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RESUMO 
 
Este artigo teve por objetivo identificar como se realiza o uso de nós e a gente em 
posição de sujeito a partir da análise dos discursos diretos reportados em 29 edições 
do Jornal do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A intenção foi analisar a 
ocorrência de uma ou outra variante, levando em conta aspectos como o gênero do 
falante, o tempo e o modo verbal em que ocorrem, e o nível de determinação do 
sujeito. Para isso, considerou-se o processo de pronominalização (gramaticalização) 
do substantivo a gente. Nosso estudo mostrou que o uso da variante “nós” ainda é 
maior em discursos diretos reportados em jornais institucionais (93%), o que pode 
ser influenciado pelo nível de escolarização dos falantes cujos discursos foram 
analisados. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to identify how happens the use of “Nós” and “A gente” in position of 

subject from the analysis of direct speeches reported in 29 editions of the Journal of 

Federal Accounting Council (CFC). The intent was to analyze the occurrence of one 

form more than the other, considering aspects as the gender of the speaker, the time 

and verbal modes in which they happen and also the subject’s determination rate. 

For that, was considered the pronominalization process (grammaticalization) of the 

noun “a gente”. Our study showed that the use of the variable “nós” is still greater in 

direct speeches reported in institutional journals (93%), which can be influenced by 

the schooling level of the speakers, which had their speeches analyzed.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o jornal institucional é um artigo de comunicação que tem por 

objetivo alcançar pessoas de um público específico. Suas notícias, reportagens, 

entrevistas, editorial, entre outros são escritos com a intenção de informar seus 

leitores sobre eventos que sejam de seu interesse. Com esse objetivo, O Jornal do 

CFC (Conselho Federal da Contabilidade) publica, geralmente, a cada dois meses, 

uma nova edição, com opiniões de grandes estudiosos a respeito de variados temas 

e leis, falas de políticos no âmbito da ciência contábil, entrevistas com pessoas da 

classe e retrospectivas, para atender a seu público, no caso, os profissionais da 

contabilidade. 

Nesse âmbito, foi desenvolvida uma pesquisa quanto ao uso de nós e a 

gente em posição de sujeito nos discursos reportados desde a edição nº 116 à nº 

144, publicadas no período de janeiro de 2013 a abril de 2018. 

Considerando-se que o processo de pronominalização do substantivo a 

gente ocorreu de forma lenta e gradual, com registros de sua ocorrência no século 

XVIII (LEITE, Yonne; CALLOU, Dinah; MORAES, João. In: CASTRO, I. & DUARTE, 

I. Razões e Emoção), este artigo tem por objetivo identificar como se realiza o uso 

dos pronomes nós e a gente em publicações de linguagem culta, para analisar em 

que ambientes mais ocorre um ou outro, quais são, pelos dados encontrados, os 

aspectos linguísticos associados a uma das formas, bem como se o gênero ou o 

grau de instrução do autor do discurso impacta ou não na escolha dos pronomes. 

Para o desenvolvimento deste trabalho constituiu-se, além do levantamento 

de dados, um estudo sócio-histórico da língua quanto ao uso de nós e a gente, bem 

como uma avaliação do processo de gramaticalização da expressão (a) gente. 

O artigo está organizado da seguinte forma: esta introdução; em seguida, a 

análise da literatura que embasou a pesquisa; uma metodologia, explicando os 

moldes de como foi desenvolvida a análise dos dados; a análise dos dados, onde 

são apresentados os índices de ocorrência dos pronomes em relação ao ambiente 

linguístico em que aparecem; uma conclusão; e as referências.  

 

 

 

2. QUESTÕES TEÓRICAS 
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Faz-se importante construir uma avaliação quanto ao que é a 

gramaticalização e como esse processo afetas os itens lexicais de uma língua. Além 

disso, é preciso avaliar o percurso do processo de gramaticalização de a gente no 

português do Brasil (PB). Este artigo buscou realizar uma comparação com o 

processo de gramaticalização das expressões a gente e você tratando, entre outros 

aspectos, da forma como elas realizam concordância com verbos distintos da voz do 

discurso que representam. Além disso, buscamos também apresentar resultados de 

outros estudos quanto ao uso dos pronomes nós e a gente e a forma como são 

abordados em dicionários famosos. 

 

 

2.1. O que é e como ocorre a gramaticalização 

 

 A gramaticalização é um processo de mudança de status de um item lexical, 

ou ainda, é algo que ocorre quando algum componente gramatical se torna ainda 

mais gramatical, ou seja, quando passa a ter sua posição na sentença ainda mais 

fixa ou previsível. Além disso, ocorre o processo de gramaticalização em situações 

em que um termo muda de categoria sintática, podendo sofrer mudanças funcionais, 

semânticas, fonológicas ou outras, esse último processo é também conhecido como 

recategorização (LOPES, 2015, p. 198). 

Lopes (2015) afirma que, devido à postulação de este ser um fenômeno 

contínuo, a gramaticalização é um processo que não pode se extinguir, o que vai ao 

encontro da teoria sociolinguística laboviana, a qual afirma que “os fatores que 

produzem mudanças, não só no âmbito linguístico, como também na vida humana, 

não são abruptos e repentinos, mas atuam lenta e gradualmente” (LOPES, 2015, p. 

198). 

A gramaticalização, de acordo com Zilles (2007),  

é um processo linguisticamente motivado e altamente encaixado no 

sistema linguístico. Assim, os fatores decisivos que lhe dão início e 
continuidade não estão exclusivamente nos itens que se gramaticalizam, 
mas em mudanças simultâneas, que estão ocorrendo ou já ocorreram em 
subsistemas linguísticos relacionados. Fala-se, então, em feixe de 
mudanças inter-relacionadas (ZILLES, 2007, p. 28. Grifo da autora). 
 

A autora explica esse conjunto de mudanças inter-relacionadas com 

exemplos, como o da situação em que ocorre o processo de pronominalização em 
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uma língua e se desencadeia uma mudança no sistema de concordância verbal, 

como ocorreu com o pronome você em português. Nesse sentido,  

cada uma dessas mudanças pode ser analisada em termos de seu 
encaixamento linguístico e social, sendo admissível que se tenha diferentes 
grupos sociais como líderes, que progrida em diferentes ritmos e que receba 

diferentes avaliações sociais em diferentes contextos (ZILLES, 2007, p. 30). 
 

O processo se dá a partir de necessidades pragmáticas e discursivas que 

surgem nos falantes de uma língua, os quais, em busca de um escape às restrições 

gramaticais, quase que por teste, passam a fazer uso de termos lexicais. Aos 

poucos, esses termos lexicais perdem suas “potencialidades referenciais de 

representar ações, qualidades e seres do mundo biossocial”, passando a ganhar 

novas funções na gramática, como a função anafórica, por exemplo (LOPES, 2015, 

p. 199).  

Portanto, a partir do exposto, subentende-se que o processo de 

gramaticalização é uma consequência dessa motivação pragmático-discursiva, em 

que, a princípio, itens lexicais começam a ser usados casualmente no discurso, mas 

sem um uso sistemático e fixo, o qual, devido à repetição, torna-se mais regular em 

determinada estrutura sintático-morfológica. Depois, esses elementos podem perder 

sua variabilidade sintagmática paulatinamente, tornando-se mais rígidos quanto à 

ordem. Há casos em que também é possível que haja mudanças fonológicas ou que 

algo desapareça, dando espaço para que outro item o substitua (LOPES, 2015, p. 

199). É dessa forma que a língua vai se reinventando, atualizando-se e 

reestruturando-se lexical e gramaticalmente. 

 

 

2.2. A gramaticalização de a gente  

 

 A gramaticalização do substantivo gente para o pronome a gente, conforme 

mencionado anteriormente, se deu por um processo lento, que, de acordo com 

Lopes (2001, p. 140-141, apud. ZILLES, 2007, p. 31), teve início no séc. XVI, 

quando essa expressão era empregada como pronome indefinido, em substituição 

ao uso de homem~ome. Esse processo de emergência de a gente pronominal 

apresentado, para ele, representa uma renovação do ciclo de gramaticalização da 

língua. 
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Para a compreensão desse processo de gramaticalização de a gente, as 
características intrínsecas do item lexical que se gramaticalizou são 
particularmente relevantes. A primeira delas é o sentido original do 
substantivo latino: gens, géntis

2
 significava povo tendo, inerentemente, um 

traço semântico de pluralidade e um traço de pessoa (ser humano). No 
entanto, o substantivo gente era um nome coletivo, fator decisivo para 
assumir, posteriormente, como pronome indefinido, o valor [+genérico], 
correspondente ao significado de “toda e qualquer pessoa” (LOPES, 2001, 
p. 140-141, apud. ZILLES, 2007, p. 31-32). 
 

 

Durante esse processo, nem todas as propriedades formais do substantivo 

gente foram perdidas, assim como nem todas as características comuns a um 

pronome pessoal foram assumidas. A forma gramaticalizada de gente, apesar de 

possuir uma interpretação semântico-discursiva de 1ª pessoa, mantém o traço 

formal de 3ª pessoa. Quanto à concordância verbal, o verbo permanece na 3ª 

pessoa do singular, mas com o entendimento de que existe um “falante+alguém”. Ou 

seja, “a forma gramaticalizada preservou a referência genérica e a noção coletiva do 

nome gente” (LOPES, 2015, p. 203).  

Lopes (2015, p. 203) trata também de como a forma gramaticalizada 

coexiste com a forma original e com a forma pronominal mais antiga (nós). Quanto à 

forma nominal, fica clara, ainda hoje, a convivência de forma autônoma, apesar de 

divergirem funcionalmente. Por exemplo, em estruturas predicativas, o nome apenas 

admite concordância no feminino, enquanto a forma pronominal correlaciona-se a 

adjetivos no masculino e no feminino, dependendo do referente. 

Por sua vez, a convivência de nós e a gente se dá em diferentes camadas, 

como uma estratégia de discurso, ou sendo mais usados por uma ou outra parte dos 

falantes, mais novos ou mais velhos, homens ou mulheres, de uma forma ampla 

(LOPES, 2015, p. 203). 

Há ainda a observação de perda gradativa de privilégios sintáticos da 

categoria nominal, como, por exemplo,  

o nome gente pode ser determinado por anteposição (aquela gente saiu) 
posposição (gente interessante saiu) ou anteposição-posposição 
simultânea de determinantes no SN (esta gente esperta saiu), ao passo 
que a gente assumiu um dos atributos característicos dos pronomes 
pessoais que é o de não poder ser determinado no sintagma nominal, 
ocorrendo preferencialmente isolado no SN

3
. A possibilidade de 

                                                             
2
 Conforme o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, a etimologia da palavra gente é a seguinte: 

grupamento familial, clã, a casa em sua totalidade, família, povo, raça, geração, prole; (pl.) estrangeiros, 
bárbaros (com relação aos romanos); pagãos, gentios, idólatras (por oposição aos judeus e aos cristãos). 
3
 A princípio, apesar de os pronomes e os nomes exercerem as mesmas funções sintáticas (núcleo do sujeito, 

complementos e integrantes de sintagmas preposicionados) - o que já levou alguns autores a considerarem 
desnecessário se ter a classe dos pronomes como uma classe funcional à parte -  há pelo menos uma diferença 
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determinação do nome, ao lado da impossibilidade de determinação do 
pronome pessoal

4
, seria o principal fator que oporia uma classe à outra, 

determinando sua referencialidade (LOPES, 2015, p. 203. Grifo da autora). 

 

Portanto, percebe-se que, apesar do processo de gramaticalização, o 

pronome a gente carrega ainda características intrínsecas à sua forma nominal. A 

seguir, as formas a gente e você terão seus usos comparados, devido ao processo 

de gramaticalização ocorrido nos dois casos, apenas a título de informação e para 

melhor entendimento quanto à questão do encaixamento linguístico. 

 

 

2.3. A pronominalização dos nominais gente > a gente versus vossa mercê > 

você 

 

Com base no exposto, “a gramaticalização pressupõe, principalmente nos 

estágios iniciais, a coexistência entre novos valores/usos ao lado dos antigos e a 

permanência de propriedades lexicais nas formas gramaticalizadas” (LOPES, 2015, 

p. 202). Nesse sentido, serão comparados os valores e usos que se mantiveram ou 

foram alterados no processo de gramaticalização dos nomes gente e vossa mercê 

no português brasileiro. 

Para iniciar a comparação, faz-se imprescindível esclarecer alguns conceitos 

quanto ao tratamento de base pronominal Vossa Mercê, o qual é  

constituído por sintagma possessivo (Vossa + nome abstrato mercê). No 
entanto, no seu processo de gramaticalização, sofreu erosão fonética 
(Vossa Mercê > vosmicê > você) “desbotamento” semântico e se 
generalizou como pronome de segunda pessoa. A alta frequência de uso 
desgastou o propósito comunicativo da expressão original, e os valores de 
cortesia, respeito, distanciamento e indiretividade se perderam com o tempo 
(LOPES, 2015, p. 204). 
 

Sendo assim, no que concerne à coexistência da nova forma e da anterior, 

percebe-se, no caso de a gente, que houve um período de transição e uso alternado 

das opções nós e a gente. Por sua vez, o tratamento Vossa Mercê concorria com o 

pronome vós, como estratégia de cortesia, até aparecer o você, que transita por 

                                                                                                                                                                                              
fundamental em termos de comportamento sintático: os pronomes, principalmente os pessoais, ao contrário dos 
nomes, não podem ser antecedidos por determinantes e funcionam, em geral, como núcleos isolados no SN. 
Pode-se dizer: “a garota estudou”, enquanto “*a ela estudou”, ou “*o eu estudei” seriam agramaticais.   

 
4
 Os raros casos de determinação com pronomes pessoais ocorrem com as formas plurais: nós três, nós todos, 

vocês dois, além do emprego de intensificadores: somente eu, mesmo ele. 
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espaços discursivos-pragmáticos distintos, com capacidade tanto de tratamento 

nominal abstrato, com traço de distanciamento, quanto de tratamentos mais 

solidários, como o tu. 

Quanto ao uso do item nominal em relação à forma gramaticalizada, 

percebe-se que, nos dois casos, as duas formas passam a ser utilizadas em 

diferentes situações e com diferentes funções. No caso de a gente, esse termo 

passa a ser usado com função e características intrínsecas à classe dos pronomes, 

como concordar com referente e ser inflexível quanto ao número, características 

inversas na forma nominal gente. No caso de você, em comparação com Vossa 

Mercê, as duas formas também conviveram harmonicamente e com significados 

discursivos distintos, principalmente por aquele ser usado em relações assimétricas 

de superior para inferior, enquanto esse era usado em situações assimétricas 

ascendentes, ou seja, de inferior para superior. 

Em relação ao traço de pessoa, o pronome a gente mantém o traço formal 

de 3ª pessoa, apesar de acionar interpretação semântico-discursiva de 1ª, e realiza 

concordância com verbo em 3ª pessoa do singular, mas com sentindo plural, devido 

à função coletiva da forma original gente. Já a forma gramaticalizada você integrou-

se ao quadro pronominal com a forma de 2ª pessoa, apesar de manter concordância 

verbal com a 3ª pessoa, também, como na categoria-fonte. 

A partir do exposto, conclui-se, então, que – nos dois processos – mantêm-

se marcas do significado lexical da forma original. No caso de a gente, persiste a 

marca semântica de pluralidade e remete-se ainda ao ser humano, na característica 

de pessoa, apesar de, na forma pronominal, não fazer referência a povo, como na 

forma nominal. Por sua vez, você mantém  

sema de cortesia e indiretividade. Em outras palavras, a nova forma 
pronominal apresentava resquícios de maior distanciamento, se comparada 
à forma tu, e uma carga semântica, ainda que desgastada, de cortesia. 
Mesmo quando o pronome você passou a já ser interpretado como variante 
de tu, em alguns casos específicos, manteve resquícios de formalidade de 
Vossa Mercê (LOPES, 2015, p. 205). 
 

Percebe-se, portanto, que o surgimento das duas novas formas foi motivado 

por insuficiências discursivas, e as expressões resultantes passam a preencher um 

novo lugar na gramática, ora estratificando-se mais, ora permitindo-se inovações e 

encaixamentos, e é devido a essa necessidade da comunicação que a língua está 

sempre em movimento e gerando novos fenômenos de gramaticalização. 

2.4. Achados de outros estudos quanto ao uso de nós e a gente 
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Neste artigo, serão contemplados os resultados de pesquisa de três 

trabalhos acadêmicos. O primeiro estudo a ser apresentado é o de Silva, publicado 

em 2010, com título A variação de “nós” e “a gente” no português culto carioca, o 

qual analisa o uso dos pronomes quanto ao tempo verbal, quanto ao índice de 

determinação do referente e quanto à faixa etária. 

Em geral, Silva (2010, p. 69) encontra 175 dados, em seis inquéritos do 

NURC/RJ, distribuídos em 37% para a variável nós e 63% para a variável a gente. 

Quanto ao tempo verbal, nós ocorre em 86% dos casos no pretérito perfeito, 

enquanto a gente ocorre 64,7% no pretérito imperfeito e 85,3% no presente. Em 

relação à determinação do referente, a gente é utilizado 75,7% das vezes de modo 

genérico, enquanto nós ocorre, na maioria das vezes (46,6%), expressando 

referente exclusivo. Por sua vez, no fator faixa etária, a gente é mais usado por 

jovens e adultos (98,3 % e 69,4% das vezes, respectivamente), ficando a encargo 

dos idosos fazerem mais uso de nós, 72,1% das vezes. 

Franceschini (2009) apresenta, em seu artigo O uso dos pronomes pessoais 

“nós”/”a gente” em Concórdia-SC, uma pesquisa com 754 dados das variantes, 

sendo 51% ocorrências de a gente e 49% ocorrências de nós. Em seu trabalho, o 

pronome pessoal a gente ocorre 62% das vezes entre falantes de 24 a 45 anos; 

60% das vezes com falantes do sexo masculino; 93% com referente indeterminado 

(sentido genérico). Quanto ao tempo verbal, ocorreu, na maioria das vezes, em 

tempo presente, no gerúndio e no infinitivo (61%, 67% e 59% dos dados analisados, 

respectivamente). 

Em relação à ocorrência de nós, Franceschini (2009) encontra como 

condição favorável o uso por falantes com mais de 50 anos (60%), do sexo feminino 

(59%), com referente determinado em 52% dos casos. Quanto ao tempo verbal, 

ocorre, na maioria das vezes, no pretérito perfeito, em 84% dos dados analisados. 

O último estudo analisado foi o de Furtado (sem data), realizado com base 

no discurso do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e parte do projeto NURC/SP, 

o qual define que os fatores que influenciam o uso da variante a gente “são: idade, 

escolarização, exposição à mídia e até mesmo sexo do falante”, além de afirmar que 

a “variação não é aleatória, mas sim regulada por um conjunto de regras”, 

corroborando os achados de Silva (2010) e Franceschini (2009). 
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2.5. Nós e a gente nos dicionários da língua portuguesa 

 

Considerando que as funções de dicionários vão além de simplesmente 

definir palavras e informar sinônimos, tratamos aqui de apresentar as abordagens 

das formas pronominais nós e a gente que fazem alguns dos dicionários mais 

utilizados da língua portuguesa, com o objetivo de “verificar aspectos da avaliação 

social dessas formas linguísticas” (ZILLES, 2007, p. 40). 

Iniciando a busca pelo Dicionário Eletrônico Aurélio (2010), encontramos as 

seguintes definições de nós: “pronome pessoal. Funciona como sujeito, predicativo 

ou como regime de preposições. Usa-se em vez do singular, eu, como plural 

majestático, ou como plural de modéstia”(no site: 

https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp) . Quanto a a gente, o dicionário 

apresenta seu uso dentro do verbete gente e define como “as pessoas que falam; 

eu, nós” (no site: https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp). 

Por sua vez, o Dicionário Priberam (2008-2013) apresenta para nós: 

(latim nos, nostrum ou nos, nostri) 
pronome pessoal de dois gêneros 
1. Pronome pessoal sujeito correspondente à primeira pessoa do plural (ex.: 
onde é que nós vamos?). 
2. Pronome usado como plural majestático ou plural de modéstia, em vez de
 eu, muitas vezes com inicial maiúscula (Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, 2008-2013). 
 

Quanto ao verbete a gente, o Dicionário Priberam (2008-2013) define 

“(informal) locução que corresponde semanticamente ao pronome pessoal nós, mas 

gramaticalmente a uma terceira pessoa do singular, e que designa o grupo em que 

se integra quem fala ou escreve” (no site: https://www.priberam.pt/dlpo/a%20gente) 

(grifei). 

Outro dicionário analisado foi o Dicionário Online de Português (2009-2018), 

que apresenta para nós “pronome. Pessoa que fala e mais uma ou várias; a gente” 

(no site: https://www.dicio.com.br/a-gente/), e, para a gente,  

(locução pronominal) Nós; locução que se equivale semanticamente ao 
pronome pessoal "nós": a gente pensou muito antes de lançar este CD. 
[Gramática] A concordância deve ser feita com a terceira pessoa do 
singular: "a gente vai" ao invés de "a gente vamos". Etimologia (origem de a 
gente). Preposição a + gente (Dicionário Online de Português, 2009-2018). 
 

A partir do exposto, percebe-se que diferentes dicionários abordam de 

maneiras distintas os significados dos pronomes. Em relação ao pronome nós, 

apenas o Dicionário Online de Português (2009-2018) o equipara ao pronome a 
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gente. Por sua vez, o pronome a gente tem definições aproximadas nos dois últimos 

dicionários analisados, mas percebe-se que há, ainda, uma resistência à sua forma 

pronominal incorporada à gramática do português brasileiro, tanto por não possuir 

verbete específico com definição nem tratamento de pronome ou locução, ou 

locução pronominal, no Dicionário Eletrônico Aurélio (2010), quanto por ser 

classificado como “informal” pelo Dicionário Priberam (2008-2013). 

Nesse sentido, cabe sugestão para uma pesquisa futura na área, pois, 

apesar do reconhecimento da mudança linguística entre os falantes, percebe-se, 

ainda, resistência quanto ao uso formal do pronome a gente, o que poderia ser mais 

aprofundado por estudiosos outros, a partir de uma pesquisa diacrônica relativa às 

definições desse pronome nos dicionários da língua portuguesa. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
 Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa com análise qualitativa e 

quantitativa – “Da análise qualitativa decorre a identificação do fenômeno que se 

pretende estudar [...]. Ao passo que a análise quantitativa implica a [...] quantificação 

e tratamento estatístico e interpretação dos resultados.” (SANTANA, 2014, p. 48) – 

dos dados relacionados ao uso de nós e a gente, os quais foram coletados por meio 

de pesquisa documental, que, segundo Godoy (1995, p. 21), é “o exame de 

materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou 

que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações 

complementares”. Ainda segundo Godoy (1995) 

os documentos constituem uma fonte não-reativa, as informações neles 
contidas permanecem as mesmas após longos períodos de tempo. Podem 
ser considerados uma fonte natural de informações à medida que, por terem 
origem num determinado contexto histórico, econômico e social, retratam e 
fornecem dados sobre esse mesmo contexto. Não há, portanto, o perigo de 
alteração no comportamento dos sujeitos sob investigação (GODOY, 1995, 
p. 22). 

 
  

 Para dar sequência ao estudo, optou-se por analisar a ocorrência de nós e a 

gente em posição de sujeito em discursos diretos reportados nas publicações do 

Jornal do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), de 2013 a 2018, totalizando 29 

edições. A escolha do ambiente documental se deu pela facilidade de acesso aos 

periódicos no formato PDF no site da instituição, onde foram encontradas 52 
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ocorrências de nós e 4 de a gente, bem como por se tratar de um gênero textual 

pouco estudado, no caso, um jornal institucional, e por ser um ambiente de 

linguagem culta e de conteúdo direcionado, na maioria das vezes, a uma classe 

específica: a dos profissionais da contabilidade.  

Faz-se importante esclarecer que o gênero jornalístico pode ser classificado 

em subgêneros (entrevista, crônica, reportagem, artículos, colunas, resenhas, entre 

outros) e que, após pesquisas desenvolvidas por Armañazas e Moci apud Melo 

(1998), a partir do século XIX, foi consolidado como um gênero de notícias, ou seja, 

deve permitir leituras de ocorrências da realidade, separando-se, portanto, da 

ficção5. 

Escolhido o material documental da pesquisa, vale ressaltar que existe a 

possibilidade de os dados encontrados terem sofrido alterações durante o processo 

de revisão gramatical, mesmo tratando-se de discursos diretos reportados, que é 

uma “construção linguística altamente produtiva no discurso jornalístico” (ROCHA, 

2000, p. 137), os quais deveriam, em tese, serem citados conforme fala original. 

Definido o método de pesquisa, analisou-se em que condições mais se realiza 

uma ou outra forma, considerando-se aspectos linguísticos ou gramaticais 

associados a cada uma delas, como: tempo e modo verbal, índice de determinação 

do sujeito – observando se o referente é determinado ou indeterminado de acordo 

com o método de classificação de Cunha (2004, p. 128 apud SANTANA, 2014, p. 

59) – e o gênero.  

 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

  

Após realizada a coleta dos dados nas 29 edições do jornal institucional do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – edições nº 216 à nº 244 –, foram 

encontradas 52 ocorrências de nós e 4 ocorrências de a gente, conforme Gráfico 1 a 

seguir: 

 

 

                                                             
5
In: https://www.infoescola.com/jornalismo/generos-jornalisticos/. Acesso em: 5/6/2018. 
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Gráfico 1 

  

 

Quanto ao número de ocorrências por sexo, verificou-se que a variante ”nós” 

83% das vezes foi realizada pelo grupo masculino e 17% das vezes pelo grupo 

feminino (Gráfico 2). Por sua vez, todas as ocorrências de a gente foram realizadas 

pelo grupo masculino, o que corrobora o achado de Franceschini (2009), em que a 

gente é utilizado, 60% das vezes, por falantes do sexo masculino. 

 

Gráfico 2 
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Considerando-se que os profissionais da contabilidade ativos no Brasil são 

57% do sexo masculino e 43%6 do sexo feminino, pode-se dizer que o discurso 

feminino reportado no Jornal do CFC ainda é desproporcional à realidade nacional, o 

que dá margem a estudos voltados à identificação da fala da mulher em jornais 

institucionais em comparação com a fala do homem. 

Outro aspecto analisado foi a ocorrência de nós e a gente em relação ao 

tempo e modo verbal, também observando o gênero, pretendendo-se identificar se 

há um ambiente mais propício para uma ou outra variante, conforme gráficos 3 e 4 a 

seguir: 

 

Gráfico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero - 06/07/2018. In: 

http://www3.cfc.org.br/spw/crcs/ConsultaPorRegiao.aspx?Tipo=0. 
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Gráfico 4 

 

 

A partir dos dados apresentados, percebe-se que a ocorrência de nós e a 

gente com verbos no presente do indicativo é maior em relação aos outros tempos e 

modos encontrados, representado as ocorrências de nós, 63% do grupo masculino, 

56% do grupo feminino, e 62% em uma análise geral, seguido pelo uso do presente 

do subjuntivo, respectivamente, 19%, 22% e 19%. Esse quadro se repete em 

relação à variante a gente, ocorrendo com o presente do indicativo em 75% das 

vezes, tanto no masculino quanto no geral (devido à não ocorrência da variável em 

discurso feminino), seguido do presente do subjuntivo nos dados restantes (25%). 

Portanto, a ocorrência das variantes nós e a gente é igualmente favorável 

quando com o uso de verbos no presente do indicativo e do subjuntivo, destacando-

se, no entanto, que a variante nós admitiu, também, outras construções. 

Por último, os dados foram analisados quanto ao índice (nível) de 

determinação/indeterminação do sujeito. De acordo com Cunha (2004, p. 128 apud 

SANTANA, 2014, p. 59) há quatro tipos de (in)determinação: (i) indeterminação 

parcial do sujeito com elo de referência explícito no contexto, quando, apesar de não 

citar os componentes do sujeito plural, indica-se uma classe ou grupo específico de 

pessoas; (ii) indeterminação parcial do sujeito com elo de referência implícito no 

contexto, ou seja, só pode ter a classe ou grupo específico de pessoas identificado a 

partir de uma leitura ampla do ambiente de onde o dado for retirado; (iii) 

indeterminação completa do pronome, quando não há possibilidade de identificar a 

quem ou a que grupo específico de pessoas o pronome remete; e (iv) forma com 
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referência determinada, quando é possível identificar quem são as pessoas referidas 

no discurso. 

Definidos os critérios de classificação e feita a análise dos dados, foram 

constatados os seguintes resultados (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 

  

 

A partir do exposto no Gráfico 5, percebe-se que a maioria das ocorrências 

dos pronomes nós e a gente têm o sujeito com referência indeterminada, seja 

parcialmente ou completamente, apesar de se esperar que o nós fosse mais 

utilizado em casos com referência determinada (SANTANA, 2014, P. 69), o que só 

ocorreu em 4% dos casos, mas é perceptível também que, apesar da 

indeterminação do sujeito, em 69% das vezes, nós ocorre com sujeito referencial 

apenas parcialmente indeterminado – 33% das vezes com referência explícita e 36% 

com referência implícita. 

Quanto à indeterminação para a referência do sujeito em todas as 

ocorrências do pronome a gente, os resultados corroboram a afirmativa de Santana 

(2014, p. 60) de que “o caráter indeterminado de a gente (que não se perdeu no 

processo de gramaticalização a qual a forma sofreu) leva à hipótese de que o seu 

uso deve ser maior em contextos mais indeterminados”, bem como com os achados 

de Silva (2010), que constatam uso genérico de a gente em 75,7% dos casos. 
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Ainda quanto à indeterminação do sujeito, também foi analisado o uso da 

variante nós em relação ao gênero, cujos resultados estão apresentados no Gráfico 

6 a seguir: 

 

Gráfico 6 

 

 

Percebe-se que, dadas as proporções, os usos dos pronomes com 

diferentes níveis de determinação do sujeito não são tão diferentes quando 

comparados os gêneros dos falantes, mas não se pode deixar de perceber que – a 

partir dos dados coletados – há uma tendência à indeterminação do sujeito na fala 

feminina. 

 

 

5. CONCLUSÃO  
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quanto à presença feminina no âmbito dos profissionais da contabilidade, já que elas 

representam 48% da classe profissional, que é alvo principal das edições do Jornal 

do CFC. 

 Em relação ao tempo e modo verbal com maior ocorrência, encontrou-se que, 

para as duas variantes, o tempo presente é mais utilizado, destacando-se seu uso 

no modo indicativo, seguido pelo subjuntivo (nós - presente do indicativo 62%; nós - 

presente do subjuntivo 19%; a gente - presente do indicativo 75%; a gente - 

presente do subjuntivo 25%). 

 A partir da análise dos dados, percebe-se também que, no corpus analisado, 

o pronome a gente manteve características intrínsecas do léxico gente, mesmo 

depois do processo de gramaticalização, já que, em todas as ocorrências da 

variante, o uso foi feito com indeterminação completa do sujeito, ou seja, de forma 

mais genérica, corroborando os achados de Lopes (2015, p. 203) e Silva (2010). Por 

sua vez, nós ocorreu com sujeito antecedente determinado em apenas 4% dos 

casos, e somente em 27% dos dados ocorreu com indeterminação completa. Ou 

seja, em 73% das vezes, nós possuía, em algum nível, referencial determinado para 

o sujeito, resultado que vai ao encontro da hipótese de Santana (2014, p. 70) “de 

que quanto mais determinada for a referencialidade do sujeito, maior a probabilidade 

de uso de nós, devido, em grande parte, à manutenção do traço inicial mais 

indeterminado da forma a gente”.  

 Considerando que diferentes ambientes podem gerar diferentes resultados, 

sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas com o intuito de analisar o uso dos 

pronomes nós e a gente em posição de sujeito em discursos diretos reportados em 

jornais de notícia, levando-se em consideração, além dos aspectos linguísticos e 

gramaticais analisados neste trabalho, o nível de escolaridade dos falantes cujas 

falas forem publicadas, dando-se preferência a veículos de informação que 

mantenham ao máximo as expressões linguísticas que serão analisadas, de modo 

que os discursos não passem por revisões gramaticais (como em reportagens ao 

vivo, por exemplo).  

 Por fim, este trabalho se justifica pela análise realizada quanto a ocorrências 

de variedades do português brasileiro em jornal de cunho institucional, a fim de 

demonstrar o quanto e de que modo novos itens gramaticalizados são incorporados 

nos discursos diretos reportados nesses veículos de informação, com a intenção de 
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se colaborar para a desestigmatização dessas formas em gêneros como o 

analisado. 
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