor 

frequência quando o possuidor estava mais claramente definido, assim como 

mostraram que, em corpora escritos, o uso de SEU foi mais frequente. 

Oliveira e Silva (1991), a fim de desenvolver seu estudo, retirou dados de fala de 

seis entrevistas do Corpus Censo de São Paulo, de 24 entrevistas do Projeto de 

Estudo da Norma Linguística Urbana Culta do Brasil (NURC) do Rio de Janeiro, e de 

18 entrevistas do Competência Básica (MOBRAL) do Rio de Janeiro. A autora levou 

em consideração as variáveis linguísticas presença do referente, animação, 

PESSOA P.SUJ. P.OBJ. DIR. P.OBJ. IND. P.OBJ. PREP. P.POS. 

1ª SING Eu Me Me Mim Meu, minha 

2ª SING Tu, você Te, lhe, se Te, lhe, se Você, ti Teu, tua, seu, sua 

3ª SING Ele, ela Ele, ela Ele, ela, lhe Ele, ela, si Seu, sua, dele, dela 

1ª PLUR Nós Nos Nós Nós Nosso, nossa 

2ª PLUR Vocês Vocês, lhes, se Vocês, lhes, se Vocês Seus, suas, de vocês 

3ª PLUR Eles, elas Eles, elas Eles, elas, lhes Eles, elas, si Seus, suas, deles, delas 
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especificidade, concretude e forma do referente, além das variáveis sociais origem 

geográfica, grau de instrução, sexo e faixa etária, excluindo os seguintes dados: (i) de 

crianças, pois de 283 ocorrências, apenas duas eram da forma SEU; (ii) a forma SEU, 

quando não era nitidamente de terceira pessoa; (iii) as expressões idiomáticas “estar 

na sua” ou “ter seus x anos”; (iv) os casos de DELE que não indicassem posse; (v)  

dados seguidos com a mesma codificação. 

Quanto às variáveis sociais, os seguintes resultados referentes à variante SEU 

(tomada como aplicação da regra) foram obtidos: 

 

a) Origem geográfica: Grupo de fatores não selecionado como estatisticamente 

significativo. Houve proporcionalmente mais dados da forma SEU em São 

Paulo (37,4%; P.R. .46) do que no Rio de Janeiro (18,71%, P.R. .54); no 

entanto, isso se explica pela menor diversidade de composição do corpus de 

SP (apenas NURC), enquanto os dados do RJ foram extraídos de entrevistas 

feitas com informantes de diferentes níveis de escolaridade. Por isso, o peso 

relativo atribuído ao Rio de Janeiro é mais alto do que o atribuído a São Paulo. 

b) Grau de instrução: Grupo de fatores selecionado como significativo. Houve 

grande influência da escolaridade sobre o emprego da variante SEU no sentido 

de que, quanto maior o nível de escolaridade, maior o uso dessa forma: 

Superior (45,8%, P.R. .88) > 2° grau (14,2%, P.R. .59) > Ginásio (5,7%, P.R. 

.34) > Primário (6,1%, P.R. .36) > Alfabetizandos (3,9%, P.R. .26). 

c) Sexo: Grupo de fatores não selecionado. Nos três corpora, houve, no total, 

maior ocorrência da forma SEU entre os homens (19,6%), em oposição às 

mulheres (8,9%), corroborando a hipótese de que os homens optam mais 

recorrentemente pela forma de menor prestígio;  

d) Faixa etária: Grupo de fatores selecionado como significativo. Quanto maior 

a faixa etária dos informantes, maior o emprego de SEU: acima de 50 anos 

(18,3%, P.R. .57) > 26 a 49 anos (14,2%, P.R. .58) > 15 a 25 anos (5,8%, P.R. 

.36) > 7 a 14 anos (0,7%, sem probabilidade reportada), o que parece indicar 

uma mudança em progresso bastante avançada, já que os jovens empregam 

pouco, e as crianças praticamente não empregam SEU em 3ª pessoa do 

singular indicando posse. 
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No que diz respeito às variáveis linguísticas, SEU foi favorecido em contextos 

sem referente, e em contextos de referente inanimado, não específico, e formalmente 

indefinido.    

Almeida (1993), baseada em gravações do Projeto NURC, discute a escolha de 

uma forma ou outra de posse de terceira pessoa, além de refletir sobre a possibilidade 

de desaparecimento do SEU de terceira pessoa. Os resultados apontaram que a 

forma SEU estava longe de uma extinção, ao menos quanto à norma culta, dada a 

proximidade de distribuição dos dados: 44,2% de emprego da forma SEU e 55,8% de 

DELE (é preciso considerar, porém, que os dados utilizados para essa pesquisa foram 

produzidos cerca de 30 anos atrás). Além disso, foram encontrados indícios de que a 

forma SEU estaria se especializando de acordo com o referente: genérico (94% dos 

dados), não específico (46%) e específico (24%).  

Semelhantemente, Oliveira Silva (1996), que investigou dados de fala carioca, e 

controlou os grupos de fatores linguísticos generalidade, animacidade e ambiguidade, 

observou haver um maior uso de SEU com referente genérico, inanimado e em 

contextos de menor ambiguidade. 

No entanto, Neves (2002) pontua que nem sempre o uso da forma perifrástica 

de + ele corresponde ao imperativo de se alcançar maior especificação ou desfazer 

ambiguidade, porque, por mais que em alguns casos haja emprego preferencial de 

uma das formas (SEU ou DELE), em vários casos a utilização de uma ou de outra 

dessas formas parece ser indiferente.  

Quanto aos fatores sociais controlados por Oliveira Silva (1996), os resultados 

evidenciaram o emprego mais frequente da forma mais antiga SEU à medida que 

avança o nível de escolaridade dos informantes, além de maior utilização dessa forma 

por parte das mulheres e maior frequência dela entre os informantes mais velhos, 

resultados similares aos que esperamos obter neste estudo.  

Soares (1999) abordou os pronomes possessivos de segunda e de terceira 

pessoas, levando em conta os fatores linguísticos posição do pronome possessivo no 

sintagma nominal, identificação do referente e valor semântico do possessivo, e os 

fatores sociais idade, sexo, escolaridade e etnia. Os dados vieram de entrevistas 

sociolinguísticas pertencentes ao Banco de Dados Variação Linguística na Região Sul 

do Brasil (VARSUL) feitas com informantes de quatro cidades do estado do Paraná: 

Curitiba (capital), Irati (colonização eslava), Londrina (colonização mineiro-paulista) e 

Pato Branco (colonização gaúcho-catarinense). Foram obtidos 1.415 dados de 
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pronomes de terceira pessoa, com a seguinte distribuição: 1.148 dados de DELE e 

196 dados de SEU, além de 71 dados quantificados de SEU (a exemplo de “cada 

proprietário comprou seu terreno”). Não houve ocorrências de DELE em estrutura com 

quantificador.  

No que se refere aos pronomes possessivos de terceira pessoa do singular, 

como principais resultados, Soares (1999) verificou que DELE foi mais empregado 

para referentes determinados e específicos, ao passo que SEU predominou, de forma 

geral, com referentes indeterminados.  

Quanto aos fatores sociais, destacou-se o fato de DELE ser favorecido em 

Londrina (94%, P.R. 64), cidade colonizada por mineiros e paulistas, enquanto SEU 

foi favorecido em Curitiba (10%, P.R. 57) e Irati (7%, P.R. 57).   

O controle do grupo de fatores idade, por sua vez, evidenciou que DELE tem 

taxa de uso superior entre informantes da faixa etária A, de até 50 anos (95%, P.R. 

.55), e SEU entre informantes da faixa etária B, acima de 50 anos (10%, P.R. .57). 

Segundo Soares (1999, p. 75), esse resultado “pode significar que a forma dele, mais 

utilizada pela faixa etária A (os mais jovens), esteja, então, se especializando como a 

forma possessiva de terceira pessoa.”  

No que se refere ao sexo, as mulheres deram preferência ao DELE (95%, P.R. 

.57) e os homens ao SEU (10%, P.R. .60). Esse resultado foi interpretado por Soares 

(1999) como significando um pioneirismo do sexo feminino relativamente à escolha 

dos possessivos de terceira pessoa do singular uma vez que houve maior opção pela 

forma inovadora. Em contraste, o sexo masculino estaria manifestando 

comportamento conservador devido à maior opção pela forma mais antiga.  

O grupo de fatores grau de escolarização não foi muito significativo em termos 

de peso relativo, mas foi observado condicionamento positivo de DELE entre os 

informantes de escolarização primária (96%, P.R. .54) e de SEU entre os informantes 

de escolarização ginasial (10%, P.R. .54). Quanto aos informantes de segundo grau, 

não houve diferença no que diz respeito ao peso relativo, obtendo as duas variantes 

pesos relativos de .50 (no grau de escolarização em tela, a frequência de DELE foi de 

92% e a de SEU de 8%). 

É digno de nota que Soares (1999) faz menção à tese pioneira de Oliveira e Silva 

(1982), que mostrou que a forma DELE era a preferida para a indicação de posse de 

terceira pessoa do singular na modalidade falada da língua (de 647 dados dessa 

modalidade, 485 (75%) foram de DELE). Em contraste, sua utilização foi bem menor 
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na modalidade escrita da língua (de 2.228 dados dessa modalidade, 314 (14,1%) 

foram de DELE).    

No que tange à modalidade escrita, Oliveira e Silva (1982 apud SOARES, 1999) 

controlou três gêneros/suportes textuais: jornais, revistas em quadrinho e fotonovelas. 

Esses dois últimos gêneros/suportes textuais tendem a apresentar traços da fala e, 

por isso, de acordo com a autora, tiveram maior ocorrência do pronome DELE do que 

os textos de jornais, que buscam reproduzir a norma padrão, SEU. Foi obtida a 

seguinte distribuição para o pronome DELE: (i) quadrinhos: de 873 dados, 166 foram 

de DELE (19%, P.R. .71); (ii) fotonovelas: de 932 dados, 125 foram de DELE (13,4%, 

P.R. .69); (iii) jornais: de 423 dados, 23 foram de DELE (5,4%, P.R. .16).      

Mais recentemente, o trabalho de Sbalqueiro (2005) investigou os pronomes 

possessivos de segunda e de terceira pessoa em textos escritos integrantes de um 

corpus composto por 204 redações narrativas não corrigidas produzidas por alunos 

das quinta, sexta, sétima e oitava série do ensino fundamental de uma escola de 

Curitiba/PR. Os alunos da quinta série tinham idades entre 11 e 12 anos; os da sexta 

série, entre 12 e 13 anos; os da sétima série, 13 e 14 anos; e os da oitava série, entre 

14 e 15 anos. 

Esses alunos elaboraram as narrativas segundo a proposta a seguir:   

 

Elabore uma narração baseando-se no acontecimento abaixo. Além 

do narrador, você deverá criar personagens e fazer com que elas 

dialoguem, tentando resolver a situação da família. 

“O marido chega em casa à noite e comunica o fato de ter recebido da 

empresa onde trabalha, há mais de vinte anos, um aviso prévio de 

demissão. Se ele não conseguir um novo emprego, a família passará 

a depender unicamente do trabalho da mulher cujo salário equivale a 

mais ou menos um quarto da renda familiar. Eles residem num bairro 

de Curitiba, na casa da mãe da esposa. Possuem três carros que 

pertencem respectivamente ao marido, à esposa e ao filho mais 

velho.” 

 
 

Desse corpus, foram extraídos 637 dados de SEU e DELE em terceira pessoa, 

sendo 575 (90%) ocorrências de SEU e 62 (10%) de DELE – fato interessante ao 

corroborar nossa hipótese da preferência pela variante mais formal SEU na 

modalidade escrita da língua. 

No estudo de Sbalqueiro (2005), os grupos de fatores selecionados como 

significativos para a variação entre SEU e DELE na indicação de posse de terceira 
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pessoa foram discurso reportado/discurso não reportado, escolaridade/idade e gênero 

dos autores das redações. As frequências obtidas em referência ao aparecimento da 

forma DELE (tomado como aplicação da regra) para cada um desses grupos de 

fatores foram: 

 

a) discurso reportado (67%; P.R. .96) e não reportado (9%; P.R. .49); logo, 

DELE parece ser a forma preferida para ser empregada nos diálogos 

inseridos nas narrativas pelos alunos, principalmente por não causar 

ambiguidades, em contrate com SEU. 

b) escolaridade/idade: à medida que as séries avançam, são reduzidas as 

frequências da forma DELE: quinta série (20%; P.R. .75) < sexta série (8%; 

P.R. .44) < sétima série (8%; P.R. .48) < oitava série (7%; P.R. .43), o que 

sugere, na concepção de Sbalqueiro (2005), que a forma de mais prestígio 

(segundo os manuais escolares) SEU é a mais recorrente na escola. 

c) gênero dos autores das redações: é mais frequente o uso da variante DELE, 

possessivo de menor prestígio, pelos homens (13%; P.R. .62), em detrimento 

das mulheres (7%; P.R. .41), ao passo que as mulheres tendem a utilizar a 

forma de mais prestígio SEU, o que, consoante Sbalqueiro (2005, p. 95), 

comprova “a relevância da variável gênero e a tendência das mulheres a 

utilizarem as formas de maior prestígio”, tendência essa que já havia sido 

apontada por trabalhos prévios envolvendo pronomes possessivos, como os 

de Menon (1996), Votre (2003), Paiva (2003), Arduin (2005). 

 

Diferentemente de Sbalqueiro (2005), que utilizou em seu estudo um corpus 

escrito, temos as contribuições de Rocha (2009), que se baseou em um corpus oral 

coletado em Belo Horizonte/Minas Gerais, para verificação da alternância entre os 

pronomes pessoais nós e a gente, reportando uma variação estável, e entre os 

possessivos SEU(S)(A) e DELE(A), indicando uma mudança em progresso. 

Em tal análise, foram contadas 329 ocorrências dessas variantes de terceira 

pessoa, das quais 78% da forma DELE e 21% da forma SEU. No entanto, ainda que 

DELE seja mais recorrente, e ainda que a mudança avance na direção de um maior 

uso de DELE inclusive na escrita, Rocha acredita que a forma SEU não será 

totalmente substituída, pois há contextos em que a forma DELE não é aceita, como 
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no caso das estruturas indeterminadas (por exemplo, em “Cada qual que cuide de sua 

vida”).   

Rocha (2009) controlou as seguintes variáveis linguísticas: gênero do possuidor, 

número do possuidor, gênero do possuído, número do possuído, função gramatical, 

cópula, tipo de oração, animacidade do núcleo, generalidade do núcleo, ambiguidade 

do pronome possessivo, apresentação de um determinante antes de um possessivo, 

posição do pronome possessivo em relação ao substantivo, distância do possessivo 

em relação ao referente. 

Quanto as variáveis sociais, foram controladas sexo, faixa etária (jovens, 

adultos, idosos), grupo social (grupo médio, grupo trabalhador, grupo baixo), 

escolaridade (fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino 

superior) e estilo de fala (fala casual, fala cuidada, fala formal).   

Desses fatores, foram considerados estatisticamente significativos apenas o 

gênero do possuidor, a generalidade do núcleo, a distância do possessivo em relação 

ao referente e a faixa etária. Tangente a esse grupo de fatores, os resultados obtidos 

para o pronome DELE(A) foram os seguintes: (i) jovens: 116 dados de 128 (90%, P.R. 

.69); (ii) adultos: 77 dados de 115 (66%, P.R. .31); (iii) idosos: 77 dados de 115 (66%, 

P.R. .44). O grupo de fatores sexo não foi apontado, pelas rodadas estatísticas, como 

significativo para a alternância entre DELE(A) e SEU(A)(S).  

Face a esses resultados que diagnosticaram um maior uso DELE(A) pelos 

indivíduos mais jovens em contraste com indivíduos mais velhos, Rocha (2009) 

apontou que a forma mais recente, DELE(A), parece estar passando por uma 

mudança em progresso, não representando, pois, nem um caso de variação estável, 

nem um caso de mudança já consolidada.  

Questões levantadas pelos pesquisadores referidos neste capítulo, bem como 

resultados de natureza social e estilística obtidos em seus estudos serão retomados 

na análise dos nossos resultados, com o objetivo de comparação e reforço e 

aprofundamento das explicações. 

No capítulo seguinte, apresento a metodologia adotada nesta pesquisa. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que 

nortearam o desenvolvimento desta pesquisa. Nas seções seguintes, constam a 

descrição do corpus e os procedimentos adotados para a coleta dos dados, incluindo 

a relação dos grupos de fatores considerados na análise. 

 

 

3.1 Descrição do corpus 

 

Os dados que integram nossa amostra foram coletados no Corpus Discurso & 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal, conhecido como “D&G Natal” 

(FURTADO DA CUNHA, 1998), o qual é composto por entrevistas feitas com 20 

informantes naturais dessa cidade, estratificados homogeneamente de acordo com a 

idade, o nível escolaridade e o sexo, como se pode observar no quadro a seguir: 

 

Idade Escolaridade Sexo 

5 a 8 anos Alfabetização Infantil 
 

2 homens e 2 mulheres 

9 a 11 anos 
 

Ensino Fundamental I 2 homens e 2 mulheres 

13 a 16 anos 
 

Ensino Fundamental II 2 homens e 2 mulheres 

18 a 20 anos 
 

Ensino Médio 2 homens e 2 mulheres 

Acima de 23 anos 
 

Ensino Superior 2 homens e 2 mulheres 

Quadro 5: Distribuição dos informantes do corpus D&G/Natal de acordo com as células 

sociais. (Adaptado de Furtado da Cunha, 1998). 

  

 

Podemos notar que existe, nesse corpus, uma correlação estreita entre a idade 

e a escolaridade, do que resultou a seguinte distribuição: classe de alfabetização 

infantil = de 5 a 8 anos; quarta série do ensino fundamental = de 9 a 11 anos; oitava 

série do ensino fundamental = de 13 a 16 anos; terceira série do ensino médio = de 

18 a 20 anos; último ano do ensino superior = acima de 23 anos. 
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Cada um dos informantes do Corpus D&G produziu cinco textos orais e suas 

respectivas versões escritas, o que favorece a análise de dados contrastando-se 

diferentes modalidades (fala e escrita) e gêneros/sequências textuais: narrativa de 

experiência pessoal, narrativa recontada (narrativa vicária), descrição de local, relato 

de procedimento e relato de opinião. Foram produzidos um total de duzentos registros, 

cem orais e cem escritos.  

Participaram das entrevistas orais o entrevistador (um membro do Grupo de 

Pesquisa Discurso & Gramática à época) e o entrevistado (uma membro da 

comunidade de fala natalense), mantendo os entrevistados a palavra a maior parte do 

tempo de duração da interação. Versões escritas dos textos produzidos durante as 

entrevistas orais foram posteriormente redigidas por cada informante e, a seguir, 

entregues ao entrevistador. 

A narrativa de experiência pessoal, a narrativa recontada e relato de opinião 

podem ser considerados gêneros textuais, enquanto a descrição de local não é um 

gênero textual em si, mas a aplicação da sequência textual descritiva à descrição de 

um lugar, o que, na prática, pode acontecer em gêneros textuais variados. O relato de 

procedimentos engloba um conjunto de gêneros instrucionais: alguns informantes 

produziram receitas culinárias, mas outros relataram diferentes tipos de 

procedimentos, como os envolvidos na pintura de um quadro e no tratamento da água 

em uma estação.    

Para esta pesquisa, foram selecionados quarenta textos orais e quarenta textos 

escritos correspondentes, produzidos por oito informantes, sendo quatro com ensino 

médio completo (dois homens e duas mulheres) e quatro com ensino superior 

completo (dois homens e duas mulheres). A justificativa para desconsiderar os textos 

dos informantes com menor escolaridade se dá pelo fato de que o número de 

ocorrências de SEU(S)(S)  entre esses informantes é muito baixo, e alguns deles 

sequer utilizam essa forma, fazendo uso exclusivo de DELE(A). 

Apesar de se tratar de uma fonte de dados relativamente antiga, optamos por 

utilizar o Corpus D&G/ Natal por ser um banco de dados completo e totalmente 

transcrito, uma vez que outros bancos, a exemplo do Banco de Dados FALA-Natal (cf. 

TAVARES, MARTINS, 2014), ainda estão em fase de coleta e transcrição. Além disso, 

o corpus que adotamos nos permite uma fácil comparação entre o comportamento 

das formas variantes em textos orais e escritos de diferentes gêneros/sequências 

textuais. 
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3.2 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Definida a variável linguística objeto de estudo, a expressão de posse pronominal 

de terceira pessoa do singular, e após delimitado o corpus para a pesquisa, foi então 

realizada a coleta de dados. Como se trata de um corpus já transcrito, foi fácil 

identificar com o auxílio da ferramenta “Localizar” do software editor de textos 

Microsoft Word as ocorrências das formas variantes SEU(S)(A) e DELE(A). 

Identificados os dados, passou-se a sua codificação quanto aos grupos de fatores 

listados a seguir. 

A variável linguística, binária, é a expressão da posse pronominal de terceira 

pessoa do singular, e suas variantes são o pronome possessivo SEU(S)(A) alternando 

em terceira pessoa do singular e o pronome/construção possessiva DELE(A). Segue 

um exemplo dessa variação retirado do nosso corpus, correspondente à fala de um 

mesmo informante e envolvendo o mesmo item lexical (chácara):  

 

(1) então logo após o fuzilamento ... né ... dos dez caras lá ... houve uma retomada 

da França ... então a ocupação nazista foi retirada da França ... então esse cara 

ficou na rua ... quando ele voltou ... ele não tinha mais nada ... ele não tinha mais 

escritório ... ele não tinha mais profissão ... ele não tinha mais fazenda ... a chácara 

dele lá no subúrbio ... então ele ficou desesperado ... até que ele teve uma ideia 

de retornar à sua chácara ... para ver como estava ... (Informante 2, feminino, fala, 

narrativa recontada) 

 

Quanto aos casos que não apresentam variação na indicação de posse 

pronominal de terceira pessoa do singular, apontamos que foram excluídos todos os 

dados da amostra em que SEU(A)(S) indica posse de segunda pessoa do singular, 

como em: 

 

(2) porque se eu sou sua amiga ... você ... há muitos anos ... você diz uma coisa 

pra mim ... você acha que eu vou duvidar? eu vou acreditar mais em você do que 

numa pessoa que eu conheço há pouco tempo (Informante 7, feminino, fala, 

narrativa recontada) 
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(3) você correndo próximo de ... de ... de pistas ... é ... onde trafegam muitos carros 

... você corre o risco de tá ... de tá ... jogando pro seu pulmão tudo que é gás 

nocivo né ... processado pelo ... pelos automó/ processados pelos automóveis ... 

(Informante 4, masculino, fala, descrição de local) 

 

(4) todo dia você tem aborrecimento ... pra trabalhar pros outro ... agora você 

trabalhando pra você ... não ... no dia que você faz ... tudo bem ... no dia que você 

num faz ... ninguém vai ficar pegando no seu pé ... (Informante 7, feminino, fala, 

descrição de local) 

 

(5) Eu não concordo com o vestibular que acontece no nosso país. Na minha 

opinião deveria ser como nos Estados Unidos, onde quando você termina os 

estudos normais, dependendo das suas notas, entra logo na universidade. 

(Informante 5, masculino, escrita, relato de opinião) 

 

Foram também excluídos os dados em que SEU representa o pronome de 

tratamento senhor, a exemplo de: 

 

(6) ah ... o trabalho final de moldura foi seu Carlos ... um senhor que eu descobri 

por um acaso uma vez na ... numa livraria ... (Informante 4, masculino, fala, relato 

de procedimento) 

 

(7) e nesse dia seu Carrilho foi com Jorge e Jorge acompanhou a/ acompanhou-

lhe até o local onde o fornecedor distribuía o material pra construção... (Informante 

4, masculino, fala, narrativa recontada) 

 

(8) Chegaram a momentos gloriosos onde aquele pai de família pôde gastar seu 

dinheiro na cidade, e agora pudesse realizar o sonho de sua esposa, que era 

comprar uma cama igual a de seu Tomaz boladeira. (Informante 3, masculino, 

escrita, narrativa recontada) 

 

Também não foram considerados os dados em que SEU(A)(S) expressa posse 

de terceira pessoa do plural:  
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(9) As novelas que têm ido ao ar estão melhorando de qualidade nos seus 

enredos. Excessões existem. E são dessas novidades que estou querendo falar. 

(Informante 4, masculino, escrita, relato de opinião) 

 

(10) a peça foi apresentada na sexta-feira à noite ... e esse culto foi culto dos 

talentos espirituais ... ou seja ... as pessoas têm seus dons ... aquelas coisas que 

gostam de fazer né ... (Informante 8, feminino, fala, narrativa de experiência 

pessoal) 

 

(11) Eram do sertão Nordestino. Viviam a procura de uma estádia, pois, já faziam 

muitos dias que a seca havia os expulsados de sua terra Natal. (Informante 3, 

feminino, escrita, narrativa recontada) 

 

(12) do lado esquerdo assim quando a gente senta né ... nas carteiras ... tem um 

localzinho assim pregado na parede mesmo né ... uma espécie de uma banquinha 

móvel né ... onde os professores colocam lá seus livros ... (Informante 8, feminino, 

fala, descrição de local) 

 

Visto que na construção genérica com “cada” encontramos apenas ocorrências 

com SEU(A)(S), também deixamos esse tipo de dado fora da análise: 

 

(13) e ... mas aí quando amanheceu o dia ... dessa viagem ... quando acabamos 

de namorar ... é:: cada um virou pro seu lado ... e tentou dormir um pouco ... 

descansar ... e quando eu ... pensava que ... porque tava amanhecendo o dia a 

gente ia começar a conversar ... ela disse ... “olha ... logo mais eu vou descer ... 

já está próximo da minha parada e ... eu vou descer ... foi muito bom te encontrar” 

(Informante 4, masculino, fala, narrativa de experiência pessoal) 

 

(14)  é ... bom ... eu acho que ... a culpa não está no ... no ... no ... no ... na 

comissão técnica ... no ... do futebol apresentado pelo ... no Brasil atualmente né 

...eu acho que vem de ... vem de cima né ... se ... se num houvesse essa 

politicagem toda né ... que há né ... em torno do ... do ... do futebol ... se cada um 

num ... num tivesse seu ... seu jogador na ... na ... na cabeça ... porque quem tá 

... quem tá escalando o time não é o técnico ... da seleção ... quem tá escalando 

o time são os ... é são as pessoas que estão por fora né? (Informante 1, masculino, 

fala, relato de opinião) 
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Foram excluídos ainda os dados em que a forma DELE(A) não estabelece 

relação de posse, como nos exemplos: 

 

(15) aí que eu namorava mesmo escondido ... namorava escondido mesmo ... 

apanhei por causa dele ... sabe? tudo ... tudo por ele e não valeu a pena ... 

(Informante 3, feminino, fala, narrativa recontada) 

 

(16) ele nunca tinha  pegado num carro ... sempre teve motorista né ... aí ele pegou 

... quando foi na época dele dirigir ... ele num sabia nem ... como pegar nada ... 

sabe? (Informante 7, feminino, fala, narrativa recontada) 

 

(17) foi uma igreja ... que tem :: que tem por nome Assembléia de Deus e ela fica 

assim centralizada numa descida ... e ela fica bem no centro da rua ... muitos já 

quiseram tirar ... mas ela persiste lá ... muito bonita ... depois dela nós vamos 

subindo ... encontramos o colégio ... onde ... onde tem até o segundo grau ... 

porque lá não é muito desenvolvido ... (Informante 3, feminino, fala, descrição de 

local) 

 
(18) a bíblia infelizmente é utilizada pra isso ... pra ... sair assim várias religiões 

dela ... porque as pessoas não entendem ... não lêem como devem ... então 

pegam aqueles versículos assim ... soltos ... (Informante 8, feminino, fala, relato 

de opinião) 

 

Além de terem sido excluídos dados que apresentam a expressão idiomática 

“(ficar/estar) na dele” porque não foram encontrados dados de SEU(A)(S) nessa 

expressão. Seguem-se algumas ocorrências: 

 

(19) todos os pratos do cardápio eram ... eram estranhos o ... o nome e ele num 

sabia o que viria na hora que fossem servir e ele tava com medo de comer algo 

muito estranho e Jorge muito na dele ... (Informante 4, masculino, fala, narrativa 

recontada) 

 

(20) era assim do tipo de pessoa que tratava bem ela ... mandava presentes 

quando queria conseguir alguma coisa ... né ... e ela tava na dele e tal ... e ela foi 

lá deixar esse casaco de pele ... disse que não ia aceitar ... (Informante 8, feminino, 

fala, narrativa recontada) 
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Uma vez que em construções com os itens “próprio”, “própria” só apareceu 

SEU(A)(S), decidimos não considerar esse tipo de ocorrência:    

 

(21) a ciência diz que a terra gira em torno do seu próprio eixo ... ... ou seja ... a 

terra precisa de algo para se segurar e a gente precisa dessa fé ... então a fé em 

Deus é a mola para o centro do mundo ... então você tem que acreditar que existe 

um ser superior que comanda tudo ... que comanda o universo a nível de tudo ... 

(Informante 2, feminino, fala, narrativa recontada) 

  

(22) ele se faz passar por apenas amigo do morto e que esse morto tinha pedido 

para que ele as procurasse quando ele conseguisse sair da prisão e realmente ele 

foi lá ... então pediu emprego e foi aceito como empregado da casa ... na sua 

própria casa ... (Informante 2, feminino, fala, narrativa recontada) 

 

 
Pela razão de que todos os dados integrantes de nossa amostra deveriam 

apresentar um referente do possuidor preciso, excluímos dados como os seguintes: 

em (23), pode haver ambiguidade entre o programa de Clodovil e o programa de Jô 

Soares, e, em (24), entre a namorada do rapaz e a namorada do assassino do rapaz. 

Ou seja, nesses dados, existem, no contexto, dois referentes passíveis de serem 

entendidos como desempenhando o papel de possuidor. 

 

(23) eu gosto do Clodovil ... quando ele tá é ... sério ... tem dia que ele tá muito 

brincalhão ... muito ... muito ... como é que se diz ... muito dengoso ... muito ... 

muito feminino assim aí fica ... aí deslancha ... aí ... é ... fala como mulher e ... a 

... a turma gosta né? eu já ... já tenho outra opinião sobre isso ... mas eu gosto da 

... ele é uma pessoa muito espiritualizada e eu gosto ... às vezes eu gosto de ouvi-

lo ... ele tem ... fala coisas muito ... com muita sabedoria às vezes ... quando ele 

fala sério ... mas não leva é ... entrevistas do nível de Jô Soares não ... num chega 

a ser ao nível do Jô Soares não ... o programa dele é mais ... frenesi assim ... 

mais ... deixe eu me lembrar uma outra programação interessante10 (Informante 

4, masculino, fala, narrativa recontada) 

  

                                                           
10 É provável que o referente do possuidor no dado (23) seja o programa do Clodovil e não o programa 

do Jô Soares, mas como poderia restar alguma margem de dúvida, optamos por excluir esse dado da 

análise. 
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(24) é ... porque parece que era um banco ... que ele trabalhava sabe? aí eu sei 

que ... ele contratou esses dois cara pra pegar o disquete ... esses dois cara mal 

encarado ... aí matou ... matou ... no lugar de pegar o disquete e deixar com vida 

o rapaz ... não ... ele matou ... aí na hora que ele matou ... a namorada dele 

começou a chorar ... a chorar (Informante 7, feminino, fala, narrativa recontada) 

 

Resolvemos não incluir na análise dados com o pronome possessivo DELE(A) 

que, apesar de serem claros no tangente ao referente do possuidor, poderiam ter sido 

ambíguos se o pronome possessivo SEU(A)(S) tivesse sido utilizado no lugar de 

DELE(A), como nas seguintes ocorrências: 

 

(25) eu num lembro ... sei o nome dela é Isabel ... mas ... o nome do primo eu não 

lembro não ... mas ... numa festa que ela ... que ela pensava do primo dela se 

apaixonar por ... por uma amiga dela e tudo ... acabou se apaixonando por ela ... 

né ... e ela num sabia. (Informante 5, masculino, fala, narrativa recontada) 

  

(26) Isabel se apaixonou por seu primo (e) ele por uma amiga dela, a Rosana. 

Depois de um tempo Rosana também se apaixona pelo primo de Isabel. 

(Informante 5, masculino, fala, narrativa recontada) 

 

Nos casos acima, o uso de SEU(A)(S) talvez gerasse ambiguidade relativamente 

ao referente do possuidor: em (25), entre uma amiga de Isabel e uma amiga do primo 

de Isabel; em (26), versão escrita do caso anterior, aparece a mesma ambiguidade.  

Esse tipo de contexto pode representar um fator restritor ao emprego de 

SEU(A)(S), sendo a opção preferencial, para evitar ambiguidade, o emprego de 

DELE(A)(S). Para evitarmos enviesamentos, excluímos dados como tais da análise.  

Destacamos que as ocorrências possivelmente ambíguas que identificamos em 

nosso corpus foram poucas. Na grande maioria dos dados, a substituição de DELE(A) 

por SEU(A)(S) seria possível porque o contexto de uso tornaria a interpretação da 

referência do possuidor bastante clara.  

Depois da exclusão dos dados dos tipos descritos e exemplificados acima, 

coletamos em nosso corpus um total de 390 dados, dos quais 146 (37%) 

representaram o uso da variante SEU(A)(S), enquanto 244 (63%) foram ocorrências 

da variante DELE(A), como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Percentual de ocorrências de SEU(A)(S) e DELE(A). 

 

Coletados os dados, o próximo passo da pesquisa consistiu na análise 

quantitativa das influências exercidas por cada um dos grupos de fatores 

considerados, com auxílio do Programa Estatístico Goldvarb X (cf. SANKOFF; 

TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), o qual fornece frequências e pesos relativos 

referentes a cada contexto de uso das variantes, revelando, desse modo, a influência 

de cada um dos fatores controlados sobre o uso de cada uma das formas variantes. 

Ademais, o Programa Estatístico Goldvarb X apresenta a ordem de significância dos 

grupos de fatores controlados, mostrando quais desses grupos são mais relevantes 

para a manifestação do fenômeno variável estudado.  

O peso relativo (P.R.), oferecido pelo programa, é uma medida multidimensional 

derivada do controle simultâneo de vários grupos de fatores condicionadores da 

variação linguística. Segundo Guy e Zilles (2007, p. 100), em uma análise 

multivariada, como a efetuada pelo Programa Estatístico Goldvarb X, “cada efeito de 

um fator na análise é calculado enquanto são controlados, até o máximo possível, os 

outros fatores”. O peso relativo varia entre 0.000 a 1.000. Quanto mais próximo de 

0.000, menos influente é o fator que o recebeu; quanto mais próximo de 1.000, mais 

SEU(A)(S)
37%

DELE(A)
63%

Percentual de ocorrências de SEU(A)(S) e 
DELE(A)



 

58 
 

influente é o fator que o recebeu. Um peso que gira em torno de 0.500 tende a ser 

indiferente.11 

Os grupos de fatores foram selecionados na seguinte ordem de relevância: em 

primeiro lugar, a modalidade da língua; em segundo lugar, o gênero/sequência textual; 

em terceiro lugar, a idade/escolaridade; e, em quarto e último lugar, o sexo. Portanto, 

os grupos de fatores de ordem estilística, modalidade da língua e gênero/sequência 

textual, foram mais relevantes para o fenômeno variável sob enfoque do que os grupos 

de fatores de ordem social, embora todos os grupos de fatores submetidos às rodadas 

estatísticas tenham sido considerados significativos pelo Programa Estatístico 

Goldvarb X. No próximo capítulo, passamos à análise dos resultados obtidos. 

 

  

                                                           
11 Os estudos variacionistas sintetizados no segundo capítulo fizeram uso de uma versão anterior do 

Programa Estatístico Goldvarb X denominada Varbrul, em que os pesos relativos eram fornecidos com 

dois ou três dígitos (0.50 ou .50). Assim, quando nos referimos a resultados obtidos por esses estudos, 

apresentamos os pesos relativos no formato .50.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Neste capítulo, analisamos os resultados referentes à distribuição dos pronomes 

possessivos de terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A) em nossa amostra 

de dados. Inicialmente, lançamos o foco sobre os dois grupos de fatores de natureza 

estilística, modalidade da língua e gênero/sequência textual. A seguir, damos relevo 

aos dois grupos de fatores de natureza social, idade/escolaridade e sexo. Por fim, com 

base nos resultados obtidos, discutimos a possibilidade de ter estado em andamento, 

na comunidade de fala e escrita de Natal na última década do século XX, um processo 

de mudança envolvendo os pronomes possessivos SEU(A)(S) e DELE(A). 

    

  
4.1 Grupos de fatores estilísticos 

 

Tomando a modalidade da língua e o gênero/sequência textual como possíveis 

indicadores do grau de formalidade da situação de interação (conferir seção 1.3 do 

primeiro capítulo), averiguamos seus condicionamentos sobre a variação entre os 

pronomes possessivos SEU(A)(S) e DELE(A). O grupo de fatores modalidade da 

língua foi selecionado pelo Programa Estatístico Goldvarb X como o grupo mais 

significativo para o fenômeno variável sob estudo. Por essa razão, começamos com 

ele nossa análise dos resultados. Depois, tratamos do grupo de fatores 

gênero/sequências textuais, que foi selecionado como o segundo grupo mais 

significativo.       

 

4.1.1 Modalidade da língua 

 

Do Corpus D&G que serve de fonte de dados para esta pesquisa, selecionamos 

oito entrevistas orais e suas oito versões escritas, redigidas por cada informante 

depois das entrevistas orais. Cada entrevista oral (e sua versão escrita) é constituída 

por cinco gêneros/sequências textuais, que são alvo de atenção na próxima subseção. 

Antes de conceder as entrevistas orais, os informantes foram avisados sobre como 

elas transcorreriam e puderam preparar previamente os tópicos que iriam abordar em 

relação a cada gênero/sequência textual solicitado pelo entrevistador. No que se 
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refere à versão escrita, sua composição foi ainda mais facilitada pelo fato de já haver 

uma versão prévia oral relatada ao entrevistador a ser tomada como base.  

É digno de nota que todas as versões orais das entrevistas são relativamente 

mais longas que as versões escritas, possivelmente em decorrência de características 

diferenciadoras da fala e da escrita. Por exemplo, na versão oral, ocorre a participação 

do entrevistador com intervenções e o seu constante estímulo para que o informante 

forneça mais informações; há pausas, hesitações, correções feitas on line, o que não 

acontece com as versões escritas das entrevistas.  

Vejamos, a seguir, ocorrências de SEU(A)(S) e DELE(A) nessas duas 

modalidades linguísticas: 

 

(1) eu posso até dizer assim ... é como se ele visse ... ele olhasse pra um lado ... 

olhasse pra outro e visse tá aqui a solu/ a solução ... tá nas minhas mãos ... a 

solução do país tá nas minhas mãos ... a solução dos meus filhos futuramente tá 

nas minhas mãos ... mas ele tem medo de enfrentar ... de encarar a realidade ... 

de pegar o seu direito de voto e dizer assim ... “eu vou usar essa arma” ... 

(Informante 3, fala, feminino, relato de opinião) 

 

(2) o coitado também sofre demais ... sete anos que ele trabalha lá ... sete nada 

... sete faz uma sobrinha dele ... faz doze anos que trabalha com ele ... (Informante 

7, fala, feminino, relato de procedimento) 

 

(3) A madre que já estava se tornando amiga da freira, convocou todas do 

convento e ela entraram na galeria conseguindo enganar o traficante e seus 

capangas, a polícia então conseguiu matá-los. (Informante 8, escrita, feminino, 

narrativa recontada) 

 

(4) Quando foi à noite foi dormir pensando e no meio da noite acordou assustado 

com uma voz repetindo a mesma frase, abrio os olhos e lá estava aquele menino 

que havia morrido nos braços dele, na porta do quarto. Foi dormir de novo e 

quando acordou ficou pensando e saiu para trabalhar. (Informante 1, escrita, 

masculino, narrativa recontada) 

 

Como já dito, a fala e a escrita distribuem-se em um contínuo em que ambas 

partem de contextos de uso menos formais e chegam a contextos de uso mais formais. 
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Assim sendo, caso desejemos cotejar fala e escrita, o ideal é avaliarmos textos orais 

e escritos que se enquadrem em uma esfera estilística similar no que se refere a graus 

de formalidade.  

No caso desta pesquisa, no quesito esfera estilística, há proximidade entre os 

textos orais e escritos tomados como fonte de dados porque eles foram produzidos 

pelos mesmos indivíduos e a cada gênero/sequência textual oral corresponde um 

gênero/sequência textual escrito. Tais características do corpus nos permitem fazer 

inferências sobre os resultados obtidos com maior confiança no que se refere às 

influências da modalidade da língua sobre o uso dos pronomes possessivos de 

terceira pessoa do singular. 

Nossa hipótese a respeito do grupo de fatores modalidade da língua é de que os 

informantes devem fazer maior uso da variante mais formal SEU(S)(A) na escrita, 

recorrendo mais à variante mais informal DELE(A) na fala. Embora os textos de ambas 

as modalidades tenham sido produzidos em situações de relativo menor 

monitoramento e sejam dos mesmos gêneros/sequências textuais, sustentamos 

nossa hipótese no fato de, em geral, a escrita ser mais conservadora que a fala, 

demorando mais a incorporar as inovações linguísticas e, mesmo ao incorporá-las, 

apresentando taxas defasadas no que se refere à frequência de uso das formas mais 

recentes quando em contraste com a fala. 

Vejamos, a seguir, os resultados: 

 

 SEU(A)(S) DELE(A) 

MODALIDADE DA LÍNGUA Apl./Total % PR Apl./Total % PR 

Fala 38/274 14 0.148 236/274 86 0.852 

Escrita 108/116 93 0.984 8/116 7 0.016 

TOTAL 146/390 37 ---- 244/390 63 ---- 

 Input: 0.374   Sig: 0.000 Input: 0.626   Sig: 0.000 

Tabela 1: Influência da modalidade da língua sobre o uso de SEU(A)(S) e DELE(A).  

 
 
 

Nossa hipótese foi confirmada: há largo favorecimento do uso de DELE(A) na 

modalidade falada da língua (com frequência de 86% e P.R. de 0.852), e um intenso 

desfavorecimento na escrita (com frequência de 7% e P.R. de 0.016). Em contraponto, 

SEU(A)(S) tem sua utilização bastante favorecida na modalidade escrita da língua 

(com frequência de 93% e P.R. de 0.984), e pouca presença na modalidade oral (com 

frequência de 14% e P.R. de 0.148).  
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Com base nesses resultados, inferimos que havia forte especialização de 

DELE(A) para a modalidade oral da língua na comunidade de fala de Natal no final do 

século XX, ao lado de uma forte especialização de SEU(A)(S) para a modalidade 

escrita da língua.  

Sbalqueiro (2005), em seu estudo sobre a alternância entre os pronomes 

possessivos de terceira pessoa do singular em narrativas escritas produzidas por 

alunos do ensino fundamental de Santa Catarina, também observou uma grande 

diferença na proporção de ocorrência dos pronomes: de um total de 637 ocorrências, 

575 foram de SEU(A)(S) (90%) e 62 (10%) de DELE(A). Esses resultados também 

sugerem a especialização de SEU(A)(S) para a escrita, às expensas de DELE(A).   

Já Rocha (2009) encontrou, em um corpus de fala mineira, 257 dados (78%) da 

forma DELE(A) e 72 (21%) da forma SEU(A)(S) de um total de 329 dados desses 

pronomes de terceira pessoa do singular. Outros estudos voltados à variação entre 

SEU(A)(S) e DELE(A) na fala vêm obtendo resultados semelhantes: DELE(A) sempre 

predomina sobre SEU(A)(S) (cf. segundo capítulo). 

É possível, portanto, que a distribuição das formas SEU(A)(S) e DELE(A) na 

indicação da posse de terceira pessoa do singular no português brasileiro como um 

todo apresente tendências similares de especialização no que diz respeito à 

modalidade da língua: utilização intensa de DELE(A) na fala, mas bem menor na 

escrita, em contraste com a utilização intensa de SEU(A)(S) na escrita, e baixa 

ocorrência desse pronome na fala. Estudos comparativos com base em dados 

provenientes de diferentes regiões brasileiras poderão ser bastante esclarecedores a 

esse respeito. 

 

4.1.2 Gêneros/sequências textuais 

 

Os informantes do Corpus D&G forneceram textos falados e suas versões 

escritas. Esses textos distribuem-se em cinco gêneros/sequências textuais: narrativa 

de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de 

procedimento e relato de opinião.  

Como mencionado anteriormente, no que se refere ao Corpus D&G, a narrativa 

de experiência pessoal, a narrativa recontada e relato de opinião podem ser definidos 

como gêneros textuais. Já a descrição de local envolve a aplicação da sequência 

textual descritiva à descrição de um lugar, não sendo, pois, um gênero textual em si. 
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Por sua vez, o relato de procedimentos engloba um conjunto de gêneros instrucionais: 

receitas culinárias, pintura de quadros, tratamento da água, etc.  

Vejamos a seguir a descrição desses gêneros/sequências textuais (cf. 

FURTADO DA CUNHA, 1998) junto com ocorrências dos pronomes SEU(A)(S) e 

DELE(A) em cada um deles:  

 

 Narrativa de experiência pessoal: trata-se de um relato no qual o informante 

conta um ou mais fatos alegres ou tristes que se passaram em determinado 

tempo e lugar, envolvendo a si mesmo e a outros indivíduos, com grande 

presença de verbos no pretérito perfeito. 

 
(5) Fiquei sabendo que ela era filha de imigrantes alemães e seus pais moravam 

no campo. Ela, como a maioria dos jovens de suas redondezas, trabalhava numa 

cidade maior, Novo Hamburgo. (Informante 4, escrita, masculino) 

 

(6) foram chamar Vilma ... lá vem Vilma super preocupada ... “o que aconteceu ... 

o que aconteceu? vamos chamar meu pai” ... e telefonou pro pai dela ... se a gente 

saiu ... não ... “a gente vai andando devagar .. porque o pai da menina trabalha 

logo do outro lado” ... aí ... e o diretor me olhava assim ... ele sabia  que eu tava 

mentindo ... (Informante 2, fala, feminino) 

 

 Narrativa recontada (narrativa vicária): narração de um ou mais fatos 

acontecidos com alguém, mas não testemunhados pelo informante, podendo 

envolver fatos reais ou ficcionais (romances, filmes, novelas etc.).  

 

(7) Certo dia o homem ficou só em casa e a mulher dele e os filhos saíram para a 

cidade, o gato foi encontrado morto na beira da estrada, sujo, mais sem ferimentos 

nenhum, o homem pegou o gato e enterrou no cemitério. (Informante 1, escrita, 

masculino)  

 

(8) a ocupação pegava transeuntes e levava pra confinamento ... né ... pra aquela 

prisão ... e chegando lá ... eles saíam é ... eliminando determinados indivíduos ... 

nesse dia ... esse advogado estava chegando ao seu escritório quando foi pego 

por essa ... pela ocupação ... né ... chegando lá nesse ... na cela ... (Informante 2, 

fala, feminino) 
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 Relato de procedimento: descrição das etapas necessárias à realização de 

alguma tarefa ou processo, geralmente de conhecimento do informante, 

caracterizando-se por apresentar ordem cronológica e voltar-se para ações. 

 

 (9) I: a gente bota no ... leva ao fogo ... a mesma quantidade de leite ... açúcar ... 

e maisena ... sabe? aí prepara o mingau ... e no caso de flocos ... passa no 

liquidificador com claras ... tem o de creme que passa com creme de leite ... o de 

ameixa que no caso no fogo bota ... a calda de ameixa né ... no mingau ... prepara 

... pronto basicamente é essa a receita ... 

E: você costuma fazer de quê? 

I: de ... morango ... morango e ... é ... é o que eu costumo fazer mais ... até quando 

eu tinha a essência dele ... geralmente de frutas ... natural ... (Informante 8, fala, 

feminino) 

 

(10) Um trabalho monocromático pode, por exemplo, recorrer ao uso do grafite ou 

do nanquim. Este tipo de trabalho, como podemos imaginar, necessita somente 

de um bom papel, de preferência um de textura média ou correspondente, onde o 

grafite ou o nanquim deslizem sobre sua superfície sem muita alteração da sua 

trama. (Informante 4, escrita, masculino) 

 

 Descrição de local: o informante apresenta características detalhadas de um 

lugar em que aprecie estar; tende a haver presença de adjetivos. 

 
(11) cidade do interior ... tem um galinheiro próximo ... né ... onde meu tio-avô que 

gosta de criar galinha ... de ter sua criação de galinha ... meu ... meu ... o filho 

dele cria pássaros ... né ... gosta também ... e ... é basicamente isso ... tem ... fica 

numa estradazinha de barro ... né ... e ... é uma casa meio isolada da ... do centro 

da ... da cidade ... né ... e fica próxima ao pé da serra (Informante 6, fala, 

masculino) 

 

(12) Falésias de um colorido espetacular que variam do amarelo acre ao terra 

avermelhado. Mais à frente conseguimos localizar um lugar fantástico. Fica a uns 

cem metros da pista. Deixamos o carro e subimos uma duna, com vegetação, até 

o seu topo. Qual não foi a nossa surpresa quando olhamos para baixo e 

encontramos um bosque de árvores muito altas, algumas sem folhas. (Informante 

4, escrita, masculino) 



 

65 
 

 

 Relato de opinião: o informante tece considerações a respeito de determinado 

assunto, manifestando sua opinião sobre ele. 

 

(13) por exemplo ... uma Assembléia de Deus totalmente restrita ... que corta 

assim ... todas as asas do indivíduo pensante ... sabe a religião da Assembléia de 

Deus ... principalmente ... ela não deixa o indivíduo raciocinar ... ela lhe joga 

aquele pensamento dela e você não:: você apenas aceita ... sem fazer 

questionamentos ... (Informante 2, fala, feminino)  

 

(14) No assassinato de Daniela, eu fiquei horrorizada quando fiquei sabendo, logo 

porque, o principal suspeito era o seu companheiro de trabalho que contracenava 

com ela, na novela de corpo e alma. (Informante 7, escrita, feminino) 

 

Nossa hipótese é que os informantes manifestem padrões de variação estilística 

semelhantes, fazendo maior uso de SEU(S)(A) em gêneros/sequências textuais não 

narrativos e recorrendo ao DELE(A) em gêneros/sequências textuais narrativos.  

Essa hipótese se fundamenta em resultados obtidos por estudos variacionistas 

que levaram em conta possíveis influências sobre fenômenos variáveis por parte de 

gêneros/sequências textuais. Esses estudos mostraram que textos de 

gêneros/sequências narrativos – e, em especial – a narrativa de experiência pessoal 

– condicionam positivamente o uso de traços linguísticos avaliados como informais 

(cf. LABOV, 2001b, 2004; MACAULAY, 2001; GREGERSEN; BARNER-

RASMUSSEN, 2011; TAVARES, 2012, 2014). 

Vejamos, a seguir, os resultados: 

 

 

 

 

 SEU(A)(S) DELE(A) 

GÊNERO/SEQUÊNCIA TEXTUAL Apl./Total % PR Apl./Total % PR 

Narrativa de experiência pessoal 13/39 33 0.435 26/39 67 0.565 

Narrativa recontada 75/249 30 0.334 174/249 70 0.666 

Relato de procedimentos 07/15 47 0.765 08/15 53 0.235 

Descrição de local 08/31 26 0.790 23/31 74 0.210 

Relato de opinião  43/56 77 0.901 13/56 23 0.099 

TOTAL 146/390 37 ---- 244/390 63 ---- 

 Input: 0.374   Sig: 0.000 Input: 0.626   Sig: 0.000 
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Tabela 2: Influência do gênero/sequência textual sobre o uso de SEU(A)(S) e DELE(A).  

 
 

Atestando nossa hipótese, DELE(A) predomina nos textos de 

gêneros/sequências narrativos: narrativa de experiência pessoal e narrativa recontada 

(com frequências de 67% e 70% e P.R. de 0.565 e 0.666, respectivamente), e não 

recebe destaque nos textos de gêneros/sequências não narrativos: relato de 

procedimentos (com frequência de 53% e P.R. de 0.235), descrição de local (com 

frequência de 74%, mas P.R. 0.210) e relato de opinião (com frequência de 23% e 

P.R. 0.099). 

Em contraste, os textos de gênero/sequências não narrativos representam 

contexto favorecedor para o uso de SEU(A)(S): relato de procedimentos (com 

frequência de 47% e P.R.  de 0.765), descrição de local (com frequência de 26% e 

P.R. de 0.790) e relato de opinião (com frequência de 77% e P.R. 0.901). SEU(A)(S), 

em cotejo com DELE(A), teve menores taxas de uso nos textos de 

gêneros/sequências narrativos: narrativa de experiência pessoal e narrativa recontada 

(com frequências de 67% e 70% e P.R. de 0.565 e 0.666, respectivamente). 

É importante notar que tanto SEU(A)(S) quanto DELE(A) tiveram seu maior 

número de ocorrências nos textos do gênero narrativa recontada: SEU(A)(S) contou 

com 75 ocorrências (19% do total de 390 dados e 30% dos dados referentes a esse 

pronome) e DELE(A) contou com 174 ocorrências (45% do total de 390 dados e 70% 

dos dados referentes a esse pronome). 

Esses resultados são esperados devido às propriedades do gênero textual 

narrativa recontada (também denominada narrativa vicária na literatura da área): o 

falante relata uma história que se passou com outra pessoa. Essa história pode ser 

real, tendo sido contada ao falante pela pessoa envolvida ou por um terceiro elemento 

(cf. LABOV, 2001b; NORRICK, 2013), ou pode ter sido extraída de uma fonte ficcional, 

a exemplo de romances, filmes, novelas.  

Em qualquer um dos casos, as “narrativas de experiência vicária são 

apresentadas em terceira pessoa (ele, ela, eles, elas) em contraste com a primeira 

pessoa eu característica das histórias de experiência pessoal” (NORRICK, 2013, p. 

385). Nesse tipo de gênero textual, pois, em consonância com a centração no sujeito 

de terceira pessoa, os pronomes possessivos mais frequentes tendem a ser os de 

terceira pessoa. Ou seja, as narrativas de experiência pessoal são um ambiente 

propício para o aparecimento de DELE(A). 
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4.2 Grupos de fatores sociais 

 

Com a finalidade de verificar a relevância de fatores sociais na alternância entre 

os pronomes possessivos de terceira pessoa do singular, delimitamos para a análise 

os condicionadores idade/escolaridade e sexo, que são os fatores sociais passíveis 

de controle no Corpus D&G. 

 
4.2.1 Idade/escolaridade 

 
Em nosso corpus, o grupo de fatores idade está diretamente relacionado à 

escolaridade. De acordo com a descrição disponível no próprio Corpus Discurso & 

Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998), foram selecionados informantes de 

diferentes níveis de escolaridade, desde a alfabetização até o ensino superior, todos 

eles cursando ou tendo concluído as séries finais de cada nível de escolarização.  

No entanto, neste trabalho, os dados produzidos pelos informantes de menor 

idade (de 5 a 8, 9 a 11 e 13 a 16 anos) e menor nível de escolaridade (alfabetização, 

ensino fundamental I e ensino fundamental II) foram excluídos, pois praticamente a 

totalidade dos dados produzidos por esses informantes revelaram a preferência pela 

forma DELE(A) para a expressão da terceira pessoa do singular, seja nos textos orais, 

seja nos escritos.   

Essa situação parece indicar uma mudança não em progresso na direção do 

aumento de uso de DELE(A), mas uma mudança quase consolidada no que tange à 

preferência por esse  pronome possesivo de terceira pessoa entre os indivíduos mais 

jovens e menos escolarizados da comunidade de fala natalense ao final do século XX. 

Talvez isso se deva ao fato de que esses indivíduos, em especial os adolescentes e 

os pré-adolescentes (cf. LABOV, 2001) tendem a ser os mais inovadores em uma 

comunidade de fala.  

Quanto à escolaridade, os indivíduos com menos tempo de contato com a escola 

costumam sofrer menor influência desta sobre seus usos linguísticos do que os 

indivíduos do ensino médio e do ensino superior. Além disso, os indivíduos mais 

escolarizados podem sofrer pressão do mercado de trabalho para a utilização de 

formas prestigiadas da língua.   
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Seguem ocorrências de SEU(A)(S) e DELE(A) encontradas na fala e na escrita 

de informantes dos dois níveis de escolaridade e das duas faixas etárias aqui levadas 

em conta: 

 

 Ensino médio (18 a 20 anos) 

 

(15) O Ricardo consegue ver a letra de Isabel quando ela, num ato de desespero 

total, tenta um suicídio e deixa um bilhete para Ricardo. Como ele já tinha acabado 

o namoro fica louco e corre para salvar Isabel, depois de ter comparado a letra da 

carta e das poesias. 

Ele se declara para ela, já recuperada, e ela também confessa sua paixão por 

ele e finalmente acabam juntos. (Informante 2, escrita, masculino, narrativa 

recontada) 

 

 Ensino Superior (acima de 23 anos) 

 
(16) então ... ali tinha uma árvore muito bonita ... uma árvore antiga que hoje em 

dia só existe ... pedacinhos dela ... porque ela foi corroída pelo tempo ... e eu acho 

que deu cupim rápido [...] rapaz que pássaro lindo ... ele cantou um canto ... que 

me parecia um lamento ou sei lá um ... uma alerta à natureza de que ele ... de que 

ele tava sendo ameaçado na sua vida, no seu processo de sobrevivência ... eu 

parei a minha corrida e pedi desculpas a ele por todos nós. (Informante 4, fala, 

masculino, descrição de local)  

 
 

Nossa hipótese é que os informantes de 18 a 20 anos e do ensino médio farão 

maior uso de DELE(A) por ser a variante mais recente e marcada estilisticamente 

como informal. Já os informantes de mais de 23 anos e do ensino superior farão maior 

uso de SEU(A)(S) por ser a variante mais antiga e marcada estilisticamente como 

informal. 

Os resultados estão expostos na tabela a seguir: 

 SEU(A)(S) DELE(A) 

IDADE/ESCOLARIDADE Apl./Total % PR Apl./Total % PR 

18 a 20 anos/ensino médio 45/197 23 0.240 152/197 77 0.760 

+ de 23 anos/ensino superior 101/193 52 0.764 92/193 48 0.236 

TOTAL 146/390 37 ---- 244/390 63 ---- 

 Input: 0.374   Sig: 0.000 Input: 0.626   Sig: 0.000 

Tabela 3: Influência da idade/escolaridade sobre o uso de SEU(A)(S) e DELE(A). 
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Conforme esperávamos, há mais ocorrências de DELE(A), a forma mais recente 

e menos formal, entre os informantes mais jovens e menos escolarizados (com 

frequência de 77% e P.R. de 0.760), e menos ocorrências do pronome em questão 

entre os informantes mais velhos e mais escolarizados (com frequência de 48% e P.R. 

de 0.236).  

Diferentemente, os informantes mais velhos e mais escolarizados são os que 

fazem maior uso da forma mais antiga e mais formal, SEU(A)(S) (com frequência de 

52% e P.R. de 0.764), havendo menor opção desses informantes por  SEU(A)(S) (com 

frequência de 23% e P.R. de 0.240).  

No que diz respeito à escolaridade, trata-se de um caso de variação linguística 

que se alinha à generalização feita por Labov (2001a) quanto à escolarização 

continuada, generalização essa que prevê que pessoas menos escolarizadas 

costumam utilizar com mais frequência variantes estigmatizadas ou avaliadas como 

informais pela comunidade de fala. Por sua vez, pessoas mais escolarizadas tendem 

a utilizar com mais frequência variantes tidas como de prestígio na comunidade de 

fala.  

No que tange à idade, os resultados parecem diagnosticar mudança em 

progresso, visto que os informantes mais jovens recorrem mais a DELE(A) para a 

indicação de posse de terceira pessoa do singular, ao passo que os informantes mais 

velhos recorrem mais a SEU(A)(S) para a indicação dessa função gramatical. 

Alguns dos pesquisadores cujos estudos sintetizamos no segundo capítulo 

obtiveram resultados similares aos nossos no que diz respeito ao nível de 

escolaridade e à idade.  

Oliveira e Silva (1991), com base em dados extraídos de fala dos corpora do 

NURC do Rio de Janeiro e do Competência Básica (MOBRAL), também do Rio de 

Janeiro, observou haver bastante influência da escolaridade sobre a utilização de 

SEU(A)(S), tomado como aplicação da regra. Organizando os resultados para cada 

grupo de informantes em uma escala de maior à menor escolarização, temos a 

seguinte distribuição: ensino superior (45,8%, P.R. .88) > ensino médio (14,2%, P.R. 

.59) > ensino fundamental I (5,7%, P.R. .34) > ensino fundamental I > alfabetizandos 

(3,9%, P.R. .26). Portanto, os níveis de escolaridade favorecedores do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SEU(A)(S) foram os dois mais altos.  

Todavia, diferentemente do que acontece com nosso corpus, foi possível a 

Oliveira e Silva (1991) o controle dos níveis de escolaridade menores, apesar da baixa 
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ocorrência de SEU(A)(S). Isso pode se dever ao fato de que os corpora empregados 

pela autora terem sido constituídos a cerca de trinta anos atrás. Nessa época, a 

utilização de SEU(A)(S) poderia ter sido um pouco maior na fala de indivíduos menos 

escolarizados, isto é, a mudança rumo ao DELE(A) poderia estar um pouco menos 

avançada do que hoje em dia.  

Relativamente à idade, grupo de fatores também significativo, Oliveira e Silva 

(1991) verificou, à semelhança deste estudo, que quanto maior a faixa etária dos 

informantes, maior o emprego de SEU(A)(S). A distribuição foi a seguinte: acima de 

50 anos (18,3%, P.R. .57) / 26 a 49 anos (14,2%, P.R. .58) > 15 a 25 anos (5,8%, P.R. 

.36) > 7 a 14 anos (0,7%, sem peso relativo apresentado). Para a autora, essa 

distribuição de SEU(A)(S) seria indicativa de mudança em progresso avançada, 

contrapondo-se os informantes mais velhos, com maior taxa de utilização de 

SEU(A)(S), aos informantes mais jovens, com menor taxa de utilização desse 

pronome, em especial os informantes de 7 a 14 anos, com frequência de uso mínima: 

0,7%. 

Soares (1999), com base em dados extraídos de fala de quatro amostras do 

Banco de Dados VARSUL, correspondentes aos municípios paranaenses Curitiba, 

Irati, Londrina e Pato Branco, constatou que o grupo de fatores grau de escolarização, 

embora tenha sido selecionado como estatisticamente relevante, não obteve pesos 

relativos de grande significância, em contraste com nosso estudo, em que os pesos 

relativos atribuídos a cada pronome possessivo foram altos. DELE(A) foi favorecido 

na fala dos informantes de menor escolaridade (com frequência de 96% e P.R. de .54) 

e SEU(A)(S) entre os informantes de escolaridade intermediária, isto é, do ensino 

fundamental (com frequência de 10% e P.R. de .54). Por sua vez, os informantes de 

maior escolaridade, do ensino médio, embora tenham aparecido com frequências 

bastante contrastantes (92% de DELE(A) e 8% SEU(A)(S), receberam peso relativo 

idêntico, de .50.  

Os resultados referentes ao grupo de fatores idade foram mais relevantes, sendo 

DELE(A) favorecido pelos informantes de até 50 anos (com frequência de 95% e P.R. 

de .55) e SEU(A)(S) pelos informantes de mais de 50 anos (com frequência de 10% e 

P.R. de .57) e SEU(A)(S). A interpretação desses resultados por Soares (1999) é a de 

que haveria mudança em progresso em direção à especialização de DELE(A) como 

possessivo de terceira pessoa, em detrimento de SEU(A)(S), que, embora tenha sido 
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favorecido em termos de peso relativo na fala dos informantes mais velhos, teve, entre 

esses, baixa frequência (10% dos dados).    

Sbalqueiro (2005) utilizou como fonte de dados textos narrativos escritos 

produzidos por alunos das quatro últimas séries do ensino fundamental. DELE(A) foi 

tomado como aplicação da regra, mas a variante de maior frequência foi SEU(A)(S), 

que representou 90% dos dados do corpus. Esse corpus é, pois, bastante distinto do 

nosso, em que quase não houve dados de SEU(A)(S) nos textos escritos produzidos 

pelos informantes da última série do ensino fundamental, incluindo os textos de 

gêneros narrativos – a narrativa de experiência pessoal e a narrativa recontada.   

O grupo de fatores idade/escolaridade foi significativo no estudo de Sbalqueiro 

(2005). Similarmente aos nossos resultados, os informantes de menor escolarização 

e menor idade receberam maiores pesos relativos referentes a DELE(A). A 

distribuição foi a seguinte: quinta série/11 e 12 anos (20%; P.R. .75) > sexta série/12 

e 13 anos (8%; P.R. .44) > sétima série/13 e 14 anos (8%; P.R. .48) > oitava série/14 

e 15  (7%; P.R. .43). Note-se, porém, que as taxas de ocorrência de DELE(A)(S) 

tiveram taxas semelhantes nas sexta, sétima e oitava séries.  

Em nosso estudo, tanto pesos relativos quanto frequências apresentaram maior 

distinção do que no estudo de Sbalqueiro (2005): informantes de 18 a 20 anos do 

ensino médio tiveram frequência de 77% e peso relativo de 0.760 e informantes de 

mais de 23 anos e ensino superior tiveram frequência de 48% e peso relativo de 0.236. 

No entanto, os níveis de escolaridade e as faixas etárias considerados em cada estudo 

foram distintos, o que pode explicar essas diferenças.  

Rocha (2009), valendo-se de um corpus oral coletado em Belo Horizonte, 

considerou os resultados relativos à idade como indicadores de mudança em 

progresso no sentido de avanço de uso de DELE(A), tomado como aplicação da regra.  

A distribuição dos dados foi a seguinte: (i) jovens: frequência de 90% e peso 

relativo de .69; (ii) adultos: frequência de 66% e peso relativo de .31; (iii) idosos: 

frequência de 66% e peso relativo de .44. No entanto, acreditamos que os resultados 

de Rocha (2009) teriam sido mais significativos se as duas faixas etárias maiores 

tivessem sido amalgamadas: as frequências são as mesmas, 66%. Assim, seriam 

contrastados o grupo mais jovem, favorecedor de DELE(A) e os dois grupos mais 

velhos, similarmente desfavorecedores de SEU(A)(S).  
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Relativamente ao grupo de fatores escolaridade, ele não foi apontado como 

estatisticamente significativo para a alternância entre SEU(A)(S) e DELE(A) na 

pesquisa de Rocha (2009). 

 

4.2.2 Sexo 

 

Seguem ocorrências de SEU(A)(S) e DELE(A) encontradas na fala e na escrita 

de informantes dos dois sexos controlados no Corpus D&G: 

 

a) Sexo feminino:  

 
(17) O professor era simplesmente louco, louco, daquele de jogar pedra na lua, aí 

um dia eu não tava muito afim de assistir aula dele. (Informante 2, escrita, 

feminino, narrativa de experiência pessoal) 

 

b) Sexo masculino: 

 
(18) eu muito encabulado ... meu Deus ... o que que essa garota pode pensar ... 

se a minha mão deslizar ... e cair sobre sua perna? [...] Mas enquanto eu pensava 

isso a cabeça dela já derreava no meu ombro e o braço dela já passava no meu 

pescoço (Informante 4, fala, masculino, narrativa de experiência pessoal) 

 

Quanto ao grupo de fatores sexo, temos como hipótese que a forma SEU(A)(S), 

por seu caráter mais formal e mais prestigiado, é condicionada positivamente entre as 

mulheres, enquanto a forma DELE(A), por seu caráter mais informal e menos 

prestigiado, é condicionada positivamente entre os homens. 

Nossa previsão fundamenta-se na constatação de Labov (1990, 2001a) de que 

variantes de maior prestígio social são mais frequentemente utilizadas pelas mulheres 

do que pelos homens, especialmente em situações de variação estável. Nos casos de 

mudança, segundo Labov (1990, 2001a), as mulheres tendem a liderar o processo, 

seja rumo ao aumento de uso de formas mais prestigiadas, seja rumo ao aumento de 

uso de formas menos prestigiadas. 

A tabela a seguir traz os resultados que obtivemos: 
 
 

 SEU(A)(S) DELE(A) 
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SEXO Apl./Total % PR Apl./Total % PR 

Feminino 92/225 41 0.665 133/225 59 0.335 

Masculino 54/165 33 0.282 111/165 67 0.718 

TOTAL 146/390 37 ---- 244/390 63 ---- 

 Input: 0.374   Sig: 0.000 Input: 0.626   Sig: 0.000 

Tabela 4: Influência do sexo sobre o uso de SEU(A)(S) e DELE(A).  

 

Observa-se que os homens se inclinam ao uso de DELE(A) (com frequência de 

67% e P.R. de 0.718) e não ao uso de SEU(A)(S) (com frequência de 33% e P.R. de 

0.282). Em contraste, as mulheres tendem a privilegiar SEU(A)(S) (com frequência de 

41% e P.R. de 0.665) em detrimento de DELE(A), que, embora tenha alcançado 

frequência de 59% entre as mulheres, recebeu peso relativo de 0.335.   

 Tais resultados poderiam ser tomados como diagnósticos de uma situação de 

variação estável, em conformidade com a generalização sociolinguística que prevê 

que, nesse tipo de situação, as mulheres tendem a optar com mais frequência pelas 

variantes melhor conceituadas na comunidade de fala, caso de SEU(A)(S). 

Contudo, na análise referente aos resultados obtidos para o grupo de fatores 

idade/escolaridade (cf. subseção 4.2.1), verificamos que os informantes mais jovens 

fizeram maior uso de DELE(A) e os informantes mais velhos fizeram maior uso de 

SEU(A)(S). Uma vez que podemos interpretar essa distribuição das variantes como 

passível de ser um reflexo de mudança em progresso, poderíamos considerar os 

resultados tangentes ao grupo de fatores sexo como indicadores de mudança em 

progresso liderada por homens.  

Passamos agora a comentar resultados obtidos para o grupo de fatores sexo por 

alguns dos estudos sintetizados no segundo capítulo.  

 Na pesquisa de Oliveira e Silva (1991), com dados de fala do Rio de Janeiro, 

apesar de o grupo de fatores sexo não ter sido apontado como estatisticamente 

significativo, as taxas de ocorrência da variante DELE(A) é maior entre os homens 

(19,6%)  e as taxas de ocorrência da variante SEU(A)(S) é maior entre as mulheres 

(8,9%), uma tendência similar a que verificamos em nosso estudo.  

Soares (1999), utilizando dados de fala de quatro municípios do Paraná, 

encontrou uma tendência contrária à notada por Oliveira e Silva (1991) e em nossa 

pesquisa: foram os homens que favoreceram o aparecimento de SEU(A)(S) (com 

frequência de 10% e P.R. de .60); as mulheres favoreceram o aparecimento de 

DELE(A) (com frequência de 95% e P.R. de .57). Soares atribui essa distribuição das 

variantes à mudança em progresso na direção de aumento de uso de DELE(A) 
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capitaneada por mulheres, manifestando os homens comportamento conservador 

com o favorecimento da forma mais antiga.  

Sbalqueiro (2005), em seu corpus composto por textos narrativos escritos 

produzidos por alunos do ensino fundamental II, observou, quanto ao sexo dos 

autores dos textos, que DELE(A), tomado como aplicação da regra, é mais frequente 

entre os homens (com frequência de 13% e P.R. de .62), em comparação com as 

mulheres (com frequência de 7 % e P.R. de.41). Esses resultados se aproximam dos 

resultados obtidos por Oliveira e Silva (1991) e por nós.  

É importante mencionar ainda que o grupo de fatores sexo não foi significativo 

para a alternância entre SEU(A)(S) e DELE(A) no estudo de Rocha (2009), o que 

contrasta com as pesquisas de Soares (1999), Sbalqueiro (2005) e a nossa. 

Concluímos a análise dos resultados lembrando que os grupos de fatores de 

natureza estilística, modalidade da língua e gênero/sequência textual foram os mais 

significativos para a variação entre SEU(A)(S) e DELE(A), em detrimento dos grupos de 

fatores de natureza social idade/escolaridade e sexo. Portanto, no que diz respeito à 

comunidade de fala de Natal, essa variação parece ser um fenômeno principalmente 

de ordem estilística, e minoritariamente de ordem social.  

Na próxima subseção, retomamos os resultados referentes ao grupo de fatores 

idade/escolaridade por acreditar que esses resultados necessitam de uma discussão 

mais refinada devido à composição do grupo de fatores em questão. 

 

  

4.2.3 Idade versus escolaridade 

 

Como exposto na seção 4.2.2, os resultados obtidos para o grupo de fatores 

idade/escolaridade podem ser interpretados como apontando para mudança em 

progresso em razão de os informantes mais jovens favorecerem a forma mais recente 

na indicação de posse pronominal de terceira pessoa do singular, DELE(A), e os 

informantes mais velhos favorecerem a forma mais antiga a atuar nessa indicação 

pronominal no português, SEU(A)(S).  

No entanto, existe outra possibilidade que deve ser considerada na busca de 

explicações para os resultados referentes ao grupo de fatores idade/escolaridade 

levando em conta características do corpus de onde extraímos os dados. No Corpus 

D&G, idade e escolaridade são controladas em conjunto, o que significa que os 
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resultados obtidos podem se dever mais à influência de um desses fatores do que do 

outro.  

Ou seja, o fator mais relevante para o caso de variação em apreço pode não ser 

a idade, mas a escolaridade. Nessa perspectiva, os resultados referentes ao grupo de 

fatores idade/escolaridade não seriam indicadores de mudança linguística rumo ao 

maior uso de DELE(A) e sim da influência que a escolarização continuada estaria 

exercendo sobre a opção entre SEU(A)(S) e DELE(A), levando a uma grande 

ocorrência de SEU(A)(S) entre os informantes mais escolarizados.  

Sobre essa questão, Tavares (2015) pontua que: 

 

A escola pode exercer papel sobre as escolhas linguísticas dos 

indivíduos que passam por seus bancos, pois ela é promotora de 

mudanças no sentido de, por um lado, influenciar positivamente o uso 

de certas variantes linguísticas, especialmente aquelas que são 

consideradas de prestígio pela comunidade de fala, e, por outro lado, 

inibir o uso de variantes tidas como não pertencentes à norma de 

prestígio. É especialmente através da escolarização que a 

comunidade vai sendo alertada a respeito das diferenças entre 

variantes de maior e de menor prestígio, formais e informais, 

estigmatizadas e não estigmatizadas (cf. RAMOS; DUARTE, 2003; 

VOTRE, 2003).  

  

É importante notar que os resultados referentes ao grupo de fatores sexo 

também podem contribuir como argumento para a possibilidade de que a 

escolarização se sobrepõe à idade na explicação dos resultados que obtivemos para 

o grupo de fatores idade/escolaridade. O controle do grupo de fatores sexo revelou 

que o emprego de DELE(A), a variante mais recente e de caráter menos formal, é 

favorecido pelos homens, enquanto o emprego de SEU(A)(S), a variante mais antiga e 

de caráter mais formal, é favorecido pelas mulheres.  

Desse modo, se uma mudança estivesse em progresso na direção de um 

aumento do uso de DELE(A), ela estaria sendo liderada pelos homens. Contudo, 

mudanças linguísticas capitaneadas por homens são pouco frequentes. Tagliamonte 

(2012, p. 63) afirma que as mulheres “lideram 90% das inovações da língua onde quer 

que elas tenham origem”. A baixa ocorrência de mudanças lideradas por homens é 

mais um argumento que contribui para a possibilidade de que nossos resultados não 

estejam indicando uma mudança conduzida por homens, e sim apontando para o 

papel da escolarização continuada sobre a opção entre SEU(A)(S)  e DELE(A).  
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O que poderia explicar o favorecimento de DELE(A) entre os homens seria sua 

menor permeabilidade a pressões para o uso de formas linguísticas mais prestigiadas. 

Conforme a generalização sociolinguística relativa a situações de variação estável, os 

homens, em tais situações, utilizam uma frequência maior de formas estigmatizadas 

ou marcadamente informais do que as mulheres, que tendem a preferir formas 

socialmente valorizadas (cf. LABOV, 1990; CHAMBERS, 1995). 

Todavia, a fim de fortalecermos essa explicação para o favorecimento de 

DELE(A) pelos homens, seria preciso obter indícios mais confiáveis de que a variação 

entre SEU(A)(S)  e DELE(A) na comunidade de fala da Natal do final do século XX 

era caracterizada por estabilidade. Para tanto, é imprescindível a realização de um 

estudo que utilize um corpus da época que permita a distribuição dos dados quanto à 

idade e à escolaridade, o que possibilitaria averiguar, por exemplo, se a idade seria 

mais significativa que a escolaridade ou vice-versa. Infelizmente, um corpus desse 

tipo não está disponível.  

Finalizo aqui a análise dos resultados, feita em uma perspectiva sociolinguística 

variacionista, em que avaliei a distribuição dos dados quanto aos grupos de fatores 

modalidade da língua, gênero/sequência textual, idade/escolaridade e sexo. A seguir, 

apresento as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo, abordamos o fenômeno de variação e mudança envolvendo os 

pronomes possessivos de terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A) na fala e 

na escrita da Natal do final do século XX. Fundamentando-nos no quadro teórico da 

sociolinguística variacionista, analisamos influências de fatores sociais e estilísticos 

sobre a alternância entre SEU(A)(S) e DELE(A). Os fatores sociais que levamos em 

conta foram aqueles cujo controle é possível na fonte de onde extraímos os dados, o 

Corpus Discurso & Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998): idade/escolaridade e 

sexo. Quanto aos fatores estilísticos, tomamos a modalidade da língua e o 

gênero/sequência textual como índices de graus de formalidade. Na sequência, 

elencamos os principais tópicos de que tratamos em cada capítulo desta dissertação.  

No primeiro capítulo, apresentamos: (i) conceitos básicos da sociolinguística 

variacionista; (ii) generalizações de natureza social pautadas em descobertas feitas 

por inúmeros pesquisadores ao longo dos cerca de sessenta anos de 

desenvolvimento da sociolinguística variacionista; (iii) relações tecidas no âmbito da 

sociolinguística variacionista entre a noção de estilo e a noção de formalidade da 

situação de comunicação, com foco especial na modalidade da língua e no gênero 

textual. 

 No segundo capítulo, inicialmente demos relevo à caracterização dos 

pronomes possesivos de terceira pessoa do singular feitas em gramáticas normativas 

(LIMA, 1987; CEGALLA; 2008; CUNHA; CINTRA, 2008; BECHARA, 2009) e em 

gramáticas descritivas (CASTILHO, 2012; AZEREDO, 2012; PERINI, 2010). Na 

sequência, sintetizamos pesquisas que exploraram a variação entre os pronomes 

SEU(A)(S) e DELE(A) na indicação de posse de terceira pessoa do singular, 

destacando aquelas que obtiveram resultados significativos para fatores sociais 

(OLIVEIRA E SILVA, 1991; SOARES, 1999; SBALQUEIRO, 2005; ROCHA, 2009).  

No terceiro capítulo, expomos os procedimentos metodológicos que nortearam 

o desenvolvimento desta pesquisa. Primeiro, descrevemos o Corpus Discurso & 

Gramática e, depois, listamos os critérios de que nos valemos para a delimitação das 

variantes e para a exclusão de dados que não representavam contextos de variação 
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entre SEU(A)(S) e DELE(A). Comentamos, ainda, propriedades do programa 

estatístico que utilizamos para a execução deste trabalho, o Goldvarb X.  

No quarto capítulo, analisamos os resultados quantitativos fornecidos pelo 

Programa Estatístico Goldvarb X no que se refere à influência sobre a variação entre 

SEU(A)(S) e DELE(A) exercida pelos grupos de fatores modalidade da língua, 

gênero/sequência textual, idade/escolaridade e sexo. Essa análise permitiu a 

confirmação das duas primeiras hipóteses que havíamos feito no início da pesquisa, 

mas não da terceira hipótese. 

As hipóteses confirmadas foram: 

 

(1) SEU(A)(S), por seu caráter mais formal, predomina na escrita e em 

gêneros/sequências textuais de esfera não narrativa, ao passo que DELE(A)(S), por 

seu caráter mais informal, destaca-se na fala e em gêneros/sequências de esfera 

narrativa. 

 

(2) SEU(A)(S), por seu caráter mais formal, predomina na fala dos indivíduos mais 

escolarizados/de maior idade e das mulheres, ao passo que DELE(A)(S), por seu 

caráter mais informal, destaca-se na fala dos indivíduos menos escolarizados/de 

menor idade e dos homens. 

 

A hipótese não confirmada foi: 

 

(3) Em Natal, na última década do século XX, o fenômeno de variação entre os 

pronomes possessivos de terceira pessoa do singular SEU(A)(S) e DELE(A) pode ser 

caracterizado como um caso de mudança em tempo aparente que se reflete no maior 

uso da forma mais recente, DELE(A), pelos informantes mais jovens (de 18 a 20 anos), 

e o maior uso da forma mais antiga, SEU(A)(S), pelos informantes mais velhos (acima 

de 23 anos). 

 

Como os informante mais jovens (com 18 a 20 anos) utilizaram com mais 

frequência o pronome possessivo mais recente, DELE(A), do que os informantes mais 

velhos (com mais de 23 anos), aventamos a possibilidade de mudança em progresso 

no sentido de aumento de uso desse pronome em detrimento do pronome concorrente 

mais antigo, SEU(A)(S), a cada nova geração jovem – ou talvez uma mudança 
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praticamente consolidada, à época, no que se refere aos informantes com menos de 

16 anos, posto que as ocorrências de SEU(A)(S) entre esses informantes foram tão 

escassas que seus dados tiveram de ser descartados. 

No entanto, uma vez que, no Corpus D&G, a idade e a escolaridade dos 

informantes são controladas em conjunto, apontamos outra possibilidade para a 

interpretação dos resultados relativos ao grupo de fatores idade/escolaridade, a de 

que não estivesse em curso uma mudança, e sim uma alternância entre os pronomes 

possessivos de terceira pessoa do singular influenciada pela escolarização 

continuada (e provavelmente também pelo mercado de trabalho).  

O que sustenta essa hipótese é que os informantes mais jovens que favoreceram 

DELE(A) são também os informantes menos escolarizados, do ensino médio, ao 

passo que os informantes mais velhos que favoreceram SEU(A)(S) são também os 

informantes mais escolarizados, do ensino superior. Portanto, é muito difícil dizer qual 

fator, idade ou escolaridade, sobressai-se na explicação dos resultados.   

Se, de fato, uma mudança não estivesse em andamento, a variação entre 

DELE(A) e SEU(A)(S) poderia se configurar como caso de variação estável 

especialmente condicionado pela modalidade da língua, sendo esse o grupo de 

fatores mais significativo, e que revelou haver grande diferença na distribuição das 

variantes na fala e na escrita   

Enfim, quanto à terceira hipótese desta pesquisa, não conseguimos elementos 

suficientes para definir se nossos resultados são indicadores de mudança em 

progresso ou de variação estável caracterizada por especialização de SEU(A)(S) para 

a modalidade escrita da língua, e DELE(A) para a modalidade oral da língua.  
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