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Resumo 

 

Com base na leitura da recentemente publicada “Gramática do Português Brasileiro”, de 

Mário Perini (São Paulo: Parábola Editorial, 2010), analisamos a atual configuração do 

sistema pronominal do português brasileiro, em especial os pronomes que ocupam a posição 

de objeto na frase. Esses dados vêm do corpus do projeto VARSUL, um banco de dados da 

língua falada na região sul. Nosso estudo é científico e se embasa tanto em nossas próprias 

intuições como falante nativo da língua, como nesses dados de língua falada que começamos 

a pesquisar recentemente. O primeiro resultado de nossa pesquisa é de cunho descritivo: 

descrevemos sincronicamente a configuração pronominal na posição de objeto, tanto 

proclíticos como enclíticos. O segundo resultado tem natureza explicativa: provemos 

explicações sobre os motivos que levam certos pronomes a figurarem apenas em posição 

proclítica, enquanto outros aparecem apenas em posição enclítica. 

 

Introdução 

 

Nosso pesquisa  é de cunho descritivo e explicativo e pretende analisar os pronomes de 

caso nominativo e acusativo no português brasileiro (PB) atualmente, que está se 

diferenciando do português europeu (PE). Para isso, estamos investigando uma relação entre 

sintaxe, prosódia e ordem de palavras no PB.   

 

Metodologia 

 

■      Estudo e sistematização de gramáticas sobre usos do Português Brasileiro, 

principalmente duas que foram publicadas: 
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o  Gramática do Português Brasileiro, de Mário Perini (São Paulo: Parábola, 

2010) 

o  Nova Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Teixeira de Castilho 

(São Paulo: Contexto, 2010) 

■ Leitura de artigos sobre clíticos. 

■ Início de pesquisa sobre os pronomes pessoais no banco de dados do Varsul 

 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 

 

Algumas verificações: “A gente” entra para o quadro de pronomes e disputa com a 

forma “nós”; “Ele, Nós” como objeto; “Eu, Tu” como objeto em alguns dialetos; “Lhe” hoje 

também é acusativo (OD)e a perda do  clítico  “O”. 

 

Conclusão 

 

Constatamos que há uma relação entre sintaxe e prosódia no português brasileiro 

diferente da do português Europeu. Existem dois princípios  que estão regendo o atual  

sistema pronominal do Português Brasileiro: um princípio de natureza sintática e um princípio 

de natureza prosódica: Ordenamento SVO e Complexidade Rítmica Mínima. 
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