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Resumo 

 

O presente trabalho orienta-se para o estudo da forma pronominal de tratamento você, 

principalmente na posição de sujeito, em oposição à forma tu, em cartas familiares, no 

início de fins do século XIX e início do século XX. Para tanto, observa-se a utilização 

das estratégias de tratamento ao interlocutor em cartas pessoais da Família Penna. No 

total, foram utilizadas 149 cartas para compor o corpus, no entanto, com o intuito de 

fazer uma análise mais confiável, optou-se por dividir a amostra em cartas amorosas e 

familiares. Desta maneira, busca-se descrever a utilização dessas formas, observando 

seus usos de acordo com a situação comunicativa estabelecida, através dos padrões 

discutidos pela teoria do Poder e Solidariedade (Brown & Gilman, 1960). O estudo 

também leva em conta os pressupostos teóricos da teoria variacionista quantitativa 

laboviana (Labov, 1994), visando identificar os fatores linguísticos e extralinguísticos 

que determinam o uso dos pronomes de tratamento de referência a segunda pessoa do 

singular, no período em questão. Em síntese, essa dissertação aponta para resultados já 

observados em outros estudos: o pronome tu ainda é mais recorrente em fins do século 

XIX e início do XX, enquanto a forma você aparece com um uso híbrido, ora sendo 

usada nos mesmos espaços funcionais de tu, ora sendo utilizada como uma forma 

mitigadora para solicitações e ordens, conservando os traços cerimoniosos de sua forma 

original Vossa Mercê. 
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Abstract 

 

The present work is oriented towards the study of pronominal form of treatment you, 

especially in subject position, as opposed to how you in familiar letters at the beginning 

of the late nineteenth and early twentieth century. To this end, we observe the use 

of treatment strategies in personal letters to the speaker of the Penna family. In 

total, 149 letters were used to compose the corpus, however, in order to make amore 

reliable analysis, we chose to divide the sample into love letters and family. Thus, we 

seek to describe the use of these forms, noting their uses according to the 

communicative situation established by the standards discussed in the theory of 

power and solidarity (Brown & Gilman, 1960). The study also takes into account the 

theoretical quantitative laboviana variational theory (Labov, 1994), identifying 

the linguistic and extra linguistic factors that determine the use of pronouns in reference 

to treatment of the second person singular, in the period in question. In summary, 

this paper points to results already observed in other studies: the pronoun you is still the 

most recurrent in the late nineteenth and early twentieth centuries, while the way you 

show up with a hybrid use, now being used in the same functional spaces you , 

now being used as a mean for mitigation  in requests and orders, retaining traces of its 

original ceremonial your worship. 
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1- Introdução 

 

O presente trabalho propõe estudar duas estratégias de referência ao interlocutor 

(tu e você) utilizadas, em cartas pessoais escritas por uma família ilustre de Minas 

Gerais, em fins do século XIX e início do XX. Nesse sentido, esta investigação é 

estruturada a partir de dois objetivos principais: (i) descrição e análise da variação entre 

duas estratégias de referência ao interlocutor: tu e você e (ii) organização de corpora 

para estudo do português brasileiro a partir da edição fac-similar diplomático-

interpretativa de cartas pessoais, manuscritas em fins do século XIX e início do XX. 

No que se refere ao trabalho linguístico, o objetivo principal do estudo é analisar 

a variação entre tu e você em todos os seus contextos morfossintáticos e, 

principalmente, na posição de sujeito, como estratégias de referência ao interlocutor. 

Estas estratégias não serão analisadas apenas em termos descritivos, mas também à luz 

das teorias que discutem a questão da variação e mudança (WEINREICH, LABOV e 

HERZOG, 1968) e os fenômenos da cortesia (BROWN & GILMAN, 1960; BROWN & 

LEVINSON, 1987; VIDAL, 2002). 

Com este estudo, pretende-se investigar a distribuição das formas de tratamento 

encontradas nas missivas pessoais escritas entre o final do século XIX e início do XX, 

observando o comportamento da forma inovadora você nesse período. Tenciona-se aliar 

este estudo a outros trabalhos sincrônicos e diacrônicos que discutem o comportamento 

das estratégias de referência à segunda pessoa no português brasileiro (Cf. LOPES & 

MACHADO, 2005; MACHADO, 2008 E 2011; MARCOTULIO, 2008; RUMEU, 2004 

E 2008; SOTO, 2001). Considerando que cartas familiares e amorosas constituem 

material tipológico diversificado, busca-se verificar se há diferença no que tange só 

tratamento a depender da natureza dos textos. Como os corpora que servem de base 

para a análise são escritos por uma família ilustre, constituída basicamente de políticos, 

propõe-se observar se os papéis sociais assumidos pelos remetentes podem influenciar 

na escolha de uma forma em detrimento de outra. 

Para mapear o uso dessas estratégias de tratamento até a segunda década do 

século XX na variedade brasileira do português, os dados serão analisados com base em 

algumas teorias sobre cortesia. A análise não será apenas quantitativa, mas será proposta 

uma leitura qualitativa e pormenorizada das ocorrências encontradas nas amostras. 

A partir da análise proposta, pretende-se responder as seguintes questões 

principais: 
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(i) A forma você, no período em questão, assume os mesmos espaços discursivo-

funcionais do pronome tu ou ainda possui traços de deferência e cortesia que a 

aproximam do tratamento nominal original (Vossa Mercê)? 

(ii) Que paradigma pronominal seria mais utilizado pelos missivistas da família 

Penna: o paradigma relacionado ao pronome tu ou à forma você? 

(iii) O emprego tratamental de segunda pessoa seria distinto em função da 

natureza das cartas pessoais analisadas (amorosas ou familiares)? Tal distinção é 

pertinente? 

(iv) Os fatores linguísticos e extralingüísticos que determinavam o emprego das 

formas relacionadas ao paradigma de tu e de você nas cartas dessa ilustre família 

brasileira oitocentista são os mesmos observados em amostras do mesmo período (fins 

do século XIX e início do XX)? 

As hipóteses que norteiam a pesquisa foram levantadas a partir de outros estudos 

realizados sobre o tema na diacronia. Baseando-se nos trabalhos de LOPES & 

MACHADO, 2005; RUMEU, 2008, busca-se verificar se as mulheres da família Penna 

tenderiam a ter um uso diferenciado em relação aos homens no que tange à utilização de 

você, empregando em suas cartas com mais frequência a nova variante pronominal de 

segunda pessoa. Além disso, pretende-se observar se o fato de as cartas em análise 

serem escritas por homens públicos influenciaria no tratamento empregado por eles, 

dependendo do papel social que eles assumem ao escrever para seus interlocutores 

(pai/tio/irmão/cunhado versus homem de negócio/político). 

Para responder a todas as questões e objetivos propostos para o presente estudo, 

organizou-se esta dissertação em dois volumes. O primeiro volume apresenta-se 

dividido em seis seções. Seguindo-se a esta introdução (capítulo 1), será realizada, no 

capítulo seguinte, a descrição do objeto de estudo, na qual se apresenta brevemente um 

histórico sobre as estratégias de referência a segunda pessoa no português, apresentando 

os pontos de vista de diferentes gramáticas tradicionais atuais sobre o tema, e algumas 

resenhas de estudo sobre o mesmo fenômeno linguístico. 

No capítulo 3 serão descritos os pressupostos teóricos nos quais este trabalho se 

baseia, expondo a metodologia utilizada na pesquisa. Num primeiro momento, serão 

apresentadas as teorias pragmáticas que norteiam o estudo; em seguida, será descrita a 

teoria variacionista. Neste capítulo, também descrevem-se as amostras que foram 

utilizadas no estudo. Em primeiro lugar, comenta-se sobre o gênero carta e as tradições 

discursivas que lhe são presentes. Depois, apresenta-se, de maneira minuciosa, um perfil 
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sociolinguístico de cada informante, buscando sinalizar para o leitor se o redator estaria 

mais ou menos próximo de ser erudito, culto ou de ter cultura mediana nos termos de 

Barbosa (2005), e, por fim, o detalhamento da metodologia utilizada. 

No capítulo 4, apresentam-se as estratégias que serão analisadas e, em seguida, 

os resultados obtidos a partir da análise dos resultados. Num primeiro momento, expõe-

se a distribuição geral das estratégias empregadas. Nas seções seguintes, são 

apresentados os resultados em relação apenas à variação na posição de sujeito. Nesse 

momento, se aplicam as teorias sobre cortesia aos dados em análise. 

No capítulo 5, encerra-se o trabalho com considerações gerais sobre o assunto 

estudado. Nessa seção, tenta-se retomar hipóteses e objetivos confrontando-os com 

resultados significativos à análise. 

No segundo volume dessa investigação, apresentada em DVD, encontra-se a 

edição fac-similada semi-diplomática das cartas e os critérios adotados na edição. No 

fac-símile, há a disponibilização das missivas que foram utilizadas para a realização 

deste estudo, o que acaba por permitir que outros pesquisadores interessados 

investiguem os aspectos históricos e linguísticos contidos nas missivas analisadas e se 

certifiquem da transcrição realizada. 

Entende-se que a edição fac-similar diplomático-interpretativa de 149 cartas 

pessoais, escritas de diferentes localidades do Brasil, mas principalmente em Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, favorecerá à comunidade acadêmica, pois tornará disponível 

um conjunto de textos editados e organizados com o rigor filológico necessário aos 

estudos linguísticos de sincronias passadas. A edição dessa amostra de cartas encontra-

se assim distribuída: oitenta e sete cartas familiares que foram produzidas entre os anos 

de 1897 a 1927 e sessenta e duas cartas amorosas datadas entre os anos de 1900 a 1919. 

Com relação à organização das amostras, pretende-se enfocar alguns aspectos 

filológicos: (i) a composição de corpora de cartas pessoais e manuscritas de um único 

tipo de texto, conforme a tipologia de classificação de textos não-literários proposta por 

Barbosa (1999): cartas pessoais; (ii) a discussão do desdobramento do gênero cartas 

pessoais em dois subtipos: cartas familiares e as cartas de amor, a partir da discussão 

levantada por autores como Barbosa (1979), Souto Maior (2001) e Watthier (2010); (iii) 

a contraposição entre esses tipos de textos distintos, através da sua edição e da 

identificação de propriedades caracterizadoras para futuramente viabilizar recursos para 

outros estudos linguísticos; e (iv) a recolha de documentos autógrafos que garantam, 

com rigor, o controle da originalidade da fonte em relação ao período analisado. 
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2. O percurso histórico das formas de tratamento 

2.1- A perspectiva tradicional sobre as formas pronominais e nominais de 

tratamento 

 

 O objetivo desta pesquisa é estudar as formas tratamentais encontradas em uma 

amostra restrita de cartas pessoais de uma família ilustre mineira, em fins do século XIX 

e início do século XX. 

 Neste capítulo, pretende-se apresentar o que tem se estudado sobre o assunto. No 

entanto, primeiramente, é interessante observar as diferentes nomenclaturas atribuídas 

ao termo forma de tratamento. Para tanto, resgata-se o que apresentam algumas 

gramáticas tradicionais e de cunho normativo como Cunha & Cintra (2001), Bechara 

(2004) e Rocha Lima (2007). 

 Cabe ressaltar que todos os autores mencionados incluem as formas de 

tratamento na seção denominada de pronomes pessoais. No entanto, os autores 

divergem na tentativa de classificar a forma você: seria ele um pronome pessoal ou uma 

forma de tratamento? 

Rocha Lima (2007, p. 316) é o único autor que define você como forma reta, 

“São formas retas ou subjetivas, isto é, empregam-se como sujeito:” 

 

Quadro 1: A distribuição dos pronomes pessoais segundo Rocha Lima (2007). 

 

 Acerca do pronome você, Rocha Lima (2007, p.316) faz a seguinte declaração: 

 

O pronome você pertence realmente à 2ª 

pessoa, isto é, àquela com quem se fala, posto 

que o verbo com ele concorde na forma da 3ª 

pessoa. Tal ocorre em virtude da origem 

remota do pronome (Vossa mercê). A 

concordância faz-se com o substantivo 

mercê, como nos tratamentos de reverência 

(Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa 

Senhoria, etc.); é com os substantivos e não 

 Primeira pessoa Segunda pessoa Terceira pessoa 

Singular eu tu, você ele, ela 

Plural nós vós, vocês eles, elas 
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com o possessivo (vossa) que se estabelece a 

concordância. 

 

Cunha & Cintra (2001) e Bechara (2004), ao contrário, não definem a forma 

você como pronome pessoal, fazendo assim a classificação tradicional: 

 

Quadro 2: A distribuição dos pronomes pessoais segundo Cunha & Cintra (2001) e Bechara (2004). 

 

Para Bechara a forma você é uma forma substantiva de tratamento indireto de 

segunda pessoa que leva o verbo para a terceira pessoa, ou seja, a chamada forma 

substantiva de tratamento ou forma pronominal de tratamento, utilizada no tratamento 

familiar. 

Cunha & Cintra (2001, p.291-292) denominam você como pronome de 

tratamento e constatam as diferenças no que se refere ao tratamento no Brasil e em 

Portugal: 

 

No português europeu normal, o pronome tu 

é empregado como forma própria da 

intimidade. Usa-se de pais para filhos, de 

avós ou tios para netos e sobrinhos, entre 

irmãos ou amigos, entre marido e mulher, 

entre colegas de faixa etária igual ou 

próxima. O seu emprego tem-se alargado, 

nos últimos tempos, entre colegas de estudo 

o da mesma profissão, entre membros de um 

partido político e até, em certas famílias, de 

filhos para pais, tendendo a ultrapassar os 

limites da intimidade propriamente dita, em 

consonância com uma intenção igualitária 

ou, simplesmente, aproximativa. No 

português do Brasil, o uso do tu restringe-se 

ao extremo Sul do país e a alguns pontos da 

região Norte, ainda não suficientemente 

delimitados. Em quase todo o território 

brasileiro, foi ele substituído por você como 

forma de intimidade. Você também se 

emprega, fora do campo da intimidade, como 

tratamento de igual para igual ou de superior 

para inferior. É este último valor, de 

 Primeira pessoa Segunda pessoa Terceira pessoa 

Singular eu tu ele, ela 

Plural nós vós eles, elas 
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tratamento igualitário ou de superior para 

inferior (em idade, em classe social, em 

hierarquia), e apenas este, o que você possui 

no português normal europeu, onde só 

excepcionalmente – e em certas camadas 

sociais altas – aparece usado como forma 

carinhosa de intimidade. No português de 

Portugal não é ainda possível, apesar de certo 

alargamento recente do seu emprego, usar 

você de inferior para superior, em idade, 

classe social ou hierarquia. 

 

A maior preocupação com este trabalho, no entanto, não é discutir os conceitos 

de formas de tratamento e pronomes pessoais, mas sim diferenciar a forma de 

tratamento de natureza pronominal – tu – e a forma de tratamento de base nominal – 

você, embora no período em questão, fins do século XIX e início do XX, a forma 

inovadora não possa mais ser considerada como de natureza nominal. 

 Com o intuito de explicitar melhor o tema, utilizaram-se diversos estudos 

linguísticos. E desta maneira, a descrição do objeto de estudo foi dividida em duas 

partes: primeiramente, será apresentado o percurso histórico das formas de tratamento, 

desde o sistema latino até o português. Em seguida, os estudos recentes baseados em 

dados oriundos de sincronias passadas serão revistos com base tanto em peças teatrais 

quanto em missivas. Assim, pretende-se com o estudo proposto, contribuir com as 

pesquisas realizadas sobre o mesmo tema até então. 

 

2.2- Do latim ao português: um breve percurso das formas de tratamento 

 

 No latim só existiam duas formas que eram utilizadas para se dirigir ao 

interlocutor: tu no singular e vos para o plural, que mais tarde passou a ser associada à 

figura de poder do imperador e, por isso, foi utilizada para se dirigir a ele. Segundo 

Faraco (1996), a única língua românica que conservou este sistema tardio latino foi a 

língua francesa. 

 De acordo com Cintra (1986) e Teyssier (2001), em Portugal de fins do século 

XIII e da primeira metade do século XIV, havia apenas duas maneiras de se dirigir ao 

interlocutor: tu para o trato familiar e íntimo e vós para o tratamento deferente. Ressalta-

se que a forma vós era utilizada no tratamento cerimonioso para com a realeza 
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portuguesa. Desta maneira, não existia até então qualquer forma que levasse o verbo 

para a terceira pessoa. 

 Diferentemente de outras línguas neolatinas, como o francês, no português, o 

sistema tratamental foi totalmente reformulado, fazendo com que as expressões de 

referência ao interlocutor se combinassem com a terceira pessoa verbal e não mais com 

a segunda. 

Consoante com Faraco (1996), esta mudança no sistema de tratamentos do 

português teve início no século XIV, o que é corroborado por Cintra (1986) que 

identificou nas Crônicas de Fernão Lopes ocorrências de formas nominais de tratamento 

como Vossa Mercê, Vossa Alteza e Vossa Senhoria. Ainda segundo Cintra, estas 

mudanças ocorridas devem ser entendidas através do contexto histórico-social 

português, uma vez que se buscavam novas formas de polidez para tratar a realeza. 

Com o passar do tempo, o tratamento formal vós não era mais considerado 

suficiente para marcar o status do rei. Desta maneira, outras formas foram utilizadas 

com função diferenciadora. A mais antiga destas formas a aparecer foi o Vossa Mercê, 

que segundo Faraco (1996), teve o primeiro registro datado em 1331, nos textos das 

Cortes. 

Durante o século XV novas formas de tratamento ao rei foram sendo 

empregadas, principalmente, no reinado de Afonso V (1438-1481). No texto das Cortes, 

em 1434, Vossa Senhoria ocorreu pela primeira vez; em 1442, Vossa Majestade; em 

1450, Vossa Alteza; e em 1455, Vossa Excelência. O quadro de Santos Luz (1956, 

p.362) demonstra “a rápida alteração honorífica dessas formas de tratamento durante o 

século XV”: 

 

Quadro 3: A produtividade geral das diferentes formas tratamentais ao longo do século XV (Fonte: 

SANTOS LUZ, 1956) 

 

 1455 1472-3 1477 1481-2 1490 

Vossa 

Alteza 

44% 50% 54% 69% 99% 

Vossa 

Senhoria 

37% 13% 28% 24% 1% 

Vossa 

Mercê 

19% 37% 18% 7% - 
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Nos últimos anos do século XV e nos primeiros do século XVI, Vossa Alteza e 

Vossa Majestade tornaram-se as formas preferidas de tratar o rei, sendo esta última a 

substituir progressivamente a primeira durante o século XVI, uma vez que Vossa Alteza 

começou a ser utilizada para o tratamento de outros membros da família real. 

Vale ressaltar que Cintra (1972) afirma haver tanta confusão no emprego das 

formas de tratamento que Felipe II, filho do imperador, publica em 1597, leis para 

estabelecer os tratamentos corretos para cada cargo. Em 1739, outro decreto foi 

firmado, desta vez por D. João V, em que se delimitava o uso de cada forma 

tratamental. Cintra também mostra que nas comédias portuguesas dos séculos XVII e 

XVIII, havia uma grande preocupação das personagens com a utilização das formas de 

tratamento empregadas. É possível depreender, desta forma, que entre os séculos XVI e 

XVIII, havia uma grande flutuação das formas de tratamento. 

Segundo Faraco (1996), o Vossa Mercê manteve certa integridade formal e seu 

valor como uma forma de tratamento respeitosa, principalmente pela pequena 

burguesia. Mas ao mesmo tempo, ia perdendo espaço para sua rival abreviada “você”, 

tornando-se uma forma arcaica no século XVIII. De acordo com o autor, a forma Vossa 

Mercê foi afetada por um rápido processo de simplificação da substância fonológica, o 

que tornou os pronomes você/vocês de uso muito corrente, principalmente no português 

brasileiro. 

Segundo Machado (2006), a ampliação da utilização de Vossa Mercê trouxe 

duas faces do pronome a esta evolução. Por um lado, há a manutenção de sua 

integridade formal e do valor como forma tratamental relativamente respeitosa. Por 

outro lado, a sua simplificação fonética, entre os séculos XVII e XVIII, transformou-a 

em você(s), tendo um uso corrente no tratamento ao interlocutor, já no século XIX.  

Rumeu (2004, p.126) argumenta que tal forma assume, nas cartas oficiais e não-

oficiais produzidas no Brasil dos séculos XVIII e XIX, um estágio intermediário no seu 

processo de mudança categorial. 

Ainda segundo a autora, no período em questão, a forma você seria uma forma 

pronominal de tratamento, (RUMEU 2004, p.126) em que ora apresenta traços 

sintáticos que a aproximam tanto da forma nominal de tratamento que a originou, Vossa 

Mercê, como da forma pronominal plena você. 

 É possível depreender que no período em questão mencionado pela autora, o 

pronome você, embora já se encontre inserido no português do Brasil, possui um 

comportamento híbrido: ora sendo utilizado de forma respeitosa, ora como tratamento 
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íntimo. Desta maneira, é interessante fazer uma análise empírica do comportamento do 

pronome em fins do século XIX e início do XX a fim de comprovar tais afirmações. 

 

2.3- Outros estudos sobre o tema 

 

2.3.1- Análises diacrônicas sobre a variação você ~ tu 

 

 No tocante ao estudo do tratamento, há diversas pesquisas que tentam elucidar um 

pouco mais sobre o tema. No entanto, como o enfoque deste estudo são cartas 

particulares do século XIX e XX, será dada ênfase, em um primeiro momento, aos 

trabalhos cuja análise empírica tenha sido realizada em corpora diferentes, mas que se 

atendam ao período aqui estudado. A partir dessa revisão geral de estudos referentes aos 

séculos XIX e XX, serão brevemente descritos os atuais subsistemas de tratamento em 

vigor no português brasileiro. O intuito dessa incursão na atualidade se justifica porque 

se pretende verificar que subsistema de tratamento predominava na documentação 

produzida pela família Penna, oriunda de Minas Gerais, mas que se circulava na então 

capital do Brasil: Rio de Janeiro.   

 No estudo realizado por Paredes e Silva et alii (2000), analisou-se a variação 

existente no sujeito pronominal e nas formas de imperativo, ambos referentes à segunda 

pessoa. A amostra que serviu de base para a análise era composta por sete peças teatrais 

escritas por autores cariocas nos séculos XIX e XX. 

 As autoras identificaram três ensejos da mudança: o primeiro foi o predomínio do 

pronome tu – e suas flexões verbais correspondentes – em casos de intimidade e a 

utilização de o senhor para tratamentos mais distanciados; gradativamente, o tu vai 

sendo substituído pela forma você nas relações mais íntimas, enquanto o tratamento o 

senhor se mantém para tratamentos menos íntimos; e, num terceiro momento, tornou-se 

mais frequente a utilização de tu explícito, mas utilizado com a flexão verbal de terceira 

pessoa, diminuição do uso de o senhor e aumento de ocorrências de você para 

tratamento não íntimo, em meados do século XX. As autoras afirmam que a entrada da 

forma você no quadro de pronomes do português brasileiro teria dado início a um 

desequilíbrio no arranjo das formas verbais, só que isso não teria se estendido às formas 

imperativas. 

 No estudo realizado por Lopes e Duarte (2003), as autoras analisaram a 

pronominalização de Vossa Mercê > Você em peças teatrais portuguesas e brasileiras 
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dos séculos XVIII e XIX. As autoras constataram a presença de diversas formas 

tratamentais, tanto formas nominais, quanto formas pronominais. No entanto, nas obras 

em questão houve um predomínio da utilização de tu em relações de intimidade e 

confiança.  A forma você também é identificada, mas aparece em menor proporção, 

sendo utilizada entre os iguais populares. Nas relações de superiores para inferiores há a 

utilização de vós, que apresenta declínio do PB no século XVIII, enquanto nas relações 

entre inferiores e superiores há o emprego de Vossa Mercê. 

 De modo geral, tanto nas peças brasileiras quanto nas portuguesas, a utilização de 

tu é predominante nas relações entre iguais e de superior para inferior. Nas relações de 

inferior para superior há maior utilização de formas nominais de tratamento, como 

Vossa Mercê (no PB), Vossa Alteza, Vossa Senhoria e Vossa Excelência. Vale ressaltar 

que no português europeu, o uso de você não se mostrou expressivo como acontece no 

PB. 

 Rumeu (2004), analisando cartas oficiais e não-oficiais escritas no Brasil, nos 

séculos XVIII e XIX, encontra diferentes formas tratamentais utilizadas no período: tu, 

você, Senhor, Vossa Mercê, Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Vossa Majestade. A 

autora mostra que nas relações assimétricas de inferior para superior predomina o 

emprego de Vossa Excelência, ao passo que nas relações de superior para inferior há 

maior utilização de você. Nas relações simétricas, as formas Vossa Mercê e Vossa 

Excelência são utilizadas nas classes mais altas, enquanto Vossa Senhoria, Senhor, você 

e tu são mais utilizados nas classes mais baixas. 

 Segundo a autora, as formas Vossa Mercê e Vossa Senhoria parecem ter perdido 

seu caráter cerimonioso, visto que estas formas aparecem principalmente nas cartas não-

oficiais. A autora afirma que no século XIX, a forma você teria ainda um 

comportamento híbrido, oscilando entre a forma nominal de tratamento e o pronome 

pessoal de segunda pessoa. 

 No estudo de Lopes (2006), com cartas pessoais escritas nos séculos XVIII e XIX, 

a autora constata que nas relações de superior para inferior, a forma mais utilizada no 

século XVIII foi você, seguida de tu. Nas relações de inferior para superior, o emprego 

de Vossa Mercê foi mais produtivo. Já nas relações entre iguais, havia o predomínio de 

Vossa Excelência, seguido de Vossa Mercê. 

 Em trabalho produzido por Lopes e Machado (2005), com base em quarenta 

cartas pessoais escritas em fins do século XIX por um casal de brasileiros cultos 

(Christiano Ottoni e Barbara Ottoni) aos seus dois netos, as autoras buscavam observar 
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as estratégias pronominais tu e você como sujeitos de referência à segunda pessoa 

empregados pelos missivistas. Foi possível identificar comportamento distinto entre avô 

e avó. Christiano Ottoni empregava mais o tu combinando-o quase sempre com formas 

de segunda pessoa (P2), ao passo que a avó Barbara apresentava uma maior variação na 

combinação entre tu e você com formas de segunda e terceira pessoas. 

 Baseada na análise de cartas brasileiras novecentistas, Soto (2001) interpreta que 

você se inseriu como uma forma de referência ao interlocutor no sistema pronominal da 

língua portuguesa, dividindo seu emprego com vestígios da forma nominal Vossa Mercê 

– Mecê – e com o pronome tu. 

 Ao analisar as cartas escritas pelo marquês do Lavradio, Marcotulio (2008) visa 

identificar, através do seu próprio discurso, qual imagem o Marquês construiu de si 

próprio. Desta maneira, o pesquisador analisou tanto cartas pessoais quanto públicas 

escritas pelo Marquês, identificando as estratégias tratamentais empregadas pelo 

missivista e a relação estabelecida entre remetente e destinatário e as relações sociais. 

 Como esperado, na esfera pública, predominaram os tratamentos mais 

cerimoniosos: uso categórico de Vossa Excelência, como estratégia mitigadora do poder 

dos destinatários sobre o Marquês, nas relações assimétricas ascendentes (de um 

remetente inferior para um destinatário superior); utilização de Vossa Senhoria (em atos 

impositivos) e Vossa Mercê (em pedidos) nas relações assimétricas descendentes (de 

um remetente superior para um destinatário inferior); já nas relações simétricas, 

encontraram-se ocorrências de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, vós e tu; em 

que se constatou que cada uma das formas era utilizada a depender da distância social, 

do grau de intimidade e da relação de poder estabelecida entre os interlocutores. 

 No que tange às missivas direcionadas à esfera privada, a forma você foi 

empregada em relações simétricas mais solidárias, Vossa Excelência ao se dirigir ao 

sogro das filhas e Vossa Senhoria para tratar o genro. 

 Rumeu (2008) investigou o processo de inserção da forma você no português do 

Brasil em variação com o pronome tu através de um estudo de painel realizado em 

cartas pessoais oitocentistas e novecentistas. A pesquisadora aponta que a posição de 

sujeito, principalmente preenchido, foi o contexto que mais favoreceu a inserção da 

forma inovadora você, seguido do contexto denominado de pronome complemento 

preposicionado. Por outro lado, os contextos de pronome complemento não-

preposicionado e pronome possessivo, são os que se mostraram mais resistentes à 

mudança. A autora mostra, no entanto, que a forma inovadora era mais facilmente 
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encontrada em cartas femininas, de onde se acredita que sejam as mulheres as grandes 

propulsoras da inserção da forma você como pronome pessoal no português brasileiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Esta investigação linguística levou a autora a constatar que é no século XX, nas 

três primeiras décadas, sobretudo, a forma você parece se implementar no português 

brasileiro ainda que se mostre até hoje em variação estável. E ainda vai além, visto que 

afirma que é no referido século em que o você se desliga do sentido de polidez atribuído 

pela sua forma nominal de tratamento, Vossa Mercê. Desta maneira, a forma você passa 

a concorrer com a forma pronominal tu no domínio da informalidade. 

 

  2.3.2 – Os atuais subsistemas de tratamento no PB: em busca de vestígios 

 

No que se refere aos estudos sincrônicos sobre o tema, embora não haja um 

mapeamento descritivo completo da atual situação do sistema pronominal de tratamento 

do português brasileiro, Scherre el alii (2009) realizaram uma síntese sobre os estudos 

de variação tu/você no Brasil e apresentam uma descrição, na qual propõem a existência 

de seis subsistemas de tratamento no Brasil: (i) você, (ii) tu (concordância baixa), (iii) 

você/tu (sem concordância), (iv) tu (concordância média), (v) você/tu (concordância 

muito baixa) e (vi) você/tu (concordância médio/baixa). Apesar da detalhada subdivisão, 

Lopes e Cavalcante (2011) propõem a tripartição dos subsistemas de Scherre et al 

(2009) assim organizada: (i) tu, (ii) você e (iii) tu/você. De acordo com as autoras, tais 

subsistemas podem ser sumarizados da seguinte maneira: 

 No subsistema de você, é possível identificar o uso majoritário do pronome-

sujeito você e suas variantes (ocê, cê, etc), com 97% a 100% de frequência.3 O 

subsistema de tu agregaria dois outros: o de concordância baixa e o de concordância 

média. No primeiro, o emprego do pronome tu apresenta taxas acima de 80% de 

frequência, mas com concordância abaixo de 10%4. No segundo, há emprego de tu 

sujeito com índices de concordância maiores do que 40%. Embora nesta concepção haja 

dois subsistemas de tu, o que os difere são as diferentes frequências de concordância. 

Nesses casos, a presença de tu não é absoluta, mas o predomínio é com índices acima de 

                                                           
3
 Este subsistema abarcaria algumas cidades da região Sudeste, como Belo Horizonte, Montes Claros, 

Uberlândia, Arcos, no estado de Minas Gerais e na capital do Espírito Santo, Vitória; em Curitiba, capital 

do Paraná, na região Sul do Brasil, que teve forte afluxo de paulistas; e na região Nordeste, em particular 

no estado da Bahia, em Salvador, Helvécia e Rio de Contas.  
4 O emprego de tu com baixa concordância foi identificado, segundo o levantamento de Scherre et al, em 

cidades da região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi, 

São Borja e Pelotas) e em uma localidade da região Norte (Tefé no Amazonas). 
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76%.5 Os outros três subsistemas elencados por Scherre et al (2009) foram considerados 

dentro de um grupo só por Lopes e Cavalcante (2011). Neles houve sempre a 

coexistência de você e tu na mesma comunidade, só que com taxas de frequência 

diferenciadas: (3.i) equilíbrio entre os dois pronomes pessoais e baixa concordância com 

o pronome tu (perto de 1%)6; (3.ii) variação entre os dois tratamentos, mas uma maior 

utilização de você (30% a 95%)7  e (3.iii) variação tu/você, mas a concordância com o 

pronome tu é acima de 10%.8 

 Os resultados encontrados nos diferentes estudos sincrônicos mostram que o 

você se generalizou no português do Brasil como pronome pessoal, podendo variar com 

o pronome tu em algumas áreas. Em Belo Horizonte (Minas Gerais), Vitória (ES), São 

Paulo (SP), Curitiba (PR), Salvador (BA) entre outras localidades, o você é a forma 

única de tratamento (subsistema 1 – você). No Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), 

Santos (SP), São João da Ponte (MG) e algumas localidades da Bahia (Cinzento, Sapé, 

Poções, Santo Antônio), a forma você concorre com o pronome tu (subsistema 3 – você 

e tu). Na maior parte do Brasil, a nova forma pronominal você é a mais produtiva, sendo 

o tratamento categórico em quatro das cinco regiões brasileiras. O subsistema 2 

(predomínio de tu) estaria localizado em áreas bastante pontuais no sul do Brasil. 

Ao observar os resultados recentes com os apresentados em trabalhos de 

sincronias passadas, os dados encontrados nos séculos XIX e XX parecem já apontar 

qual seria o panorama encontrado hoje. Desta maneira, o presente trabalho se justifica 

por ser uma análise empírica que se embasa em cartas privadas brasileiras escritas em 

fins do século XIX e início do século XX. Busca-se identificar vestígios dos atuais 

subsistemas de tratamento propostos: (1) você; (2) você; (3) você e tu. Como se trata de 

                                                           
5
 O terceiro subsistema está presente na região Sul, sendo identificado nas cidades de Florianópolis e 

Ribeirão da Ilha que ficam em Santa Catarina; no Nordeste do Brasil, em São Luís do Maranhão, embora 

os percentuais ainda não estejam disponíveis, e na região Norte, na cidade de Belém (capital do Pará). 

(Cf. Loregian 1996: 65; Loregian-Penkal 2004: 136; 167; Soares e Leal 1993: 51 apud Lopes e 

Cavalcante 2011: 9). Cabe ressaltar que este subsistema também poderia ocorrer nas outras localidades 

em que o tu é predominante com baixa ocorrência de concordância. 
6
 Localizado apenas na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. (cf. Loregian-Penkal 2004: 133; 137; 167 

apud Lopes e Cavalcante 2011: 9) 
7
 Observado no Distrito Federal e Grande Brasília (região Centro-Oeste); no Rio de Janeiro (RJ), Santos 

(SP), São João da Ponte (MG) (região Sudeste). No Nordeste, só há dados de localidades da Bahia 

(Cinzento, Sapé, Poções, Santo Antônio) e no Sul, em particular no Paraná, ocorreria em áreas bilíngues. 

apud Lopes e Cavalcante 2011: 9) 
8
 Identificado na região Sul, principalmente em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau e Lages e em 

diversos estados da região Nordeste: Pernambuco (cidade de Recife), Paraíba (João Pessoa e Campina 

Grande), Ceará (Fortaleza), Piauí (Teresina), Imperatriz (Maranhão). (Cf Lorengian (1996: 65), Loregian-

Penkal (2004: 137 e 167), Bezerra (1994: 115), Soares (1980), Herênio, (2006: 76-79) apud Lopes e 

Cavalcante 2011: 9). 
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uma família mineira (subsistema 2) que viveu grande parte da vida no Rio de Janeiro 

(subsistema 3), quer-se verificar se há um subsistema já preponderante nesse material.  

Na próxima seção, serão apresentados os pressupostos teóricos e metodológicos 

que norteiam a pesquisa. 
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3. Pressupostos teóricos e metodológicos 

 

3.1 - A questão da sóciopragmática: breves considerações 

 

A presente investigação busca estudar a relação entre os papéis sociais e as 

formas de tratamento da língua, tanto as pronominais – tu – como as pronominalizadas 

ou gramaticalizadas – você. O objetivo, especificamente, não é apenas documentar os 

tratamentos empregados pela família Penna em fins do século XIX e início do século 

XX, mas mostrar a habilidade dos missivistas em relacionar o status e a sua 

representação linguística. 

Em seu trabalho que introduz os conceitos mais básicos sobre a pragmática, 

Vidal (2002) comenta que a pragmática teria como um dos principais pontos de 

interesse o estudo dos princípios que regulam o uso da linguagem na comunicação, ou 

seja, as condições que acabam por determinar tanto o emprego de um enunciado 

concreto por um falante concreto em uma situação comunicativa concreta, como a 

interpretação que o destinatário tem disso tudo. Sobre a pragmática, a pesquisadora 

afirma: 

 

“La pragmática es, por tanto, una disciplina 

que toma en consideración los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del 

lenguaje, precisamente todos aquellos 

factores a los que no puede hacer referencia 

um estudio puramente gramatical: nociones 

como las de emisor, destinatario, intención 

comunicativa, contexto verbal, situación o 

conocimiento del mundo van a resultar de 

capital importância.”9 (VIDAL, 2002, p. 13) 

 

Antes de adentrar na discussão sobre as diferentes teorias pragmáticas, faz-se 

necessário mostrar a correlação existente entre os usos linguísticos e o papel social 

representado por um indivíduo. Preti (2000) afirma que o conceito sociológico de papel 

encontra-se diretamente ligado ao de status e ambos referem-se à participação do 

homem na sociedade, em seu grupo social. Por isso, é completamente natural que se 

                                                           
9
 A pragmática é, portanto, uma disciplina que toma em consideração os fatores extralinguísticos que 

determinam o uso da linguagem, precisamente todos aqueles fatores aos quais não se pode fazer 

referência a um estudo puramente gramatical: noções como as de emissor, destinatário, intenção 

comunicativa, contexto verbal, situação ou conhecimento de mundo vão resultar de grande importância. 
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entenda que os indivíduos possuem posições dentro de um grupo – desde um grupo 

primário, ou seja, restrito como a família, por exemplo, ou um grupo secundário, maior, 

como o Estado. No entanto, cabe ressaltar que o indivíduo pertence a diferentes grupos 

sociais, nos quais ocupa diferentes posições sociais. Desta forma, ele pode assumir, por 

exemplo, o papel de mãe, na família; de médica, no hospital etc. Essas posições sociais 

do indivíduo definidas no grupo social são denominadas status. 

Em seu trabalho, o autor também afirma que, quando um indivíduo ocupa certo 

status, isto exige necessariamente a subordinação a certos comportamentos, não sendo 

esses apenas relacionados à postura ética, mas “à sua representação física, à sua 

aparência, ao seu vestuário” (PRETI, 2000, p. 86). Obviamente, a linguagem 

empregada por esta pessoa também se inclui nessa lista, visto que esta é imprescindível 

à criação de sua imagem. Segundo Preti (2000) estas normas relacionadas ao status 

denominam-se papel social. Assim, pode-se afirmar com propriedade que o papel social 

indica o “caráter funcional do homem na sociedade” (p. 86). 

Preti (2000) também afirma que se a variação linguística é um traço fundamental 

que caracteriza o status do falante ao exercer o seu papel social, não se deve esquecer de 

que elas são dependentes diretas da convivência social entre falante e seus interlocutores 

e “do grau de expectativa e aceitabilidade deles, em relação à linguagem empregada.” 

(Preti, 2000, p. 91) 

Neste sentido, destaca-se, especificamente, o estudo das formas de tratamento, 

ou seja, a maneira pela qual os interlocutores se tratam mutuamente e o que pode 

significar, na interação verbal, a escolha de uma forma em detrimento de outras 

disponíveis no repertório linguístico. 

No entanto, só é possível explicar a escolha de uma forma determinada de 

tratamento em detrimento de outras existentes na língua a partir de um estudo 

minucioso das situações comunicativas em que estas formas aparecem, tentando 

elucidar os objetivos mais diversos dos interlocutores. Sobre a utilização específica de 

tu e você no português, Preti (2000) afirma que esse é um dos pontos relevantes que 

diferenciam o português brasileiro e o português europeu.10 

                                                           
10

 Ressalta-se que ainda não há um completo mapeamento dos sistemas de tratamento no português 

europeu e no português brasileiro. Há alguns trabalhos pontuais que estão sendo realizados e, por 

enquanto, pode-se dizer que o tu ainda preserva intimidade no português europeu e o você é bastante raro.  

No Brasil, a situação é demasiadamente complexa e plural. Como discutido na seção anterior, postula-se a 

existência de, pelo menos, 3 subsistemas tratamentais: só tu, só você e tu/você. 
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Para que se efetue um estudo sobre as estratégias de referência à segunda pessoa 

do discurso, faz-se necessária uma cuidadosa averiguação das relações estabelecidas 

entre os participantes da situação comunicativa em questão. Com o objetivo de entender 

essas relações, é necessário discutir algumas teorias de base pragmática e seus limites 

para a análise em questão, como a dicotomia “poder e solidariedade”, idealizada por 

Brown e Gilman (1960) e a teoria da polidez, proposta por Brown & Levinson (1987), 

aliando-as aos preceitos da sociolingüística variacionista (WLH, 1968). 

No trabalho The pronouns of Power and Solidarity, Brown e Gilman analisam as 

regras de tratamento que regem vinte línguas distintas, sendo a grande maioria de 

origem indo-européia. Os autores conseguem concluir que a escolha das estratégias 

tratamentais referentes à segunda pessoa do discurso está regulamentada por relações 

denominadas de poder e solidariedade. De acordo com essa proposta, tais relações estão 

presentes em todas as formas de interação entre os interlocutores. 

Neste sentido, o conceito de poder pode ser definido como o domínio que uma 

pessoa exerce sobre outra em uma determinada situação comunicativa. Desta maneira, 

para que haja uma situação de poder, é necessária a interação social de pelo menos duas 

pessoas e que a relação entre elas não seja simétrica, visto que todos os participantes 

não podem ter poder na mesma área de comportamento. Assim, conclui-se que o poder 

encontra-se presente em relações assimétricas ou não recíprocas, nas quais a hierarquia 

é observada na diferenciação de determinados atributos, a saber: autoridade, geração e 

idade. 

Diferentemente da relação de poder, em que o conceito de hierarquia é 

extremamente importante para se compreender a assimetria de tratamento, a 

solidariedade, por outro lado, pressupõe um mesmo nível hierárquico decorrente de 

relações sociais simétricas ou recíprocas. As relações simétricas são derivadas de 

atributos como sexo, parentesco e filiação de grupo, que estão ligados às ideias de 

afinidade e afeto. 

Considerando a relação estabelecida entre as estratégias de referência ao 

interlocutor, de acordo com Machado (2006), haveria dois eixos de relações 

estabelecidas entre os interlocutores: um eixo assimétrico – em que predomina a 

assimetria nas relações – e um eixo simétrico – em que predominam relações 

igualitárias. A autora afirma que o poder seria o elemento central do eixo semântico 

assimétrico e a solidariedade o núcleo do eixo semântico simétrico. Desta maneira, 

haveria duas formas de relação assimétrica – aquela em que o emissor é o detentor do 
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poder frente ao receptor e a inversa, quando o receptor exerce poder sobre o emissor – 

assim como há dois tipos de relação simétrica – quando a solidariedade entre os 

participantes da situação comunicativa se faz presente e quando não se observa 

solidariedade. Para Brown e Gilman (1960), o uso de formas V (como Vous, em 

francês) está diretamente ligado às relações simétricas em que não há solidariedade 

entre os participantes da ação, e às relações assimétricas em que o emissor está 

hierarquicamente inferior ao receptor. Por outro lado, as formas T (como Tu, em 

francês), correspondem às relações simétricas em que há reciprocidade e solidariedade 

ou às relações assimétricas em que o emissor exerce alguma forma de poder sobre o 

receptor. 

Deve-se comentar que nesse estudo, está sendo analisada uma família típica do 

século XIX e, por isso, algumas relações e papéis sociais podem aparecer bastante 

delimitados na sua produção escrita. As alterações nos papéis sociais podem ser 

observadas, principalmente, nas cartas familiares em que apesar das relações de 

parentesco entre pai-filho, tio-sobrinho, etc. alguns remetentes ocupam cargos políticos 

e se subordinam hierarquicamente a seus destinatários em algumas situações de escrita. 

É possível perceber alterações das relações de poder e solidariedade estabelecidas entre 

os interlocutores na interação em uma mesma carta e de uma carta para outra.  

 Outra teoria bastante utilizada é a teoria da polidez, idealizada por Brown & 

Levinson (1987). De acordo com os autores, na comunicação todos os participantes 

possuem duas propriedades básicas que podem explicar seu comportamento no que 

tange a interação verbal. A primeira propriedade denomina-se racionalidade e, segundo 

ela, cada indivíduo possui um modo de raciocinar que pode ser definido de modo 

preciso e que o conduz aos meios necessários para chegar aos fins que deseja alcançar. 

A segunda propriedade é a imagem pública que cada indivíduo constrói para si próprio, 

buscando manter o prestígio no meio social em que vive. A imagem pública possui duas 

vertentes: a face positiva e a negativa. A primeira consiste na personalidade (imagem) 

desejada pelos interactantes, ou seja, a maneira como os indivíduos desejam ser vistos 

pela sociedade. A face negativa, por outro lado, está relacionada ao território, ao direito 

de sofrer perturbação, à preservação pessoal, o que remete à liberdade de ação e 

liberdade para não sofrer imposição por parte dos outros. 

Segundo os autores, qualquer ato de fala em si é considerado um ato de ameaça 

à face de nosso interlocutor, porque a imagem pública é vulnerável e a interação verbal 

nada mais é do que um esforço para preservá-la. Desta forma, as estratégias de polidez 
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ou cortesia são empregadas para reforçar a imagem positiva do emissor e/ou do 

interlocutor, isto é, garantir a harmonia do processo interativo. Quando há uma 

estratégia que suaviza a imposição de um ato que ameace a face positiva do interlocutor, 

tem-se um caso de polidez positiva, e quando esse ato ameaça a face negativa, a 

estratégia utilizada é a polidez negativa. 

Sobre as diversas acepções do termo cortesia, Vidal (2002) mostra a diversidade 

de perspectivas. A cortesia pode ser entendida como um conjunto de normas sociais, 

estabelecidas por cada sociedade, que acabam regulando o comportamento adequado de 

seus membros, proibindo algumas formas de conduta e favorecendo outras. Desta 

maneira, o que se ajusta às normas é considerado cortês e o que não se ajusta é 

sancionado como descortês. Assim, a cortesia é interpretada como um mecanismo de 

salvaguarda que é estabelecido por todas as sociedades para que a agressividade de seus 

membros não se volte contra eles mesmos. Pelo fato de se tratar de normas externas, é 

esperado que o que é cortês em uma sociedade possa até mesmo ser descortês em outra. 

Essa questão é imprescindível no caso das escolhas tratamentais que são feitas para se 

referir a outrem. Em relações regidas pelo poder, principalmente, o emprego inadequado 

pode ser considerada descortês como o emprego do tu íntimo nas relações assimétricas 

de inferior a superior por exemplo. Fica claro que a noção de cortesia ou descortesia 

como norma social está intrinsicamente ligada à cultura geral de cada um, visto que as 

normas sociais não são igualitárias para todas as sociedades. 

O conceito de cortesia também pode ser entendido de outra maneira: se se 

concebe que a comunicação verbal é uma atitude completamente intencional para se 

obter um determinado objetivo com relação a outras pessoas, seria lógico pensar que o 

uso adequado da linguagem pode constituir um elemento determinante para o êxito do 

objetivo perseguido. Sabe-se que o emissor deve ter em conta que seu enunciado se 

adapte não só a suas intenções e seus objetivos, mas também à categoria e ao papel 

social do destinatário. Desta forma, não é difícil imaginar a importância de se utilizar 

convenientemente todos os meios que possui a linguagem para manter uma relação 

cordial, especialmente, quando o falante deve enfrentar um conflito entre seus objetivos 

e os do destinatário, em que não há intenção de romper suas boas relações com este. 

Neste sentido, a cortesia pode ser entendida também como um conjunto de estratégias 

conversacionais destinadas a evitar ou mitigar conflitos. A cortesia é uma estratégia 

para poder manter as boas relações. 
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Apesar das vantagens e do alto grau explicativo de suas categorias, sabe-se que 

as teorias propostas por Brown e Gilman (1960) e Brown & Levinson (1987) foram 

revisitadas por outros autores, como Bravo (1999, 2003) e Bravo e Briz (2004), que 

questionam a validade da teoria proposta por Brown & Levinson para algumas 

sociedades. Os autores argumentam que há um etnocentrismo sociocultural da teoria. As 

críticas provêm de estudos empíricos em que se questiona a validade universal das 

noções de “pessoa” (self), imagem/face social (face), o que se entende por cortesia 

(politiness), o que é considerado amenizador (face-threat) e as relações de poder e 

solidariedade nos termos de Brown e Gilman (1960). Segundo as críticas, tais 

construções teóricas estão definidas por delimitações semânticas que são determinadas 

socioculturalmente e que, por isso, constituem-se insuficientes para serem usadas como 

parâmetros panculturais. Nesse sentido, pesquisadores afirmam que a teoria de Brown 

& Levinson se aplicaria melhor em sociedades anglogermânicas, em que a estratificação 

social é mais bem delimitada, diferentemente das sociedades provenientes da América 

do Sul. Do mesmo modo, as relações de poder/solidariedade se alteraram com o passar 

do tempo e seriam mais facilmente percebidas em sociedades bastante hierarquizadas. 

No entanto, para a realização deste trabalho, leva-se em conta os princípios 

norteadores da teoria proposta por Brown & Levinson e de Brown & Gilman pelo fato 

do corpus escolhido para análise pertencer a uma família inserida na sociedade 

brasileira do século XIX, que ainda continha uma hierarquização social maior e mais 

bem definida. Não se pode esquecer que os membros da família ainda deviam sentir os 

reflexos sócio-históricos de uma sociedade com resquícios da era escravagista. Além 

disso, no período, ainda não existia a classe burguesa propriamente dita e a estrutura 

familiar ainda era presa aos padrões pré-estabelecidos ao longo da história: o pai 

provedor e com total autoridade sobre a família, a mãe como cuidadora do lar e os filhos 

como sendo submissos. 

Cabe ressaltar ainda com Levinson (1989), a correlação que pode ser 

estabelecida entre os estudos pragmáticos e sociolingüísticos. Estes não são exclusivos, 

porém podem ser complementares, visto que em seu trabalho discutem-se os limites e 

alcances dos dois referenciais teóricos. De acordo com o autor, a sociolinguística 

interessa-se pelo valor que uma determinada forma de tratamento carrega. Além disso, 

observa as características do falante (sexo, grupo social, escolaridade, idade, etc) em sua 

relação com o destinatário, analisando os fatores linguísticos e extralinguísticos que 

determinam os usos variáveis. A pragmática, por outro lado, preocupa-se pela 
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justificativa de tal forma ter sido utilizada em um determinado contexto e qual o efeito 

que essa escolha pode ter para o destinatário da ação. 

Na seção seguinte, serão apresentados alguns pressupostos fundamentais da 

teoria variacionista que conduzem a investigação. 

 

 

3.2. A teoria variacionista 

 

- Os pressupostos variacionistas 

 

 Em fins dos anos sessenta, através dos estudos sociolinguísticos instaurados por 

Weinreich, Herzog & Labov (1968), houve uma significativa mudança em relação ao 

conceito de língua e ao objeto de estudo da Linguística. 

 O estruturalismo e gerativismo, correntes anteriores ao estudo, concebiam o 

sistema linguístico como sendo uniforme, homogêneo e estático. E neste contexto, o 

estudo proposto por Weinreich, Herzog & Labov (1968) revolucionou as correntes 

linguísticas que existiam até então por considerarem a heterogeneidade uma 

característica intrínseca a qualquer língua, sendo a própria língua completamente 

suscetível às pressões sociais. Nessa nova concepção linguística, a heterogeneidade nas 

línguas não ocorre de maneira aleatória, mas sim, governada por um conjunto de regras. 

Desta maneira, seria impossível estudar a língua fora de seu contexto social. 

 Para Weinreich, Herzog & Labov (1968), esse novo modelo que engloba a 

heterogeneidade linguística, os fatos sociais condicionantes e estilísticos para tais 

escolhas, permite uma descrição mais adequada no nível da competência linguística. 

Labov (1972, p. 217) tece os seguintes comentários sobre o estruturalismo, destacando a 

ausência do caráter social aos estudos linguísticos que eram feitos até então: 

 

Por esta razão, a Escola de Genebra 

saussuriana é freqüentemente mencionada 

como a escola “social” da lingüística. (...) No 

entanto, de modo bastante curioso, os 

lingüistas que trabalham dentro da tradição 

saussuriana (e isso inclui a grande maioria) 

não levam em conta de modo nenhum a vida 

social: trabalham com um ou dois 

informantes em seus escritórios, ou 

examinam seu próprio conhecimento de 
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langue. Além disso, insistem em que as 

explicações dos fatos lingüísticos sejam 

derivadas de outros fatos lingüísticos, não de 

quaisquer dados “externos” sobre o 

comportamento social. 

 

 Labov faz duras críticas à “língua” abstrata (1972, p. 218) de Saussure e seus 

seguidores e a Chomsky que insistiam em não considerar os fatores sociais como 

relevantes para a mudança linguística. Interessante observar que Labov (1972, p. 215) 

considera o termo “sociolinguística” enganoso e redundante, já que, segundo ele, a 

língua seria uma forma de comportamento social, “usada por seres humanos num 

contexto social, comunicando suas necessidades, idéias e emoções uns aos outros.” 

Segundo o autor, este termo seria bastante amplo e abarcaria em si áreas de estudo que 

deveriam se chamar “sociologia da linguagem” e “etnografia da fala” (p. 215-16). 

Segundo Mollica (1994) seria impossível desvincular a língua da sua função 

sociocomunicativa. Assim, em sua concepção, a sociolinguística é entendida como um 

espaço de investigação interdisciplinar, que age nas fronteiras entre língua e sociedade, 

focalizando principalmente os empregos concretos da língua. 

Desta maneira, parte-se da percepção de que todas as línguas possuem a 

mudança como característica intrínseca, essencial, ou seja, são heterogêneas e 

completamente dinâmicas: “(...) todas as línguas naturais humanas apresentam um 

dinamismo inerente, o que vale dizer que elas são heterogêneas por natureza.” 

(MOLLICA,1994, p. 13). 

Pode-se definir a sociolinguística, em sentido mais abrangente, como um dos 

ramos da linguística que estuda, justamente, a correlação entre os aspectos linguísticos e 

sociais. Conclui-se que a investigação sociolinguística possui como foco de estudo a 

heterogeneidade do sistema linguístico, visto que o fenômeno da variação é seu objeto. 

“Em outras palavras, focaliza a existência de formas variantes que se equivalem 

semanticamente no nível do vocabulário, da sintaxe ou morfossintaxe, do subsistema 

fonético-fonológico ou no domínio pragmático-discursivo” (MOLLICA e BRAGA, 

2003). 

 Naro (1994) comenta que a heterogeneidade linguística seria regulada por um 

conjunto de regras, não ocorrendo de forma aleatória. Desta maneira, da mesma forma 

que existem regras que obrigam o falante a usar determinadas formas e não outras (a 

casa e não casa a, por exemplo) também há regras variáveis que funcionam para 
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favorecer ou desfavorecer o uso de uma ou outra das formas variantes a depender do 

contexto. Isto pressupõe que, na língua, variantes podem estar em competição – ora 

ocorrendo uma, ora ocorrendo outra dessas variantes – mas de acordo com o 

pressuposto básico, seria possível identificar uma série de categorias independentes que 

influem nesse uso, sendo elas internas ou externas ao sistema linguístico. 

Assim, o papel da sociolinguística consiste em: (i) pesquisar o grau de 

estabilidade ou mutabilidade do fenômeno variável, (ii) observar quais são as 

circunstâncias que favorecem ou não os usos alternativos e (iii) antever o 

comportamento sistemático e regular da variação. Para isso, é necessário na análise 

linguística, considerar a inter-relação entre os fatores internos e externos ao sistema. 

Como a análise se baseia em dados de escrita, na próxima seção, será discutida 

brevemente a especificidade do gênero carta e suas implicações para o estudo. Serão 

apresentados os argumentos que nos levaram a subdividir a documentação em dois 

subgêneros: cartas familiares e cartas amorosas. Para apresentar as vantagens e 

desvantagens da análise de um corpus constituído por esses dois subgêneros, faz-se 

ainda necessário uma incursão sobre a importância do conceito de Tradições 

Discursivas para a análise da mudança diacrônica.  

 

3.3 - O gênero carta 

 

 Para que se tenha a completa percepção do gênero textual em estudo, é de 

extrema importância compreender os elementos constitutivos das cartas. Embora tal 

gênero seja atualmente pouco utilizado na tentativa de mediar a distância entre dois 

sujeitos e seja muitas vezes julgado por sua simplicidade, Bazerman (2006) sublinha a 

necessidade de depreender e reconhecer suas características estruturais para que se 

entenda a constituição de uma carta. 

 Tentar definir o conceito de gênero não é simples. Diferentes abordagens 

linguísticas têm sido utilizadas na tentativa de estudar o que é o gênero. De acordo com 

a linha teórica adotada, o gênero pode ser visto de uma perspectiva textual, enunciativa, 

funcional ou comunicativa. 

 Conforme as postulações de Bakhtin (2003), os gêneros textuais são 

classificados em função de sua capacidade de sofrer modificações e assimilar outros 

gêneros, podendo ser primários ou secundários. Nas palavras de Soto (2001), o gênero 

carta seria um exemplo pertencente ao gênero primário do discurso, já que ele faria 
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parte dos gêneros que se instituem em circunstância de conjunturas espontâneas da 

comunicação verbal e, por isso, não perdem a relação com a realidade, seja ela 

linguística ou extralinguística. 

Marcotulio (2008, p. 74), por sua vez, faz as seguintes declarações sobre o 

gênero carta, que é definido pela sua estrutura própria, facilmente reconhecido em 

qualquer língua: 

 

A carta é um gênero textual pois apresenta 

uma estrutura formal e propriedades 

facilmente reconhecidas em qualquer língua 

histórica. Em relação ao aspecto formal e 

estrutural, observam-se outras características 

comuns, como a presença de um 

encabeçamento que inclui a data e as 

saudações iniciais, o corpo do texto e, por 

último, um fechamento, que inclui as 

saudações finais de despedida, assinatura e 

possíveis P.S.s. 

 

À semelhança do autor, Silva (1988, p. 76) denomina tais partes de seção de 

contato, núcleo da carta e seção de despedida. Para Marcuschi (2000), do mesmo modo, 

se destacam como elementos básicos utilizados para identificar minimamente o gênero 

carta (i) o local e a data, (ii) a saudação, (iii) o texto e (iv) a assinatura. Nesse sentido, a 

seção de contato inicial é o local da carta onde figura a saudação e a captação da 

benevolência, o núcleo é o corpo do texto, em que se explicita o motivo pelo qual a 

carta foi escrita e a seção de despedida. A seguir, reproduz-se uma carta escrita em 1907 

por Affonso Penna a seu filho, Affonso Penna Júnior, em que se podem identificar os 

elementos constitutivos principais de uma carta: 
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Quadro 4: Os principais elementos constitutivos de uma carta 

 

 Este modelo de carta apresenta o perfil geral encontrado na amostra que compõe 

este trabalho. É claro que pode haver variações entre esses elementos e, até mesmo, 

ausência de algumas partes. 

 A seção de contato inicial contém as informações que caracterizam a 

identificação do documento, como local e data, e a relação que existe entre remetente e 

destinatário através do uso do vocativo “Querido Affonsinho”. É nesta seção da carta, 

que ocorrem os primeiros indícios do tipo de relação que o remetente pretende 

estabelecer com o destinatário “a partir do emprego de algum elemento de qualificação 

(amada, querida, amigo, pai, mãe, etc), definindo de antemão o nível da interação 

estabelecida [+ solidária, + íntima, - formal, - distante, + simétrica] (BRAVO; BRIZ, 

2004, p.80)” (apud, LOPES, 2011, p. 369). 

 Nessa seção, também costuma aparecer a captação da benevolência, que serve 

“para captar a boa vontade do destinatário com o teor da carta e garantir que o contato 

seja mantido com eficácia em futuras trocas de correspondência” (LOPES, 2011, p. 

370). Ressalta-se que há diversas estratégias linguísticas que podem ser utilizadas nesta 

parte da carta, podendo servir para diferenciar cartas particulares de oficiais, por 

exemplo. Nas cartas pessoais, é comum o remetente repetir as mesmas estratégias com 

Rio de Janeiro, 29 Julho de 1907  Local e data 

Querido Affonsinho  Saudação 

Sua carta de 26 encheo meo me de 

alegria pelas boas noticias que trouxe 

de sua saude e dos seus. Peço a Deos 

que continue a prolegel-os. 

 

 Contato inicial 

(Captação da benevolência) 

Achei acertada a operação que Você 

lembra, podendo tomar a letra por 3 

annos. Tenho na Cai[x]a matriz quantia 

mais que sufficiente para o [inint] da 

C[inint]pa S. Domos caso se effectue,                    

ficando ainda alguma sobra. Por [inint] 

[peça] se pode obter ahi as lettras 

hypothecarias de 7%? 

 

 

 

 

 Núcleo da carta 

 

Abençoo a todos e envio muitos beijos 

aos netinhos. 
 Seção de despedida 

Do Pai e amigo 

Affonso 
 Assinatura 

Está cahindo uma chuvinha miuda e 

fria, que vae aos ossos. 
 P.S. 
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poucas variações entre uma carta e outra. No exemplo em questão, Affonso optou por 

escrever “Sua carta de 26 encheo meo me de alegria pelas boas noticias que trouxe de 

sua saude e dos seus. Peço a Deos que continue a prolegel-os.”. 

 O núcleo da carta, por sua vez, é uma parte mais flexível no que se refere à 

estrutura e à temática. No núcleo encontra-se o corpo do texto, o motivo pelo qual o 

remetente está escrevendo a carta. Já nas partes finais, como a seção de despedida e a 

assinatura são mais fixas e também podem conter trechos de captação da benevolência. 

O P.S. caracteriza-se por alguma informação que o remetente quer passar ao 

destinatário, mas não o fez no núcleo, por isso, é um texto mais livre. Sobre a correlação 

entre tratamento e o gênero carta, Lopes (2011) afirma: 

  

“Koch (2008) mostra que a disseminação do 

emprego do tratamento nominal abstrato de 

acordo com o estado social dos interlocutores 

(formas nominais de tratamento, como Vossa 

Majestade, Vossa Mercê, entre outras) e a 

pluralização do tratamento do tipo V(ós) se 

deu pelo fato de essas estratégias 

funcionarem para atenuar o ato linguístico 

diretivo das petição/solicitações ou ordens 

sempre presentes nas cartas. Para o autor, 

esses tratamentos abstratos se transplantaram 

de uma língua a outra quando se mantinha a 

mesma tradição discursiva como regras 

discursivas e não necessariamente regras 

idiomáticas, ou seja, funcionariam mais 

como marcas da tradição desses textos, da 

história do gênero epistolar do que da história 

de uma língua X ou Y.” (Lopes, 2011, p. 

370) 

 

Além disso, as cartas pessoais configuram-se como importantes documentos, 

visto que registram em si toda a cultura de uma época. Para Bazerman (2006), as cartas 

pessoais, familiares e amorosas estão ligadas às relações sociais e constituem-se em um 

material muito rico em particularidades de uma determinada época e da cultura de um 

povo. Consoante a Bazerman, está o estudo de Watthier (2010, p. 14), em que a autora 

afirma que as cartas, em certas circunstâncias, acabam por expressar o que seria “o mais 

natural da comunicação humana”, o que caracteriza uma situação comunicativa 

primária, em que há marcas de oralidade. Em outros momentos, caracteriza-se por estar 

mais próxima à escrita, sendo assim uma situação comunicativa secundária. 
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De acordo com Bakhtin & Volochinov (2004), outro aspecto importante diz 

respeito à interação verbal que pode se dar tanto na presença de um interlocutor, como 

na ausência física dele, por isso o gênero epistolar organiza textos que possuem 

interação verbal sem a presença direta dos interlocutores num mesmo ambiente, que, 

neste caso, são o produtor e o receptor do enunciado. Assim, caracteriza-se por ser um 

meio pelo qual pessoas que estão distantes podem estabelecer comunicação. 

Dessa forma, pode-se afirmar que tal gênero é muito importante para estudo, 

porque como muitos pesquisadores defendem, é “um texto representativo da linguagem, 

tanto em sua forma primária, ou seja, espontânea e natural, quanto em sua utilização 

secundária, isto é, formal, escolha que dependerá dos objetivos comunicativos e do grau 

de instrução de seu produtor” (WATTHIER, 2010, p. 19). 

Cabe ressaltar aqui a complexidade existente no gênero carta, vista a quantidade 

de diversos modelos que o compõem, “pois, para cada situação socioenunciativa que o 

envolve, novas características são apresentadas” (WATTHIER, 2010, p. 56). Ilustrando 

esses diferentes modelos pertencentes ao gênero, há o estudo de Souto Maior (2001), no 

qual a autora agrupa tais modelos em diferentes nomenclaturas a depender do domínio 

discursivo em que estão inseridos. Segundo essa proposta, o gênero carta seria “um 

gênero com subgêneros” (SOUTO MAIOR, 2001, p. 11). Watthier (2010) elenca todos 

os subgêneros mencionados por Souto Maior (2001): 

 

Assim, cartas cujos domínios discursivos são 

comerciais são denominadas cartas de 

resposta e de comunicado; as de domínios 

instrucionais são cartas de programa, 

circulares, respostas e de apresentação; as 

jornalísticas são cartas do leitor, do editor, 

aos leitores, aberta, propaganda, 

boasvindas; as jurídicas são as cartas de 

intimação; publicitários são respostas, 

confirmações, agradecimento, pedido; 

religiosas são as cartas de convite ou de 

comunicado; e as de saúde são cartas de 

programa, de comunicado. (SOUTO 

MAIOR apud WATTHIER, 2010, P. 44) 

 

Destaca-se que há variação na classificação dos subgêneros. Barbosa (1979) 

acrescenta ainda na categoria das cartas pessoais, as cartas familiares e as cartas de 

amor. Entretanto, há autores (MIRANDA, 2010, JIMÉNEZ, 2010) que não fazem 
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distinção entre cartas familiares e amorosas. As cartas familiares são aquelas que foram 

trocadas entre pessoas de uma mesma família. As cartas pessoais, por sua vez, seriam as 

que são trocadas entre amigos, ou seja, entre pessoas de famílias distintas. Por último, 

as cartas de amor seriam as trocadas entre namorados ou amantes. Sobre as cartas de 

amor, Watthier (2010) comenta: 

 
Sob tal enfoque, caracterizada por uma certa 

intimidade entre remetente e destinatário, 

respeitando, entretanto, os costumes do grupo 

social a que pertencem, a carta de amor pode 

ser empregada como veículo de expressão 

dos sentimentos mais profundos, sejam eles 

causados pela dor de um amor não 

correspondido ou por uma paixão profunda e 

recíproca. (WATTHIER, 2010, p. 45) 

 

Esta discussão acerca da subdivisão do gênero carta em cartas amorosas e cartas 

familiares, interessa em demasia à pesquisa que se desenvolve no presente trabalho, 

afinal, o corpus é constituído e composto por diferentes tipos de cartas e não seria 

adequado que elas ficassem rotuladas apenas pelo termo generalizante “cartas 

familiares”. 

Na verdade, esta percepção foi tida quando a amostra sofreu um recorte, haja 

vista que o material original da família Penna era preliminarmente composto por mais 

de quatrocentas cartas. Ao separar as cartas que constituiriam a amostra, verificou-se 

que a documentação era bastante diversa e que estava completamente misturada, sob a 

denominação generalizante de “cartas familiares”, embora a amostra fosse bastante 

heterogênea. 

Assim sendo, realizou-se o exame minucioso da amostra, a partir da qual foi 

possível distinguir que havia quatro temas básicos abordados nas missivas: (i) as cartas 

estritamente familiares, que continham notícias dos parentes e amigos ou a busca por 

notícias e relatos sobre a rotina da família; (ii) as cartas amorosas, que embora também 

tratassem de assuntos familiares, tinham temática romântica; (iii) as cartas de cunho 

político – já que esta família é composta por muitos políticos, este é um assunto comum 

entre os homens – e  (iv) as cartas mistas, que abordavam os temas familiares e 

políticos. 

Apesar de saber desta diferença no teor das missivas, optou-se por dividir a 

amostra em dois grandes grupos de cartas: (a) as cartas familiares, que abarcam as 
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cartas familiares, políticas e mistas e (b) as cartas amorosas que possuem abordagem 

mais afetuosa e íntima do que as demais. 

O quadro a seguir ilustra as diferenças encontradas em cartas familiares e 

amorosas. A carta familiar foi escrita por Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior e a carta 

amorosa escrita por Affonso Penna Júnior com destino à sua esposa, Marieta Penna: 

 

Quadro 5: As principais diferenças entre cartas familiares e amorosas da família Penna 

 

O quadro mostra algumas diferenças entre cartas familiares e amorosas. A 

primeira grande diferença está no distanciamento presente na saudação utilizada pelos 

dois remetentes. Enquanto Alvaro é mais distante, tratando o irmão por “Meu caro 

 Familiar Amorosa 

Local e data Rio, 8 de Março, 1907 

 

17 de Novembro de 1913 

 

Saudação Meu caro Affonsinho Querida Marieta. 

 

 

 

Contato inicial 

(Captação da 

benevolência) 

Abraço-te 

affectuosamente. 

Recebi hoje sua primeira carta 

datada de 14, mas com o 

carimbo de 15. Supponho não 

ser a primeira que você me 

escreveu, pois fala de doença 

de Affonso com causa já 

sabida e, quando eu sahi, elle 

estava bom. 

 

 

 

 

 

 

Núcleo da carta 

 

Já dei aos teus pedidos o 

andamento possivel e 

obtive resposta animadora 

quanto à pretenção do 

fregues do Abreu. Terá, 

entretanto, de aguardar 

um certo tempo o que 

bastou para que o homem 

ficasse todo enxofrado 

apesar de, ainda assim, ser 

a cousa uma pepineira 

muitissimo cobiçada...! 

 

Calculo como você fica 

nervosa e afflicta com estas 

cousas [inint] afflição em que 

tambem fico. Que teria 

acontecido depois que sua 

carta sahiu? E este dia não me 

deixa socego. (...) Não [posso] 

dizer quando volto, mas vou 

fazer todo o possivel para 

encurtar a estadia aqui, ainda 

que eu tenha de voltar logo a 

Itabira, como é possivel. 

 

 

Seção de 

despedida 

Adeus; recommenda- me 

à Marieta e caricias ao 

petizrs. Abraço-te 

Do irmão e muito amigo 

Caricias aos filhinhos, 

saudades às meninas e à 

Mamãe, a quem peço a 

benção e recebe o coração 

saudoso de 

Assinatura Alvaro 

 

Chim 
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Affonso”, Affonso Júnior é mais íntimo, utilizando o vocativo “Querida Marieta” para 

tratar a esposa. É possível notar, na seção de contato inicial uma aproximação entre os 

irmãos através da expressão “Abraço-te affectuosamente”, ao passo que Affonso Penna 

Júnior continua o tom mais intimista. 

No núcleo, parte em que se encontra a razão pela qual a carta foi escrita, também 

se encontram divergências: enquanto Alvaro trata de assuntos mais sérios com o irmão, 

relacionados, provavelmente, à política, Affonsinho trata de assuntos mais pessoais e 

íntimos com a esposa, como a saúde dos filhos, quando retorna para casa. A seção de 

despedida também é diferente nas duas cartas, já que o maior distanciamento é mantido 

entre os dois irmãos, mesmo Alvaro se dizendo “irmão e muito amigo”. Affonso, por 

sua vez, prossegue com o tom intimista utilizando palavras como “carícias” e 

“saudades” e expressões como “recebe o coração saudoso”. Por fim, a assinatura dos 

remetentes revela o grau de distanciamento que possuem com os destinatários: Alvaro 

assina o próprio nome e Affonso Penna Júnior utiliza-se do apelido carinhoso “Chim”. 

Outro fator que pesou para que fosse tomada essa decisão foi o fato de as cartas 

ditas familiares terem um único destinatário – Affonso Penna Júnior – e terem sido 

escritas por alguns de seus parentes. Por outro lado, as cartas amorosas tinham 

remetentes e destinatários distintos e foram trocadas entre dois casais da família Penna. 

Houve a necessidade de um controle maior nesse sentido. Cabe explicar que, na análise 

dos dados, foi criado um fator extralinguístico que diferenciava os assuntos abordados 

nas missivas, o que acaba por diferenciar as cartas tanto políticas quanto mistas que 

ficaram englobadas no subgênero intitulado cartas familiares. 

Estas diferenças deixam clara a necessidade de desmembrar a amostra em cartas 

familiares e amorosas, uma vez que, embora os dois tipos de missivas sejam 

constituídas das mesmas partes pertencentes ao gênero carta, como (i) seção inicial, (ii) 

núcleo e (iii) seção final, seus conteúdos são completamente distintos. Isso nos leva a 

crer que maior ou menor distanciamento entre os interlocutores pode acarretar na 

diferenciação do tratamento que será encontrado. 

Optou-se por estudar as estratégias de tratamento de 2ª pessoa a partir de cartas 

pessoais, porque se acredita que nelas haverá uma grande variação nas formas 

tratamentais empregadas pelos interlocutores que assumem diferentes papéis 

interacionais. Desta forma, decidiu-se por não analisar cartas públicas haja vista que o 

foco está em tratamentos informais. Como defende Watthier (2010), nas 

correspondências pessoais, o assunto é travado da maneira singela de quem trava uma 
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conversa e, por isso, “o tratamento se dará de maneira informal e muito irregular” 

(WATTHIER, 2010, p. 59). Certamente a variação entre formas de tratamento mais 

íntimo como tu ao lado de você não seria encontrada em cartas de circulação pública. 

Sobre as estratégias tratamentais utilizadas em cartas pessoais, a autora comenta: 

 

Entre as expressões mais comuns, Jiménez 

(2000) aponta tu ou você aos mais íntimos, 

aos amigos e aos parentes e senhor ou 

senhora para os mais idosos, devido a uma 

hierarquia, na qual os menores se dirigem 

com respeito aos maiores e esses se dirigem 

com afeto àqueles. Nesse último tratamento 

citado, podemos incluir, também, o 

tratamento do aluno ao professor, ou do 

empregado ao patrão. (WATTHIER 

Watthier, 2010, p. 59) 

 

 Devido ao tema íntimo e espontâneo, as cartas familiares foram consideradas 

documentos ímpares para o estudo do tratamento em sincronias passadas e, por isso, 

algumas foram selecionadas para fazer esta pesquisa. No entanto, cabe ressaltar que, 

geralmente, no gênero carta, há fórmulas, estruturas ou expressões que se repetem com 

frequência. Essa repetição sistemática é uma das características que definem as 

tradições discursivas, as quais serão abordadas na próxima seção. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que as tradições discursivas são entendidas aqui como formas textuais que se 

repetem. Na próxima seção, será discutida a relação existente entre o gênero carta e o 

conceito das tradições discursivas. 

  

3.4 - O gênero carta e as tradições discursivas 

 

 Observando a nomenclatura do vocábulo, tem-se, facilmente, a ideia de que se 

fala de tradições. Neste sentido, deve-se fazer referência a algo que vem sendo repetido 

através dos tempos, que é usual e corriqueiro em um determinado contexto. Devido ao 

termo discursivas, acaba-se presumindo que tais formas/fórmulas devem pertencer, 

obrigatoriamente, ao discurso. 

 O conceito sobre as TD nasceu na Alemanha, mas já na década de 1980, 

Eugênio Coseriu propunha um esquema com três níveis linguísticos, como se pode 

observar a seguir: 
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Quadro 6: Os três níveis linguísticos, segundo Coseriu (1980). 

 

No nível universal, a linguagem é considerada como a atividade de falar, como 

feito antropológico, sem que haja distinção histórica. Por outro lado, no nível histórico, 

a linguagem é considerada como língua histórica particular, como, por exemplo, o 

português, espanhol, etc., ou as variantes destas línguas, como é o caso do português 

falado, o andaluz, etc. O nível atual/individual seria o “ato linguístico” de um 

determinado indivíduo em uma situação determinada. 

 Segundo Koch (1997), o esquema proposto por Coseriu (1981) apresenta 

problemas nos níveis individuais e histórico: no nível individual, entende-se o discurso 

como lugar de aplicação do saber linguístico ou expressivo, só que cada discurso é 

único. Desta maneira, saber e discurso são incompatíveis, visto que o discurso é único e 

o saber implica possibilidade de reprodução. Com base neste questionamento, Koch 

propõe algumas mudanças no quadro de Coseriu: 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro 7: As mudanças atribuídas por Koch (1997) no modelo proposto por Coseriu (1980). 

 

É possível observar que, de acordo com a reformulação de Kock (1997), o nível 

histórico passou a ser dividido por dois domínios. O autor introduziu o domínio das 

tradições discursivas, que, apesar de pertencerem ao nível histórico, se distinguem das 

línguas históricas particulares. No nível individual não há qualquer tipo de regra, uma 

Nível Tipo de saber 

Universal Atividade de falar Saber 

elocucional 

Histórico Língua histórica 

particular 

Saber 

idiomático 

Atual/Individual Discurso Saber 

expressivo 

Nível Domínio Tipo de regra 

Universal Atividade do falar Regras 

elocucionais 

Histórico Língua histórica 

particular 

Regras 

idiomáticas 

  Tradição discursiva Regras 

discursivas 

Atual/Individual Discurso -  
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vez que cada discurso é único, o que acaba com a incoerência da proposta inicial de 

Coseriu. 

 Kabatek (2006) defende que para que se compreenda o que é uma TD, deve-se 

buscar os traços que a definam e a relação existente entre um tipo textual que aparece 

em textos diversos ao longo da história. Para o autor, a repetição é um aspecto essencial 

para a conceituação das tradições discursivas podendo ser “a repetição total do texto 

inteiro (...) mas também pode ser apenas a repetição parcial ou ainda a ausência total 

de repetição” (2006, p. 510). Kabatek, então, define o que seriam as TD: 

 

Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a 

repetição de um texto ou de uma forma 

textual ou de uma maneira particular de 

escrever ou falar que adquire valor de signo 

próprio (portanto é significável). Pode-se 

formar em relação a qualquer finalidade de 

expressão ou qualquer elemento de conteúdo, 

cuja repetição estabelece uma relação de 

união entre atualização e tradição; qualquer 

relação que se pode estabelecer 

semioticamente entre dois elementos de 

tradição (atos de enunciação ou elementos 

referenciais) que evocam uma determinada 

forma textual ou determinados elementos 

lingüísticos empregados. (KABATEK, 2006, 

p. 512) 

 

 Neste trabalho, entendem-se as TD como “elementos que podem ser estruturas 

simples, estruturas complexas, fragmentos cristalizados e até textos inteiros que 

possuem organicidade e uma estrutura interna recorrente” (MARCOTULIO, 2008, 

p.76). As TD passam, obrigatoriamente, pelos processos de evocação, repetição, 

ritualização, normatização/legitimação, até chegarem ao estágio final de fixação. Elas 

são comuns em qualquer língua, não se limitando a línguas históricas apenas. 

 Cabe ressaltar que as TD não são consideradas partes constitutivas do gênero 

epistolar, como são a seção de contato inicial, o núcleo e a seção de despedida. As TD 

estão associadas ao gênero carta e apresentam-se como fórmulas fixas e cristalizadas 

com relação aos modelos de escritura de determinada época. 

 As tradições discursivas são passadas a cada geração, “como um compêndio de 

regras e “sugestões” para a escritura da carta” (MARCOTULIO, 2008, p.78), assim, 

foram se repetindo, ritualizando e se legitimando no sistema. Desta maneira, é 
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necessário selecionar com cuidado os dados que serão analisados, observando apenas 

aqueles que não fazem parte de estruturas formulaicas ou cristalizadas. Considerar a 

totalidade dos dados, sem nenhuma distinção, acabaria por inflacionar a análise 

conduzida a resultados falaciosos. Segundo Kabatek (2006), “as TD’s podem “frear ou 

acelerar” mudanças linguísticas: determinados tipos de texto exigem a manutenção de 

certas fórmulas ou seleção de variedades”. 

 Além de destacar a relevância do trabalho com cartas para o estudo das formas 

tratamentais em sincronias passadas, apresenta-se na seção seguinte o perfil 

sociolinguístico de cada informante. Tais informações contextuais, pessoais e 

biográficas dos indivíduos que compõem a família Penna como, por exemplo, a idade, o 

sexo, o local de nascimento, a data da escritura do documento, o grau de parentesco, a 

atuação profissional, etc são fundamentais para a análise sócio-histórica do material em 

termos da sociolinguística histórica.  

 

3.5 - Cartas particulares e seus remetentes: um pouco sobre a família Penna 

 

A família Penna foi uma importante família de políticos de Minas Gerais, que 

teve como patriarca o Major Domingos José Teixeira Penha, oriundo da cidade 

portuguesa de Ribeira da Peña. Ao vir para o Brasil, o Major Penha encontrou-se com 

seu tio, Capitão Manuel José de Carvalho Pena, substituindo o sobrenome “Penha” por 

“Penna”, sem haver uma justificativa reconhecida. 

Grande parte da família se estabeleceu em cidades interioranas de Minas Gerais, 

como Santa Bárbara, Sabará e Barão de Cocaes, a oeste do estado. Estas localidades são 

consideradas cidades pertencentes ao Circuito do Ouro de Minas Gerais. Apesar de os 

integrantes da família terem começado sua carreira política nessas cidades, depois de 

conseguirem status na carreira, vários deles acabaram migrando para outras cidades 

maiores e mais desenvolvidas, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

As cartas que constituem a amostra selecionada para a realização deste trabalho 

estão organizadas por cartas familiares e amorosas de alguns membros da família 

Penna, a saber: o ex-presidente da República, Affonso Penna; seu filho mais velho, 

Affonso Penna Júnior, seu filho mais novo, Alvaro Penna; sua esposa, Maria 

Guilhermina Penna; seu irmão, Manuel Penna e seu genro, Edmundo Veiga. 

O material recolhido para esta pesquisa encontra-se no Arquivo Nacional do Rio 

de Janeiro e o grande correspondente nuclear das missivas é Affonso Penna Júnior, 
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destinatário da maioria das cartas remetidas. É ele quem estabelece as diferentes 

relações com o remetente, tanto de parentesco propriamente dita, quanto relações 

afetivas entre casais. 

Nas próximas seções serão realizadas descrições mais minuciosas sobre a 

constituição do corpus e sobre a descrição de cada informante. 

 

3.5.1. Descrevendo o corpus: a família Penna 

 

O corpus que serve de base para este trabalho é constituído de 149 cartas 

trocadas entre alguns membros da Família Penna, em fins do século XIX e início do 

século XX.  Dessas 149 cartas, 87 são de cunho familiar e 62 amorosas. Como discutido 

anteriormente, optou-se por separar a amostra entre cartas familiares e cartas amorosas, 

com o intuito de se obter resultados mais confiáveis, uma vez que o tratamento pode 

variar a depender do caráter mais íntimo e pessoal estabelecidos entre remetente e 

destinatário. 

Com relação à amostra de 87 cartas familiares, tem-se um conjunto de missivas 

destinadas a Affonso Penna Júnior. Todas as cartas apresentam como características 

comuns o fato de serem particulares e escritas por familiares do destinatário, mas 

possuem algumas propriedades peculiares que as diferenciam entre si. Como se sabe, a 

família era formada basicamente por políticos, o que fazia com que as cartas enviadas 

pelos homens tratarem direta ou indiretamente deste assunto, enquanto as cartas 

femininas se referirem a aspectos relacionados à rotina da família. O quadro a seguir 

especifica a distribuição das missivas familiares com dados sobre o grau de parentesco, 

o período de escritura, a idade do remetente e do destinatário das cartas: 
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Quadro 8: A distribuição das cartas familiares 

 

 A outra parte da amostra é composta por 62 cartas amorosas trocadas entre dois 

casais: o casal Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna e o casal Affonso Penna 

Júnior e Marieta Penna. Essas cartas foram separadas das ditas cartas familiares para 

que houvesse um refinamento do corpus e resultados mais precisos, já que acreditamos, 

como mencionado anteriormente, que cartas de natureza diferente podem influenciar na 

forma de tratamento escolhida para tratar o interlocutor. As cartas eram trocadas entre 

esposo/esposa, que, a princípio, se caracterizam por serem mais íntimas, mais afetuosas 

e cuja temática dificilmente abrangeria temas políticos. Destaca-se que, nesta época, era 

bastante improvável que homens tratassem de política com suas esposas. Para o controle 

sociolingüístico do material em análise, apresentam-se na tabela ou quadro 9 

informações sobre as cartas amorosas: remetente-destinatário, grau de parentesco, 

período da escritura e idade do remetente e destinatário: 

Quadro 9: A distribuição das cartas amorosas 

Remetente Destinatário Parentesco Número 

de cartas 

Período Idade do 

remetente 

Idade do 

destinatário 

Affonso 

Penna 

 

 

Affonso 

Penna Júnior 

Pai 19 1897-1907 50-57 18-28 

Álvaro Penna Irmão 12 1902-1908 21-27 23-29 

Edmundo 

Veiga 

Cunhado 16 1909-1922 40-53 30-43 

Manuel 

Penna 

Tio 10 1906-1909 60-63 27-29 

Maria 

Guilhermina 

Penna 

Mãe 30 1896-1927  

39-70 

 

17-48 

Remetente Destinatário Parentesco Número 

decartas 

Período Idade do 

remetente 

Idade do 

destinatário 

Affonso 

Penna 

Maria 

Guilhermina 

Penna 

 

Esposo 

 

26 

 

1906 

 

59 

 

49 

Maria 

Guilhermina 

Penna 

Affonso 

Penna 

 

Esposa 

 

20 

1900-

1907 

 

43-50 

 

53-60 

Affonso 

Penna 

Júnior 

Marieta 

Penna 

 

Esposo 

 

13 

1913-

1919 

 

34-40 

 

30-36 

Marieta 

Penna 

Affonso 

Penna Júnior 

Esposa 3 1905-

1910 

22-27 26-31 
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 Grande parte do material selecionado para compor esta amostra foi coletada no 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro11. Uma pequena parte foi cedida gentilmente por 

Affonso Augusto Moreira Penna, bisneto de Affonso Penna e neto de Affonso Penna 

Júnior. Por se tratar de uma família ilustre de importância para a história do Brasil e 

pelo fato de se ter estabelecido um contato com um membro desta família, conseguiu-se 

constituir uma amostra com informações mais precisas sobre quem são os informantes 

deste corpus. 

 Apesar de todos os remetentes pertencerem a uma família importante de 

políticos brasileiros, não foi possível encontrar referências bibliográficas detalhadas 

sobre as mulheres que faziam parte desse núcleo familiar. No geral, não há dados 

seguros sobre sua formação escolar. No entanto, é possível considerar que essas esposas 

e/ou mães possuíam algum nível de erudição em termos dos padrões da época, visto que 

nasceram “no seio de uma abastada família brasileira oitocentista” (RUMEU, 2008, p. 

39). A família Penna valorizava o ensino de línguas, como inglês e francês, da música, 

ou seja, “difundindo-se, pois, a Cultura num sentido mais amplo” (RUMEU, 2008, p. 

39).  

É importante ressaltar que, no período mencionado, a sociedade brasileira era 

basicamente patriarcal e as mulheres tinham uma atuação mais restrita e limitada às 

atividades meramente domésticas. Como eram preparadas desde cedo para se casarem, 

não precisavam ter muito estudo. Como mostra Biasoli-Alves (2000, p. 235), em fins do 

século XIX e início do XX, havia “colégios para meninos e meninas das classes 

abastadas e torna-se cada vez mais comum que a “moça de família”, depois que 

aprendeu em casa as “primeiras letras”, seja enviada a um colégio interno de freiras 

“para ser educada”. De lá ela sairá depois de alguns anos, pronta para casar”. 

Os primeiros avanços começam paulatinamente a aparecer e a condição 

feminina vai se alterando pouco a pouco, como ressalta Cerdeira (2004, p.7): 

 

“Aos poucos, a mulher sai da domesticidade 

e integra-se finalmente na sociedade, a 

princípio como escritora ou professora. Em 

fins do século XIX, o Brasil já possui 

mulheres que sabem ler e escrever, 

                                                           
11

 Os fundos utilizados para a pesquisa possuem o nome de Affonso Penna e Affonso Penna Júnior e 

como código de referência BR AN,RIO ON e BR AN,RIO OO, respectivamente. 
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limitando-se, no entanto, à esfera medíocre 

do romance francês.” 

 

 No trecho citado, Cerdeira (2004) menospreza o fato da leitura das mulheres do 

século XIX se basear apenas em romances franceses. Todavia, é importante destacar a 

importância do fato de haver mulheres alfabetizadas no período e o contato que elas 

tinham com modelos de escrita, independentemente do tipo de texto.  

A subordinação feminina à figura masculina na obediência ao pai ou ao esposo 

no período em questão também pode ser observada através da definição do termo 

família por Moraes Silva (1878, p.10):  

 

“Família, s. f. (do Lat. familia, de familia, 

escravo, em Lat. ant.) As pessoas, de que se 

compõe a casa, e mais propriamente as 

subordinadas aos chefes, ou paes de 

familias; mas mais estrictamente se diz do 

páe, da mãe, e filhos, ou vivam na mesma 

casa, ou em casas diversas. (...) As familias 

se notam pelas alianças, por um modo de 

viver polido, pelas maneiras distinctas das do 

baixo povo, pelos costumes cultivados, que 

passam de pae a filho.” 

 

 Na definição dada pelo autor em seu “Diccionario da Lingua Portugueza”, fica 

bem claro que tanto mulheres como filhos devem ser subordinadas ao pai, que é 

considerado o chefe da casa, o chefe da família e, por isso, deve ser respeitado e 

obedecido. 

No entanto, há quem questione a visão clássica de que as mulheres deste período 

viviam rigorosamente sob um regime patriarcal e eram dedicadas à vida doméstica, 

como se observa no trabalho de Bernardes (1989, p. 15): 

 

“(...) Não parecia haver, assim, nem na 

maneira de pensar dos homens, nem na das 

mulheres, e nem no modo de agir destas, um 

único modelo preferencial que padronizasse 

as imagens e que tornasse sempre 

semelhantes comportamentos e atividades. 

Pelo contrário, entre os extremos detectados, 

opiniões e comportamentos revelavam uma 

gama de pontos intermediários, de nuances, 

separando a submissão total da total 
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autonomia. Inferiorização e marginalização 

da mulher, dentro e fora do lar, não pareciam 

marcar irremediavelmente sua posição, nas 

famílias urbanas abastadas, no Rio de Janeiro 

da segunda metade do século XIX. (...) O que 

reinava era a variedade.” (Queiroz apud 

Bernardes, 1989: XV) 

 

 Para a autora, uma das mais relevantes reivindicações dessas mulheres foi o 

acesso à instrução e, principalmente, o fato de elas estarem cientes de seu estado de 

subordinação. Segundo os estudos de Cerdeira (2004, p. 9), no período em questão, 

havia uma sacralização da mulher que, “embora dançasse nos bailes de máscara, pouco 

falava, pouco fazia para libertar-se da opressão masculina, e permanecia virgem até o 

casamento.” Sobre a mudança na condição feminina, a autora afirma: 

 

“Sua saída às ruas foi feita por meio do 

teatro, da janela, do estudo de dança, de 

música e do francês. Foi esse o resultado da 

urbanização: a mulher burguesa, não menos 

servil que a senhora de engenho, porém mais 

culta.” (CERDEIRA, 2004, p. 9) 

 

São justamente com os adjetivos servil e culta que podemos classificar Marieta 

Penna e Maria Guilhermina Penna, as únicas informantes femininas do corpus. Deve-se 

ressaltar que segundo informações de Affonso Augusto Moreira Penna, Marieta Penna 

era bilíngue e falava correntemente as línguas francesa e alemã. Além do mais, com a 

leitura das cartas, observou-se uma preocupação grande de Affonso Penna com a 

instrução de suas filhas que frequentaram colégio de freiras e tiveram professores 

particulares de línguas e prendas domésticas, como piano, por exemplo. Os trechos a 

seguir deixam transparecer sua preocupação com os estudos de suas filhas: 

 

(1) “(...) gostei muito de saber que a Gita está estudando | pianno e ia começar as lições 

de inglez. Preciso | muito que minhas filhas sejam instruidas para bem dellas, | e para 

orgulho meu.” (Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 03/06/1906) 

 

(2) “Estou ancioso por ver o progresso | feito pelas duas senhoritas Gita e Doly, não 

esque- | cendo tambem em tal Senhor Cuquinho...” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 21/07/1906) 
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 No primeiro trecho, observa-se que era uma verdadeira necessidade para 

Affonso Penna que suas filhas fossem instruídas: isso era motivo de orgulho paterno. 

Essa preocupação com os estudos de suas filhas é a mesma que ele demonstra em 

relação aos seus outros filhos homens, como se vê no segundo trecho. 

 Por outro lado, como as filhas sabiam que serem instruídas era algo importante 

para o pai, procuravam fazer sua vontade, como fica ilustrado num trecho de uma carta 

de Maria Guilhermina ao marido: 

 

(3) “As filhinhas que- | rem tanto bem ao Papai fazem tu- | do para agradal-o. Dorah 

está no pi- | anno tocando a sua hora da ma- | nhã. Regina te escrevendo e Alexan- | dre 

na aula, e nas horas vagas fazen- | do enxertos. Dorah ja desenhou uma | flor bem 

direitinha. Gita continua | a ser professora de Ingles da Dorah | e Alex.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 17/07/1906) 

 

 O trecho mostra Maria Guilhermina dando os detalhes dos progressos 

intelectuais de seus filhos, o que comprova a preocupação desta família com o ensino de 

seus descendentes, fossem eles homens ou mulheres.  

 Apesar de haver menos informações sobre as informantes mulheres, buscou-se 

aqui montar um perfil sociolinguístico de cada remetente, explicando quem é cada um 

deles, já que a amostra propicia tamanho feito. Desta maneira, tenta-se recontar um 

pouco da vida de cada remetente, buscando montar um perfil sobre quem eram essas 

pessoas, de acordo com as informações passadas por Affonso Augusto Moreira Penna e 

Antônio Oliveira Penna. 

 

3.5.2- Remetentes e destinatários: um perfil sociolinguístico 

 

- Affonso Penna Júnior: a biografia 

 

A análise começa por aquele que deu origem ao corpus que constitui este 

trabalho. Aquele que é o destinatário de grande parte das missivas pertencentes à família 

Penna: Affonso Penna Júnior. 

 Affonso Penna Júnior é o primeiro filho homem do casal Affonso Penna e 

Maria Guilhermina e o destinatário de 100 das 149 cartas que compõem o corpus. 

Affonso Penna Júnior nasceu na cidade de Santa Bárbara do Mato Dentro, hoje 

apenas Santa Bárbara, no interior de Minas Gerais, em 25 de dezembro de 1879. Como 
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todo filho homem de família de boa posição da região, estudou o ensino fundamental no 

famoso e tradicional Colégio Caraça. Mais tarde, graduou-se em Direito pela Faculdade 

de Direito de Belo Horizonte, em 1902. Foi professor de Direito Internacional Público e 

de Direito Civil na mesma faculdade em que estudou na juventude. 

Iniciou sua carreira política com o cargo de secretário do Interior do Estado de 

Minas Gerais, foi eleito deputado estadual duas vezes, no período de 1902 a 1912. 

Deixou este cargo para atuar na campanha civilista que combatia a ditadura do marechal 

Hermes da Fonseca, de quem era adversário político. Devido a um convite do presidente 

Artur Bernardes, retornou à câmara estadual. Atuou ainda como consultor jurídico do 

Banco do Brasil; foi professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade 

Católica do Rio de Janeiro; juiz do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral e ministro da 

Justiça – governo Artur Bernardes.  Foi membro do Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura e reitor da Universidade do Distrito Federal, além de presidente da 

Comissão Permanente do Livro do Mérito. 

Na mocidade, pertenceu a grupos literários em Belo Horizonte, com 

denominações simbólicas sugestivas – Jardineiros do Ideal e Cavaleiros do Luar – 

cultivando assim, a poesia simbolista. Já na adultez, estudou o enigma da autoria das 

Cartas chilenas (13 poemas satíricos com estrutura de carta escritos pelo personagem 

narrador Critilo), chegando à conclusão de que o autor era Tomás Antônio Gonzaga. 

Notabilizou-se também pelo seu estudo sobre a autoria de Arte de Furtar, obra 

tradicionalmente atribuída ao Padre Antônio Vieira, e que ele, através de contínuas 

pesquisas, tentou mostrar ter sido escrita por António de Sousa de Macedo. 

Publicou três obras: A educação pelo escotismo (1935), A arte de furtar e o seu 

autor, ensaio com dois volumes (1946); Crítica de atribuição de um manuscrito da 

Biblioteca da Ajuda, estudo crítico (1943). Colaborou ainda com diversos ensaios para a 

revista Digesto Econômico, de São Paulo. 

Em 22 de maio de 1947 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e 

tomou posse da cadeira número 7, sucedendo Afrânio Peixoto, em 14 de agosto de 

1948. 

Affonso Penna Júnior faleceu em 12 de abril de 1968, no Rio de Janeiro, aos 89 

anos. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Internacional_P%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Superior_Tribunal_de_Justi%C3%A7a_Eleitoral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Ant%C3%B4nio_Gonzaga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_de_Furtar
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Sousa_de_Macedo
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- Affonso Penna Júnior: o missivista 

 

Pela leitura das cartas enviadas a Affonso Penna Júnior – ou Affonsinho, ou 

Chim, como era carinhosamente tratado por seus familiares – percebe-se que este 

missivista era um importante membro da Família Penna, não só por exercer cargos 

importantes, o que o levava a receber diversas cartas com pedidos e solicitações, mas 

por ser um homem prestativo, um filho presente, um irmão colaborador, um marido 

carinhoso. 

Affonsinho recebe cartas em um longo período de tempo, de 1896 a 1927, em 

que passa de adolescente – tinha apenas 17 anos quando recebeu a primeira carta que 

compõe este corpus – a homem adulto – tinha 48 anos quando recebeu a última. No 

entanto, há poucas cartas escritas por ele: apenas três missivas escritas à sua esposa, 

Marieta Penna, entre os anos de 1913 a 1919. 

As cartas deixam transparecer que Affonsinho é um esposo muito preocupado 

com a família e muito apaixonado por sua esposa, estando sempre na busca por notícias 

de seus parentes. Pelo fato das cartas serem escritas à sua esposa, não há teor político 

envolvido, apenas assuntos mais íntimos: 

 

(4) “Confio, porem, na misericordia [divina] e | espero que, a esta hora, já esteja tudo 

ahi | sem novidade. É bom ir dando ao | Affonso algum quinado por causa das febres | 

que tem tido e cuja natureza não se sabe. | Não [posso] dizer quando volto, mas vou | 

fazer todo o possivel para encurtar a esta- | dia aqui, ainda que eu tenha de voltar | logo 

a Itabira, como é possivel. | Caricias aos filhinhos, saudades às me- | ninas e à Mamãe, a 

quem peço a benção | e recebe o coração saudoso de || Chim” (Carta de Affonso Penna 

Júnior a Marieta Penna, em 17/11/1913) 

 

 Será apresentado agora o perfil biográfico de um dos missivistas mais ilustres, 

senão o mais ilustre da família Penna: o ex-presidente da República, Affonso Penna. 

 

- Affonso Penna: a biografia 

 

Será comentado a partir de agora, sobre o mais ilustre integrante da família 

Penna: o ex-presidente da República, Affonso Penna, que é filho de Domingos José 

Teixeira da Penna – português trasmontano, natural de Ribeira da Pena e de Anna 

Moreira Teixeira Penna – sua segunda esposa. Nasceu em 30 de novembro de 1847, em 
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Santa Bárbara do Mato Dentro, hoje apenas Santa Bárbara, cidade localizada no estado 

de Minas Gerais. 

Cursou o ensino fundamental no famoso Colégio do Caraça e o ensino superior 

foi cursado na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Graduou-se em 1870, tendo 

como colegas de turma Ruy Barbosa, Rodrigues Alves, Joaquim Nabuco, Bias Fortes e 

Castro Alves, que não concluiu o curso. Recebeu o grau de doutorado em 1871 ao 

defender a tese “Letra de Câmbio”. Foi um dos fundadores e diretor, em 1892, da 

Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, em Ouro Preto. Lá foi Diretor e 

professor catedrático de Economia Política e Ciência das Finanças. 

Desde criança foi um abolicionista e discutia com o seu capataz, pedindo-lhe 

tratamento melhor aos escravos. Obteve de seu pai a permissão para determinar ao 

capataz de suas fazendas que reservasse às escravas grávidas apenas trabalhos leves, 

como cozinhar e lavar, a partir do sexto mês de gestação. Depois de diplomado, 

correspondia-se com Castro Alves, tendo como foco a abolição da escravatura. E, mais 

tarde, quando Ministro do Império, assinou a Lei dos Sexagenários. 

Casou-se com Maria Guilhermina de Oliveira Penna, em 23 de janeiro de 1875, 

com quem teve 9 filhos. 

Teve importante vida política e exerceu alguns cargos como: Conselheiro e 

Ministro de três pastas do Império (Agricultura e Viação, Guerra e Justiça), Deputado 

Estadual de Minas Gerais, Deputado Geral pelo Partido Liberal, Senador, Presidente do 

Banco da República (atual Banco do Brasil), Presidente do Estado de Minas Gerais, 

Presidente do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte (cargo correspondente ao de 

Prefeito),Vice-Presidente e Presidente da República. 

Em 1906, recebeu 288.285 votos nas eleições diretas para presidente da 

República. Ao formar sua equipe de governo, ousou ao dar cargos a homens jovens e 

foi, por isso, criticado pela imprensa da época, que apelidou pejorativamente a ala 

jovem do ministério de “Jardim de Infância”. Seu governo é considerado por alguns 

historiadores, como Hélio Silva, um movimento de renovação política nacional. 

Affonso Penna faleceu em 14 de junho de 1909, antes de terminar o seu 

mandato. O presidente foi acometido por uma forte pneumonia e em decorrência de seu 

agravamento e somado aos desgostos que sofreu – a morte de um irmão muito querido e 

a morte de seu filho Alvaro aos 27 anos – lavaram-no a falecer. Aos 61 anos, foi o 

primeiro presidente a morrer no Palácio do Catete. 
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- Affonso Penna: o missivista 

 

À primeira vista, parece impossível dissociar a imagem do político e ex-

presidente Affonso Penna de atuação como missivista. É difícil desfazer a ideia de 

seriedade que existe associada à imagem de um homem público e importante, todavia 

Affonso Penna quebra qualquer tipo de expectativa, assim que se começa a ler sua 

produção escrita. 

Affonso escreve um total de 45 cartas, 26 para a sua esposa e 19 para o filho. 

Antes de desempenhar qualquer cargo ou função, o patriarca da família é um esposo e 

pai zeloso, completamente preocupado com sua família. 

As cartas amorosas escritas à Maria Guilhermina são datadas do ano de 1906, 

quando o missivista tinha 59 anos de idade. Nesse ano, Affonso Penna venceu as 

eleições para a presidência da República e, antes de assumir o cargo, fez uma viagem 

que durou três meses, a fim de conhecer todo o território brasileiro e determinar as 

necessidades de cada região do país. Neste período que ficou fora de casa, envolvido em 

viagens, Affonso Penna criou uma espécie de “diário de bordo” para a esposa, contando 

o que via nas diferentes cidades brasileiras, como se confere em alguns trechos de 

cartas, a seguir: 

 

(5) “Querida Mariquinhas || Fortaleza, 16 de Junho de 1906 || São 5 horas da manhã e 

estou prompto para | ir pela Estrada de ferro de Baturité até Quixadá visi- | tar as obras 

do açude desse nome, que tem | [custado] à União alguns milhares de contos e | que me 

informam ser uma pura perda.” (Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, 

em 16/06/1906) 

 

(6) “Theresina é Cidade de aspecto moderno, mas | bem alinhadas, de largura regular, 

mas ainda | sem calçamento e de pequeno movimento, | com a nossa Capital. Estou 

n'uma boa | casa cercada de jardim, onde ha viveiros | de passaros e numerosos passaros 

soltos (in- | rês, serienas, manequinhas, patos do matto, | umbri rei etc etc), o que revela 

o bom gosto | do proprietario, ou antes da mulher deste, | que se chama Lavinia e é 

quem governa | a casa, marido e tudo mais.” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 15/07/1906) 

 

 Além de contar sobre as cidades que visita, Affonso Penna também relata sobre 

seu estado de saúde, sobre como se encontram os filhos que o acompanharam na viagem 

e mostra toda a sua porção de homem carinhoso sempre que expressa as saudades que 

sente da esposa e o quanto ela lhe é querida: 
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(7) “Querida Mariquinhas || Rio, 16 de Maio de 1906 || Tenho escripto todos os dias, 

encarregando | ao frio papel de levar-te as fundas sauda- | des de teu Negrão. Não podes 

imaginar | a [dobadoma] em que tenho vivido nestes | 3 dias!” (Carta de Affonso Penna 

a Maria Guilhermina Penna, em 16/05/1906) 

 

(8) “Bordo do Paquete "Maranhão", junto da Villa de | [Pinheiros], Pará, em 21 de 

Junho de 1906, || às 4 horas da manhã. || Minha adorada Mariquinhas. || Passa hoje o teu 

anniversario e eu me acho | separado de ti por distancia superior as 850 legoas. Não! | 

não é possivel! onde quer que eu esteja, qualquer | que seja a distancia material que nos 

separe, | meu coração, toda a minha alma está e | estará sempre junto de ti, a Esposa 

[amiga] e | dedicada, a companheira adorada que Deos me | concedeo, na sua infinita 

bondade, para fazer | a felicidade de minha vida!” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 21/06/1906) 

 

 Affonso Penna não se cansa de repetir o quanto é apaixonado por sua esposa e o 

quanto a distância lhe faz mal. O missivista também se mostra muito preocupado com a 

família e está sempre em busca de notícias. Aparentemente, não há vergonha por parte 

dele em revelar seus mais profundos sentimentos como quando comenta com sua esposa 

sobre a morte de seu irmão: 

 

(9) “Tinha o coração travado de saudades | por não estar perto de ti no dia de teu 

anniversa- | rio, motivo de alegrias para todos nos, mal [pensando] | que [um] golpe 

cruel nos tinha ferido profundamente | na vespera, roubando nos para sempre o nosso | 

querido Mingo! Que infelicidade a minha! | não poder dizer o ultimo adeos ao irmão 

querido, | ao inesquecivel amigo da infancia, da mocidade, | da edade madura! Na 

ultima carta que escreveo | me, antes de minha partida, desejava me elle feliz | viagem e 

que o encontrasse vivo ao regressar! | E eu não acreditei no triste pressentimento, | 

parecendo um receio vão de homem forte que | se vê pela vez primeira doente, e no 

entanto | deste pouco maos de um mes elle baixou | à sepultura, sem que eu pudesse 

cerrar lhe | os olhos! Descança Irmão querido e perdoa | me essa falta!” (Carta de 

Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 22/06/1906) 

 

 Affonso Penna também escreve algumas cartas ao filho Affonso Penna Júnior, 

nos anos que vão de 1897 a 1907 quando já estava na faixa dos 50 anos de idade. Em 

um primeiro momento o filho era estudante e, mais tarde, Penna Júnior já não morava 

com os pais. Embora o teor das cartas se modifique em relação à fase em que escreve 

para a esposa, o missivista mantém, com o filho, o modo carinhoso de escrever, a 

preocupação e a busca por notícias. 

  

(10) “Meo querido Affonsinho || Rio, 16 de Setembro de 1898. || Recebi a tua cartinha 

de 14, em que | expandio os bons sentimentos de | teo coração de filho amoroso, 

causando | me assim alegrias. || Tua Mãi escreveo me que havia recebi- | do uma 
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cartinha tua amorosa, | mostrando se satisfeitissima. || Coitada! ficava tão sentida com | 

o inqualificavel procedimento | de Alvaro, que é justo que outros filhos | lhe 

recompensem com excessos de | ternura a magoa que soffreo | seo coração de mãi 

extremosa. | Deus te recompense, meo filho, o | bem que fizeste a tua Mãi.” (Carta de 

Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 16/09/1898) 

 

 As cartas que escreve ao filho, embora sejam dotadas de momentos em que 

Affonso Penna se mostra um pai zeloso, possuem, em sua maioria, teor político em que 

o missivista relata a situação política do país/estado/cidade ou comenta dos negócios da 

família com o filho: 

 

(11) “Não podes imaginar a satisfação que tive com | a noticia de se acharem 

regularisados os negocios | da fala do nosso sempre lembrado Mingo. Deos | ha de 

abençoar a Você pela boa obra que | fez.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna 

Júnior, em 20/07/1907) 

 

 Todos os trechos mencionados aqui servem para desconstruir a imagem do 

homem político de Affonso Penna e construir uma imagem de esposo e pai cuidadoso, 

preocupado e extremamente carinhoso com sua família. 

 A partir de agora, será apresentado outro integrante da família: Manuel Penna, 

irmão de Affonso Penna. 

 

- Manuel Penna: a biografia 

  

Não tão ilustre quanto Affonso Penna, mas também com importante vida política 

em Minas Gerais, foi Manuel Moreira Teixeira Penna, carinhosamente chamado pelos 

familiares de Neca. 

Manuel nasceu em 10 de janeiro de 1846, em Santa Bárbara, Minas Gerais. Era 

o irmão mais velho do ex-presidente da República Affonso Penna. Assim como quase 

todos os homens da família Penna, também enveredou pelo caminho da política, sendo 

vereador e presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Pelas informações 

obtidas, jamais exerceu qualquer cargo que fosse fora do estado de Minas Gerais, 

desempenhando cargos na própria Santa Bárbara e em outras cidades próximas como 

Itabira e Barão de Cocais, que, na época em que as cartas foram escritas, denominava-se 

apenas Cocaes. Faleceu, em 18 de novembro de 1912, em Santa Bárbara. 
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- Manuel Penna: o missivista 

 

A produção escrita de Manuel é composta por 10 cartas escritas ao seu sobrinho 

Affonso Penna Júnior, entre os anos de 1906 a 1909, quando o missivista estava na 

faixa dos 60 anos de idade. 

Assim como seu irmão, as cartas de Manuel são dotadas de teor mais político só 

que com muito menos informações familiares. Geralmente, suas cartas são relatos sobre 

os negócios da família em Minas ou sobre a situação política das cidades vizinhas. 

 

(12) “[Cocaes] 6 de Janeiro de 1908 || Querido Affonsinho || Devido a estar viajando 

[deixei] de a | 25 de 10
bro

  escrever-te felicitando pelo | teo aniversario nataliçio o que 

fasso | agora desejando te muitos annos | de existençia e que brevemente estejas ele- | 

vado pelos teos incontestados mere | cimentos ao mais altos postos do | nosso paiz e 

gloria e contentamento dos | parentes. || Estimarei que com Marieta e Sobrinhos | estejão 

saudaveis. Aqui passamos so- | frivelmente graças a Deos. (...) Tinha pedido a seo Pai a 

nomeação | do Doutor Joaquim de Barros [(Bitui)] si fosse | possivel ser nomeado 

Medico da | estrada, porem como vejo que elle não | tem criterio e em vista do procedi | 

mento que teve na eleição da Ca | mara.” (Carta de Manuel Penna a Affonso Penna 

Júnior, em 06/01/1908) 

 

 Praticamente todas as suas cartas possuem teor político, ficando os assuntos 

familiares nas seções de contato inicial da carta e ao despedir-se, como se vê a seguir: 

 

(13) “Estimarei que com Marieta e todos os nossos | estejão gozando boa saude e que o 

Elvecio continue | forte e activo. (...) Eu sua Tia e Primos enviamos a todos saudo- | zas 

visitas e acceites um abraço do | Tio e Amigo Certo | Neca.” (Carta de Manuel Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 05/11/1906) 

 

 O exemplo ilustra que as menções à família são feitas apenas quando Manuel 

está saudando seu sobrinho, seja quando inicia a carta ou quando a finaliza. 

 Continuando a explicitar quem são os informantes que compõem a amostra, 

serão apresentados os homens da geração mais nova da família, começando por Alvaro 

Penna, irmão de Affonso Penna Júnior. 

 

- Alvaro Penna: biografia 
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De uma geração um pouco mais recente de homens da família Penna, há dois 

remetentes: Alvaro Penna, irmão mais novo de Affonso Penna Júnior e Edmundo 

Veiga, cunhado do destinatário. 

Alvaro Moreira Penna nasceu em 24 de maio de 1881, em Santa Bárbara, Minas 

Gerais. É o terceiro filho do casal Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna. Graduou-

se em direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1903. 

Após a eleição presidencial de seu pai, em que este saiu vitorioso, acompanhou-

o em uma longa viagem pelos diversos rincões do Brasil, antes da posse de Affonso 

Penna na Suprema Magistratura da Nação. Exerceu o cargo de secretário particular do 

presidente Affonso Penna, entre 15 de novembro de 1906 a 29 de outubro de 1908. 

Faleceu, precocemente, aos 27 anos de idade, em 29 de outubro de 1908, por 

causa desconhecida. No entanto, pelo conteúdo das cartas que Maria Guilhermina 

escreve ao filho Affonso Penna, sabe-se que Alvaro ficou muitos meses doente antes de 

vir a falecer e que seu estado de saúde inspirava sempre bastantes cuidados. Os 

exemplos a seguir ilustram este período de franqueza em sua saúde: 

 

(14) “Faz hoje 14 dias que o Alvaro | está doente com Gripe in- | testinal que nos tem 

trazi-  do bem afflitos, graças a | Deos hontem principou | a melhorar, e dormiu a | noite 

mais socegado e o | medico que veio vel o aca- | ba de me diser que não | há perigo 

agora é só elle | ter muito repouzo e cuidado.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 12/09/1907) 

 

(15) “As noticias que | me destes do Alvaro | me alegrarão. Desde | que pedi a Senhora 

da | Penha por elle, que não | teve mais nada! En- | treguei o á ella e es- | pero que elle 

ficará | bom.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 22/03) 

 

(16) “Alvaro | esteve dois dias enjoado, | triste com vômitos mas | graças a Deos hontem 

| passou melhor.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 

27/10/1908) 

 

Os exemplos não deixam dúvidas de que a saúde de Alvaro era preocupação 

constante da família e sua morte provocou abalos em todos os seus parentes, incluindo a 

saúde de seu pai. Será apresentado agora o perfil de Alvaro Penna.  
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- Alvaro Penna: o missivista 

 

Alvaro escreve ao irmão nos primeiros anos da década de 1900, quando tinha 

entre 21 e 27 anos. Assim como nas cartas escritas por homens, as missivas de Alvaro 

são dotadas de conteúdo político, além de relatos sobre seus estudos. Mas, 

diferentemente do pai e do tio, em algumas cartas de Alvaro, o irmão deixa-se levar por 

tons mais emocionais e faz confidências ao irmão mais velho sobre um amor 

impossível: 

 

(17) “Caso que te não intregue [inint] | a origem do mal vou abrir-me como | meu irmão 

maduro já se vê com a ad- | jacente recommendação de reserva. Ajoa- | [n]hei (não é 

digna de outro verbo..) apanhei | uma pa[z]ão de escolha pecegueiro, mas | uma [pagão] 

das minhas, quer dizer, insen- | sata como todo o gado do Dutra junto. | Ella (a minha 

Elenica) começa por ser de fa- | milia obscura, [inint] com uma vi- | ver e acaba 

trazendo-me de dote duas | criancinhas! Mas é tão graciosa, tão mei- | ga, 

encantadoramente poetica com o | seu lilas de viuva aos vinte anos | por Deus!, eu tenho 

medo de esquecer aqul- | la  desgraceira toda... Estou a parecer-te fra- | co, ridiculo, 

[inint] e no entanto, tenho | tido um [atos] de resistencia, mas com | os diabos afinal vem 

uma rendição mais in- | condicional ainda que a de Porto Arthur que | não era de carne e 

osso. (...) Des- | culpa esta interrupçãosinha de 15 dias; [reluo] | e sacrificio toda a 

lenga-lenga acima. Por- | tanto se entretanto de um doido de [juiso], | não ha ainda nada 

irreparavel, o desas- | tre está em potencia, mas sinceramente, e | é a certeza da fallencia 

mais cedo, mais | tarde, certa sob a pressão deste credor [irrespon-] | savel que é o 

coração, que me traz a inque- | tação de espirito de que me queixo e pelo odio | do 

fingimento o silencio para com vocês | com quanto me sinto em vesperas de culpa...” 

(Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/07/1905) 

 

Acredita-se que a relação entre os dois irmãos seja mais amistosa e por ser 

simétrica, ou seja, entre “iguais”, Alvaro talvez se sinta mais à vontade para conversar 

sobre assuntos relativos à afetividade, mais particulares, deixando os assuntos políticos 

um pouco de lado. 

Pela leitura das cartas, acredita-se que Alvaro tenha sido o filho que mais deu 

problema a seus pais, porque repetiu o ano escolar e foi criticado pela sociedade por ter 

um comportamento distinto do que era esperado de um rapaz de sua esfera social. 

Talvez, por isso, preocupasse tanto a Alvaro o que iriam pensar dele caso se envolvesse 

com uma viúva que tinha, ainda, o “inconveniente”12 de ter dois filhos. O trecho a 

seguir, de uma carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, deixa bem claro o 

desgosto que Alvaro causou a seus pais: 

                                                           
12

 No período em questão, parece ser inconveniente aos padrões sociais que um jovem de carreira 

promissora se envolvesse com uma mulher viúva que já tivesse filhos do casamento anterior. 
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(18) “O Alvaro depois de perder o | anno, escreveu que foi a S. Barba- | ra para visitar o 

tio Zé, que se achava | doente, e nem uma palavra | me diz saber nomes! Decidida- | 

mente preciso empregar para | com elle processo de [inint] de que | tenha suprido até 

aqui, afim | de chamal-o à [inint]. | Tu não imaginas quanto é penoso, | para meu 

coração de pai com | o filho [passar] criticado” (Carta de Affonso Penna a Affonso 

Penna Júnior, em 16/09/1898) 

 

Agora será falado um pouco sobre outro informante masculino, de uma geração 

mais recente da Família Penna: Edmundo Veiga. 

 

- Edmundo Veiga: a biografia 

 

Finalmente, será comentado sobre o perfil do último informante do sexo 

masculino, Edmundo Veiga, que, embora não seja um descendente direto da família 

Penna, foi possível observar pelo teor das cartas trocadas entre os parentes, que havia 

grande carinho e estima por Edmundo Veiga, nascido em Aracajú, Sergipe, em 1869. 

Também se graduou em direito pela Faculdade de Direito de São Paulo e casou-

se com a filha primogênita do casal Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna, Maria 

da Conceição Penna, carinhosamente chamada de Ceição. 

Foi chefe da Secretaria da Presidência, de 08 de dezembro de 1906 a 14 de junho 

de 1909, no governo de Affonso Penna, exercendo o mesmo cargo na presidência de 

Artur Bernardes, de 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. Também foi 

Ministro do Superior Tribunal Militar. 

 

- Edmundo Veiga: o missivista 

 

 Aparentemente, o fato de ser cunhado de Affonso Penna Júnior e não um parente 

com laços consanguíneos não foi impedimento para que os dois tivessem uma relação 

forte de amizade, como dois irmãos. Edmundo escreveu 16 cartas a Affonso Penna 

Júnior, num largo espaço de tempo, de 1909 a 1922, quando estava na faixa dos 

quarenta anos de idade e, depois, quando já tinha mais de cinquenta. 

 No período em que Edmundo e Affonsinho se correspondem, os dois já são 

homens maduros, com família e filhos. Essa maturidade reflete-se nas cartas que 

Edmundo escreve, em que geralmente fala sobre negócios e política. No entanto, nos 
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momentos em que escreve sobre assuntos mais íntimos, percebe-se que Edmundo tem 

por Affonsinho um carinho muito grande: 

 

(19) “Achei tua carta um pouco | secca ou seria demais, o que | me fez suppor que não 

estavas | de bom humor... Qual a razão | d'isso? Sabes quanto me intere- | so por tudo 

que te diz respeito. || Saudades e abraços a todos | os nossos. Pedimos a bençao à minha 

| Mãisinha e abençoamos Aloysio. || Teu irmão companheiro e amigo || Edmundo” 

(Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior, em 27/09/1911) 

 

 O trecho mostra nitidamente a preocupação de Edmundo com o bem-estar de seu 

cunhado, apenas pelo fato de ter recebido uma carta um pouco mais séria em sua 

concepção. Interessante o fato de o missivista assinar como “teu irmão companheiro e 

amigo”, o que confirma que a relação dos dois é mais próxima como a de dois irmãos. 

 No tocante às mulheres da família Penna, sabe-se que todas as informantes eram 

oriundas de famílias distintas e importantes, embora haja poucas informações sobre 

elas. 

 

- Maria Guilhermina: a biografia 

 

Maria Guilhermina Penna nasceu em 21 de junho de 1857, na cidade de 

Barbacena, Minas Gerais. Era filha de João Fernandes de Oliveira Pena, o Visconde de 

Carandaí, e de Guilhermina Teodolinda Augusta. Além disso, descendia do Marquês de 

Maricá e também era cunhada do Barão de Carandahy. Faleceu no Rio de Janeiro, em 

14 de julho de 1929. Não se sabe sobre sua formação intelectual, acredita-se que, talvez, 

ela nunca tenha frequentado uma escola, ficando os estudos a cargo de professores 

particulares. 

 

- Maria Guilhermina: a missivista 

 

A informante Maria Guilhermina é responsável por escrever mais de um terço 

do corpus: 30 cartas ao filho, no período de 1896 a 1927 – quando tinha 39 anos e, 

depois, quando já era idosa, aos 70 anos. Escreveu ainda 20 cartas ao marido, entre os 

anos de 1900 a 1907. Estava na ocasião na faixa dos quarenta anos de idade. 
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Através da leitura das cartas dessa missivista, observou-se que ela tinha um 

contato considerável com a escrita, mesmo que não se saiba ao certo qual a 

proveniência desse contato ou com quais tipos de escritura ela lidou. 

Nas cartas, Maria Guilhermina mostrou todo o seu zelo e a dedicação que tinha 

para com sua família e marido. Sempre preocupada com a saúde e bem estar de todos, 

sempre em busca de notícias, sempre presente, mesmo que fosse só por cartas, sempre 

relatando a rotina da família, contando as novidades, fossem elas boas ou ruins: 

 

(20) “Eu tambem | ja estou afflita para vol- | tar, com muitas saudades | suas e dos meus 

netinhos. | Octavio acabou os estudos com | brilhantismo graças a Deos. | Só sinto 

Affonso não poder vel- | o e gosar d’essa felicidade; mas | creio que no Céu está 

abençoando. | Elle me disse que ja lhe es- | creveu sobre a proposta do | emprego. || 

Alexandre está com a | licença a acabar é preciso vol- | tar. Encorage o, de-lhe bons 

com- | selhos e livros para elle se ins- | truir. Elle deve approveitar | esses annos de 

Bragança para | ler bastante.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna 

Júnior, em 03/01/1911) 

 

 Era comum também que Maria Guilhermina escrevesse ao filho lhe pedindo 

ajuda financeira, principalmente depois da morte do marido, em 1909. Como a 

missivista não tinha sua própria renda, passou a depender da contribuição de seus filhos 

para continuar a criar seus filhos mais novos, que ainda eram estudantes. Neste sentido, 

Affonsinho despontou como um segundo pai para esses irmãos, já que era o filho 

homem mais velho. Assim, além da ajuda financeira, dava ajuda moral, aconselhando os 

irmãos, sempre a pedido de sua mãe: 

 

(21) “Recebi hoje uma car- | ta do Alex do dia 1º em que | me falla não ter ainda | 

recebido os livros o que o | tem encommodado bem. | Está muito saudoso e | assustado 

com o cargo que | occupa. Escreva a elle ani- | mando.” (Carta de Maria Guilhermina 

Penna a Affonso Penna Júnior, em 05/04/1910) 

 

(22) “Os duzentos extraordinarios que pedi a você | mez passado foi para pagar a casa 

da | rua M. Ferreira porque ja estava devendo | dois mezes. Agora você podia me dar 

200$ | extraordinarios. Ainda não comprei cha- | peo e estou precisando de um bom ves- 

| tido. Tenho pena do filho que vive | tão atribulado, mas que fazer! Te- | nha paciencia.” 

(Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 18/02/1920) 

 

 Como já comentando anteriormente, Maria Guilhermina também escreve ao 

marido, num período menor de tempo. A missivista se mantém da mesma forma: muito 

preocupada com a ausência do esposo, muito amorosa e muito saudosa. A única 
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diferença que se encontra nas cartas amorosas é a presença do teor mais romântico, que 

obviamente não aparece nas cartas escritas ao filho. Porém, o zelo é o mesmo. 

 

(23) “Só conversando comtigo um | pouquinho posso supor- | tar as saudades! Appe- | 

zar de estar rodeada dos | irmãos e dos parentes | estou triste e sentindo | tua falta. 

levantei me as | 7 e meia tomei café e | fui a missa a caza da | Dona Euphrazia que anda | 

adoentada; mas sembre | boasinha e muito nossa | amiga. Fui a casa do Vis- | conde e 

encontrei o mui- | to melhor, mais anima- | do. Hontem assisti elle | jantar comeu um 

peito | de codorna e arroz; com | vontade; fiquei contente | de ver. Ainda estou queren- | 

do ir sexta feira pelo no- | thurno.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso 

Penna, em 16/04/1907) 

 

 A missivista relata ao marido não só as atividades realizadas por ela, mas 

também aquelas realizadas por parentes e amigos. Maria Guilhermina possui muito 

cuidado quando escreve e suas cartas são sempre dotadas de muitos detalhes. 

 Esse comportamento não é muito diferente do encontrado nas cartas de Marieta 

Penna, a última informante. 

 

- Marieta Penna: a biografia 

 

Marieta Pinto Penna nasceu em 21 de dezembro de 1883, em Salvador, Bahia. 

No entanto, ainda menina foi residir em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá, conheceu e 

casou com Affonso Penna Júnior, em 12 de novembro de 1904. Juntos, o casal teve oito 

filhos. 

Segundo informações de Affonso Augusto Moreira Penna, bisneto de Affonso 

Penna e neto de Affonso Penna Júnior, Marieta falava correntemente as línguas francesa 

e alemã, o que, como já foi visto, era comum para as mulheres desta geração. Embora 

ninguém tenha afirmado ou confirmado isto, é possível que, assim como suas cunhadas, 

Marieta também tenha frequentado colégios de freiras e tido aulas com professores 

particulares – duas práticas comuns para mulheres de famílias importantes daquele 

período. 

 

- Marieta Penna: a missivista 

 



 
 

54 

 Marieta escreveu 13 cartas a Affonso Penna Júnior, entre os anos de 1913 e 

1919, quando estava na faixa dos trinta anos de idade. Assim como as mulheres de seu 

círculo social, a missivista não trabalhava e era profundamente ligada à sua família. 

 Grande parte das missivas foi escrita quando Affonso Penna Júnior estava 

viajando, sem previsão de volta, por isso, Marieta escreve diariamente ao marido 

contando os acontecimentos sobre amigos e parentes, os progressos dos filhos 

pequenos, cobrando notícias do marido e uma data de volta, porque não se aguenta de 

saudades: 

 

(24) “Não tenho | ido à casa da Mãisinha porque | com a doença da Maria Beatriz ella | 

vai todas as noites à casa da | Ceição. Hoje mando te uma | carta vinda pelo correio de 

hontem. | Conto receber hoje noticias | suas. Deus queira que não me engane. | Attribuo 

a calma do dia e noite de hontem | ao teu querido cartãozinho. | Beija-te muito saudosa e 

amante a tua | Marieta.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 

15/04/1905) 

 

(25) “Tenho notado que o | filhinho agita-se muito. | Não sei se serão saudades do 

Paisinho, | mas creio que não é outro motivo, | pois não tenho sentido nada de | 

encommodo.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 21/04/1905) 

 

 Assim como Maria Guilhermina, Marieta é sempre muito carinhosa e zelosa 

com seu marido, preocupada pela ausência de notícias, relatando com riqueza de 

detalhes as novidades que rondam a família. 

 

3.6- A dificuldade de classificação: cultos ou hábeis?  

  

 Para este corpus em específico, não é o foco do trabalho definir em qual das 

classificações entraria cada informante. O importante é apenas sinalizar se um redator 

está ou não mais próximo de ser erudito, culto ou de ter cultura mediana nos termos de 

Barbosa (2005). Desta forma, optou-se por observar, sem um tratamento estatístico, se 

os missivistas apresentavam traços linguísticos que pudessem sinalizar para o fato de 

estarem presentes na amostra marcas de oralidade ou de escrita do português brasileiro 

em formação. Para tanto, observaram-se algumas evidências típicas, como, por 

exemplo, falta de concordância, presença de pronomes oblíquos em início de frases, 

utilização de pronome reto com função de pronome oblíquo, entre outros indícios. 

 Apesar de ser um apanhado geral e não ter sido feita uma análise quantitativa, 

pôde-se tirar algumas conclusões quanto ao grau de cultura dos informantes do corpus. 
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Primeiramente, não foi encontrado nenhum tipo de marca de oralidade típica do 

português brasileiro nas cartas masculinas, diferentemente do que se observa nas cartas 

femininas, como se vê nos exemplos a seguir: 

 

(26) “Hontem assisti elle | jantar comeu um peito | de codorna e arroz; com | vontade; 

fiquei contente | de ver. Ainda estou queren- | do ir sexta feira pelo no- | thurno.” (Carta 

de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 16/04/1907) 

 

(27) “Ja mandei elle pagar a sua | conta no [inint].” (Carta de Maria Guilhermina a 

Affonso Penna Júnior, em 03/01/1911) 

 

(28) “Dorah tem estado doente | vai tomar injeções fortifican- | tes e tem estado de 

cama; ho- | je estou achando ella melhor.” (Carta de Maria Guilhermina a Affonso 

Penna Júnior, em 11/08/1919) 

 

 Nos exemplos extraídos de algumas cartas de Maria Guilhermina, vê-se que a 

missivista emprega pronomes retos em função de objeto direto, quando o uso 

preconizado pela tradição gramatical era de um clítico. Sabe-se que nesse caso tem-se 

uma estrutura típica de verbo causativo “mandei elle pagar” que é bastante comum no 

português falado hoje no Brasil. Apesar de só haver três ocorrências em sua vasta 

produção escrita, este pode ser um indício de que a missivista não tinha tanto contato 

com modelos mais eruditos de escrita como os outros informantes masculinos. 

Transparecem assim em suas cartas alguns traços típicos de oralidade. Foram 

encontrados também, duas ocorrências de pronomes oblíquos iniciando frases, como se 

vê a seguir: 

 

(29) “Me responda com bre- | vidade. Acceite abenção da | Maisinha | Muitos beijos 

aos netinhos | e saudades a Marieta e Dona Etelvina” (Carta de Maria Guilhermina a 

Affonso Penna Júnior, em 21/02/1908) 

 

(30) “Me tem tido um corrimento | em ambos os ouvidos (...) Com esses transtornos e a 

saudade que | me [põe] muito triste, pouco ou nada | tenho passeiado ou me divertido.” 

(Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 16/05) 
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 Os dois dados observados foram encontrados nas cartas de Maria Guilhermina e 

Marieta Penna. E, finalmente, foi observada apenas uma ocorrência em que há falta de 

concordância: 

 

(31) “Se tu achar ahi uns berloques en- | graçadinhos traga para ella e umas | 

pulseirinhas para as meninas.” (Carta de Maria Guilhermina Penna para Affonso Penna, 

em 31/12/1901) 

 

A missivista concorda o pronome tu com um verbo em terceira pessoa. Este tipo 

de não concordância também foi observado em outros trabalhos (cf. NASCIMENTO & 

SILVA, 2009 E MARCOTULIO E SILVA, 2007), mas os informantes não eram 

ilustres, eram pessoas ditas “comuns”, em quem a falta de um elevado grau de instrução 

era notável. 

Como Barbosa (2005, p. 28) comenta em seu trabalho, não se pode adivinhar 

qual era a norma padrão vigente no período, mas o fato de haver infindáveis ocorrências 

de clíticos e de pronomes oblíquos quase nunca iniciando sentenças, leva a crer que 

fosse esta a norma da época. 

O fato de não existir qualquer tipo de ocorrência dessa natureza em cartas 

masculinas, faz com que se possa classificar os homens como eruditos em seu tempo. 

Marieta e Maria Guilhermina, por sua vez, são informantes cultas, mesmo que em suas 

produções escritas não haja um compromisso com a norma culta tão grande quanto se 

vê nas cartas escritas por homens. 

Traçar com precisão o perfil sociolinguístico dos informantes foi uma 

dificuldade muito grande ao se optar por trabalhar com corpora diacrônicos, já que 

certos rótulos utilizados estão previstos nas observações empíricas baseadas em 

conceitos atuais. Desta forma, é complicado tentar emitir algum julgamento sobre os 

informantes dessa família, principalmente em designá-los como cultos, já que “não 

sabemos o que era ser culto no passado, tampouco o que sentimos como formal, fosse, 

para eles, informalidade.” (BARBOSA, 2005, p. 25) 

Em trabalho realizado em 2005, Barbosa discute justamente a dificuldade de 

classificar redatores de séculos passados a partir de denominações e concepções atuais. 

O pesquisador analisa 41 cartas escritas por dois avós – Christiano Ottoni e Barbara 

Ottoni – a seus netos, entre os anos de 1889 a 1892 e tenta definir os informantes 

através de seu grau de cultura. Para isso, o autor observou a quantidade de formas 
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relatinizadas que aparecem na produção escrita do informante e a taxa de acerto dessas 

formas comparando com a taxa de acerto que se observa em periódicos oitocentistas. 

Observando as taxas, Barbosa (2005, p. 38) tem a possibilidade de identificar o perfil de 

seus informantes em: erudito; informante culto – ou seja, em grau intermediário – e 

informante de cultura mediana – que seria alguém alfabetizado, mas com pouco contato 

com os meios de educação e cultura de sua época. 

A partir da breve descrição sobre os informantes da família Penna, foi possível 

observar que os homens desta família possuem exemplar formação educacional e 

profissional, são bastante instruídos e ocuparam importantes cargos políticos. No 

entanto, diferentemente dos homens, as mulheres não trabalhavam, talvez não tenham 

frequentado escolas, mas tinham algum contato com a escrita, já que escrevem 

coerentemente, parecendo seguir algum padrão dito culto da época de vigência das 

cartas. Por esses motivos, a família Penna pode ser perfeitamente identificada como 

sendo de classe alta, redatores reconhecidamente cultos em sua época, escrevendo no 

círculo privado, familiar. 
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4 - As estratégias em análise e os resultados obtidos 

 

 Com o intuito de analisar o comportamento das estratégias de referência ao 

interlocutor nas missivas que compõem a amostra que está sob análise, observou-se a 

distribuição das formas tu e você em função de diversos aspectos linguísticos e sociais, 

aliando tais apontamentos a teoria de Poder e Solidariedade, discutida em Brown e 

Gilman (1960); a teoria da Polidez, idealizada por Brown & Levinson (1987) e aos 

preceitos sociolinguísticos variacionista (WLH, 1968). 

 Todas as ocorrências encontradas foram codificadas, para em seguida, serem 

submetidas ao tratamento estatístico efetuado pelo programa computacional de regras 

variáveis, denominado Goldvarb X, que calcula as frequências brutas e mede o peso de 

relativo de cada fator postulado. 

 A seção a seguir ilustra as estratégias que foram consideradas para a análise. 

 

4.1 – As estratégias em análise 

 

Neste trabalho serão analisadas somente as formas que fazem referência a 

apenas um interlocutor, ou seja, as estratégias de segunda pessoa no singular. Foram 

descartadas as estratégias no plural, aquelas que fazem alusão a mais de um interlocutor. 

 Com relação às estratégias no singular, consideraram-se dois grupos distintos: o 

primeiro grupo é constituído pelas formas relacionadas ao pronome original tu (segunda 

pessoa do singular), o que constitui o seguinte paradigma: o pronome pessoal do caso 

reto que exerce função de sujeito (tu), os pronomes oblíquos não preposicionados (te), 

os pronomes oblíquos preposicionados (de ti, para ti, contigo, entre outros), os 

pronomes possessivos (teu(s)/tua(s)) e as desinências verbais correspondentes à segunda 

pessoa do singular, excluindo os casos de imperativo. 

 Além dessas estratégias, o segundo grupo constitui-se da forma você e das 

formas que estão a ela relacionados (originariamente de 3ª pessoa, embora se refiram ao 

interlocutor), distribuindo-se da seguinte maneira: o pronome pessoal na função de 

sujeito (você), os pronomes complementos não preposicionados (você, lhe, o), assim 

como os pronomes complementos preposicionados (para você, com você, entre outros) 

e as desinências verbais correspondentes à terceira pessoa do singular, novamente 

excluído os casos de imperativo. 
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 Os exemplos a seguir referem-se às estratégias comentadas: 

 

I- Sujeito pleno 

 

(32) “Tu | não imaginas quanto é penoso | para meu coração de pai com | o filho 

[passar] criticado” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 16/09/1898) 

 

(33) “Achei que você foi mui- | to depressa tomar conta do serviço de | via ter esperado 

ficar mais forte.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 

13/04/1926) 

 

II- Pronome oblíquo sem preposição 

 

(34) “Ja estou | afflictissima por te ver | de novo em casa e não | posso mais com tantas | 

saudades.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 23/04/1905) 

 

(35) “Deos o abençoe e dê-lhe calma para | cumprir os seus deveres.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 18/03/1920) 

 

III- Pronome oblíquo preposicionado 

 

(36) “trabalhado a geito para cavar um | perdão difficil dada a extensão do relacha- | 

mento, comtigo vou entrando de barriga, já | seguro delle antes de impetral-o.” (Carta 

de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/07/1905) 

 

(37) “Estou com inveja de Você que vae passar | a Semana Santa em S Barbara, logar | 

onde as festas dessa occasião me trazem | sempre saudosas recordações.” (Carta de 

Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 23/03/1907) 

 

IV- Pronome possessivo 

 

(38) “Meu Maridinho, ante-hontem tive | o prazer de receber uma cartinha tua.” (Carta 

de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 13/04/1910) 

 

(39) “Andamos muito sau | dosos de letras suas, | mas tenho andado | sem animo de 

[provo-] | cal-as, devido ao meu | estado de espirito, que | Voce bem pode calcular | qual 

é.” (Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior, em 23/09/1915) 

 

V- Sujeito nulo 

 

(40) “Como sabes tenho tido alguns pedidos de Itabira, | e Cotas Altas para que o João 

Pereira da Cunha que | e viuvo e tem meninoz a familia volte se for possi | vel para 
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Itabira, onde tem propriedades e residio | 19 ou 20 annos;” (Carta de Manuel Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 05/11/1906) 

 

(41) “Lembrou do anniversario da nos- | sa querida Gita e ainda se lembrou de | 

mandar diser a Marieta para vir me | ver!” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 18/03/1920) 

 

É a partir dessas estratégias de referência ao interlocutor que se busca verificar 

se há motivações pragmáticas para seu emprego, além de se observar os contextos 

linguísticos e extralinguísticos que influenciam ou não a escolha das formas. 

Faz-se necessário explicar o motivo pelo qual foi decidido excluir da análise as 

formas verbais de imperativo. Nas cartas da família Penna, grosso modo, só eram 

utilizadas formas imperativas relacionadas à forma você. Isto é bastante claro quando se 

depara com os números: de 166 dados de imperativo, apenas 34 são imperativos 

relacionados ao pronome tu, o que equivale a 20% da amostra.  

 Cabe ressaltar que a maioria dos dados de imperativo encontrada nas missivas 

localiza-se majoritariamente na parte final da carta, quando o remetente despede-se do 

destinatário, ou seja, na saudação final. Além disso, como a situação comunicativa é, 

quase sempre, a mesma, (uma despedida) são utilizados sempre os mesmos verbos, 

como aceitar, beijar, recomendar. 

 No entanto, ainda não nos foi possível fazer grandes generalizações sobre a 

utilização do imperativo nas cartas da família Penna. Aparentemente, esta repetição 

encontrada nas missivas pode indicar um caso de tradição discursiva (TD), visto que, 

segundo Kabatek (2006, p. 5), uma TD seria “uma relação temporal com repetição de 

algo. Esse “algo” pode ser a repetição total do texto inteiro (...) mas também pode ser 

apenas a repetição parcial ou ainda a ausência total de repetição concreta e unicamente a 

repetição de uma forma textual”. Alguns exemplos das repetições encontradas nas cartas 

da família Penna a seguir: 

 

(42) “Com Ceição e Edmundo | acceite a benção da | Maisinha” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 23/09/1898) 

 

(43) “Com Marieta acceite | affectuoso abraço do irmão | e amigo | Alvaro” (Carta de 

Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 09/10/1907) 

 

(44) “Lembranças a todos e receba um abraço e | a benção do teo | Pai e amigo | 

Affonso” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 21/01/1902) 
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Faz-se necessário comentar que foram encontradas 14 ocorrências de sujeito 

nulo relacionadas ao pronome vós, referindo-se a um único interlocutor. Dos 14 dados, 

nove foram encontrados em cartas familiares e cinco, em cartas amorosas. A seguir, 

seguem alguns exemplos dessas ocorrências: 

 

(45) “Não sei si fostes quem indicou ao | Dr. Britto o nome do Professor para S. Gon | 

çallo?” (Carta de Manuel Penna a Affonso Penna Júnior, em 18/02/1908) 

 

(46) “Hontem fez oito dias que | separastes de tua Mãi | e ainda não sentiste | vontade 

de conversar | com ella!”  (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, 

em 06/06) 

 

(47) “Hontem tive o contenta- | mento de ler em um te- | legramma d’ahi que ga- | 

nhastes a causa que | esperavas para vir até aqui.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 09/02/1908) 

 

(48) “Aqui não é facil | couza alguma luta se muito. Vistes o al- | moço do Nilo como 

custou?” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 01/06/1906) 

01/06/1906 

 

Embora tenham sido encontradas apenas 14 ocorrências deste tipo, optou-se por 

desconsiderá-las já que não é possível saber se elas são de fato formas relacionadas ao 

pronome vós ou se são um erro grafemático dos missivistas. Ressalta-se que Maria 

Guilhermina foi responsável por 12 ocorrências desse tipo, enquanto as outras duas 

restantes foram encontradas nas cartas de Manuel Penna. 

 A seguir, serão apresentados os fatores linguísticos e extralinguísticos escolhidos 

para a análise da variação entre as formas tratamentais tu e você. 

 

4.2 - Os grupos de fatores 

 

 Serão agora apresentados os grupos de fatores controlados para a análise da 

variação entre as formas tu e você em diferentes contextos morfossintáticos. A escolha 

baseou-se em outros estudos sobre o mesmo tema (MARCOTULIO, 2008; RUMEU, 

2004, 2008; MACHADO, 2006, 2011) e nos pressupostos teóricos escolhidos para 

análise. Os grupos de natureza linguística foram elaborados no sentido de oferecer uma 

descrição de qual das duas formas é utilizada nas missivas e em quais contextos 

sintáticos há favorecimento de uma forma em detrimento de outra. Por outro lado, os 
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fatores extralinguísticos são responsáveis por caracterizar o processo de variação e 

mudança. 

 Desta maneira, foi elaborado um único grupo de fatores que continha tanto os 

fatores linguísticos quanto as variáveis sociais que poderiam ajudar a identificar se, no 

corpus em questão, a forma você suplanta o pronome tu ou este ainda se mantinha no 

sistema. O grupo de fatores ficou assim organizado: 

 

4.2.1.  Os fatores linguísticos 

 

(1) Estratégias utilizadas para o destinatário 

 

A hipótese relacionada a tal controle é de que numa comunicação, seja ela oral 

ou escrita, são utilizadas formas de tratamento para se dirigir ao interlocutor. Para este 

estudo, serão observadas duas possibilidades: o missivista ao escrever ao destinatário 

utiliza estratégias referentes à segunda pessoa original (paradigma de tu) ou à terceira 

pessoa gramatical (novo paradigma a partir de você) no singular. 

Assim, o missivista teria duas possibilidades para tratar seu interlocutor: o 

pronome tu e as formas relacionadas a ele (te, teu(s)/tua(s), contigo/de ti/para ti e 

desinência verbais)  e a forma você e os contextos morfossintáticos relacionados a ela 

(lhe, seu(s)/sua(s), com você/de você/para você e desinência verbais). 

 

(49) “Recebi hontem com grande alegria | o teu cartãozinho. Já estava | anciosa por 

noticias tuas | embora tivesse recebido o teu | telegramma. (...) Beija-te | muito saudosa 

e amante a tua | Marieta.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 

15/04/1905) 

 

(50) “Em carta (que não sei se Você recebeu) | enviei-lhe procuração para recebimento | 

do dividendo de minhas acções da cooperativa (...) Qualquer dia destes enviarei | 

procuração para Você me representar na | reunião de credores do Mingo.” (Carta de 

Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 13/03/1907) 

 

(2) Contextos morfossintáticos 

 

Trabalhos anteriores como o de Lopes, Rumeu e Marcotulio (2010) e o de 

Pereira (2009) têm demonstrado que o sistema pronominal não se alterou de forma 

totalmente simétrica a partir da inserção de você. Há combinações variadas de você com 
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antigas formas do sistema de tu. Grosso modo, os estudos demonstram que o pronome 

reto sujeito, o verbo imperativo e o pronome complemento com preposição são 

contextos que favoreceram o aparecimento da forma você, ao passo que o pronome 

complemento sem preposição, o pronome possessivo e o verbo não-imperativo ainda se 

mostraram, para a primeira metade do século XX, como contextos de resistência à 

inserção da nova forma, predominando, assim, nesses contextos, as formas de tu, 

respectivamente, te, teu/tua, sujeito nulo de segunda pessoa do singular.  

 Os contextos morfossintáticos relacionados foram os seguintes: pronome reto (tu 

e você), pronome possessivo (teu(s)/tua(s), seu(s)/sua(s)), pronome oblíquo sem 

preposição (te, ti, si, o, a, lhe), pronome oblíquo com preposição (contigo, para ti, de ti, 

a ti, consigo, com você, a você, de você, para você) e sujeito nulo de segunda pessoa. 

 

(3) Paralelismo discursivo 

 

A hipótese na qual se baseia tal grupo seria a  de que formas de tu tendem a ser 

antecedidas de formas de tu, enquanto formas de você são antecedidas por formas de 

você. Com este fator, pode-se comprovar ou não se há flutuação das formas nas 

missivas, ou seja, se os redatores mesclam as formas tratamentais: formas de tu sendo 

prosseguidas por formas de você e vice-versa. Assim, as formas podem ser (i) as 

primeiras da série, (ii) podem estar precedidas de formas de segunda pessoa gramatical 

ou (iii) precedidas de itens de terceira pessoa gramatical (do paradigma de você). 

 

(4) Tipo de sujeito 

 

De acordo com estudos realizados sobre o mesmo tema (LOPES E MACHADO, 

2005, entre outros), a representação da segunda pessoa do singular era mais produtiva 

na desinência verbal, como sujeito nulo, ao passo que você aparece mais preenchido na 

posição de sujeito. 

 

(51) “Espero tua carta de hoje para saber si ainda | devo escrever de mandar a 

correspondencia. | Deus queira que já estejas tratando da volta. | Beija-te com muito 

affecto e saudades | a tua Marieta.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 

15/04/1905) 
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(52) “Pela semana Santa vocé poderia | vir nos visitar; e trazer ao me- | nos o Helvecio 

Sim?” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior, em 15/04/1905) 

01/03/1909 

 

 

  4.2.2 - As variáveis sociais 

 

 Serão, a partir de agora, apresentados os fatores extralinguísticos que podem 

influenciar no emprego das formas. 

 

(1) Parte da carta 

 

A hipótese norteadora era de que o núcleo e o P.S. da carta são os locais em que 

se acredita que o redator escreve mais “livremente” seu texto. Nas seções inicial e final, 

acredita-se haver a presença de fórmulas fixas ou cristalizadas de cumprimentos e 

despedidas. Acredita-se que, por se tratar de uma amostra de fins do século XIX e início 

do século XX, a seção de despedida, ao menos, estará repleta de fórmulas típicas que 

poderiam ser consideradas como tradições discursivas próprias do modelo epistolar 

como é caso do uso sistemático de estruturas com determinantes possessivos (teu filho, 

tua esposa, tua mãe) e pronomes complemento sem preposição em construções do tipo 

(Beijo-te com carinho, abraço-te com amor) (cf. LOPES, RUMEU E MARCOTULIO, 

2010). 

 

(2) Carta de tu ou você 

 

Considerando estudos distintos sobre o tratamento no Brasil, afirma-se que no 

Brasil há pelo menos três subsistemas tratamentais coexistindo na posição de sujeito: (i) 

tu, (ii) você e (iii) tu/você. Isto quer dizer que existem locais em que há o 

prevalecimento de tu majoritário com ou sem concordância e em outros há a utilização 

de você prioritária ou exclusivamente. Mas, na maior parte do Brasil, a variação entre 

tu/você é reconhecida. 

Com o objetivo de observar quais destes subsistemas aparecem nas cartas 

familiares e amorosas em análise, as cartas foram classificadas em três tipos: (i) cartas 

de tu, aquelas em que os informantes utilizam apenas o tratamento tu na posição de 

sujeito; (ii) cartas de você, em que os remetentes utilizam a forma inovadora você e (iii) 
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as cartas mistas, em que os missivistas empregam tanto tu quanto você, na posição de 

sujeito, na mesma carta. Desta forma, a hipótese norteadora deste grupo é de que em 

cartas de tu, haveria o maior predomínio das formas relacionadas ao paradigma de tu, 

enquanto nas cartas de você, seriam mais frequentes as formas que estão relacionadas a 

este paradigma. 

 

(3) Relações sociais 

 

A relação social que o remetente tem com o destinatário poderia interferir na 

escolha das formas tratamentais. As relações assimétricas poderiam tender a uma 

deferência no tratamento, enquanto as relações entre iguais não. Desta forma, há três 

tipos de relações estabelecidas entre os interlocutores: (i) assimétrica ascendente (de um 

remetente inferior para um destinatário superior), (ii) assimétrica descendente (de um 

remetente superior para um destinatário inferior) e (iii) simétrica. 

 

(4) Relação de parentesco com o destinatário 

 

O parentesco com o destinatário poderia interferir diretamente na escolha de 

uma das formas de tratamento em detrimento de outra. Vale ressaltar que seria 

interessante correlacionar o resultado encontrado neste grupo com o anterior (relações 

sociais). No presente trabalho, podem ser estabelecidas oito tipo de relações diferentes 

entre os interlocutores: mãe/filho, pai/filho, tio/sobrinho, irmão/irmão, 

cunhado/cunhado, esposo/esposa e esposa/esposo. 

 

(5) Gênero 

 

Diversos estudos13 em diferentes áreas da linguística – pesquisas fonéticas e 

morfossintáticas – evidenciaram que a variável gênero estaria ligada à escolha de uma 

dada forma variante em detrimento de outra(s). Tais pesquisas confirmam a hipótese de 

Labov (1990), de que, no que se refere aos processos de variação, as mulheres tendem a 

usar formas que se aproximam da norma padrão, evitando os usos linguísticos 

socialmente estigmatizados. Desta maneira, acredita-se que o gênero está 

                                                           
13

 Cf. Rumeu (2008), Lopes e Machado (2005), entre outros. 
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intrinsecamente ligado às mudanças linguísticas e a introdução de novas formas ao 

sistema. 

Baseando-se em tais afirmações, seria possível questionar se esta variável estaria 

ligada à inserção da nova variante – você – no sistema linguístico do português 

brasileiro? Trabalhos de mesmo cunho (RUMEU, 2008) mostram que as mulheres 

seriam as grandes propulsoras na inserção da forma você no sistema pronominal do 

português brasileiro. 

 

(6) Período histórico 

 

De acordo com o estudo de Duarte (1995), é a partir da década de 30 que a 

forma você se implementou no sistema pronominal do português brasileiro. As cartas 

escritas utilizadas nesta análise são de um período anterior a mudança, por isso, 

acredita-se que quanto mais afastado do período mencionado no estudo de Duarte, 

maior utilização de tu, enquanto a maior utilização de você se daria nas décadas mais 

próximas dos anos 30 do século XX. 

 

(7) Geração 

 

Estudos como o de Duarte (1995), o de Lopes e Machado (2005), o de Machado 

(2006, 2011), o de Rumeu (2004, 2008) entre outros demonstraram que seria a partir da 

década de 30, do século XX, que a forma você teria se implementada no quadro de 

pronomes do português brasileiro. Portanto, as gerações aqui estudadas encontram-se 

em um período intermediário à mudança, ou seja, poder-se-ia dizer que estas gerações 

estão em fase de implementação da mudança. Desta forma, haveria uma flutuação na 

utilização das duas formas. Em hipótese, como se trata de uma mudança em progresso, 

que ainda não foi instaurada no sistema, os mais jovens estariam mais suscetíveis ao 

emprego da forma inovadora. No corpus, é possível encontrar informantes nascidos 

entre os anos de 1840/1850 e 1870/1880. 

 

(8) Faixa etária 

 

O controle da faixa etária seguiu o estudo de Souza (2011). Observou-se, desse 

modo, a idade do escrevente em relação à idade do seu destinatário, controlando se 



 
 

67 

haveria assimetria ou simetria em termos eminentes etários. Têm-se as seguintes 

possibilidades combinatórias: um remetente jovem (até 29 anos) correspondendo-se 

com um destinatário jovem (até 29 anos) ou na meia-idade (entre 30-60 anos) ou idoso 

(acima de 60 anos); um escriba na meia-idade (entre 30-60 anos) escrevendo para um 

interlocutor jovem (até 29 anos) ou na meia-idade (entre 30-60 anos) ou idoso (acima de 

60 anos) e um missivista idoso (acima de 60 anos) escrevendo para um correspondente 

jovem (até 29 anos) ou na meia-idade (entre 30-60 anos) ou idoso (acima de 60 anos). 

 

(9) Temática das cartas 

 

Pela hipótese, nas cartas familiares e amorosas estariam mais propensas de 

serem encontradas as formas do tu solidário e íntimo, enquanto as cartas com teor 

político, que, geralmente, envolvem pedidos, tenderiam a ter um aparecimento maior de 

você. Por outro lado, nas cartas com conteúdo misto, ou seja, aquelas em que são 

abordados assuntos mais intimistas e também assuntos relativos à política, seriam 

encontradas as duas formas tratamentais com usos pragmáticos distintos. 

 

(10) Atos de fala 

 

Atos de fala que ameaçam a face negativa do ouvinte (ordens, advertências, 

reclamações, entre outros), tenderiam ao uso de você, como uma estratégia 

amenizadora, já que seu uso é mais cerimonioso, enquanto atos de fala que ameaçam a 

face positiva (elogio, expressões de admiração, entre outros) do ouvinte teriam um uso 

maior de tu. 

 

4.3. Análise dos resultados em todos os contextos morfossintáticos 

 

4.3.1 - Resultados gerais: cartas amorosas e familiares 

 

Serão apresentados, a seguir, os resultados observados na análise quantitativa 

dos dados, a fim de dar um panorama geral da variação entre tu e você em todos os 

contextos morfossintáticos observados. Os dados foram quantificados e submetidos ao 

programa estatístico computacional Goldvarb para o cálculo das frequências brutas. 
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Nesta análise, foram levantados os dados das formas tratamentais em todos os 

contextos sintático-formais, levando-se em conta os subtipos pronominais (pessoal, 

possessivo e oblíquo) e a desinência verbal não imperativa. Desta forma, na contagem 

geral de tu e você consideraram-se todas as suas realizações correspondentes, sendo 

elas: pronome pessoal sujeito realizado plenamente (tu falas/você fala) ou como sujeito 

nulo expresso pela desinência verbal (Ø falas/Ø fala); pronome oblíquo sem preposição 

(te/lhe); pronome oblíquo preposicionado (a ti, para ti, contigo/a você, para você, com 

você) e o pronome possessivo (teu/tua/seu/sua). A tabela a seguir apresenta a 

distribuição geral de todos os dados, tendo em vista a diferenciação das cartas 

(familiares ou amorosas): 

 

Tabela 1: A produtividade geral das formas relacionadas ao paradigma de tu e você em cartas amorosas e 

familiares. 

 

Observando os resultados globais, obteve-se um total de 1203 dados14, 61315 

oriundos de cartas familiares e 59016 obtidos nas cartas amorosas. Os resultados 

mostram que a forma pronominal tu apresenta maior produtividade, com 922 dados, o 

que contabiliza 77% das ocorrências. A maior utilização de tu em fins do século XIX e 

início do XX está em consonância com outros estudos realizados em diferentes corpora, 

                                                           
14

 Somando-se os 922 dados de tu e os 281 de você. 
15

 Somando-se os 359 dados de tu e os 254 de você. 
16

 Somando-se os 563 dados de tu e os 27 de você. 

Categoria Gramatical Cartas Amorosas Cartas Familiares Total 

Tu Você Tu Você Tu Você 

Pronome Reto 7 

50% 

7 

50% 

3 

4% 

79 

96% 

10 

10% 

86 

90% 

Pronome Possessivo 159 

95% 

10 

5% 

114 

58% 

84 

42% 

273 

74% 

94 

26% 

Pronome Oblíquo 

preposicionado 

61 

99% 

1 

1% 

14 

48% 

15 

52% 

75 

82% 

16 

18% 

Pronome Oblíquo 

Sem preposição 

199 

100% 

- 78 

84% 

15 

16% 

277 

95% 

15 

5% 

Verbo não-imperativo 137 

93% 

9 

7% 

150 

71% 

61 

29% 

187 

73% 

70 

27% 

Total 563 

95% 

27 

5% 

359 

59% 

254 

41% 

922 

77% 

281 

23% 
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como (LOPES 2005, RUMEU 2004 E 2008, MACHADO 2006 e 2011). Podem-se ver 

algumas das utilizações encontradas nas missivas nos dois exemplos abaixo: 

 

(53) “Creio que por esquecimento deixaste | ficar aqui uns papeis de que precisas | 

talvez. São uns abaio assignados aos | Juizes de direito. Si realmente careceres | delles 

manda-me dizer para que eu | os remetta pelo correio. || Vou almoçar agora e sabe Deus 

como | me custa fazel-o sem a tua companhia. || Beija-te com muito affecto e | 

saudosissima a tua | Marieta” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior em 

12/04/1905) 

 

(54) “Hontem e hoje tive o imenso conforto | de receber duas cartas suas. Já estava 

pensando | que tinha sido esquecido, que você não sentiu falta | nem saudade do 

maridinho e minha tristeza era | ;tão grande, que nem coragem tinha de ranzinzar . | 

Parece que seu coração adivinhou, afinal, tudo | isto, porque as duas cartinhas vieram 

tão cheias | de affecto e tão noticivas que desfizeram toda | a minha magoa. Continue a 

escreval-as | assim, minha Negrinha, pois bem sabe que | você é a unica, razão e o unico 

encanto de mi- | nha vida attribulada. Você e os meus filhi- | nhos, parte da minha 

alma.” (Carta de Affonso Penna Júnior à Marieta Penna em 16/03/1919) 

 

No que se refere ao tipo de carta observa-se um comportamento diferenciado das 

frequências de uso se as cartas forem amorosas ou familiares. Em consonância aos 

dados gerais, nas duas amostras a forma tu é mais produtiva, no entanto, com índices 

bastante diferenciados: nas cartas amorosas há um predomínio quase que exclusivo das 

formas relacionadas ao paradigma de tu, com 95% de frequência. Por outro lado, nas 

cartas familiares há um equilíbrio maior nos resultados, com 59% de utilização de tu 

contra 41% da forma inovadora você. 

A disparidade entre cartas familiares e amorosas não se resume apenas à 

totalidade dos resultados, mas a todos os subtipos pronominais. O pronome reto, por 

exemplo, passa de 82 ocorrências nas cartas familiares, com predomínio de você com 

96%, para apenas 14 dados nas cartas amorosas, com equilíbrio entre as duas formas, 

com 50% de frequência para cada uma. 

Da mesma maneira, há uma queda considerável de pronomes possessivos 

relativos à forma você: de 84 dados ou 42% nas cartas familiares para 10 dados ou 5% 

de frequência nas cartas amorosas. Essa disparidade também se encontra nos pronomes 

oblíquos preposicionados e não-preposicionados. Daquele há apenas um único dado da 

forma de você nas cartas amorosas, enquanto há um equilibrado predomínio de lhe nas 

cartas familiares, com 15 dados, o que equivale a 52% de frequência. No que tange o 

pronome oblíquo sem preposição, não foram encontrados dados da forma relacionada a 
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você nas cartas amorosas, enquanto nas cartas familiares foram encontrados 15 dados ou 

16%. 

O mesmo ocorre com os verbos não imperativos ou sujeito não preenchido: nas 

cartas amorosas, há apenas nove dados de sujeito nulo você, ou 7%. Já nas cartas 

familiares, embora haja predomínio de sujeito tu não preenchido com 71%, há maior 

ocorrência de sujeitos nulos de você, que aumentam para 61 dados, 29% de frequência. 

Os resultados gerais indicam que o tipo de amostra utilizada – cartas amorosas 

ou familiares – influenciou nos resultados que serão encontrados na análise. Tais 

resultados preliminares confirmam a necessidade de dividir o gênero carta em outros 

subgêneros para esta análise. 

Cabe ressaltar que os resultados díspares que mais chamaram a atenção são 

aqueles relativos ao sujeito: baixa incidência de ocorrências de pronome reto nas cartas 

amorosas, apenas 14 dados. E mais ainda o fato de haver equilíbrio entre as formas você 

e tu na posição de sujeito, com sete dados ou 50% de frequência para cada um. O 

esperado ao observar este contexto morfossintático era encontrar resultados similares 

aos das cartas familiares: uso majoritário, quando não categórico, de você nesta posição. 

Em estudo realizado em 2007, Lopes elaborou a hipótese de que seria através da 

posição de sujeito que a forma você se inseriu no sistema pronominal do português 

brasileiro. Em trabalhos realizados com amostras diversificadas, tal hipótese foi 

confirmada, já que os índices de você como pronome reto são sempre significativos, 

com exceção desta análise nas cartas amorosas. 

Assim, se faz necessário um estudo mais aprofundado dos resultados relativos ao 

sujeito observados nesta amostra. É o que começara a ser visto nas próximas seções, 

depois que forem observados mais um pouco sobre os resultados gerais de cada 

amostra. 

 

4.3.2 - Análise de todos os contextos morfossintáticos: cartas 

familiares 

 

 Como já dito no capítulo anterior, a análise dos resultados da família Penna foi 

organizada a partir da natureza da amostra: optou-se por separar os resultados 

encontrados nas cartas familiares daqueles referentes às cartas amorosas, porque se 

acredita que o comportamento dos missivistas pode ser distinto nessas duas situações de 

escrita. 



 
 

71 

 Além dessa divisão por tipo de carta, decidiu-se apresentar os resultados em 

duas partes: (1) análise de todas as formas do paradigma de tu e você e (2) análise da 

variação entre tu e você na posição de sujeito.  

No primeiro caso, foram analisados os resultados referentes ao levantamento de 

todas as formas tratamentais de referência ao interlocutor, a saber: (a) sujeito pleno (tu 

ou você), (b) sujeito nulo ou marca desinencial de segunda ou terceira pessoas (falas ou 

fala), com exceção das formas imperativas, (c) complemento preposicionado 

(preposição + ti ou preposição + você), (d) complemento não preposicionado (te ou 

você) e (e) determinante possessivo (teu(s)/tua(s) ou seu(s)/sua(s)).  

O principal objetivo dessa fase preliminar da análise era o de verificar se, em 

fins do século XIX e início do XX, já havia a flutuação entre as formas de tratamento de 

segunda pessoa, em outras palavras, a rechaçada “mescla de tratamento” que, 

frequentemente, é apregoada pela gramatica tradicional (GT). O intuito era verificar se, 

numa mesma carta, os missivistas usavam formas do paradigma de tu associadas a 

formas do paradigma de você. Desta forma, buscava-se identificar em quais contextos 

morfossintáticos as formas relacionadas ao pronome tu se mantiveram e em quais 

contextos as formas relacionadas a você se implementaram mais rapidamente. 

Tendo em vista que diversos estudos17, com corpora diferenciados, sinalizam 

que a posição de sujeito foi o contexto mais propício à implementação de você, propõe-

se, para um segundo momento, a análise da variação entre tu e você nessa posição.  

 Nas próximas seções, serão observados os resultados gerais da variação entre as 

formas relacionadas ao paradigma de tu e as formas relacionadas ao paradigma de você, 

nas cartas familiares, a partir do exame estatístico realizado pelo programa Goldvarb X, 

focalizando especialmente os fatores que foram selecionados como relevantes para o 

fenômeno linguístico. 

A amostra para essa análise é constituída por 87 cartas remetidas a Affonso 

Penna Júnior por alguns de seus parentes. Assim, durante a organização do corpus 

controlou-se quem era o informante, qual parentesco que tinha com o destinatário (pai, 

mãe, tio, irmão ou cunhado), quantas cartas foram escritas e em que período de tempo 

foram enviadas, conforme discutido no anterior. 

 

                                                           
17

 Cf. Lopes & Machado (2005), Rumeu (2004, 2008), entre outros. 
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4.3.2.1- Os contextos morfossintáticos mais produtivos ao emprego de 

tu e você nas cartas familiares da família Penna 

 

 Dentre os 14 grupos de fatores linguísticos controlados nas cartas familiares, 

dois foram apontados como relevantes na variação entre as formas relacionadas tu e 

você em todos os contextos sintático-formais. São eles: (1º) Contexto morfossintático 

em si e (2º) Paralelismo discursivo.  

Entre os grupos de fatores extralinguísticos, foi selecionado apenas o subsistema 

de tratamento utilizado em cada carta: (1) uso exclusivo de tu na posição de sujeito; (2) 

uso exclusivo de você e (3) emprego de tu e/ou você na mesma carta. O quadro a seguir 

apresenta os grupos selecionados nas cartas familiares: 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 10: Fatores selecionados em todos os contextos morfossintáticos nas cartas familiares, de acordo 

com a seleção 

 

 A seguir, será apresentado cada um dos grupos de fatores selecionados na rodada 

geral das cartas familiares, seguindo a ordem de seleção efetuada pelo programa 

Goldvarb X. Cabe ressaltar que se levou em conta como variável dependente se a forma 

em análise pertencia ao paradigma de tu ou ao paradigma de você.  

 

- Contexto morfossintático e variação no tratamento: cartas familiares 

 

O primeiro grupo de fatores apontado pelo programa estatístico Goldvarb X, 

como sendo relevante foi o contexto morfossintático em que as formas de tu e você 

ocorrem: sujeito pleno (tu escreves/você escreve), sujeito nulo (Ø escreves/ Ø escreve), 

complemento direto ou pronome oblíquo sem preposição (te vi/vi você), complemento 

preposicionado ou pronome oblíquo com preposição (sonhei contigo/com você), 

determinante possessivo (teu/seu filho). 

Fatores selecionados em todos os contextos 

morfossintáticos das cartas familiares 

1º Contexto morfossintático 

2º Paralelismo discursivo 

3º Cartas de tu e/ou você 
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A partir desse grupo de fatores, também se pode visualizar o panorama da 

distribuição de dados na amostra de cartas familiares. Os resultados são apresentados na 

tabela 2, a seguir, cujo valor de aplicação é o paradigma relacionado ao pronome tu: 

 

Tabela 2: A influência do grupo contextos morfossintáticos na variação do tratamento, nas cartas 

familiares. Valor de aplicação tu.  

 

A tabela 2 apresenta os contextos de resistência das formas relacionadas ao 

paradigma de tu e os contextos que favorecem as formas relacionadas ao paradigma de 

você. No primeiro caso, tem-se o pronome complemento não preposicionado com peso 

relativo 0.87 e as formas verbais não imperativas (sujeito nulo) com 0.58. No segundo 

caso, por sua vez, os contextos favorecedores do paradigma de você são: sujeito 

preenchido (0.05) e complemento preposicionado (0.41). Tais resultados confirmam o 

que foi observado em Lopes (2007). A autora também defende que a inserção de você 

no quadro pronominal do português brasileiro se deu, paulatinamente, em alguns 

contextos mais do que em outros: a posição de sujeito e o complemento oblíquo 

preposicionado foram identificados naquele estudo como favorecedores à 

implementação da nova forma gramaticalizada. Os exemplos a seguir foram extraídos 

das cartas da família Penna e ilustram a utilização dos contextos de resistência do 

pronome tu: 

  

(55) “O crime | em uma causa primordial que é a mi- | nha conhecidissima 

epistolophilial (!) e | uma outra occasional, em que tocaste na | tua carta mesmo: é uma 

prostação moral” (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/07/1905) 

 

(56) “(...) mandarei um cartão com | os nomes para providenciares como tambem não 

te | esquecerás dos de Santa Barbara para que sejão de pre | ferencia empregados em 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Sujeito Pleno 3/82 4% 0.05 

Determinante 

possessivo 

114/198 58% 0.49 

Pronome oblíquo 

(sem preposição) 

78/93 84% 0.87 

Pronome oblíquo 

(com preposição) 

14/29 48% 0.41 

Sujeito nulo 150/211 71% 0.58 
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menos fornecimentos | de documentos etc pois bem sabes que presentemente | só tem 

sido empregados os de Caethe, pois hoje | estamos em epoca ultra protecionista.” (Carta 

de Manuel Penna a Affonso Penna Júnior, em 11/10/1907) 

 

(57) “Meu caro Affonsinho || Abraço-te affectuosamente. || É a primeira prova da minha 

aprendisagem de | dactylographia que te mando hoje com a respos- | ta aos teus ultimos 

bilhetes de recomendação. | Já dei aos teus pedidos o andamento possivel e | obtive 

resposta animadora quanto à pretenção do | fregues do Abreu.” (Carta de Alvaro Penna 

a Affonso Penna Júnior, em 08/03/1907) 

 

 Em (55) e (56) pode-se observar um dos contextos favorecedores às formas do 

paradigma de tu: o sujeito nulo, representado pela forma verbal de segunda pessoa, 

tocaste, em (55), e pelas formas providenciares, esquecerás e sabes, em (56). Em (57), 

nota-se o outro contexto favorecedor das formas relacionadas ao paradigma de tu: 

pronome oblíquo sem preposição, que pode funcionar tanto como acusativo, no caso de 

abraço-te e, como dativo, em te mando.18 

Da mesma forma, foram selecionadas algumas ocorrências que exemplificam os 

contextos implementadores da nova forma gramaticalizada você: 

 

(58) “Affonsinho || Desejo que vocé Marieta | e filhos estejão com saude. | Vamos 

passando como | vocé deve calcular.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso 

Penna Júnior, em 27/10/1908) 

 

(59) “Recebi sua ultima carta | escripta nas vespe- | ras de partir para ahi. | No mesmo 

dia que ella | chegou havia eu escri- | pto a Você, communican- | do que não precisava 

mais | ao menos por agora, do | emprestimo de 20 contos, | em algum dos Bancos | de 

Belo Horizonte.” (Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna, em 07/10/1913) 

 

 Em (58) observam-se dois exemplos de pronome reto na função de sujeito, 

representado por vocé Marieta e filhos estejão e vocé deve calcular, contexto este que 

mais favorece à implementação da nova forma. O outro contexto favorecedor das 

formas relacionadas ao paradigma de você é pronome oblíquo preposicionado, 

encontrado no exemplo (59), em a você. 

                                                           
18

 Consideram-se como acusativas, as formas pronominais de segunda pessoa que desempenham função 

de objeto direto e entendem-se como dativas, as formas pronominais, também de segunda pessoa, que 

possuem função de objeto indireto. Em trabalho realizado em 2011, Lopes e Cavalcante analisaram as 

consequências ocasionadas pela inserção de você do quadro do português brasileiro, correlacionando o 

avanço da nova forma na posição de sujeito e a retenção do clítico te como complemento acusativo e 

dativo, em cartas pessoais de fins do século XIX e primeira metade do século XX. Não se objetiva aqui a 

descrição minuciosa desses contextos morfossintáticos de complementação verbal: acusativo, dativo e 

oblíquo. O interesse é apenas mapear as formas dos dois paradigmas em competição. Para maiores 

detalhes ver http://www.linguisticalfal.org/25_linguistica_030_065.pdf.   
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 No que tange ao emprego dos determinantes possessivos, apesar das frequências 

indicarem favorecimento do paradigma relacionado às formas de tu (58%), o peso 

relativo registrou 0.49, valor bem próximo de 0.5. Tal peso relativo é considerado como 

neutro: não pode ser analisado nem como favorecedor, nem como inibidor da regra 

variável. Em um olhar mais pormenorizado dos dados nas cartas, entretanto, nota-se que 

um missivista em especial chamou atenção por apresentar um uso linguístico 

diferenciado dos outros missivistas: Manuel Penna. Esse informante caracteriza-se por 

utilizar majoritariamente formas relacionadas ao paradigma de tu, com exceção do 

pronome possessivo, que é mais empregado relacionado ao paradigma de você, como se 

vê nos exemplos abaixo: 

 

(60) “Querido Affonsinho | Devido a estar viajando [inint] de a | 25 de Dezembro 

escrever-te felicitando pelo | teo aniversario natalicio o que fasso | agora desejando te 

muitos annos | de existençia e que brevemente estejas ele- | vado teos incontestados 

mere | cimentos ao mais altos postos do | nosso paiz e gloria e contentamento dos | 

parentes. (...) Tinha pedido a seo Pai a nomeação | do Doutor Joaquim de Barros [inint] 

si fosse | possivel ser nomeado Medico da | estrada.” (Carta de Manuel Penna para 

Affonso Penna Júnior em 06/01/1908) 

 

(61) “Peço-te | pois intenderes com elle esperando que elle | ao meo pedido, pelo que 

mui agradecido. | Podia tambem escrever a | seo Pae, e Doutor João | Pinheiro porem 

entendo não ve necessa | rio.” (Carta de Manuel Penna para Affonso Penna Júnior em 

05/11/1906) 

 

 Em (60), verifica-se que Manuel Penna ora emprega o possessivo teu (grafado 

teo), ora utiliza seu (seo) numa mesma carta. Em (61), o mesmo missivista utiliza um 

verbo com desinência de segunda pessoa (intenderes) e, na sequência, emprega o 

possessivo relacionado à terceira pessoa (seo). 

 Esses exemplos mostram, em suma, que o missivista utiliza tanto o possessivo 

relacionado ao paradigma de tu quanto o relacionado ao paradigma de você, em um caso 

claro de variação, já que o uso não está relacionado ao emprego do possessivo em 

estruturas cristalizadas. É interessante que o possessivo de você (seu) aparece com mais 

frequência quando o missivista se refere à mãe ou ao pai de Affonsinho, embora 

também apareça mais raramente em outros contextos. 

 Em síntese, os resultados encontrados na análise deste grupo de fatores 

confirmam a hipótese inicial, de que a inserção de você no quadro de pronomes no 

português brasileiro não se deu de maneira igualitária, havendo contextos que 
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favoreceriam esta implementação (sujeito pleno e pronome complemento com 

preposição), ao passo em que há contextos que, na primeira metade do século XX, ainda 

se mostram resistentes à inserção da nova forma gramaticalizada, predominando as 

formas relacionadas ao paradigma de tu (sujeito nulo e pronome complemento sem 

preposição). Além disso, os resultados apresentam certa distribuição complementar se 

se observa, principalmente, a questão do preenchimento do sujeito. Enquanto o sujeito 

pleno favorece o emprego da forma você, o sujeito nulo é favorecedor do emprego de 

formas desinenciais de tu. Tal constatação, como se verá mais adiante, é mais uma 

justificativa para a análise em separado da variação entre tu e você na posição de sujeito.   

 Serão observados, a partir de agora, os resultados encontrados na análise do 

segundo grupo de fatores selecionado pelo programa estatístico, o paralelismo 

discursivo. 

 

- As diferentes utilizações tratamentais e o paralelismo discursivo em cartas 

familiares 

 

 A análise do grupo de fatores denominado paralelismo discursivo objetivou 

verificar se, nas cartas da família Penna, haveria a rechaçada “mescla de tratamentos”, 

já que, em hipótese, formas de tu tendem a ser seguidas de formas de tu, enquanto 

formas de você tenderiam a serem seguidas por formas de você. Com esse grupo de 

fatores, pode-se ratificar ou não se há flutuação das formas dos dois paradigmas nas 

missivas, ou seja, se os redatores variam as formas tratamentais: formas de tu sendo 

seguidas por formas de você e vice-versa. 

O controle deste grupo foi realizado da seguinte maneira: a primeira ocorrência 

da forma na carta foi considerada como a “primeira de uma série”. Na sequência, as 

formas em análise poderiam estar precedidas por uma forma do paradigma de segunda 

pessoa gramatical (relacionadas a tu) ou precedidas de itens de terceira pessoa 

gramatical (relacionadas ao paradima de você). A tabela 3 apresenta os resultados 

encontrados: 

 

 

 

 

 



 
 

77 

 

 

Tabela 3: A influência do grupo paralelismo discursivo na variação do tratamento, nas cartas familiares. 

Valor de aplicação tu. 

 

Tanto o peso relativo como as frequências apontam o maior emprego de formas 

do paradigma de tu nas cartas em análise. Isso fica evidenciado, principalmente, pelo 

fato de a primeira ocorrência de uma série ser uma forma de tu com peso relativo de 

0.59. Ainda se observa a maior probabilidade de as formas de tu estarem precedidas por 

outras formas relacionadas a tu (0.69). No entanto, apesar disso, esses resultados 

confirmam as hipóteses observadas em outros trabalhos sobre o fato de na mesma carta 

o remetente tratar seu destinatário com estratégias linguísticas pronominais dos dois 

paradigmas, ou seja, nota-se claramente que a variação entre os paradigmas de tu e você 

já ocorria na documentação de fins do século XIX e início do século XX. As formas de 

tu podiam aparecer precedidas por formas relacionadas ao paradigma de você, embora 

este tipo de uso não favoreça o emprego de formas de segunda pessoa original: a 

frequência e o peso relativo são relativamente baixos (17% e .20, respectivamente). Os 

exemplos a seguir ilustram os resultados encontrados: 

 

(62) “Rio, 8 de Março, 1907 | Meu caro Affonsinho | Abraço-te affectuosamente. | É a 

primeira prova da minha aprendisagem de | dactylographia que te mando hoje com a 

respos- | ta aos teus ultimos bilhetes de recomendação.” – Forma precedida de formas 

de segunda pessoa (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/03/1907) 

 

(63) “Em 11 de Agosto de 1910 | Affonsinho. | Fomos hoje sorprehendidos com a noti- | 

cia da tua [rammen]cia. Ella nos con- | trariou  por ser a confirmação das grandes 

contrarie- | dades que Voce terá tido ultimamente por motivos politicos. | Em si não, 

pois acredito que Voce procedeu a- | certadamente, abandonando uma lucta 

formidavelmen- | te desigual e de beneficios pouco compensadores | de tamanho 

esforço.” – Forma precedida por formas de terceira pessoa gramatical (Carta de 

Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior, em 11/08/1910) 

 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Primeiro da série 47/81 58% 0.59 

Precedido de 

formas de tu 

277/322 86% 0.69 

Precedido de 

formas de você 

35/210 17% 0.20 
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 Em (62), vê-se que a primeira ocorrência da série (te) vem seguida de uma forma 

relacionada ao paradigma de segunda pessoa gramatical (teus). Por outro lado, em (63) 

verifica-se que a o pronome possessivo relacionado ao paradigma de tu (tua) é o 

primeiro item da série, sendo seguido por uma forma relacionada ao paradigma de você, 

que neste caso é pronome reto (Voce) que, por sua vez, vem sucedida de outro pronome 

reto pertencente ao paradigma de você. 

 Será analisado, a partir de agora, o último grupo de fatores selecionado pelo 

programa estatístico: cartas de tu, de você ou mistas. 

 

- Tipos de missivas da amostra familiar: cartas de tu, você ou mistas  

 

 A postulação desse grupo de fatores tinha por objetivo verificar se o tratamento 

utilizado nas cartas analisadas já apresentava reflexos dos atuais subsistemas de 

tratamento identificados no português brasileiro. De acordo com estudos sincrônicos,19 

pode-se afirmar que, atualmente, no português brasileiro coexistem, pelo menos, três 

subsistemas de tratamento na posição de sujeito: (i) tu, (ii) você e (iii) tu/você. Quer isso 

dizer que há localidades em que ocorre o prevalecimento de tu majoritário com ou sem 

concordância, em outras o uso de você é prioritário ou exclusivo. No entanto, em grande 

parte do Brasil, reconhece-se a variação entre tu/você. 

A identificação desses três subsistemas é bastante interessante para este trabalho 

porque se pretendia observar quais deles aparecem nas cartas familiares em análise. 

Neste estudo, as missivas foram produzidas predominantemente por remetentes 

provenientes de Minas Gerais que viveram grande parte da vida na capital da República 

estabelecida no Rio de Janeiro. Para Minas Gerais, o subsistema (ii) você prevalece, 

segundo Scherre et al (2009), na posição de sujeito com as variantes (ocê, cê, etc).20 

Para o Rio de Janeiro, entretanto, tem-se vigente o subsistema (iii) com variação entre 

tu/você, mas sem a presença de concordância com o pronome tu.21 

Tendo em vista esses aspectos quer-se responder às seguintes questões: as 

diferenças regionais entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro quanto aos sistemas de 

tratamento empregados já se faziam notar na produção escrita do início do século 

                                                           
19

 Cf. Scherre et al. (2009), Lopes (2010), Lopes e Cavalcante (2011). 
20

 Cf. Andrade 2004; Coelho 1999; Ramos 1997; Herênio 2006: 76-79; Gonçalves 2008; Calmon 2010; 

Loregian-Penkal 2004: 121; Figueiredo 2005: 13. 
21

 Cf. Lucca 2005; Dias 2007; Paredes Silva 2003: 163; Lopes et alii 2009; Modesto 2006:85; Mota 2008: 

64; Leão, Altenhofen & Klassmann 2003; Figueiredo 2005: 13; Figueiredo 2007: 13. 
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passado? Que sistema de tratamento nossos missivistas adotam em fins do século XIX e 

início do XX?  

Para tentar responder a essas questões, as cartas foram classificadas em três 

tipos: (i) cartas de tu, ou seja, aquelas em que os informantes utilizam apenas o 

tratamento tu, na posição de sujeito, sendo ele pleno ou nulo; (ii) cartas de você, nas 

quais os remetentes utilizam exclusivamente a forma você e (iii) as cartas mistas, em 

que os missivistas empregam as duas formas de tratamento na posição de sujeito, na 

mesma carta. 

Com relação especificamente à análise de todas as formas relacionadas a tu e a 

você levantadas, a hipótese norteadora para este grupo é a de que nas cartas de tu 

exclusivo, seriam encontradas, com maior frequência, formas relacionadas ao 

paradigma de tu, enquanto nas cartas de você, seriam mais frequentes, as formas 

relacionadas a este paradigma. A tabela a seguir apresenta os resultados encontrados: 

  

Tabela 4: A influência do grupo cartas de tu, você ou mistas, na variação do tratamento, nas cartas 

familiares. Valor de aplicação tu. 

 

A tabela mostra que as cartas em que tu é categoricamente utilizado como 

sujeito favorecem a ocorrência de formas relacionadas a tu em outras funções sintáticas 

(0.82). Como foi postulado, nas cartas em que o sujeito é exclusivamente você, há o 

desfavorecimento das formas de tu (0.06). Nas cartas chamadas de mistas, ou seja, 

quando aparecem tanto tu quanto você na posição de sujeito, ainda assim, as formas de 

tu são favorecidas, o que confirma a hipótese inicial. 

O fato mais interessante atestado na tabela 4 é que a alternância das formas 

tratamentais relacionadas a tu e a você – conforme referendam os resultados de  Lopes e 

Machado (2005) e Barcia (2006) – já estaria presente em amostras do século XIX. Os 

exemplos a seguir ilustram a flutuação das formas de tratamento em uma mesma carta: 

 

(64) “Como vês, a [bana-] | [na] é pouca e os macacos muitos... | Você quer vêr 

phantasia nas minhas | cismas de politicagem, mas, a tua | bôa fé nem do 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Somente tu 184/201 92% 0.82 

Somente você 7/154 5% 0.06 

Mista 168/260 65% 0.60 
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desconhecimento des- | sas coisas de raça, desde que cheguei | soffro um assedio 

incessante” (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/11/1905) 

 

(65) “Quero que vocé faça uma obra | de Caridade, para seres feliz é | ir outra vez a 

secretaria e ver os | papeis da Prima Christina.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 15/09/1904) 

 

 Os exemplos (64) e (65) corroboram com os resultados encontrados por Lopes e 

Machado (2005) e Barcia (2006): a variação entre formas de tu e de você foi observada 

na produção escrita de todos os missivistas. Deve-se ressaltar, no entanto, que uns 

apresentaram mais flutuação entre as formas relacionadas aos paradigmas de tu e você 

do que outros. 

 Em (64), Alvaro Penna utiliza um sujeito nulo relacionado ao paradigma de tu 

(vês) e logo na frase seguinte preenche o sujeito com a forma Você, que vem seguida de 

um pronome possessivo relacionado ao pronome tu (tua). Da mesma maneira, em (65), 

a missivista Maria Guilhermina emprega o sujeito vocé, que vem seguido por um sujeito 

nulo relacionado ao paradigma de tu (seres), que por sua vez, vem sucedido de uma 

forma verbal relacionada a você (ir). 

 É importante comentar que, nas cartas da família Penna, a alternância das formas 

é mais produtiva na posição de sujeito do que nos outros contextos morfossintáticos. 

Sobre a utilização das formas relacionadas a tu e a você, Marcotulio & Silva (2007, p. 8) 

comentam: 

 

“É importante ressaltar que, na época, a 

presença do tu, em contextos mais solidários 

e menos formais, era forte na língua 

portuguesa. O você era um “invasor” que 

estava aos poucos ocupando espaço, o que 

reflete as variações ocorridas entre as formas 

de 2
a
 e de 3

a
 pessoas”. 

 

 Marcotulio & Silva (2007) afirmam que a variação nas formas tratamentais de tu 

e de você se deve à entrada da nova forma você no sistema pronominal. Assim, a 

alternância das formas tratamentais se dá mais facilmente nas cartas em que tu 

prevalece e não o contrário. 

 Serão analisados agora os resultados referentes à variação entre as formas 

tratamentais em todos os contextos sintático-formais nas cartas amorosas, para 

posteriormente haver o enfoque nas ocorrências de sujeito. 



 
 

81 

 

4.3.2.2- Análise de todos os contextos morfossintáticos: cartas 

amorosas 

 

 No tocante à variação entre as formas relacionadas ao paradigma de tu e as 

formas que se relacionam ao paradigma de você nas cartas amorosas, foram analisadas 

62 missivas oriundas de dois casais da família Penna, separados por gerações distintas.

 Entre os 14 grupos de fatores analisados, o programa estatístico selecionou 

somente fatores de natureza extralinguística como favorecedores na variação entre as 

formas dos dois paradigmas (de tu e você) nas cartas amorosas, a saber: (1º) parte da 

carta; (2º) geração e (3º) faixa etária. Nas cartas amorosas, o emprego das formas 

variantes de um subsistema ou de outro está associado a questões de natureza não 

linguística. O quadro a seguir elenca os fatores selecionados: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11: Fatores selecionados em todos os contextos morfossintáticos nas cartas amorosas, de acordo 

com a seleção 

   

A seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos três 

grupos de fatores selecionados na rodada geral das cartas.  

 

- A variação no tratamento nas diferentes partes constitutivas das cartas 

amorosas 

  

Na análise das cartas amorosas, o primeiro grupo selecionado foi a parte da carta 

em que as formas tratamentais apareciam. Como mencionado na seção em que se 

discutiu a estruturação do gênero carta, foi abordado que, em linhas gerais, a carta é 

uma macroestrutura que se divide em microestruturas compostas de maneira mais ou 

menos fixas e/ou modelares. Essas subseções da carta poderiam, grosso modo, ser 

rotuladas como a “seção ou saudação inicial”, o “núcleo da carta”, a “saudação final” ou 

Fatores selecionados em todos os contextos 

morfossintáticos nas cartas amorosas 

1º Parte da carta 

2º Geração 

3º Faixa etária 
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“despedida” e o P.S., isto é, o post-scriptum da carta. A hipótese norteadora para o 

controle deste grupo de fatores era a de que o núcleo e o P.S. da carta seriam, em 

princípio, os locais em que o missivista escreveria seu texto mais “livremente”. 

Acredita-se que, nas seções inicial e final, haveria a presença de fórmulas fixas ou 

cristalizadas de cumprimentos, captação de benevolência e despedidas. A tabela 5 

mostra a quantidade de dados encontrados nas diferentes partes da carta: 

 

Tabela 5: A influência do grupo parte da carta na variação do tratamento, nas cartas amorosas. Valor de 

aplicação tu. 

 

Ao analisar apenas o percentual, nota-se que todas as partes da carta favorecem a 

utilização das formas relacionadas ao pronome tu, com índices muito elevados, 

principalmente na saudação inicial, núcleo e saudação final. Isso se deve ao fato, como 

foi dito anteriormente, do predomínio das formas de tu em cartas de caráter mais íntimo, 

como é o caso das cartas de amor. No entanto, quando se observa o peso relativo, vê-se 

que apenas a saudação inicial e a saudação final mostram-se como contextos mais 

favorecedores das formas relacionadas ao paradigma mais antigo de segunda pessoa, 

com índices de 0.56 e 0.79, respectivamente. Por outro lado, o núcleo e o P.S. aparecem 

como favorecedores das formas relacionadas ao pronome você e desfavorecedoras ao 

uso de tu, com 0.37 e 0.01. Vê-se o exemplo a seguir: 

 

(66) “Hoje mando te uma | carta vinda pelo correio de hontem. | Conto receber hoje 

noticias | suas.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 15/04/1905) 

 

O exemplo (66) é de uma forma relacionada ao paradigma de você, no caso o 

pronome possessivo (suas) encontrado no núcleo de uma carta escrita por Marieta 

Penna. Os resultados encontrados comprovam a hipótese inicial postulada para este 

grupo de fatores: as formas relacionadas ao paradigma de tu são favorecidas, em termos 

de frequência, em todas as partes constitutivas das cartas, mas os pesos relativos 

apontam o favorecimento de você no núcleo e no P.S.. Isso evidencia que é justamente 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Saudação inicial 120/130 92% 0.56 

Núcleo 328/342 96% 0.37 

Saudação final 112/114 98% 0.79 

P.S. 3/4 75% 0.01 
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nas partes em que o redator possui o texto mais livre que as formas relacionadas ao 

sistema mais novo começam a aparecer, enquanto nas seções inicial e final, o paradigma 

mais conservador predomina. É justamente nessas duas partes que as construções 

formulaicas aparecem.  

 Como discutido anteriormente, faz-se necessário lembrar que uma carta possui, 

muitas vezes, construções formulaicas, principalmente nas seções de contato inicial e 

final. Nessas partes, o remetente costuma repetir as mesmas estratégias linguísticas com 

pouca variação entre uma carta e outra, como acontece no momento de captar a boa 

vontade do seu destinatário ou de se despedir dele. Nos exemplos a seguir, nota-se a 

repetição da mesma estrutura por Marieta Penna quando escreve a seu esposo. Em 

várias cartas, a esposa termina seu texto dizendo (Beija-te e tua) como se vê em (67) e 

(68): 

 

(67) “Beija-te saudosissima a tua | Marieta” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna 

Júnior em 13/10/1910) 

 

(68) “Beija-te muito saudosa e amante a tua | Marieta.” (Carta de Marieta Penna a 

Affonso Penna Júnior em 15/04/1905) 

 

Em (69) e (70) é a vez de Affonso Penna se dirigir a sua esposa com estruturas 

bastante similares (Abraço-te e teu Negrão): 

 

(69) “Que | alegria senti! Envio muitos beijos | e bençãos aos nossos queridos filhos | e 

netinhos, e abraço te com todo | o coração. || Teu, || sempre teu || Negrão” (Carta de 

Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 01/06/1906) 

 

(70) “Que | tristeza! Abraços aos filhos e abraço e beijo | te amorosamente. || Teo, || só 

teo || Negrão.” (Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 03/06/1906) 

 

Maria Guilhermina também escreve ao marido utilizando repetições 

sistemáticas, como se vê em (71) e (72), com o emprego possessivo tua: 

 

(71) “Acceite um abra- | ço da tua || Maria” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna, em 16/04/1907) 

 

(72) “Acceite um abraço da | tua || G.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso 

Penna, em 13/05/1906) 

 



 
 

84 

 Cabe ressaltar que dos 167 dados de pronome possessivo, 65 são relacionados ao 

paradigma de tu e foram encontrados na mesma parte da carta: saudação final. Do 

mesmo modo, identificou-se que das 198 ocorrências de complemento não 

preposicionado (pronome oblíquo sem preposição), 43 estão relacionadas ao pronome tu 

e encontram-se na seção de despedida. Como tais estruturas aparecem, em praticamente, 

todas as cartas de Maria Guilhermina, Marieta e Affonso Penna, explica-se por que há 

um favorecimento das formas relacionadas ao paradigma do pronome tu nas seções de 

contato inicial e despedida das missivas, o que confirma a hipótese inicial de que é na 

saudação final que apareceriam, com maior frequência, construções típicas do gênero 

carta. 

 Na seção seguinte, serão apresentados os resultados encontrados referentes ao 

grupo de fatores Geração.  

 

- A geração a que pertencem os missivistas e a variação encontrada nas 

cartas amorosas 

 

 O corpus constituído para esta análise de cartas amorosas é peculiar pelo fato de 

abarcar a produção escrita de duas gerações da mesma família, sobre a qual há 

informações sociais em abundância, algo imprescindível em um estudo sociolinguístico. 

Por este motivo, optou-se por subdividir o grupo de fatores geração em aqueles que 

nasceram nas décadas de 1840/1850 – o casal Affonso Penna e Maria Guilhermina 

Penna – e aqueles que nasceram nas décadas de 1870/1880 – Affonso Penna Júnior e 

Marieta Penna. Este grupo de fatores foi selecionado pelo programa estatístico como 

relevante à análise. A tabela abaixo exibe os resultados encontrados: 

 

Tabela 6: A influência do grupo geração na variação do tratamento, nas cartas amorosas. Valor de 

aplicação tu. 

 

                                                           
22

 Para análise da geração de 1870/1880, foi necessário indicar o peso relativo apresentando três casas 

decimais, uma vez que tal valor para a aplicação de tu, nesse caso específico, é inferior a 0.01. 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Geração de 

1840/1850 

442/449 98% 0.87 

Geração de 

1870/1880 

121/141 86% 0.00222 
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 A tabela 6 mostra que, em termos percentuais, as duas gerações favorecem as 

formas pronominais relacionados ao paradigma de tu, com 98% para a primeira geração 

(mais velhos e nascidos na primeira metade do século XIX) e 86% para a segunda (mais 

novos e nascidos em fins do século XIX). Por outro lado, ao considerar os resultados 

encontrados no peso relativo, vê-se que apenas a primeira geração apresenta-se como 

favorecedora das formas relacionadas ao paradigma de tu (PR 0.87), enquanto a geração 

mais nova favorece as formas relacionadas a você (PR 0.002). 

A princípio, o fato da geração mais nova favorecer o uso da variante inovadora 

(você) confirma a hipótese inicial de que esta geração seria mais suscetível à mudança, 

utilizando mais frequentemente a variante gramaticalizada. Tal resultado, embora 

tímido, dá indícios que a mudança tratamental está em progresso nesse período. É 

interessante observar algumas utilizações encontradas nas cartas da família Penna: 

 

(73) “Continue a escreval-as | assim, minha Negrinha, pois bem sabe que | você é a 

unica, razão e o unico encanto de mi- | nha vida attribulada. Você e os [meus] filhi- | 

nhos, parte da minha alma.” (Carta de Affonso Penna Júnior a Marieta Penna, em 

16/03/1919) 

 

(74) “Todos | da familia vão bem e sentem | saudades tuas. Eu senti muita | falta tua na 

viagem e esta | noite sonhei comtigo. Tenho | tido muitas saudades da | Olga e pezar de 

não ter trazi- | do ella.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 

14/04/1907) 

 

(75) “Querido maridinho || Peço a Deus que continues com | saude. Não tive hontem 

cartas | tuas e muito preocupada fiquei | com isto.” (Carta de Marieta Penna a Affonso 

Penna Júnior em 18/04/1905) 

 

(76) “Querida Mariquinhas || Escrevo-te à luz de uma vela, aproveitando al- | guns 

momentos de descanço da manhã, para di- | zer te que continuo passando bem e que o 

mesmo acontece | aos nossos filhos aqui.” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 03/08/1906) 

 

 Em (73), pode-se observar a utilização de formas relacionadas ao paradigma de 

você na carta de Affonso Penna Júnior, que teve utilização categórica deste paradigma. 

Por outro lado, em (74), (75) e (76) é possível verificar as utilizações de Maria 

Guilhermina, Marieta e Affonso Penna, respectivamente, que tiveram índices quase 

categóricos no emprego das formas relacionadas ao paradigma de tu. 

Ressalta-se que a utilização das formas relacionadas ao paradigma de você não 

se deu de maneira igualitária por todos os missivistas. Os dados das formas de você 
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encontrados nas cartas da geração mais velha são exclusivos de Maria Guilhermina, à 

exceção de um único dado oriundo das cartas de Affonso Penna (exemplo 81, de 

pronome possessivo que será comentado na próxima seção denominada faixa etária).  

Por outro lado, na geração mais nova, as ocorrências de formas relacionadas a 

você são todas pertencentes a Affonso Penna Júnior, com exceção de apenas dois dados 

de você sujeito nas cartas de Marieta Penna. Este fator será observado com maior 

minúcia, quando forem analisados os dados relativos ao sujeito, nas seções seguintes, 

visto que este grupo de fatores foi também selecionado para a análise de sujeito 

exclusivo. 

A seguir, será exposto o último grupo de fatores selecionado pelo programa 

estatístico como relevante à análise: a faixa etária. 

 

- A influência da faixa etária dos interlocutores nas realizações tratamentais 

encontradas em cartas amorosas 

 

 O último grupo de fatores selecionado pelo programa estatístico Goldvarb X foi 

a idade que o remetente e o destinatário tinham quando escreverem e/ou receberam as 

cartas. Havia várias possibilidades de combinação: remetente jovem (até 29 anos), 

remetente na meia-idade (de 30 a 60 anos) ou remetente idoso (a partir de 60 anos) 

escrevendo para um destinatário jovem, ou que estivesse na meia-idade, ou que fosse 

idoso – o que resultou em nove combinações diferentes, além da opção denominada 

“sem informações”, que abarcava as cartas em que não era possível identificar a faixa 

etária de remetente e/ou destinatário. Destaca-se que, nas cartas amorosas, só ocorreram 

três combinações pelo fato destas missivas terem sido escritas em um período curto de 

tempo: há cartas do ano de 1905, 1906, 1913 e 1919, além das cartas em que não se 

mensurava a data.  

 No controle desse grupo, acreditava-se, com base nos estudos de Rumeu (2008), 

que os remetentes mais jovens tenderiam ao uso de formas relacionadas ao paradigma 

de você, enquanto os remetentes mais velhos tenderiam ao uso de tu. A seguir, encontra-

se a tabela que exibe os resultados encontrados: 
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Tabela 7: A influência do grupo faixa etária na variação do tratamento, nas cartas amorosas. Valor de 

aplicação tu. 

 

 A tabela 7 indica que as formas relacionadas ao paradigma de tu são favorecidas 

pelos missivistas jovens ao escreverem para jovens (PR 0.99) e quando não há 

quaisquer informações sobre a faixa etária deles (PR 0.99). Por outro lado, há um 

desfavorecimento das formas de tu e, por conseguinte, um favorecimento das formas 

relacionadas ao paradigma de você, quando o remetente e o destinatário estão na meia-

idade (PR 0.15). Tendo em vista as frequências, é possível constatar que há maior 

produtividade da forma mais antiga de maneira geral, havendo um leve decréscimo 

quando ocorre mudança de faixa etária dos interlocutores: 98% quando remetente e 

destinatário são jovens e 95% quando estão na meia-idade. O desfavorecimento das 

formas de tu nesta faixa etária (meia-idade) talvez possa ser explicado pelo fato de este 

fator somar 24 dados de formas relacionadas a você, enquanto que na faixa etária de 

jovens, há apenas dois dados. Os exemplos a seguir referem-se às ocorrências de formas 

de você encontradas nas cartas amorosas trocadas entre jovens: 

 

(77) “Hoje mando te uma | carta vinda pelo correio de hontem. | Conto receber hoje 

noticias |  suas. Deus queira que não me engane. | Attribuo a calma do dia e noite de 

hontem | ao teu querido cartãozinho. | Beija-te muito saudosa e amante a tua || Marieta.” 

(Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior em 15/04/1905) 

 

(78) “Querido Chim. || De todo [o] coração desejo que tenha | sido feliz na viagem. Eu 

felizmente, | estou passando bem.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior em 

12/04/1905) 

 

 Percebe-se que os dois exemplos em que aparecem formas de você em cartas de 

jovens encontram-se nas cartas de Marieta Penna: no primeiro exemplo, um pronome 

possessivo e, no segundo, um dado de sujeito. Esses dados de formas relacionadas a 

você são os únicos encontrados em toda a sua produção, devido ao fato da missivista 

utilizar quase categoricamente formas de tu.  

Fatores Aplicação/Tota

l 

% PR 

Remetente jovem para destinatário 

jovem 

104/106 98% 0.99 

Remetente na meia-idade para 

destinatário na meia-idade 

 

442/466 

 

95% 

 

0.15 

Sem informações 14/15 93% 0.99 
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 No primeiro exemplo, antes e depois de empregar o possessivo suas, a missivista 

utiliza formas relacionadas a tu, como te, teu, tua, o que pode indicar um emprego 

motivado do possessivo relacionado a você. A missivista diz ao marido: “Conto receber 

hoje noticias suas.”. Embora não seja veladamente uma ordem, ela induz ao marido que 

escreva para ela, já que está confiando, tendo como certo, receber notícias dele. 

Levando em consideração o contexto em que as cartas foram escritas – período em que 

Affonso Penna Júnior estava em viagem e sem previsão de volta – ela tenciona que o 

marido continue sempre a escrever, dando notícias. Assim, o emprego de suas, e não 

tuas, pode ser uma estratégia que ela utiliza para não ser tão direta ao se dirigir ao 

marido. 

O dado de sujeito será mais bem analisado na seção que discute a variação com 

foco apenas nas ocorrências de sujeito, mas se acredita que este dado possa ser uma 

construção tipicamente formulaica que aparece na saudação inicial da carta, ou mesmo 

um erro gráfico da missivista, já que como será apresentado, ela usa quase que 

categoricamente tu sujeito. 

Na meia-idade, há uma utilização maior de formas relacionadas ao paradigma de 

você nas cartas amorosas. No entanto, a maioria dos dados vem de um missivista 

apenas: Affonso Penna Júnior, que computou 18 dados. Ele se caracteriza por ser o 

único missivista que não utiliza formas relacionadas ao paradigma de tu, apenas sujeito 

e formas relacionadas a você. Alguns exemplos: 

 

(79) “Querida Marieta. || Recebi hoje sua primeira carta | datada de 14, mas com o 

carimbo de 15. Suppo- | nho não ser a primeira que você me escreveu, pois fala | de 

doença de Affonso com causa já sabida | e, quando eu sahi, elle estava bom. (...) Que 

teria acontecido depois que sua carta | sahiu? E este dia não me deixa socego.” (Carta 

de Affonso Penna Júnior a Marieta Penna, em 17/11/1913) 

 

 Em (79), Affonso Penna Júnior utiliza algumas formas relacionadas ao 

paradigma de você para escrever à esposa. Ele inicia a carta utilizando um pronome 

possessivo – sua – que vem seguido de sujeito preenchido – você me escreveu – e em 

seguida, volta a utilizar o possessivo – sua.  

As outras ocorrências de formas do paradigma de você nas cartas amorosas 

foram empregadas por Maria Guilhermina e Affonso Penna: 
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(80) “Estou eu a choramingar quando | preciso ter coragem para te dar, devemos dar | 

graças a Deos pelos seus beneficios.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso 

Penna, em 17/07/1906) 

 

(81) “Recebi suas duas cartas e outras dos filhos. Bem | podes imaginar as lagrimas que 

derramei conhe | cendo o ultimo dia do querido irmão e o fallecimento | do [Beija], 

companheiro de infancia, a quem dedi- | cava profunda amisade.” (Carta de Affonso 

Penna a Maria Guilhermina Penna, em 25/07/1906) 

   

 Os exemplos mostram que, nas cartas amorosas, mesmo com poucos dados, o 

pronome possessivo relacionado à forma você é utilizado por todos os missivistas, 

incluindo aqueles que não possuem dados de sujeito de você. Esta variação no 

possessivo está em consonância com o estudo de Silva (1982). A autora afirma que a 

introdução da forma você no sistema pronominal do português causou uma convulsão 

no sistema, uma vez que o você concorda com a terceira pessoa gramatical, enquanto o 

pronome tu tem morfema especial de segunda pessoa. Dessa maneira, os morfemas para 

a segunda pessoa se misturam e, junto com o sujeito, houve mudança também nos 

possessivos. Acrescentando a este estudo, Monteiro (1994) defende que haja também 

um morfema número-pessoal zero usado para concordar com tu/você e, por isso, não 

haveria mistura de morfemas, mas uma neutralização dos mesmos. O autor conclui que 

a complexidade do sistema pronominal possessivo se dá, em parte, pela introdução de 

expressões genitivas como dele, dela, de você, de vocês, que estariam modificando 

profundamente o quadro dos possessivos. 

 Em síntese, os resultados encontrados a partir da análise de todos os contextos 

morfossintáticos pertencentes ao paradigma de tu e você apontam para a importância 

dos fatores sociais no que se refere à mudança: dos seis fatores selecionados – três para 

cada amostra de cartas – quatro são sociais, o que leva a crer que a inserção da forma 

você no quadro de pronomes do português foi impulsionada também por fatores 

externos ao sistema linguístico e não só internos a ele. 

Os resultados também mostram que, de maneira geral, as formas relacionadas ao 

pronome tu são mais empregadas no período, corroborando com diversos estudos sobre 

o mesmo tema. No entanto, chamam à atenção as diferenças relativas à utilização do 

sujeito nas duas amostras, visto que a distribuição do mesmo não se deu de maneira 

uniforme. Por isso, se faz necessário um estudo mais aprofundado desse contexto 

morfossintático em específico, o que será observado no próximo capítulo. 
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4.4.  A variação das formas tu e você na posição de sujeito em cartas 

familiares 

 

 Como observado nas rodadas gerais, o emprego do sujeito apresentou 

comportamento distinto nas duas amostras: cartas familiares e cartas amorosas. Tal 

diferenciação se dá tanto na totalidade dos resultados – 160 ocorrências de sujeito nas 

missivas amorosas contra 293 presentes nas cartas familiares – como nas 

especificidades – houve 82 dados de sujeito preenchido nas missivas familiares, com 

predomínio da forma você, e apenas 14 ocorrências de sujeito preenchido nas cartas 

amorosas. Nessas últimas, identificou-se o mesmo número de dados para cada pronome: 

sete ocorrências. Assim, se fez necessário um estudo mais aprofundado sobre a variação 

entre tu e você, em posição de sujeito, nas cartas da família Penna.  

 Nas análises que se seguem, serão apresentados os grupos de fatores 

selecionados pelo programa Goldvarb X, de acordo com a ordem de seleção.  

 

- Os grupos de fatores selecionados em cartas familiares: sujeito pronominal de 

segunda pessoa 

 

 Para melhor observar a variação entre tu e você na posição de sujeito, realizou-se 

uma rodada com dados das ocorrências de sujeito (pleno ou nulo) presentes nas cartas 

familiares. 

 O programa estatístico selecionou, na primeira rodada realizada, os mesmos 

grupos de fatores que tinham sido indicados na rodada em que constavam todos os 

contextos morfossintáticos das cartas familiares: (1º) expressão nula e plena do sujeito,23 

(2º) paralelismo discursivo e (3º) parentesco. O quadro a seguir elenca os grupos de 

fatores selecionados: 

 

 

                                                           
23

 Necessita-se explicar que este grupo é o já comentado “Contexto morfossintático”. No entanto, como o 

foco desta análise era a variação na posição de sujeito, criou-se um arquivo de dados apenas com as 

ocorrências de sujeito, fossem elas nulas ou plenas. Desta forma, o grupo “Contexto morfossintático” que 

correspondia a todas as possíveis realizações relacionadas ao paradigma de tu e você (pronome 

possessivo, pronome oblíquo com ou sem preposição...) restringiu-se a apenas dois contextos: pronome 

reto e sujeito nulo, ou seja, a expressão plena ou nula do sujeito. Para evitar uma possível confusão 

referente à nomenclatura desse grupo de fatores, optou-se por, na análise do sujeito, denomina-lo de 

expressão plena ou nula do sujeito.  
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Quadro 12: Fatores selecionados para análise do sujeito nas cartas 

familiares, de acordo com a seleção (primeira rodada). 

 

Como os fatores sociais têm sido apontados como relevantes para explicar a 

variação entre formas de tratamento na posição de sujeito, fez-se uma rodada excluindo 

os grupos de fatores linguísticos, visto que os grupos linguísticos selecionados como 

relevantes à análise do sujeito foram os mesmos selecionados na análise de todos os 

contextos morfossintáticos, que já foram analisados. Desta maneira, o programa 

selecionou os seguintes fatores, na segunda rodada: (1º) período histórico, (2º) 

parentesco e (3º) temática das cartas, como se vê no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13: Fatores selecionados para análise do sujeito nas cartas familiares, de acordo com a seleção 

(segunda rodada). 

 

Cabe ressaltar que, embora se tenham excluído os grupos de fatores linguísticos 

para se obter os grupos de fatores sociais, todos os fatores serão comentados na análise, 

que se inicia na próxima seção. 

 

- A expressão nula ou plena do sujeito em cartas familiares 

 

 O primeiro grupo de fatores selecionado pelo programa estatístico foi a 

expressão nula ou plena do sujeito. Como já comentado anteriormente, o objetivo é 

verificar a variação apenas na posição de sujeito, por isso só há dois contextos em que o 

sujeito pode ocorrer: o pronome reto e o morfema número-pessoal da forma verbal, ou 

Fatores selecionados na posição de sujeito nas cartas 

familiares (Primeira rodada) 

1º Expressão nula e plena do sujeito 

2º Paralelismo discursivo 

3º Parentesco 

Fatores selecionados na posição de sujeito nas cartas 

familiares (Segunda rodada) 

1º Período histórico 

2º Parentesco 

3º  Temática das cartas 
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seja, os pronomes tu e você explicitados e/ou as desinências verbais relacionadas aos 

respectivos paradigmas. 

 A tabela a seguir apresenta os resultados da variação entre tu e você na posição 

de sujeito, cujo valor de aplicação é tu: 

 

Tabela 8: A influência do grupo expressão nula ou plena do sujeito na variação entre tu e você na posição 

de sujeito, nas cartas familiares. Valor de aplicação tu. 

 

Observa-se, a partir da análise da tabela, que há uma polarização claríssima de 

você e tu na distribuição plena e nula do sujeito. O peso relativo aponta o favorecimento 

de tu quando se trata de um sujeito nulo (PR 0.71), ao passo que há seu 

desfavorecimento como pronome reto (realização plena) (PR 0.08) e, por conseguinte, o 

favorecimento de você nesta posição. Tais resultados estão em consonância com outros 

estudos sobre o mesmo tema, como os desenvolvidos por Machado (2006, 2011) e 

Rumeu (2008), com números bastante aproximados. Além disso, corroboram a hipótese 

de Lopes (2007), que postula ser a posição de sujeito a principal impulsionadora da 

entrada de você no quadro pronominal do português brasileiro. 

Vale mencionar que, no início do século XX, o português ainda era uma língua 

em que havia uma grande ocorrência de sujeito nulo, e as formas de tratamento mais 

empregadas, em contextos de maior intimidade e informalidade, eram as relacionadas a 

tu.  

Em suma, o maior emprego de você como sujeito pleno seria um indício de sua 

implementação gradativa no sistema. Apesar de haver um relativo equilíbrio entre os 

índices percentuais de tu (52%) e você (48%) como sujeito, tais resultados elucidam que 

você já vinha adquirindo status de pronome pessoal, pelo fato de aparecer nos mesmos 

contextos que favoreceriam o uso de tu, especializando-se (Hopper, 1991) como forma 

de segunda pessoa na posição de sujeito. 

Como visto, o pronome tu é utilizado majoritariamente nulo, mas foram 

encontrados três dados em que ocorreu o preenchimento da posição de sujeito. Os 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Pronome reto 

(sujeito pleno) 

3/82 4% 0.08 

Sujeito nulo 149/209 71% 0.71 
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trechos em que estão dispostas estas ocorrências de tu preenchido são elencados a 

seguir:  

 

(82) “Sei da bondade do Hen- | rique e não sei como a | gradecel-o; tu, e o Alvaro | 

devem ser muito obdi- | entes, estudiosos e amaveis | para elle poder aprecial os.” (Carta 

de Maria Guilhermina para Affonso Penna Júnior, em 03/02) 

 

(83) “Hontem tive um alegrão | com a tua cartinha, se | tu calculasses a alegria | que 

sinto lendo as tuas | prosas me escreverias | sempre.” (Carta de Maria Guilhermina para 

Affonso Penna Júnior, em 22/03) 

 

(84) “Tu não [imaginas] quanto é [penoso] | para meo coração de pai com | o filho 

[passar] criticado [inint] | [reputasão]!” (Carta de Affonso Penna para Affonso Penna 

Júnior, em 16/09/1898) 

 

 No primeiro exemplo, há uma clara troca de remetentes, o que justificaria o 

emprego de tu pleno. A missivista Maria Guilhermina primeiramente fala de seu outro 

filho, Henrique, para em seguida especificar o novo referente das ações.

 Diferentemente do primeiro caso, nos exemplos (83) e (84), o preenchimento do 

sujeito deve-se ao grande destaque dado ao referente. Nestes casos, a utilização de tu 

preenchido ocorre com o intuito de enfatizar a ação verbal.  

 Na próxima seção, serão observados os resultados referentes ao que foi 

encontrado no grupo de fatores denominado paralelismo discursivo. 

 

- A variação do sujeito: o paralelismo discursivo em cartas familiares 

 

 O paralelismo discursivo foi o segundo grupo de fatores selecionado como 

relevante para a análise. A hipótese para este grupo é a de que, quando há o emprego de 

tu sujeito, há a tendência de utilização do mesmo pronome nas posições de sujeito 

subsequentes, da mesma maneira, você sujeito tende a ser seguido de você sujeito. No 

que concerne o objeto de estudo dessa dissertação, o foco central com esta análise é 

observar se havia ou não flutuação do sujeito nas missivas do período analisado, ou 

seja, se os informantes alternavam as formas de tratamento na posição de sujeito em 

suas produções escritas: tu sendo seguidas por você e vice-versa. A tabela a seguir 

mostra os resultados encontrados: 
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Tabela 9: A influência do grupo paralelismo discursivo na variação entre tu e você na posição de sujeito, 

nas cartas familiares. Valor de aplicação tu. 

 

 Com base na tabela 9, nota-se que o peso relativo aponta o favorecimento de tu 

quando ele é o primeiro item da série (0.69) e está precedido por tu sujeito (0.62). Como 

já era esperado, há o desfavorecimento do antigo pronome de segunda pessoa quando 

ele se encontra precedido por você sujeito (0.30). Desta forma, o resultado confirma a 

hipótese inicial, uma vez que há maior tendência ao emprego de tu sujeito antecedido 

pelo mesmo pronome nessa posição. O mesmo foi verificado com a forma você. 

 Outro resultado relevante pode ser depreendido da tabela 9: a análise do 

paralelismo também evidencia que havia no material dos séculos XIX e XX alternância 

entre as formas tratamentais, uma vez que o sujeito tu (expresso ou não) ainda que 

apareça mais frequentemente precedido de tu sujeito, em 80% dos casos, também 

aparecia precedido de você, com 14% de frequência. Tal resultado já se mostrou 

presente em outros corpora do século XIX, conforme atestam Lopes e Machado (2005), 

com base em cartas pessoais, e Barcia (2006), utilizando-se de amostra composta por 

cartas de leitores retiradas de jornais do século XIX. Os exemplos a seguir ilustram um 

pouco da alternância de sujeito nas cartas da família Penna:  

  

(85) “Querido Filho | Tenho tido noticias suas, não | tenho escrito porque sei que não | 

tens tempo para responder. | Sinto bem você não ter mais | calma para fazer o seu tra | 

balho, não se alimentar bem | e com socego. Agora você deve | estar mais tranquillo e | 

mais contente com a pre- | sensa de Marieta e filhi- | nhos.” (Carta de Maria 

Guilhermina para Affonso Penna Júnior, em 23/09/1919) 

 

(86) “Talvez vocé | lhe preste bom serviço | ficando ahi mais tem- | po para ver o que ha 

a | respeito, escrever lhe sem- | pre dando noticias emfim | com o seu tino e amabilida- |  

de podes perceber o que | há é preciso cuidado que | sabem iludir a gente; as- | sim 

prestarás bom serviço | a Papai que muito precisa | e que nos quer tanto bem. | Vocé ahi 

é pessoa amiga | dedicada de toda confian- | ça de Papai e isso nos va- | le muito e muito 

agora.” (Carta de Maria Guilhermina para Affonso Penna Júnior, em 16/11/1908) 

 

 Os exemplos (85) e (86) ilustram a flutuação entre sujeitos de tu e você. Em 

(85), a missivista inicia a carta tratando o filho por tu nulo em tens. Logo em seguida, 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Primeiro da série 7/15 47% 0.69 

Precedido por tu sujeito 129/162 80% 0.62 

Precedido por você sujeito 16/114 14% 0.30 
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Maria Guilhermina passa a utilizar a forma variante você não ter mais calma. Em (86), 

a informante inicia o período com a forma inovadora você passando a utilizar tu nulo 

em podes e prestarás, para em seguida, voltar a utilizar a nova forma em você ahi é 

pessoa amiga. 

 A título de observação, pode-se ressaltar que a flutuação de uma forma para 

outra acontecia com mais frequência nas cartas de Maria Guilhermina Penna. Na 

próxima seção será analisado o segundo grupo de fatores selecionado pelo programa 

estatístico: o parentesco estabelecido entre remetente e destinatário. Nele, poder-se-á 

observar a utilização de cada missivista.  

 

- Parentesco e/ou o comportamento linguístico dos membros da família Penna 

em missivas familiares 

 

 O terceiro grupo de fatores sociais selecionado pelo programa estatístico foi a 

relação de parentesco existente entre remetente e destinatário das cartas em análise. 

Posto que os resultados de outros trabalhos atestem que o pronome tu era utilizado em 

contextos de maior intimidade e familiaridade no século XIX/XX (LOPES e 

MACHADO, 2005), postula-se que, quanto mais íntima e próxima a relação de 

parentesco, maior a probabilidade de o informante utilizar o pronome primitivo de 

segunda pessoa. 

Nesta amostra, em específico, poderiam ser estabelecidas cinco relações 

diferentes entre os interlocutores: mãe/filho, pai/filho, tio/sobrinho, irmão/irmão e 

cunhado/cunhado. Como só há dados de uma família específica e conhecida, as relações 

de parentesco acabam representando o comportamento linguístico de cada informante 

nessas cartas familiares. O informante só mudaria de papel social (ou parentesco) na 

análise da outra amostra de cartas amorosas em que, por exemplo, o pai (Affonso 

Penna) passa a ser esposo. Ainda é importante destacar que, a princípio, consideraram-

se todas as relações identificadas nas cartas familiares como íntimas, ficando a cargo 

dos assuntos abordados na carta para confirmar se eram, ou não, relações solidárias e 

próximas. A tabela 10 a seguir apresenta os resultados encontrados: 

 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Irmão 25/29 86% 0.93 
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Tabela 10: A influência do grupo parentesco na variação entre tu e você na posição de sujeito, nas cartas 

familiares. Valor de aplicação tu. 

 

 De acordo com os resultados observados em termos de pesos relativos, 

verificou-se que há dois informantes que apresentaram favorecimento quanto ao 

emprego de tu como sujeito: Manuel Penna (PR 0.89) e Alvaro Penna (PR 0.93), tio e 

irmão de Affonso Penna Júnior, respectivamente. Por outro lado, Edmundo Veiga (PR 

0.42), Affonso Penna (PR 0.33) e Maria Guilhermina Penna (PR 0.26) utilizam 

preferencialmente a forma você na posição de sujeito. Na amostra de cartas familiares 

em análise, tais missivistas são, respectivamente, cunhado, pai e mãe de Affonsinho. 

Uma vez que os missivistas Manuel e Alvaro utilizam majoritariamente tu 

sujeito e, vistos em conjunto, só possuem 12 dados de você, seria interessante que fosse 

observado quando esta forma aparece em suas cartas. Alguns exemplos podem ser 

observados a seguir: 

 

(87) “Podia tambem escrever a | seo Pae, e Dr João Pinheiro porem entendo não ve 

necessa- | rio só basta que você si interessou. | Como sabes para a reorganização da Fa- | 

brica é necessaria a mia efficaz interven- | ção” (Carta de Manuel Penna a Affonso 

Penna Júnior, em 05/11/1906) 

 

(88) “(...) não tenhas man | dado o que me dissestes doaria a Camara | para ser collocada 

no lugar de honra seria | bom que no dia 7, voce vissi e não podendo | talvez o Amarilio 

com algum companheiro | que [pudessi] discursar e fazer propaganda eu | mandaria a 

condução.” (Carta de Manuel Penna a Affonso Penna Júnior, em 24/08/1909) 

 

Os exemplos (87) e (88) mostram um emprego motivado da forma você. Nesses 

casos, aparentemente, há uma ordem dissimulada em um pedido o que favorece o 

emprego de um tratamento mais atenuante.  

Visto que na posição de sujeito o missivista utiliza mais o tu (nulo), conclui-se 

que o você não é, nesses casos, uma variante pronominal, mas uma forma de tratamento 

que minimiza uma solicitação feita pelo remetente. Ressalte-se também o fato de 

Manuel Penna, em praticamente todos os trechos mencionados, utilizar tu nulo antes ou 

depois do pedido ser feito, o que é mais um indício de que a utilização de você por ele é 

Tio 30/38 79% 0.89 

Cunhado 22/50 44% 0.42 

Pai 31/64 48% 0.33 

Mãe 44/110 40% 0.26 
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uma forma atenuante para uma solicitação. Sobre as estratégias corteses de solicitação, 

Vidal (2002, p. 151) comenta: 

 

“La estrategia, además de abierta, puede ser 

indirecta (o con compensaciones). En estos 

casos, el emisor, sin dejar de mostrar 

claramente su intención, trata de compensar o 

reparar de alguna manera el posible daño o 

amenaza a la imagen pública que supone la 

realización de un determinado acto. Las 

compensaciones pueden hacerse utilizando 

un tipo de cortesía orientada bien a la imagen 

pública positiva, bien a la imagen pública 

negativa.”24 

 

No caso de Manuel Penna, o missivista empregou a estratégia denominada de 

aberta, direta e com cortesia positiva, visto que, junto com as solicitações, sempre há 

expressões de apreço ao destinatário. Apesar de o missivista estar realizando um pedido, 

os trechos – bem como suas cartas – demonstram intimidade, familiaridade e amizade, o 

que constrói uma plataforma comum para que haja interação positiva e amena entre 

ambos. A ameaça feita pelo pedido é amenizada pelos elogios tecidos ao longo de toda a 

carta, bem como a utilização de um tratamento menos diretivo, e neste caso, mais 

neutro: a forma você. 

Assim como Manuel, Alvaro Penna utiliza quase que categoricamente o tu 

sujeito, com exceção dos quatro exemplos observados abaixo: 

 

(89) “Já dei aos teus pedidos o andamento possivel e | obtive resposta animadora quanto 

à pretenção do | fregues do Abreu. Terá, entretanto, de aguardar | um certo tempo o que 

bastou para que o homem fi- | casse todo enxofrado apesar de, ainda assim, ser | a cousa 

uma pepineira muitissimo cobiçada...!” (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, 

em 03/11/1904) 

 

(90) “mas olio | jacta... (Creio que foi sufficientemente maçonico na | resposta...).” 

(Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 02/02/1902) 

 

                                                           
24

 “A estratégia, além de aberta, pode ser indireta (ou com compensações). Nestes casos, o emissor, sem 

deixar de mostrar claramente sua intenção, trata de compensar ou reparar de alguma maneira o possível 

dano ou ameaça à imagem pública que supõe a realização de um determinado ato. As compensações 

podem realizar-se utilizando um tipo de cortesia orientada bem à imagem pública positiva, bem a imagem 

pública negativa.” 
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(91) “(a propria auditoria | elle parece acceitar resigna- | do e fonte de [inint], segun- | do 

carta de hoje...), talvez ache |  pouco e lembrar-te-hei do | Arcanjo que receberá como | 

presente regio.” (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 21/02/1908) 

 

(92) “Você quer vêr phantasia nas minhas | cismas de politicagem, mas, a tua | bôa fé 

nem do desconhecimento des- | sas coisas de raça, desde que cheguei | soffro um 

assedio incessante.” (Carta de Alvaro Penna a Affonso Penna Júnior, em 08/11/1905) 

 

Dos quatro dados de você encontrados na sua produção, três são de sujeito nulo, 

havendo apenas um dado de você pleno. Diferentemente de Manuel Penna, Alvaro não 

utiliza o tratamento você para atenuar um pedido. Todavia, ao observar atentamente os 

contextos em que as formas apareceram, viu-se que o pronome aparece quando o 

missivista trata de assuntos políticos, nunca familiares como se nota mais precisamente 

em (92). 

A temática presente nas cartas será abordada mais profundamente nas próximas 

seções, mas acredita-se que o teor das missivas possa ser um fator determinante na 

utilização das formas tratamentais. Aparentemente, um trecho em que o assunto 

abordado seja a política apresenta um tema que requer mais cuidado ao ser comentado 

por se tratar de um assunto mais delicado ou até sigiloso. Solicitações na esfera política 

certamente ameaçam a imagem pública de quem pede e de quem deveria atender ao 

pedido. Comentários sobre como tem passado a família ou a busca de notícias do 

destinatário seriam bem menos ameaçadores à face do outro. Dessa forma, ao se tratar 

de um assunto que exige mais cautela, o missivista opta por um tratamento mais 

respeitoso e menos direto para expressar suas opiniões políticas. Mais uma vez, se 

observa um uso motivado de você. 

Apesar de esses dois missivistas favorecerem a forma pronominal tu, a tabela 10 

aponta que Edmundo Veiga, Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna favoreceram a 

utilização da nova forma. Na próxima seção, serão analisadas as ocorrências 

encontradas na produção escrita desses três missivistas. 

 

- O favorecimento de você e desfavorecimento de tu: Edmundo Veiga, Affonso 

Penna e Maria Guilhermina Penna 

 

Diferentemente de Alvaro e Manuel – que possuem uso majoritário de tu –, 

Affonso Penna e Edmundo Veiga (pai e cunhado de Affonso Penna Júnior, 

respectivamente) possuem índices percentuais equilibrados na variação do sujeito. Em 
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sua produção escrita, Edmundo apresenta 56% dos dados de sujeito relacionados à 

forma você e 44% de tu. Affonso Penna possui frequências ainda mais acirradas: 52% 

de você e 48% de tu. Na correlação dos fatores, o peso relativo, como já comentado, 

indicaria menor probabilidade do emprego da variante tu entre esses dois missivistas: 

0.42 para Edmundo e 0.33 para Affonso. 

Por oposição, essas frequências e pesos relativos desfavoráveis a tu indicam que 

os dois missivistas empregam mais você. Como a variação é polarizada na produção 

escrita desses missivistas, a análise dos contextos de ocorrência pode elucidar a forte 

presença de algum tipo de motivação discursivo-pragmática para o emprego da forma 

você. Defende-se aqui que o emprego de tu e você na posição de sujeito ainda não 

constitui, em cartas de alguns dos missivistas, formas legitimamente variantes na 

acepção da teoria variacionista laboviana. Isso se justifica pelo predomínio quase 

categórico da forma desinencial verbal na segunda pessoa do singular (sujeito tu nulo) e 

o eventual emprego de você como sujeito pleno em determinados contextos específicos, 

principalmente, em atos linguísticos ameaçadores à face do remetente (BROWN e 

LEVINSON, 1987): pedidos de cargos ou favores que causem algum tipo de 

constrangimento para ambas as partes. É nesse sentido que se afirma aqui que você e tu 

na posição de sujeito ainda não são, na correspondência de alguns membros da família 

Penna, formas pronominais variantes: 

 

(93) “Pelo teo telegramma e cartão soubemos que | fizeste boa viagem, o que veio 

tranquilizar- | nos, pois teo estado de saude não parecia bom | quando partiste. || Deos 

permitta que tenhas | passado bem e que o mesmo aconteça | aos nossos parentes. || 

Estimei saber que o Mario | está melhor; mas não seja isso rasão para | se descuidarem 

de tratamento definitivo. | A molestia é incidiosa e vae seguindo | seo caminho de 

[morte] implacavel, se não | for atalhada a tempo.” (Carta de Affonso Penna a Affonso 

Penna Júnior, em 21/01/1902) 

 

(94) “O Neca pode | bem encarregar se de arranjar isso. | Avise me com antecedencia o 

dia que | Você marcar para sahida de B. H
te
 Você deve | convidar o Neca para vir 

consigo, refor- | çando a carta que vou escrever lhe nesse | sentido.” (Carta de Affonso 

Penna a Affonso Penna Júnior, em 20/04/1907) 

 

(95) “Tens passado muito tempo sem | vir ao Rio, o que (a vinda) tem | certa utilidade, 

para assumpar | e mostrar actividade de negocios. | Sabes que em nossa casa tua pre- | 

sença e dos nossos é sempre mo- | tivo do maior contetamento.” (Carta de Edmundo 

Veiga a Affonso Penna Júnior, em 27/09/1911) 
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(96) “Irmão amigo, || Estão feitas as transferencias das | acções da Mercantil para seu 

nome, | podendo Você fazer a entrada do dinhei- | ro ahi (refiro-me á 5ª chamada), pe- | 

dindo ao José Pedro que comuni- | que ao Banco o pagamento feito.” (Carta de 

Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior, em 19/05/1911) 

  

A partir da análise desses exemplos, nota-se que o pronome tu é utilizado pelos 

missivistas para dirigir-se ao interlocutor tratando de assuntos mais familiares e íntimos, 

enquanto a forma você aparece quando o remetente dá uma ordem (no caso do pai) e 

para conversar sobre negócios (no caso do cunhado).  

 Nas cartas de Affonso, não foram encontradas ocorrências de você que não 

fossem no âmbito dos negócios, para ordenar ou pedir, ao passo que o pronome tu é 

utilizado quando o missivista trata de assuntos familiares com o filho. A produção de 

Edmundo Veiga também possui a mesma característica, salvo uma única carta em que o 

missivista trata de assuntos estritamente políticos utilizando tu, categoricamente como 

sujeito nulo, e não a forma você: 

 

(97) “Entendi-me com o João Ribei- | ro, conforme me pediste, a res- | peito do negocio 

da compra das | acções do Banco de Crédito | Real de Minas por 170H, com | esperanças 

de futura ainda | das mesmas por 200H. Contra | o costume, elle pronunciou- | se 

francamente contra esse ne- | gocio, dizendo que é possivel | que tudo corra como dizes, 

| mas que não é provavel e que | se tratando de dinheiro de minha | Mãisinha não 

convem correr | tal risco.” (Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior, em 

28/09/1911) 

 

 Nesses casos, a forma você ainda não se caracteriza como uma variante 

pronominal de segunda pessoa do singular, mas como uma forma atenuadora de um 

assunto mais delicado e não tão próximo, ou para atenuar ordens e pedidos, como já foi 

visto ao esmiuçar o tratamento utilizado por Alvaro e Manuel Penna. 

 Nos dados de você produzidos pelos representantes masculinos da Família 

Penna, observou-se um uso motivado da nova forma, escolhido para suavizar 

solicitações feitas ou no momento em que os missivistas abordam assuntos que 

necessitam de mais cautela. Assim, ao utilizar uma forma tratamental mais respeitosa, 

os remetentes preservam a face do receptor da mensagem (BROWN e LEVINSON, 

1987).  

 A única missivista que possui um uso de você diferenciado do que foi visto até 

então é Maria Guilhermina Penna, de quem será tratado agora. 
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- O comportamento linguístico de Maria Guilhermina Penna em missivas 

familiares 

 

Interessante observar os resultados relativos ao uso de você nas missivas escritas 

pela mãe de Affonso Penna. Outros estudos de natureza diacrônica, com base em cartas 

de fins do XIX e início do século XX (cf. SOTO, 2001; LOPES E MACHADO, 2005; 

RUMEU, 2008; entre outros), vêm demonstrando um emprego mais sistemático e 

produtivo da forma gramaticalizada/pronominalizada você pelas mulheres. 

Aparentemente o fato de tal emprego ser mais frequente não parece estar 

relacionado a uma assimetria de tratamento – de mãe/superior para filho/inferior – como 

também foi constatado em outros corpora (cf. SOTO, 2001, RUMEU, 2008). No caso 

das cartas analisadas é bastante claro que as correspondências remetidas pela mãe de 

Affonso Penna Júnior possuem um tom afetuoso: as missivas geralmente relatam a 

rotina da família, as saudades que esta mãe zelosa sente do filho Affonso e dos seus 

amados netos, sempre em busca de notícias. Trata-se de “um uso mais generalizado do 

que um pronome de poder ou solidariedade” (SOTO, 2001, p. 186), uma vez a forma 

inovadora você cada vez mais avança nos espaços funcionais típicos de tu. Inclusive, a 

variação entre você e tu, presente em uma mesma missiva, ocorre com maior frequência 

nas cartas escritas por ela, como se observa nos exemplos abaixo: 

 

(98) “Quando me escrever diga | me com quem se parece | a pequenina. A D. Defina | já 

voltou? Esqueci de te | diser que na Adega tem | café moca que deves gas- | tal-o. Como 

vai o Joaquim? | Muitos beijos aos netinhos | e abenção e o coração saudoso | da | 

Maisinha. para ti | e para Marieta.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna 

Júnior em 24/12/1906)  

 

(99) “Estou admirada | de vocé fallar em levar o Er- | nesto a Sta Barbara, agora que | 

devias estar contente de não ter | viagem nenhuma para fazer e | poder estar ao lado da 

Marieta. | Eu, confesso que teria raiva | e ciume do Ernesto. se fosse ella. | Sei que ella é 

muito bondosa e in- | capaz de queixar se; mas por | isso mesmo é que vocé não de- | ve 

contrarial-a.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 

16/09/1904) 

  

Os exemplos (98) e (99) ilustram a flutuação entre as formas tratamentais tu e 

você em uma mesma carta de Maria Guilhermina. Em (98), a missivista utiliza um 

verbo no infinitivo pessoal relacionado a você (escrever) e em seguida utiliza o tu 

sujeito em (deves). Da mesma maneira, em (99), Maria Guilhermina trata o filho por 
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(vocé fallar) e na sequência passa a tratá-lo por tu, em (devias), voltando a empregar a 

nova forma novamente em (vocé não deve). 

Cabe ressaltar que o fato de Maria Guilhermina utilizar mais você sujeito em 

60% de sua produção (vide tabela 10) confirma o maior emprego da forma você por 

figuras femininas. O que se tem verificado no período, a partir da análise de amostras 

diversificadas, é um uso de tu como forma de intimidade e nas relações simétricas e 

solidárias entre homens. As mulheres costumam aparecer sempre empregando mais 

você, talvez pelo fato de essa estratégia ainda preservar algum distanciamento social, 

como também afirmam Lopes e Cavalcante (2011):  

 

“Na media em que você se tornou 

gradativamente divergente do tratamento-

fonte (Vossa Mercê), passou a concorrer com 

o solidário tu nos mesmos contextos 

funcionais. Do “tratamento nominal abstrato” 

(Vossa Mercê), segundo Koch (2008, p.59), 

você teria herdado o caráter indireto e 

atenuante da estratégia nominal de 

tratamento, por isso seria menos invasivo, 

menos “ameaçante ao interlocutor”. (LOPES 

E CAVALCANTE, 2011, p. 36) 

 

O comportamento de Maria Guilhermina, observado nas cartas da família 

Penna, corrobora com o estudo de Rumeu (2008), no qual as mulheres são vistas como 

propulsoras da inserção de você no quadro de pronomes do português brasileiro. 

Segundo o trabalho da pesquisadora, analisando a variação entre tu e você em cartas 

pessoais do século XIX, a inserção da forma você como pronome pessoal teria sido 

impulsionado pelas figuras femininas, já que são as mulheres que mais utilizam a nova 

forma. Este resultado encontrado pela autora se repete nas cartas familiares dos Penna, 

visto que Maria Guilhermina é a única missivista mulher e seu comportamento 

linguístico distancia-se do encontrado nas figuras masculinas. 

Também se deve levar em conta que é justamente nas primeiras décadas do 

século XX que você começa a suplantar tu como defende Duarte (1995). É conveniente 

lembrar que, nos postulados básicos discutidos em Labov (1990, 1994), diz-se que “na 

maioria dos fenômenos de mudança lingüística, são as mulheres que inovam usando 

formas “não-padrão”. No entanto, é conveniente mencionar que o comportamento 

linguístico inovador relacionado às figuras femininas ocorre quando não há estigma 
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relacionado à forma inovadora. Quando há estigma, quem lidera o processo de 

implementação são os homens e não as mulheres. 

Nesse caso, só se pode imaginar a forma você como “não-padrão” se for levado 

em conta que se trata de uma estratégia de tratamento invasora que se instala 

paulatinamente como pronome a partir da erosão fonética de Vossa Mercê > vosmecê > 

você e do seu desbotamento semântico (perda gradativa de caráter de reverência). Por 

outro lado, os estudos têm demonstrado (SOTO, 2001) que você no Brasil vinha sendo 

empregada, desde o século XIX, como forma de prestígio, usada pela elite, até mesmo 

nas cartas pessoais de pessoas ilustres, referendando que não havia estigma associado à 

forma no português do Brasil. 

Pelo fato de Maria Guilhermina ter escrito ao filho num intervalo de quase 30 

anos, é possível tentar observar se a missivista possui uma atitude linguística que se 

mantém estável ou instável em relação ao emprego de tu e você, no intervalo temporal 

no qual ela escreve ao filho. 

 Explica-se que se entende, por atitude estável, a não alteração do comportamento 

linguístico da missivista e, por atitude instável, a mudança no desempenho linguístico 

neste lapso temporal que recobre a vida da informante – mais especificamente da 

segunda metade de sua idade adulta (40 a 60 anos) ao início da velhice25 – conforme 

prevê Labov (1994), em sua busca por depreender a estabilidade dos indivíduos no 

decorrer do tempo. 

 Faz-se necessário explicar também o que se entende por comportamento 

linguístico conservador e inovador. De acordo com o estudo de Rumeu (2008), o 

emprego preferencial de tu é entendido como um uso linguístico conservador, visto que 

é uma estratégia de referência à segunda pessoa do discurso mais antiga no sistema 

pronominal do português brasileiro. Por conseguinte, a preferência pelo você, estratégia 

pronominal inserida, gradual e paulatinamente (Vossa Mercê  Você), no sistema 

pronominal do PB, é considerada como expressão de um comportamento linguístico 

inovador. 

Espera-se confirmar o emprego variável das formas tu e você nas cartas de Maria 

Guilhermina, com base nos estudos de Lopes e Machado (2005) e Rumeu (2008), em 

que as mulheres se mostraram mais propensas à utilização da nova forma, além de já 

                                                           
25

 Ressalta-se que os conceitos de idade adulta e de velhice são bastante relativos e estão relacionados à 

expectativa média de vida. Tendo como referencial o século XIX, é possível dizer que os sexagenários 

eram considerados idosos. Atualmente, com os grandes avanços tecnológicos na área da saúde, esses 

parâmetros são diferentes, uma vez que a expectativa de vida da população mundial tende a crescer. 
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evidenciarem uma forte flutuação entre as formas tratamentais tu e você em sua 

produção escrita sem motivação discursivo-pragmática. O estudo do comportamento 

linguístico de Maria Guilhermina foi analisado a partir de quinze26 das trinta cartas 

escritas por ela na metade de sua idade adulta (40 a 60 anos) e início da velhice (60 a 70 

anos), entre os anos de 1898 e 1926, conforme é possível conferir na tabela abaixo: 

 

Tabela 11: A variação tratamental no comportamento linguístico de Maria Guilhermina ao longo de quase 

30 anos em que escreve ao filho. 

 

A missivista Maria Guilhermina produz cartas direcionadas ao filho no período 

que vai de 1898 a 1926. No período em questão, a missivista tinha entre 41 e 69 anos e 

seu filho Affonso estava entre seus 19 e 47 anos. 

A análise do desempenho linguístico de Maria Guilhermina evidenciou que ela 

utiliza majoritariamente tu entre os anos de 1898 até 1907, nos quais se observa 100% 

                                                           
26

 Ressalta-se que foram excluídas da análise cinco cartas que não possuíam data e quinze que não 

apresentavam dados de sujeito. 

O comportamento linguístico de Maria Guilhermina 

Ano Idade da 

remetente 

Idade do 

destinatário 

Sujeitos 

Tu Você 

1898 41 19 3/3 

100% 

- 

1899 42 20 2/2 

100% 

- 

1904 47 25 5/20 

25% 

15/20 

75% 

1906 49 27 2/3 

67% 

1/3 

33% 

1907 50 28 5/5 

100% 

- 

1908 51 29 9/20 

45% 

11/20 

55% 

1909 52 30 - 4/4 

100% 

1910 53 31 - 2/2 

100% 

1919 62 40 1/9 

2% 

8/9 

98% 

1920 63 41 3/12 

11% 

9/12 

89% 

1926 69 47 - 3/3 

100% 

Total 30/74 

40% 

44/74 

60% 
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de frequência do pronome nos anos de 1898, 1899 e 1907, como se pode observar nos 

exemplos abaixo: 

 

(100) “Chim, meu querido Filho | Gosto muito de receber tuas | cartinhas, vejo n’ellas o 

amor | que me tens, e a teus Irmãos. | Fiquei muito contente de ver | a defeza que fazes 

do Alvaro. | Deos os conserve sempre uni- | dos, e amigos.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 23/09/1898) 

 

(101) “Queres os jornaes? | Deves levar o Alexandre no | dia 28 sem falta para elle 

come- | çar os estudos no dia 1
o
 de | Março; não fique esperando | não adie nem um dia.” 

(Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 20/02/1899) 

 

(102) “Querido Filho | D’esde que Marieta chegou | estou querendo te escrever mas | 

não tenho tido tempo. | As saudades dobrarão com a | vinda della e dos meus ne- | 

tinhos, fiquei pesarosa de | não teres vindo, faço ideia | da falta que deves estar | 

sentindo delles e isto me | faz pensar mais em ti | e ter mais saudades. Bem | sei que não 

viestes porque | és cumpridor | de teus deve- | res e trabalhador como teu | Pai, e isto me 

orgulha | mas... as mãis gostão mais | de consultarem o coração e | eu desejaria que 

estivesses aqui | commigo.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior 

em 14/05/1907) 

 

Os exemplos (100), (101) e (102) ilustram o emprego categórico de tu sujeito 

nas cartas relacionadas ao período de 1898 a 1907. No ano de 1906, embora tenha sido 

encontrado um dado da forma você na produção escrita da missivista, neste ano a 

utilização do pronome tu ainda é maior, com 67% de frequência. O exemplo (103) 

ilustra o emprego do único dado de você no ano em questão: 

 

(103) “Peço a Deos que tenhas | muitas felicidades. Fiquei | muito contente com a vin- | 

da da netinha, e envio te | e a Marieta os meus sin- | ceros parabens, desejando | que 

tanto ella como a | filhinha estejão com saude. (...) Quando me escrever diga | me com 

quem se parece | a pequenina. A D. Defina | já voltou? Esqueci de te | diser que na 

Adega tem | café moca que deves gas- | tal-o.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior em 24/12/1906) 

 

Neste trecho da carta de Maria Guilhermina, percebe-se que o dado de você 

produzido pela missivista é um dado de sujeito nulo de infinitivo pessoal (escrever). 

Ressalta-se que em estudo realizado por Pereira (2010) nas cartas da Família Penna, este 

tempo verbal é apontado como altamente favorecedor às ocorrências de você como 

sujeito nulo, inclusive sendo utilizado por missivistas que só utilizavam tu sujeito, sem 

terem em sua produção a flutuação entre as duas formas variantes ou a dita “mescla de 

tratamentos”. 
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Em contrapartida a estes resultados, o ano de 1904 mostrou-se completamente 

díspar do que a missivista produziu neste período. Neste ano, a produção de tu sujeito 

cai drasticamente e as ocorrências de você aumentam, chegando a ter 75% de 

frequência. A seguir há alguns trechos em que aparecem os dados de sujeito do ano em 

questão: 

 

(104) “Querido Filho | Tenho appreciado as boas noticias | que me dão de vocé estar 

mais | alegre, mais animado e com me- | lhor saude. Tenho esperança que | você fique 

bom das enxaquecas, | estando agora mais calmo. | É precizo que você participe o | seu 

casamento ao parentes e | amigos. (...) Ja mandou participação ao D
or

. | Campista Aarão 

Fonseca Adal | berto etc? Vocé mandou dizer | em quanto tinhão ido as des- | pezas da 

[Laura], mas não quanto | veio de ouro. Estou admirada | de vocé fallar em levar o Er- | 

nesto a S
ta
 Barbara, agora que | devias estar contente de não ter | viagem nenhuma para 

fazer e | poder estar ao lado da Marieta. | Eu, confesso que teria raiva | e ciume do 

Ernesto. se fosse ella. | Sei que ella é muito bondosa e in- | capaz de queixar se; mas por 

| isso mesmo é que vocé não de- | ve contrarial-a. (...) hade pensar que você | foi só para 

fazer companhia ao | Ernesto. por isso era melhor você | deixal o ir e mais tarde iria | 

vizitar Zé e ver o Ernesto. e as sauda- | des deste ja farião vocé gos- | tar mais da 

viagem. Não | fique zangado: são conselhos | de Mãi. Não sabes que pedra | ao vediço 

não cria limo, pois as via- | gens são prejudiciaes a bolsa e é ma- | is que tempo de vocé 

pensar n'isso. | Quero que vocé faça uma obra | de Caridade, para seres feliz é | ir outra 

vez a secretaria e ver os | papeis da Prima Christina. | Tenho pena della é tão desgra- | 

çada. Mande me dizer tudo | que <vocé>  sente para eu con- | sultar ao Martinho para 

ver | se ficas bom. Gostei de saber | que as rozas estão dando não | só porque és noivo, 

como porque | o jardim deve estar bonito.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior em 15/09/1904) 

 

A maior utilização de você nessa carta talvez possa ser explicada pelo teor da 

mesma. Diferentemente dos outros trechos de cartas vistos até então, em que Maria 

Guilhermina está saudando ou relatando seus sentimentos e desejos ao filho, esta carta 

caracteriza-se praticamente pela presença de conselhos e perguntas. Desta maneira, a 

missivista utiliza um tratamento atenuante quando faz as suas solicitações. 

Vidal (2002) comenta que ações como perguntar, pedir e sugerir necessitam 

de recursos específicos para garantir um tom de polidez adequado porque se 

caracterizam como uma “descortesia intrínseca” (p. 145) que devem ser compensadas 

por meio de outras fórmulas de cortesia relativa que a mitiguem. Assim, a forma você 

teria uma função atenuante, pois, pelo fato da carta possuir um teor mais delicado, há 

chances dos conselhos e pedidos de Maria Guilhermina serem ações que entrem em 

conflito com os desejos e interesses do filho. 
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É a partir do ano de 1908 que se constata que a frequência de tu diminui 

gradativamente, tendo 45% de frequência em 1908, 2% em 1919 e 11% em 1920, 

enquanto as utilizações de você vão aumentando, como se pode conferir nos trechos 

retirados de algumas cartas da missivista, abaixo: 

 

 (105) “Talvez você | lhe preste bom serviço | ficando ahi mais tem- | po para ver o que 

ha a | respeito, escrever lhe sem- | pre dando noticias emfim | com o seu tino e 

amabilida- |  de podes perceber o que | há é preciso cuidado que | sabem iludir a gente; 

as- | sim prestarás bom serviço | a Papai que muito precisa | e que nos quer tanto bem. | 

Vocé ahi é pessoa amiga | dedicada de toda confian- | ça de Papai e isso nos va- | le 

muito e muito agora.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 

16/11/1908) 

 

(106) “Querido Filho | Tenho tido noticias suas, não | tenho escrito porque sei que não | 

tens tempo para responder. | Sinto bem você não ter mais | calma para fazer o seu tra | 

balho, não se alimentar bem | e com socego. Agora você deve | estar mais tranquillo e | 

mais contente com a pre- | sensa de Marieta e filhi- | nhos. (...) O dinheiro que você, 

mandou | para o Salvador ir tirando to- | dos os mezes só restam 800$ | é preciso você 

mandar o das | meninas e 200$ para pagar a | pensão do convento até De- | zembro.” 

(Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 23/09/1919) 

 

(107) “Não se esque- | ça dos deveres religiosos, estamos na qua- | resma. É preciso 

ouvir missa aos do- | mingos é uma meia hora de que dás a | Jesús e elle é nosso Pai é 

quem nos dá | força inteligencia e saude sem ele | tudo nos custa. És bom christão sabes 

| a religião à fundo, não deixes de ou- | vir a missa dos domingos sim? | É um pedido da 

Maisinha. (...) É bom você man- | dar  desinfectar a casa, mas pedir ao Doutor | L. 

Libanio que mande pessoa de confian- | ça. A cozinha a Marieta me disse que tem | 

goteira, talvez seja bom mandar retelhar | o telhado todo porque eles não tiram a gotei- | 

ras e as vezes ainda fazem outras. Quan- | do subirem no telhado você mande fa- | zer 

limpeza na chaminé. Marieta me | disse que você achava bom vendermos a | casa, eu 

approvo mas é bom pedirmos | 100 contos para depois deixarmos ma- | is barato porque 

sempre pedem abati- | mento. (...) Os duzentos extraordinarios que pedi a você | mez 

passado foi para pagar a casa da | rua M. Ferreira porque ja estava devendo | dois mezes. 

Agora você podia me dar 200$ | extraordinarios. Ainda não comprei cha- | peo e estou 

precisando de um bom ves- | tido. (...) Era bom pedir para quando tiver u- | ma boa 

Comarca de bom clima | e de boas custas para assim elles terem | compromisso e não 

dar a outro. | Você ainda não pode dar uma | escola a Laura filha da Milota? | 

Guilhermina me escreveu muito | alegre porque você deu emprego ao Pau- | lo, que 

você é muito amigo d’ella. | Agora está esperando o do | Martim, é os 3 mezes de 

disponibili- | dade que o J. Luiz prometeu pagar.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a 

Affonso Penna Júnior em 18/03/1920) 

 

 Os trechos (105), (106) e (107) ilustram o comportamento instável da missivista 

em uma mesma carta. Nos três exemplos de Maria Guilhermina, é possível identificar 

que a escriba utiliza tanto tu quanto você sujeito na mesma carta. No entanto, em (105) a 
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missivista flutua entre as duas formas: primeiro, empregando você lhe preste, passando 

em seguida a utilizar tu sujeito em podes e prestarás e, em seguida, voltando a 

empregar a forma variante em você ahi é pessoa amiga. Em (106) e (107), a missivista 

começa utilizando tu sujeito, passando a empregar você, sem que volte a utilizar tu 

novamente. 

A tabela 11 indica que há um uso contínuo e gradativo de você conforme a 

missivista aumenta de idade – saindo da idade adulta e se aproximando da velhice – ao 

passo que a frequência de tu diminui, ao ponto os anos de 1909, 1910 e 1926 não 

possuírem mais dados nas cartas da missivista, como pode ser observado nos exemplos 

a seguir: 

 

(108) “Vocé tem recebido 20 volu- | mes que o Mordomo mandou? | Escrevi uma carta 

de 4 paginas | e vocé diz que não recebeu, não gos- | tei nada d'isso. (...) Pela semana 

Santa vocé poderia | vir nos visitar; e trazer ao me- | nos o Helvecio Sim? | Tenho 

muitas saudades delle | e da Eunice. Faço ideia como | estarão engraçadinhos.” (Carta de 

Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 01/03/1909) 

 

(109) “Lembranças a todos os filhos | a Dona Etelvina e você acceite | abenção da | 

Penna     -         Maisinha | 5-4-1910 | É bom telegraphar ao Alexandre | sabendo se ja 

recebeu para | vocé dar providencias.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso 

Penna Júnior em 05/04/1910) 

 

(110) “Achei que você foi mui- | to depressa tomar conta do serviço | devia ter esperado 

ficar mais forte. (...) Você tem mandado o dinheiro | d’ella? Ella não se esquece de 

vocês.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 13/04/1926) 

 

 Os exemplos (108), (109) e (110) ilustram a fase final do comportamento 

linguístico de Maria Guilhermina: o uso categórico de você sujeito, inclusive, 

aparecendo como sujeito nulo, o que, segundo Rumeu (2008), indica que a nova forma 

estaria ocupando os mesmos espaços funcionais de tu. 

Os resultados apontam para um comportamento linguístico variável de Maria 

Guilhermina. O gráfico 1 a seguir ajuda a visualizar com mais clareza esta mudança no 

comportamento linguístico da missivista: 
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Gráfico 1: A variação tratamental no comportamento linguístico de Maria Guilhermina ao longo de quase 

30 anos em que escreve ao filho. 

 

A partir das cartas da missivista Maria Guilhermina ainda adulta, entre os anos 

de 1989 e 1907 – em finais do século XIX e início do século XX – pode-se constatar o 

uso majoritário de tu e o emprego motivado da forma você. Observa-se, a partir de 

1908, o delineamento de uma curva descendente de tu e uma curva ascendente de você 

que passa a ser utilizado paulatinamente, conforme a missivista se aproxima da velhice. 

Em síntese, o que se percebe a partir desses resultados distintos entre os 

homens e as mulheres da família Penna quanto à variação entre tu e você na posição de 

sujeito é, principalmente, a polifuncionalidade da forma gramaticalizada você na 

produção epistolar do século XIX. Como mostraram (RUMEU, 2008, LOPES, 2009), 

“nas missivas de fins do XIX, o inovador “você” transita por espaços discursivo-

pragmáticos distintos e típicos de formas híbridas em processo de mudança”. Em alguns 

contextos e na pena de alguns missivistas, principalmente os mais ilustres políticos da 

família, a forma você é utilizada para amenizar ou suavizar pedidos. Nesses casos, o 

você ainda conservaria algumas propriedades da antiga forma de tratamento da qual 

adveio (Vossa Mercê). Em outras missivas, basicamente nas cartas de Maria 

Guilhermina, a nova forma você comporta-se mais claramente como uma forma variante 

de tu. Isso ocorre em fins do século XIX. Na segunda década do século XX, 
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Guilhermina emprega mais comumente a forma você e esse uso não necessariamente 

funciona para atenuar pedidos como antes.  

Serão observados agora os resultados referentes à variação de você e tu na 

posição de sujeito no que se refere ao período histórico em que as cartas foram escritas. 

 

- A variação na posição de sujeito ao longo das décadas: a influência do período 

histórico nas cartas familiares 

 

 O período histórico no qual a carta é datada foi selecionado pelo programa 

estatístico Goldvarb X como um grupo de fatores relevante na variação entre você e tu 

na posição de sujeito. De acordo com o estudo de Duarte (1995), é a partir da década de 

30 do século XX que a forma você se implementou no sistema pronominal do português 

brasileiro. As cartas escritas utilizadas nesta análise são de um período anterior à 

mudança apontada por Duarte (1993), por isso, acredita-se que quanto mais afastado do 

período mencionado pela autora, maior utilização de tu, enquanto a maior utilização de 

você se daria nas décadas mais próximas dos anos 30 do século XX. As cartas foram 

agrupadas em cinco possíveis momentos: década de 1890, de 1900, de 1910, de 1920 e 

cartas sem datas. A tabela a seguir mostra os resultados encontrados na amostra da 

família Penna: 

 

Tabela 12: A variação entre tu e você, na posição de sujeito, ao longo das décadas, em cartas familiares. 

Valor de aplicação tu. 

 

De acordo com a tabela, nota-se uma diminuição gradual na produção de tu 

sujeito com o passar das décadas, ao passo que as ocorrências de você aumentam. Desta 

forma, apenas a década de 1890 favorece a utilização de tu (0.90), enquanto as outras 

desfavorecem o uso do pronome e favorecem a utilização de você. O gráfico 2, disposto 

Fatores Aplicação/Total % PR 

1890 26/30 87% 0.90 

1900 86/164 52% 0.44 

1910 23/54 43% 0.42 

1920 3/18 17% 0.18 

Sem data 14/25 56% 0.63 
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a seguir, ilustra a modificação gradual que ocorre nas cartas da família Penna ao longo 

das décadas: 

 

 

Gráfico 2: A variação entre tu e você, na posição de sujeito, ao longo das décadas, em cartas familiares. 

 

O resultado mostra que na década de 1890, a utilização de tu sujeito era 

majoritária, com 87% de frequência contra apenas 13% de você. Os exemplos a seguir, 

ilustram as ocorrências encontradas na primeira década analisada: 

 

(111) “A tua opinião sobre o nenhum valor | de minhas aprehensões quanto à | molestias 

me tranquillizou, pois sem- | pre te reconheci um certo pudor | para medico. Ainda bem 

pequeno dizias | que havias te formar em medicina | para curar a Simões da cegueira... 

Se | ella ficar à espera da vista por esse | meio está bem aviada.” (Carta de Affonso 

Penna a Affonso Penna Júnior em 24/09/1898) 

 

(112) “Se precisar de fazenda da Fabrica é | escrever a seo tio Mingo, antes que elle | 

subisse de S. Barbara.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 

23/03/1898) 

 

 Em (111), observa-se o emprego de tu, utilizado sem sujeito expresso, em dizias 

e havias.  Já em (112), vê-se os únicos dados em que você aparece como sujeito na 

década de 1890: dois casos de infinitivos pessoais, precisar e escrever. 

Na década seguinte, as porcentagens mostram-se mais equilibradas, uma vez que 

os índices de tu sujeito caem para 52%, enquanto a frequência de você sujeito começa  a 
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subir para 48%. No entanto, apesar da porcentagem favorecer o pronome tu, o peso 

relativo o desfavorece com o índice de 0.44. Os exemplos (113) e (114), a seguir, 

ilustram algumas realizações desta década:  

 

(113) “Pelo teo telegramma e cartão soubemos que | fizeste boa viagem, o que veio 

tranquilizar- | nos, pois teo estado de saude não parecia bom | quando partiste. || Deos 

permitta que tenhas | passado bem e que o mesmo aconteça | aos nossos parentes.” 

(Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 21/01/1902) 

 

(114) “Pode mandar dizer a seus ami- | gos de Peçanha que vou mandar prolon- | gar a 

linha telegraphica para lá à partir | de S [Miguel] de [Guanhães] em direcção | a 

Theophilo Ottoni. É bom que seja Você | o portador da boa nova.” (Carta de Affonso 

Penna a Affonso Penna Júnior em 27/04/1907) 

 

É a partir da década de 1910 que a frequência da forma você – 57% – ultrapassa 

a do pronome tu – 43% – embora os resultados apontem ainda certo equilíbrio entre as 

duas formas. O peso relativo continua apontando o desfavorecimento do pronome tu 

com 0.42. Os exemplos da década de 1910, a seguir, mostram a utilização encontrada na 

década em questão: 

 

(115) “Andas mui- | to calado e não tens dado signal | de vida. porque isso? Acumulo 

de | trabalho? - Em tempo te mandei | dizer que comprei, de accordo com tua | ordem 

uma nota promissoria para | m[inh]a Mãisinha no valor 17:600H.” (Carta de Edmundo 

Veiga a Affonso Penna Júnior em 16/06/1911) 

 

(116) “Seria | conveniente Voce ver se en- | contra ahi dinheiro mais | barato, para o 

caso de não | poder eu restituir até Dezembro | metade da importancia (...) Faze- | mos 

votos por sua bôa saude | e de todos os nossos. Quanto | tempo Você fica ahi?” (Carta de 

Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior em 07/10/1913) 

 

Na década de 1920, observa-se a maior utilização de você, com 83% de 

frequência contra apenas 17% do pronome tu. Neste período, o peso relativo mostra o 

maior desfavorecimento de tu, com 0.18. Alguns trechos que ilustram a utilização no 

período: 

 

(117) “És bom christão sabes | a religião à fundo, não deixes de ou- | vir a missa dos 

domingos sim? | É um pedido da Maisinha. (...) É bom você man- | dar  desinfectar a 

casa, mas pedir ao Doutor | L. Libanio que mande pessoa de confian- | ça.” (Carta de 

Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior em 18/03/1920) 
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(118) “Si chegar Voce a reabrir o seu excri- | ptorio, isso não o incompatibilisa | com a 

deputação federal. Sem | prejuiso d'esta Voce poderá fazer a | larga advocacia, aqui e 

ahi, | com grandes vantagens para | seu nome e <↑n'este caso> para | sua bolsa.” (Carta 

de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior em 15/08/1922) 

 

É necessário destacar que os resultados observados na amostra da Família Penna 

estão em consonância com os estudos de Duarte (1995) com base em peças teatrais. A 

pesquisadora afirma que em fins do século XIX e início do século XX – período em que 

as cartas foram escritas – o português do Brasil ainda era uma língua de sujeito nulo. A 

autora analisou peças teatrais dos séculos XIX e XX através de sete períodos históricos27 

e seus resultados indicam que haveria uma mudança paramétrica no que se refere ao 

preenchimento do sujeito. 

Os resultados de sua pesquisa apontam para uma redução significativa no 

percentual de sujeitos em dois momentos: a partir da terceira década do século XX e o 

último quarto do mesmo século. A autora justifica essas modificações com a mudança 

no quadro do sistema pronominal brasileiro, o enfraquecimento da morfologia verbal e a 

identificação do sujeito nulo. A pesquisadora percebeu que as três peças que estavam 

inseridas no período de 1854 a 1918 possuíam o paradigma flexional composto por seis 

oposições (às vezes 5) e, por isso, ele era considerado formalmente rico, já que 

garantiria a identificação do sujeito nulo. Essas peças tinham preferência pela não-

expressão do sujeito, com percentuais acima de 75%, o que configurava o PB como 

língua [+ pro drop]. 

Nas peças de 1937 e 1955, há uma redução do percentual de sujeitos nulos, que 

estaria ligada à substituição dos pronomes tu e vós por você e vocês, acarretando a 

neutralização das formas distintivas no paradigma flexional do verbo. Desta forma, o 

número de oposições na morfologia verbal teria passado de seis pessoas para quatro, já 

que o morfema <ø> passa a referir-se tanto à segunda quanto à terceira pessoa do 

singular e o morfema <-m> compartilhado pela segunda e terceira pessoa do plural. 

Segundo Duarte, a redução do número de oposições verbal constitui a erosão da 

morfologia verbal, o que seria um indício do início do processo de mudança. As peças 

referentes aos anos de 1975 a 1992 evidenciam que o comportamento do sujeito no PB 

não é o mesmo em relação ao século XIX. Nesse período, há uma utilização cada vez 

maior da forma a gente, enquanto o pronome nós é cada vez menos frequente na fala, o 

que teria ultrapassado o limite de dois sincretismos estabelecidos por Duarte (1993), 

                                                           
27

 A saber: 1845, 1882, 1918, 1937, 1955, 1975 e 1992. 
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considerados como o máximo para que uma língua possa licenciar o sujeito nulo. 

Assim, o paradigma verbal do PB teria deixado de ser morfologicamente “rico”, o que 

provocou a necessidade de explicitação (preenchimento) do sujeito. 

Os resultados apresentados por Machado (2011) também se assemelham aos 

observados nas cartas dos Penna. A autora estuda as formas de tratamento encontradas 

em peças teatrais brasileiras comparando-as com peças portuguesas, no período que vai 

da década de 1840 a 2003. Em sua pesquisa, a autora apresenta os resultados separando-

os entre as relações sociais estabelecidas entre os personagens das peças. 

Interessam, especificamente, as peças analisadas nos anos de 1896, 1908 e 

1918,28 décadas correspondentes às cartas da Família Penna. No tocante aos resultados 

obtidos em relações simétricas solidárias29, na amostra de peças brasileiras, observa-se 

que, na composição teatral de 1896, há certo equilíbrio na variação do sujeito, embora 

haja uma maior utilização de tu com 59% de frequência, enquanto os índices de você 

são de 41%. Em 1908, observa-se a maior ocorrência de tu sujeito, que alcança 92% de 

frequência contra 8% de você. Na peça de 1918, há uma inversão: a forma você 

apresenta índices de utilização de 73%, contra 27% do pronome tu. 

Os resultados encontrados nas cartas da família Penna, à semelhança dos 

resultados de Machado (2011), também indicam que a forma você passa a ocupar, 

paulatinamente, ao logo do período analisado, os domínios que antes pertenciam ao 

pronome tu. 

Por fim, serão apresentados os resultados do último grupo de fatores selecionado 

pelo programa estatístico no que se refere à variação no sujeito nas cartas familiares. 

 

- A temática presente nas cartas familiares e a variação no sujeito 

 

 O último grupo de fatores selecionado pelo programa Goldvarb X foi a temática 

das cartas. Devido aos resultados observados na análise do tratamento em cartas 

públicas e privadas, verificou-se a necessidade de separar as cartas pela temática que os 

missivistas abordam ao escrevê-las, ainda que toda a correspondência da família Penna 

utilizada neste corpus seja de cunho pessoal. Por isso, decidiu-se separar as missivas em 

quatro abordagens: (i) cartas políticas, (ii) cartas familiares, (iii) cartas amorosas e (iv) 

                                                           
28

 Peças selecionadas pela autora: Não consultes médico (1896), de Machado de Assis; Quebranto (1908), 

de Coelho Neto e O simpático Jeremias (1918), de Gastão Tojeiro. 
29

 “São relações em que nenhum dos participantes da situação comunicativa exerce poder sobre o outro.” 

(MACHADO, 2011, p. 154) 
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cartas mistas (aquelas que contêm tanto assuntos de natureza política, quanto de 

natureza familiar). 

Segundo a hipótese inicial, nas cartas familiares e nas cartas amorosas, haveria 

maior propensão de se localizarem as formas do tu solidário e íntimo, enquanto, nas 

cartas com teor político, por sua vez, o comportamento seria diferente. Em função de 

tais correspondências de cunho político normalmente envolverem pedidos, haveria 

maior tendência de aparecimento de você. Com relação às cartas de conteúdo misto, ou 

seja, aquelas em que são abordados tanto assuntos mais intimistas quanto assuntos 

relativos à política, esperava-se um comportamento híbrido, no qual seriam encontradas 

as duas formas tratamentais. A seguir, encontra-se a tabela com os resultados dispostos: 

 

Tabela 13: A influência do grupo temática das cartas na variação entre tu e você na posição de sujeito, nas 

cartas familiares. Valor de aplicação tu. 

  

Neste último grupo de fatores, as frequências apresentaram-se muito polarizadas, 

com índices próximos a 50% no caso das cartas políticas (46%) e familiares (48%), 

possuindo frequência mais alta apenas nas cartas mistas (60%). Por esta razão, o 

programa estatístico relativiza esses valores, apresentando índices no peso relativo um 

tanto quanto díspares do que se encontrou na frequência bruta. O peso relativo aponta o 

favorecimento de tu quando a temática da carta é política (0.52) e familiar (0.63). Por 

outro lado, há um desfavorecimento do pronome e, por consequência, favorecimento da 

forma variante quando a temática da carta é mista (0.31). 

 Os índices encontrados no peso relativo não ilustram as ocorrências que, de fato, 

foram encontradas nas cartas, visto que a forma você foi mais produtiva nas cartas 

políticas e familiares, enquanto o pronome tu obteve mais ocorrência nas cartas mistas. 

Os exemplos, a seguir, ajudam a elucidar os usos que ocorreram nas cartas políticas da 

família Penna: 

 

(119) “Qualquer dia destes enviarei | procuração para Você me representar na | reunião 

de credores do Mingo.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 

13/03/1907) 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Política 12/26 46% 0.52 

Familiar 73/153 48% 0.63 

Mista 67/112 60% 0.31 
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(120) “Avise me com antecedencia o dia que | Você marcar para sahida de B. Hte. | 

Você deve convidar o Neca para vir consigo, | reforçando a carta que vou escrever lhe 

nesse | sentido.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 20/04/1907) 

 

(121) “Podia tambem escrever a seo Pae, e Dr João | Pinheiro porem entendo não ve 

necessa- | rio só basta que você si interessou.” (Carta de Manuel Penna a Affonso Penna 

Júnior em 05/11/1906) 

 

 Os três exemplos vistos ilustram o emprego de você sujeito nas cartas políticas, 

que mostram um uso motivado da forma inovadora. Em (119) e (120) o você é 

empregado para amenizar as ordens dadas nas cartas, enquanto em (121) o tio de 

Affonso Penna Júnior usa a forma para justificar porquê não iria escrever a outra pessoa 

para fazer sua solicitação, já que seu sobrinho já havia se interessado pela causa. 

É necessário ressaltar que não houve correlação entre a porcentagem de 

frequência e o peso relativo no grupo de fatores temática das cartas, por isso foi 

necessário realizar uma análise de todos os níveis de interação, e verificou-se que a 

discrepância ocorre quando o programa de análise estatística seleciona o grupo de 

fatores relativo ao parentesco. Em função disso, realizou-se o cruzamento entre os 

grupos de fatores parentesco e temática das cartas, disposto na tabela a seguir: 
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Tabela 14: A variação entre tu e você, na posição de sujeito, em cartas familiares, encontrada através do cruzamento entre os grupos parentesco e temática das cartas

 Manuel – Tio Álvaro – Irmão Edmundo – 

Cunhado 

Maria 

Guilhermina – 

Mãe 

Affonso – Pai Total 

 

 

Política 

Tu - - Tu - - Tu 12 46% Tu - - Tu - - Tu 12 46% 

Você 

 

- - Você 

 

- - Você 

 

14 54% Você 

 

- - Você 

 

- - Você 

 

14 54% 

Total -  Total -  Total 26  Total -  Total -  Total 26  

 

 

Familiar 

Tu - - Tu -  Tu 9 60% Tu 44 40% Tu 20 71% Tu 73 48% 

Você 

 

- - Você 

 

-  Você 

 

6 40% Você 

 

66 60% Você 

 

8 29% Você 

 

80 52% 

Total -  Total -  Total 15  Total 110  Total 28  Total 153  

 

 

Mista 

Tu 30 79% Tu 25 86% Tu 1 11% Tu - - Tu 11 31% Tu 67 60% 

Você 

 

8 21% Você 

 

4 14% Você 

 

8 89% Você 

 

- - Você 

 

25 69% Você 

 

45 40% 

Total 38  Total 29  Total 9  Total -  Total 36  Total 112  

 

 

Total 

Tu 30 79% Tu 25 86% Tu 22 44% Tu 44 40% Tu 31 48% Tu 152 52% 

Você 

 

8 21% Você 

 

4 14% Você 

 

28 56% Você 

 

66 60% Você 

 

33 52% Você 

 

139 48% 

Total 38  Total 29  Total 50  Total 110  Total 64  Total 291  
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A tabela mostra que apenas Edmundo Veiga, cunhado de Affonso Penna Júnior, 

possui cartas com teor estritamente político, em que há uma ligeira vantagem da forma 

você, com 54% de frequência contra 46% de tu. Da mesma maneira, apenas Maria 

Guilhermina possui cartas de teor exclusivamente familiar, que, como já foi visto, 

apresentam predomínio de você, com 60% de frequência. 

Entre os missivistas cuja produção engloba temáticas diferentes, é interessante 

observar que o pronome tu é predominante nas cartas familiares masculinas de 

Edmundo Veiga (60% - cunhado) e Affonso Penna (71% - pai) corroborando outros 

estudos de mesma natureza, como afirma Marcotulio e Silva (2006, p.5) “e as formas de 

tratamento mais empregadas, em contextos de maior intimidade e informalidade, eram 

as de P2.”. 

Os exemplos abaixo ilustram as ocorrências encontradas nas cartas de Affonso 

Penna (pai do destinatário) e Álvaro Penna (cunhado do destinatário): 

 

 (122) “Por ahi podes avaliar | como é grande e pezada a tua | responsabilidade. Della 

depende | a tranquilidade de espirito de | teo Pai, que sente sua saude abala- | da desde o 

anno passado. Estas | causas podem affligir a Ceição, | por isso convem mostrar lhe | 

esta carta.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 16/09/1898) 

 

(123) “Chim | Confesso te que já tinha desanimado de receber car- | ta tua e agora que, 

com grande gaudio meu, [desmentio-] | te o meu desanimo, quero com a incontinencia 

da res- | posta, estimular te nesta obra [inint] de alegrar | me foiste...” (Carta de Alvaro 

Penna a Affonso Penna Júnior em 12/02/1902) 

 

Da mesma maneira, nas cartas mistas há maior utilização do pronome tu, com 

exceção das frequências encontradas na correspondência de Edmundo Veiga e Affonso 

Penna. Entretanto, nas cartas mistas masculinas, quando há emprego da forma 

inovadora, essa utilização se dá, principalmente, em contextos específicos de pedidos e 

ordens, com exceção dos exemplos a seguir:  

 

(124) “Meu caro Affonso | Andamos muito sau | dosos de letras suas, | mas tenho 

andado | sem animo de [provo-] | cal-as, devido ao meu | estado de espirito, que | Voce 

bem pode calcular | qual é.” (Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior em 

23/09/1915) 

 

(125) “Affonso || Recebi hontem a | tarde sua carta de 21. Es- | timamos muito saber | 

que Você já estava restabe- | lecido do encommodo | que soffreu. Pedimos | a Deus que 

Você fique | completamente bom.” (Carta de Edmundo Veiga a Affonso Penna Júnior 

em 23/10/1913) 
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(126) “Querido Affonsinho || São meus votos para que Você | e os seus continuem 

gosando | [boa] saude. Aqui não ha novidade, felizmente Sua | Mãi voltou hoje de 

Barbacena, deixando o | Visc[u]nde melhorado de saude; mas ainda muito | fraco e 

desanimado.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 20/04/1907) 

 

(127) “Affonsinho || Estimarei que Você e todos de [inint] a | familia passem bem. 

Vamos passando | sem maior novidade. A Gita teve uma | constipação, acompanhada de 

febre, mas | já está quasi boa.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior em 

13/03/1907) 

 

(128) “Affonsinho || Estimarei que Você, marietta e os pequenos estejão gosando | boa 

saude. || Nós vamos passando sem novidade, | felizmente.” (Carta de Affonso Penna a 

Affonso Penna Júnior em 06/02/1907) 

 

 Os exemplos indicam uma ligeira diferença de comportamento que a observação 

exclusiva das tabelas acaba por não revelar. A partir da análise qualitativa dos dados, é 

possível constatar que os seis dados de você ocorrem na saudação inicial das cartas, ou 

seja, aparentemente com a função de captar a benevolência do interlocutor. Há de se ter 

em vista, ainda, que a metade desses dados (três ocorrências) faz parte de fórmulas fixas 

e é escrita pelo mesmo missivista, Affonso Penna, nos exemplos (126), (127) e (128). 

 Os resultados a partir da análise das cartas familiares da Família Penna indicam 

que, de uma forma generalizada, o pronome tu ainda é a forma de tratamento mais 

utilizada em fins do século XIX e início do XX. No entanto, a utilização de tu vai 

diminuindo gradativamente ao passo que o emprego de você aumenta. Por outro lado, a 

análise qualitativa indicou que tal tratamento ainda é uma forma híbrida, segundo os 

termos de Rumeu (2004), visto que apresenta os traços originários de polidez e respeito, 

mas também aparece como variante pronominal, a depender do contexto e, 

principalmente, do missivista que escreve. 

 Na sequência, serão analisados os resultados encontrados a partir da análise dos 

grupos de fatores selecionados para a variação existente na posição de sujeito das cartas 

amorosas. 
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4.5 - A variação das formas tu e você na posição de sujeito em cartas 

amorosas 

 

 Para dar continuidade à análise da variação entre tu e você na posição de sujeito 

é necessário verificar agora os resultados encontrados na amostra de cartas amorosas. 

Como foi mencionado anteriormente, foram analisadas 62 cartas trocadas entre dois 

casais da família Penna: 46 entre o casal Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna, no 

período que vai de 1900 a 1907, e 16 entre o casal Affonso Penna Júnior e Marieta 

Penna, entre os anos de 1905 a 1919. 

 Com base nesse material, foram encontradas 159 ocorrências de sujeito, 

excluindo-se todos os dados referentes a outros contextos morfossintáticos. 

 

- Os grupos de fatores selecionados em cartas amorosas: sujeito pronominal de 

segunda pessoa 

 

 Da mesma maneira como foi feito com as cartas familiares, nas cartas amorosas 

também se efetuou uma rodada especial que continha apenas as ocorrências de sujeito 

pleno e/ou nulo presentes. 

 O programa Goldvarb X foi, novamente, o responsável pela seleção dos grupos 

de fatores relevantes para a análise da variação entre tu e você na posição de sujeito 

nesse material, que se apresentou na seguinte ordem, a saber: (1º) geração e (2º) faixa 

etária. 

 Importante destacar como os fatores sociais foram imprescindíveis nesta análise, 

já que todos os grupos de fatores relacionados como relevantes são extralinguísticos. O 

quadro 14 elenca os grupos de fatores selecionados: 

 

 

 

 

 

 
Quadro 14: Fatores selecionados na posição de sujeito nas cartas amorosas, 

de acordo com a seleção  

 

Fatores selecionados na posição de sujeito nas cartas 

amorosas 

1º Geração 

2º Faixa etária 
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- A importância do grupo geração na análise do sujeito em missivas amorosas 

 

 O primeiro grupo de fatores selecionado como relevante para a análise foi aquele 

que se relaciona à geração a que pertencem os dois casais da família Penna. O casal 

Affonso Penna e Maria Guilhermina Penna pertence à geração mais antiga, já que 

nasceram entre os anos de 1840/1850. Já Affonso Penna Júnior e Marieta Penna 

nasceram por volta de 1870/1880 e, por isso, pertencem à geração mais nova. Estudos 

como o de Duarte (1995) demonstraram que seria, a partir da década de 30 do século 

XX, que a forma você teria se implementado no quadro de pronomes do português 

brasileiro. Portanto, as gerações aqui estudadas se encontram em um período 

intermediário à mudança. Talvez seja possível afirmar que estas gerações estão em uma 

fase inicial de implementação da mudança. Desta maneira, haveria uma flutuação na 

utilização das duas formas. Em hipótese, a geração mais nova estaria mais suscetível à 

mudança, utilizando mais a nova forma, principalmente pelo fato de ainda ser uma 

mudança em progresso. Esta amostra permitiu que fosse feito um estudo tratamental 

mais abrangente, visto que o corpus é composto por cartas pertencentes a gerações 

distintas da mesma família. A tabela 15 apresenta os resultados referentes à variação do 

sujeito nas duas gerações da família. O valor de aplicação é a forma tu: 

  

Tabela 15: A influência do grupo geração na variação entre tu e você na posição de sujeito, nas cartas 

amorosas. Valor de aplicação tu. 

 

 Analisando apenas os resultados percentuais, vê-se que as duas gerações 

favorecem a utilização de tu sujeito: 95% e 81%. No entanto, a análise do peso relativo 

indica que apenas a primeira geração favorece o pronome tu (0.93), enquanto a segunda 

geração favorece a forma você (0.01). Embora os percentuais brutos sejam altos nas 

duas gerações e haja poucos dados no geral, principalmente nas cartas do Affonso e 

Marieta, a rodada estatística feita com o programa Goldvarb relativiza tais valores 

indicando em que contextos a forma variante tende a ocorrer. 

Fatores Aplicação/Total % PR 

Geração de 1840/1850 95/100 95% 0.93 

Geração de 1870/1880 48/59 81% 0.01 
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 Cabe comentar uma diferença que a tabela não mostra: a utilização do 

tratamento não se deu de forma igualitária entre todos os missivistas, por isso, fez-se 

necessária outra tabela que mostre essa utilização através de cada remetente: 

 

Tabela 16: A variação entre tu e você, na posição de sujeito, em cartas amorosas, encontrada através do 

cruzamento dos resultados encontrados em geração versus gênero. 

 

A tabela mostra um comportamento antagônico entre homens e mulheres das 

duas gerações. O homem da primeira geração, Affonso Penna, favorece 

categoricamente a utilização de tu, com 100% de frequência de uso, como se pode 

observar nos exemplos a seguir: 

 

(129) “Confio que o Cuquinho e as duas Collegiaes | terão mitigado, com suas attrações 

[min] | guices, a falta que sentes de Negrão, e que os | netinhos as ajudem nesse 

[mister]. O Tavo | sempre [inint] e amoroso, vem ver me | todos os dias, no que é 

imitado pelo Dão. O | Alvaro vae bema muito me tem ajudado | em responder cartas, 

telegrammas, [vae] receber | visitas etc. Deves ter tido noticias minhas tellegraphicas | 

todos os dias, por intermedio de Edmundo.” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 26/05/1906) 

 

(130) “Tinha andado | em verdadeira [dobadoma]; mas o coração | está longe, bem 

longe do Rio: tu sabes em poder | de quem elle se acha.” (Carta de Affonso Penna a 

Maria Guilhermina Penna, em 15/05/1906) 

 

 A missivista Maria Guilhermina, também nascida nos anos de 1850, possui um 

comportamento semelhante ao de seu marido. Embora a mulher da primeira geração 

também empregue mais o sujeito tu, a sua porcentagem de uso diminuiu para 91% de 

 Homem Mulher Total 

Geração 

de 

1840/1850 

Tu 42/42 

100% 

Tu 53/58 

91% 

Tu 95/100 

95% 

Você - Você 5/58 

9% 

Você 5/100 

5% 

Subtotal 42 Subtotal 58 Subtotal 100 

Geração 

de 

1870/1880 

Tu - Tu 48/49 

98% 

Tu 48/59 

81% 

Você 10/10 

100% 

Você 1/49 

2% 

Você 11/59 

19% 

Subtotal 10 Subtotal 49 Subtotal 59 

 

Total 

Tu 42/52 

81% 

Tu 101/107 

 94% 

Tu 143/159 

90% 

Você 10/52 

19% 

Você 6/107 

 6% 

Você 16/159 

10% 

Total 52 Total 107 Total 159 
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frequência. Entretanto, é possível observar que foram encontrados cinco dados da forma 

você, que somam 9%, em sua produção. Se for considerado que nas cartas de Affonso 

Penna não houve um único dado de você, é possível perceber que há um comportamento 

diferenciado entre os dois. O exemplo a seguir representa o único dado de você pleno 

encontrado nas missivas de Maria Guilhermina para seu esposo: 

 

(131) “Affon- | sinho ja levanta agar- | rado na penna muito | tremulo; tem dias que es- | 

tá prazenteiro contador | de historias outros como | você sabe.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 18/08) 

 

 Esta utilização de você não parece estar relacionada com nenhuma motivação 

pragmática. No trecho em questão, observa-se que a missivista relata o comportamento 

de Affonsinho, filho do casal, mas há uma mudança de referente que passa então a ser o 

interlocutor Affonso, para quem a carta é dirigida. Desta maneira, se faz necessário o 

preenchimento da posição de sujeito que serve, justamente, para indicar esta mudança 

no referente. Como a forma você era utilizada majoritariamente preenchida, pode ter 

sido a opção escolhida para se utilizar neste caso em vez do pronome tu. A seguir, estão 

as outras realizações de você nas cartas de Maria Guilhermina: 

 

(132) “Ja penso | na falta que uma pessoa muito tua | conhecida vai me fazer nesse | dia, 

fica certo que o dia todo | não me sairá do pensamento | e do coração.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 30/05/1906) 

 

(133) “Hon- | tem recebi teu telegramma | da Baleia, e fiquei muito contar | te de teres 

tido recpção magestoza | e dei graças a Deos de teres feito | boa viagem e estar com 

saude.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 20/05/1906) 

 

(134) “Durmo acordo varias | vezes sempre comtigo no pensamen- | to. Estou afflita que 

venhas para | teres um pouco de descanço antes | de ir tomar conta do Governo.” (Carta 

de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 17/07/1906) 

 

(135) “Muitos beijinhos das filhinhas | que te pedem abenção. | Se não tiver levado o 

cartão | da Gita, entregue este.” (Carta de Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna, 

em 31/12) 

 

 Como se vê, dos quatro dados de você, em que a forma aparece nula, três deles 

são de infinitivo pessoal, forma verbal que parece favorecer a utilização nula da forma 

você. 



 
 

124 

 Nas cartas para o esposo, o tratamento preponderante é o tu íntimo. Nesse caso a 

especificidade da amostra deve ter determinado essa mudança de comportamento de 

Maria Guilhermina. Tem-se aqui, como discutido antes, um subtipo específico do 

gênero epistolar: as cartas de amor. Nesse subgênero o conteúdo temático é centrado na 

relação amorosa entre o remetente e destinatário e por isso não há grande diversidade 

temática interna: o amor, a saudade, a importância do outro são assuntos recursivamente 

presentes. Em termos estilísticos, as cartas de amor costumam ser espontâneas e se 

caracterizam pela grande intimidade na expressão dos sentimentos causados por um 

amor forte e recíproco como é o caso da amostra. Por estar centrada na relação, a 

temática pode estar centrada no destinatário como ocorre nas cartas amorosas do 

corpus, por isso o emprego forte do sujeito preenchido. Além disso, o tom fortemente 

intimista entre os amantes pode ter favorecido o emprego do sujeito tu nas cartas de 

Maria Guilhermina ao esposo. 

 Completando o grupo de missivistas que emprega tu sujeito em suas produções, 

está Marieta Penna, com 98% de utilização, como se vê nos exemplos a seguir: 

 

(136) “Querido maridinho || Esperei a tua carta de hontem | para saber si devia continuar 

| a mandar-te a correspondencia. | Como, porém, nada me dizias | a respeito e me davas 

a entender | que ainda te ias demorar, resolvi | mandal-a e escrever-te.” (Carta de 

Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 20/04/1905) 

 

(137) “O Paisinho disse-me que | não respondeu a tua | carta por julgar que | ja 

estivesses tratando da | volta. Elle acha que foi | esplendida a occasião | para estares ahi 

por causa | de haver muita gente de | fóra vinda para a semana | santa, o que facilita | 

muito os trabalhos de | alistamento.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, 

em 24/04/1905) 

 

 O fato de Marieta Penna utilizar majoritariamente tu sujeito contrariou as 

expectativas de que a geração mais nova da família utilizaria mais a forma você, visto 

que a missivista só possui um único dado da forma, que está disposto abaixo: 

 

(138) “De todo [o] coração desejo que tenha | sido feliz na viagem. Eu felizmente, | 

estou passando bem.” (Carta de Marieta Penna a Affonso Penna Júnior, em 12/04/1905) 

 

 Diferentemente de todos os missivistas, Affonso Penna Júnior utiliza 

categoricamente a forma você, sem ter nenhum dado sequer do pronome tu, como se vê 

a seguir: 
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(139) “Queridinha || Hontem e hoje tive o imenso conforto | de receber duas cartas suas. 

Já estava pensando | que tinha sido esquecido, | que você não sentiu falta | nem saudade 

do maridinho e minha tristeza era | tão grande, que nem coragem tinha de ranzinzar. | 

Parece que seu coração adivinhou, afinal, tudo | isto, porque as duas cartinhas vieram 

tão cheias | de affecto e tão noticivas que desfizeram toda | a minha magoa. Continue a 

escreval-as | assim, minha Negrinha, pois bem sabe que | você é a unica, razão e o unico 

encanto de mi- | nha vida attribulada. Você e os [meus] filhi- | nhos, parte da minha 

alma.” (Carta de Affonso Penna Júnior para Marieta Penna, em 16/03/1919) 

 

(140) “Fiquei desesperado, pois as saudades | são lascinantes, tanto mais quanto você 

tem | guardado um silencio de martyrisar...” (Carta de Affonso Penna Júnior para 

Marieta Penna, sem data) 

 

 Os exemplos deixam claro que nos usos de você por Affonso Penna Júnior não 

há qualquer tom de deferência ou assimetria de tratamento, já que o tom das cartas 

escritas é extremamente afetuoso, assim como também não se nota qualquer motivação 

para o uso da forma. Aparentemente, parece ser um uso mais generalizado da nova 

forma. 

No entanto, o fato de a mulher da geração de 1870/1880 utilizar 

predominantemente o pronome tu, e não a nova forma, não indica necessariamente que 

a hipótese de que a geração mais nova tenderia a usar mais a forma você não tenha se 

comprovado. Esses resultados mostram que os missivistas ainda estão num período de 

transição, em que a mudança ainda não se instaurou, por isso, há quem utilize mais tu 

como há também quem utilize mais você. 

A seguir, os resultados observados no segundo grupo de fatores selecionado: a 

faixa etária. 

 

- A variação no sujeito em cartas amorosas: a faixa etária dos interlocutores  

 

 Outro grupo de fatores selecionado pelo programa Goldvarb X foi o que se 

relaciona à faixa etária do remetente e do destinatário das cartas. Havia várias 

possibilidades de combinação entre a idade de ambos, como mencionado anteriormente, 

porém nas missivas amorosas só houve três delas: (i) remetente jovem para destinatário 

jovem, em que os dois podiam ter no máximo 29 anos; (ii) remetente e destinatário na 

meia-idade, ou seja, entre 30 e 60 anos; e (iii) quando não havia qualquer datação nas 

cartas, não se podia ter qualquer referência de quantos anos os dois tinham. Desta 
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maneira, era possível haver até nove combinações distintas sobre a idade dos 

interlocutores, mas nessa amostra só ocorreram três combinações, pelo fato das missivas 

terem sido escritas em um curto período de tempo e grande parte delas ser de um 

mesmo ano. É necessário advertir que, na análise dos resultados, serão desconsiderados 

os dados sem referência temporal. 

 No controle deste grupo, acreditava-se, com base nos estudos de Rumeu (2008), 

que os remetentes mais jovens tenderiam ao uso de você, enquanto os remetentes mais 

velhos tenderiam ao uso de tu. A seguir, encontra-se a tabela que exibe os resultados 

encontrados: 

 

Tabela 17: A influência do grupo faixa etária na posição de sujeito, nas cartas amorosas. Valor de 

aplicação tu. 

 

 Novamente, considerando apenas os resultados percentuais, vê-se que o 

pronome tu é favorecido pelas duas possibilidades de combinação da idade dos 

missivistas: 98% quando são jovens e 87% quando estão na meia-idade. No entanto, o 

peso relativo indica o favorecimento de tu entre os mais jovens (0.99) e seu 

desfavorecimento na maturidade (0.08). Os exemplos a seguir ilustram a utilização de tu 

quando os informantes são jovens (141 e 142) e quando os missivistas já estão na meia-

idade (143 e 144): 

 

(141) “Creio que por esquecimento deixaste | ficar aqui uns papeis de que precisas | 

talvez. São uns abaixo assignados aos | Juizes de direito. Si realmente careceres | delles 

manda-me dizer para que eu | [inint]’os remetta pelo correio.” (Carta de Marieta Penna 

a Affonso Penna Júnior, em 12/04/1905) 

 

(142) “Hontem ainda não me | dizias si devia continuar | a escrever; e, como me | davas 

a entender que te | demoras talvez até depois | do dia 25, continuo a | escrever, que só 

assim | mato um pouco as | fortissimas saudades.” (Carta de Marieta Penna a Affonso 

Penna Júnior, em 21/04/1905) 

 

Fatores Aplicação/Total % PR 

De jovem para jovem  

(até 29 anos) 

42/43 98%  

0.99 

De meia-idade para meia-idade  

(entre 30 e 60 anos) 

 

95/109 

 

87% 

 

0.08 

Sem referência 6/7 86% 0.97 
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(143) “Estás hoje em viagem para Santa Barbara e acompanho te | com os meus mais 

ardentes votos para que sejas feliz e que | encontres o nosso querido Mingo, em via de 

restabele- | cimento.” (Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 

09/06/1906) 

 

(144) “Eu tenho tantas | saudades da minha irmã fallo sempre | nella comtigo, e tu me 

consolas com | tanta paciencia. Então te amollo? | Prometas, nunca mais me magoar as- 

| sim, pois fiquei muito triste; e de fallares | sempre e sempre n'elle.” (Carta de Maria 

Guilhermina Penna a Affonso Penna, em 17/07/1906) 

 

O favorecimento de você na meia-idade pelo peso relativo é explicado pelo fato 

de nesta categoria haver praticamente todos os dados de sujeito encontrados nas cartas 

amorosas: 14 dados de um total de 16 encontrados. Alguns exemplos desta utilização:  

 

(145) “É o Chico da Pharmacia que | as está fazendo, e com muita habilidade. | O 

Helvecio continua forte e alegre e | vez em quando, conta-me os [inint] novos | que já 

conhece. || É bom ver se encontra | ahi umas camisas de malha de linhas | para ele.” 

(Carta de Affonso Penna Júnior para Marieta Penna, em 16/03/1919) 

 

(146) “Querida Marieta. || Recebi hoje sua primeira carta | datada de 14, mas com o 

carimbo de 15. Suppo- | nho não ser a primeira que você me escreveu, pois fala | de 

doença de Affonso com causa já sabida | e, quando eu sahi, elle estava bom. Calculo | 

como você fica nervosa e afflicta com estas | cousas [inint] afflição em que tambem 

fico.” (Carta de Affonso Penna Júnior para Marieta Penna, em 17/11/1913) 

 

 Faz-se necessário esclarecer alguns pontos que não são percebidos através da 

tabela. Primeiramente, os 43 dados que aparecem em cartas escritas por jovens e 

destinadas a outros jovens são de Marieta Penna, já que só se obteve cartas por ela 

escritas na década de 1900. Todavia, ao receber as cartas de seu marido, a missivista 

encontrava-se na meia idade. 

 Da mesma maneira, os outros missivistas – Affonso Penna, Maria Guilhermina e 

Affonso Penna Júnior – estavam na meia-idade e escreveram para seus cônjuges que 

também se encontravam na mesma faixa etária. Assim, os 14 dados de você presentes 

nessa amostra estão nas cartas de Maria Guilhermina e Affonso Penna Júnior, visto que, 

como já foi mostrado, nas cartas de Affonso Penna, não foram encontrados dados da 

forma você. 

 Chama atenção o fato de quando Affonso Penna escreve ao filho o uso de você 

ser mais recorrente, enquanto ao escrever a esposa há a utilização categórica de tu. 

Aparentemente, o comportamento linguístico do missivista é dúbio. Por isto, necessita-
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se analisar com mais minúcia a diferença de comportamento do missivista nas duas 

amostras. 

 

- Comportamento pai versus marido (cartas familiares versus cartas 

amorosas) 

 

 Não foi possível deixar de reparar o comportamento díspar de Affonso Penna 

nas duas amostras obtidas: cartas amorosas e cartas familiares. A tabela a seguir ilustra 

seu comportamento distinto no corpus: 

 

Tabela 18: A variação tratamental encontrada no comportamento linguístico de Affonso Penna ao 

escrever cartas amorosas e familiares. 

 

 A tabela exibe uma diferença comportamental clara: quando Affonso Penna 

escreve para sua esposa, utiliza como estratégia tratamental o pronome tu, 

categoricamente. Por outro lado, ao escrever para o filho, há certo equilíbrio entre as 

formas variantes com maior emprego da forma você (52% de freqüência). Ressalta-se 

que esta divergência na utilização linguística do tratamento é encontrada, praticamente, 

no mesmo espaço temporal. Enquanto as cartas amorosas são datadas do ano de 1906, 

as cartas familiares são de final do século XIX – década de 1890 – e início do século 

XX – até 1907. 

 Não é o fator temporal que atua na variação no tratamento encontrada no 

missivista. Parece que essa diferenciação está diretamente ligada aos papéis sociais que 

Affonso Penna assume ao escrever para o filho e quando escreve à esposa, que 

indiretamente, se relacionam ao teor que as cartas possuem. Os exemplos a seguir 

ilustram as utilizações encontradas: 

 

 Tu Você Total 

Cartas amorosas 31/64 

48% 

33/64 

52% 

64 

Cartas familiares 42/42 

100% 

- 42 

Total 73/106 

69% 

33/106 

31% 

106 
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(147) “Querida Mariquinhas || Bahia, 19 de Maio de 1906 | Era um desejo escrever 

diariamente as | minhas impressões para poderes acompa- | nhar a viagem de teu 

negrão; mas | a bordo foi me impossivel fazel-o, | porque o enjoo ameaçava me.” (Carta 

de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 19/05/1906) 

 

(148) “Bem comprehendes as saudades que | sinto da familia e o empenho que | tenho 

em voltar. Como estarás inte- | ressantes os nossos netinhos. Fico, po- | rem, enciumado 

pensando que [os] | dous velhaquinhos me desconhecerão, | dando te preferencia. O 

remedio será | enchel-os de gulodices, ainda que | os pais protestem contra a quebra | do 

regime.” (Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 30/07/1906) 

 

(149) “Que saudades! quanto me custa | esta separação! Depois de passar máos 

momentos | de enjôo no Vapor, recostei me no sofá de um | camarote e apenas adormeci 

sonhei que | estava deitado em nossa cama e que tu passaste | pelo quarto e diceste: 

estas doente, Affonso? levantei- | me [rapidamente] e dice: "não, estou descançando." 

(Carta de Affonso Penna a Maria Guilhermina Penna, em 27/05/1906) 

 

 Antes de comentar os exemplos, é importante explicar que as cartas que 

compõem este corpus, escritas por Affonso Penna à sua esposa, são datadas de três 

meses – maio, junho, julho – do ano de 1906, quando o Affonso Penna venceu as 

eleições e tornou-se Presidente da República. Meses antes de assumir o cargo, ele 

decidiu viajar pelo país para conhecer as necessidades de que cada estado necessitava. A 

viagem demorou três meses e, durante este período, Affonso Penna se correspondia com 

Maria Guilhermina por cartas. 

 Tendo isto como base, ao se observar os trechos retirados de algumas de suas 

cartas citadas, nota-se que Affonso Penna assume o papel de marido saudoso e zeloso, 

que relata em suas cartas as dificuldades que passa na viagem, os lugares que conhece e 

a busca por notícias de sua família. 

 Dessa maneira, o missivista estabelece uma relação simétrica e solidária com sua 

interlocutora que fica marcada pela utilização do pronome tu, o que caracteriza a relação 

T – T, nos moldes de Brown e Gilman (1960). A escolha no uso do pronome indica uma 

aproximação entre os interlocutores. Somado a isso, também está o fato do missivista 

empregar apelidos, diminutivos e expressões carinhosas em suas cartas, como se vê 

abaixo: 

 

(150) “Querida Mariquinhas || Manáos, 27 de Junho de 1906 || De bordo do Maranhão, 

ao tocar no porto de | Manáos, escrevi te dando noticias minhas, | hontem. (...) Hoje 

ouvi | a missa de 7o dia por alma de nosso sempre lembrado | irmão. Bem podes 

imaginar que [fundas] tristezas e | saudades me vão n'alma! (...) Acho me hoje a mais de 

| 1.100 legoas distante de ti, minha adorada Negrinha! Que | saudades, que saudades 
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sinto! (...) Abraça-os, | beija-os e | cobre os de bençãos por mim. | Recebe o triste e 

saudoso coração || do Negrão de Maria.” (Carta de Affonso Penna a Maria 

Guilhermina Penna, em 27/05/1906) 

 

 No trecho retirado de uma das cartas de Affonso Penna, comprova-se que há 

estratégias presentes que exemplificam como a relação dos dois é solidária, simétrica e 

próxima. Na saudação inicial da carta, o missivista a cumprimenta por um apelido, 

Mariquinhas, além de chamá-la de Negrinha, o que confere um alto grau de 

proximidade entre o casal. Soma-se a isto o fato de Affonso assinar como Negrão, em 

vez de assinar com seu próprio nome. Desta forma, o tratamento utilizado por ele é o 

pronome tu, ou no caso, um sujeito nulo com a desinência número-pessoal de segunda 

pessoa. 

 Destaca-se o fato de que a relação esposo-esposa não necessariamente se 

configura, no período em questão, como simétrica e solidária. Trata-se ainda de uma 

relação de poder que, segundo Brown e Gilman (1960) se constitui como o controle que 

uma pessoa exerce sobre a outra. Há vários fatores que podem influenciar nas relações 

de poder, como a força física, poder econômico, idade mais avançada, sexo diferente, 

papel institucionalizado da família, entre outros. Adotando tal perspectiva, é possível 

afirmar que os pais são superiores aos filhos, como os tios são superiores aos sobrinhos, 

o marido em relação à esposa (em determinadas situações) devido à idade e ao papel 

institucionalizado da família ou do próprio casamento. Baseando-se nisso, não se pode 

afirmar que o emprego de tu nas cartas escritas por Affonso Penna configura-se como 

padrão, visto que a utilização do pronome está intrinsecamente ligada à relação 

estabelecida entre os participantes da comunicação, o que, com certeza, corrobora e 

explica os maiores índices de você quando Affonso escreve ao filho. 

Antes de começar a comentar os exemplos, deve-se deixar claro que só foi 

encontrada uma única carta em que se observou a alternância entre tu e você na posição 

de sujeito (“mistura no tratamento”). Em outras palavras, Affonso Penna só utilizou tu e 

você numa única carta. A partir das 19 cartas que constituem o corpus de missivas 

amorosas, percebeu-se um padrão no missivista: dificilmente numa carta em que a 

maior parte de sujeitos era tu, aparecia você, assim como nas cartas de você, não há 

dados de tu, exceto em uma única carta. 

Nas missivas em que há utilização do pronome tu, observou-se um tom afetuoso, 

como se pode observar nos exemplos a seguir: 
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(151) “Pelo teo telegramma e cartão soubemos que | fizeste boa viagem, o que veio 

tranquilizar- | nos, pois teo estado de saude não parecia bom | quando partiste. || Deos 

permitta que tenhas | passado bem e que o mesmo aconteça | aos nossos parentes.” 

(Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 21/01/1902) 

 

(152) “Deus te recompense, meo filho, o | bem que fizeste a tua Mãi.” (Carta de 

Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 16/09/1898) 

 

 Embora, em alguns momentos Affonso Penna trate dos assuntos políticos 

referentes à sua vida pública, os trechos revelam teores mais pessoais e íntimos, o que 

confere uma carta de amizade. Nessas missivas, percebe-se um tom paternal e afetivo, 

em que Affonso Penna busca notícias do filho e envia notícias próprias: 

 

(153) “Recebi a tua cartinha da semana passa- | da fiquei muito contente de ver os | teus 

sentimentos de irmão extremo- | so que nella revelas, procurando | desculpar o Alvaro. || 

Deos permitta que | sejais verdadeiras as tuas conjunturas, | com muito desejo. || A tua 

opinião sobre o nenhum valor | de minhas aprehensões quanto à | molestias me 

tranquillizou, pois sem- | pre te reconheci um certo pudor | para medico. Ainda bem 

pequeno dizias | que havias te formar em medicina | para curar a Simões da cegueira... 

Se | ella ficar à espera da vista por esse | meio está bem aviada. || Nos primeiros dias de 

Outubro irei à Barba- | cena baptizar a filhinha de Juca Canto. | Aqui tem cahido uma 

chuva fina | e fria que penetra até a medulla | dos ossos. Isto me trouxe algumas | 

manifestações rheumaticas, que | me obrigarão a em uso | dos remedios do Dr. F. de 

Castro. Obtive | melhoras, e hoje o tempo passou | melhor, depois de 8 ou 10 dias | 

sombrios.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 24/09/1898) 

 

 Além disso, Affonso Penna aborda assuntos que não são abordados com outros 

filhos, como ele mesmo comenta no trecho a seguir: 

 

(154) “Por ahi podes avaliar | como é grande e pezada a tua | responsabilidade. Della 

depende | a tranquilidade de espirito de | teo Pai, que sente sua saude abala- | da desde o 

anno passado. Estas | causas podem affligir a Ceição, | por isso convem mostrar lhe | 

esta carta.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 16/09/1898) 

 

 Nestes casos, o emprego da forma pronominal tu é uma estratégia que, de acordo 

com Brown e Levinson (1987), declara solidariedade em relação ao destinatário, 

diminuindo a distância que separa os interlocutores. Embora a relação esposa-esposo e 

pai-filho sejam hierarquicamente diferentes, o uso do pronome tu é idêntico nas cartas 

amorosas de Affonso Penna e em parte das cartas que redige ao filho: aproximação com 

o destinatário com quem mantém uma relação simétrica e solidária. Vale lembrar que a 

relação pai-filho caracteriza-se por ser uma relação assimétrica, em que o pai exerce 
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poder sobre o filho, devido à posição distinta, mas as cartas revelam que a forma 

tratamental utilizada minimiza o distanciamento, funcionando como uma estratégia de 

atenuação. 

 No entanto, tal comportamento não se mantém nas cartas em que o uso de você 

prevalece. Em geral, essas missivas são mais objetivas, tratando diretamente de assuntos 

políticos. Tal objetividade é observada até na captação da benevolência na seção de 

contato inicial e despedida, diferentemente das cartas em que o emprego de tu foi 

categórico: 

 

(155) “Sua carta de 26 encheo meo me de alegria pelas | boas noticias que trouxe de sua 

saude e dos | seus. Peço a Deos que continue a prolegel-os. | Vamos passando sem 

novidade. || Achei acertada a operação que Você lembra, | podendo tomar a letra por 3 

annos. Tenho | na Cai[x]a matriz quantia mais que sufficiente (...) Abençoo a todos e 

envio muitos beijos aos netinhos. | Do Pai e amigo || Affonso” (Carta de Affonso Penna 

a Affonso Penna Júnior, em 29/07/1907) 

 

(156) “Recebi seu cartão e estimei saber | que o encomodo do meu philosopho foi | 

passageiro. Aqui todos passam bem, feliz- | mente. || Estou a braços com a M[ensagem], 

| que enfim concluir até 3a ou 4a feira. (...) Pode mandar dizer a seus ami- | gos de 

Peçanha que vou mandar prolon- | gar a linha telegraphica para lá à partir | de S 

[Miguel] de [Guanhães] em direcção | a Theophilo Ottoni. É bom que seja Você | o 

portador da boa nova. Receba | com Marietta muitos abraços e bençãos e | beiji por mim 

aos pequenos.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 27/04/1907) 

  

 É possível verificar assim que a utilização da forma você configura-se como um 

atenuador em favor da polidez negativa, no momento em que confere maior 

responsabilidade ao seu interlocutor. Tal uso contribui para um distanciamento maior 

entre os interlocutores, criando uma relação simétrica V – V, de acordo com a teoria de 

Brown & Gilman (1960). 

 Nessas cartas, diferentemente do que se viu nas missivas em que o emprego de 

tu é categórico, o teor das mesmas é distinto já que, nas cartas com uso de você, o teor é 

político, em que Affonso Penna não assume o papel de pai, mas sim de homem de 

negócios, em que faz solicitações ao filho. 

 Dessa maneira, o missivista utiliza um tratamento que atenua a polidez negativa 

de pedir ou ordenar alguma coisa ao seu filho. Nestes casos, há quase uma imposição e 

com o intuito de diminuir a ato de ameaça à face, utiliza-se você que, possivelmente, no 

período, ainda possuía uma carga semântica de deferência. Assim, o você é considerado 

uma forma híbrida, já que não é possível atribuir a ele o mesmo caráter de cortesia e 
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respeito de Vossa Mercê devido ao seu contexto de uso. O emprego de você seria ainda 

relativamente menos solidário que tu, mas não tão assimétrico quanto Vossa Mercê, 

como se observa também no trecho a seguir: 

  

(157) “Ahi vai uma carta de M. T. Dias | para Você providenciar. Respondi-lhe que | 

confiara esse negocio a Você. | Pretendo ir na provincia a semana, | não só para 

descançar, como para fugir | às intrigas politicas, que fervilham em | occasiões como 

esta.” (Carta de Affonso Penna a Affonso Penna Júnior, em 21/08/1905) 

 

 Nota-se que a forma você, nas cartas de Affonso Penna, sempre é escrita com 

letra maiúscula: Você. Sobre esta utilização, Soto (2001) comenta que “O Você, com 

maiúscula, usado pela elite, para designar a elite, é [no Brasil Oitocentos] uma forma de 

prestígio” (SOTO, 2001 p.242). O fato de o missivista fazer tal emprego é mais um 

indício de que você não se aplica, nestes casos, nos mesmos espaços funcionais de tu, 

como uma variante pronominal e sim, como uma estratégia que diminui solicitações e 

ordens. 

 Observa-se, assim, uma mudança brusca de tom em determinadas cartas: nas 

missivas em que Affonso Penna assume seu papel de pai, com assuntos familiares e 

emotivos, o tratamento utilizado é categoricamente o pronome tu. Por outro lado, 

quando assume o papel de político e homem de negócios, em que dá ordens ao filho, o 

emprego utilizado é a forma você. 

 Pode-se concluir que o uso do sujeito é completamente díspar nas cartas 

amorosas e familiares: enquanto nas missivas amorosas há o predomínio de tu, nas 

missivas familiares há um equilíbrio no emprego de tu e você, embora a forma 

pronominal mais antiga tenha sido mais utilizada. O fato das cartas terem sido escritas 

num período intermediário à mudança do sistema pronominal do PB pode explicar usos 

tão diferenciados a depender do teor das missivas, de quem a escreve e o quê escreve. 
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5- Considerações finais 

 

A partir das discussões desenvolvidas ao longo dessa dissertação, baseando-se 

na análise dos resultados obtidos através da distribuição das estratégias de referência à 

segunda pessoa em função de diversos aspectos linguísticos e sociais, nas cartas 

amorosas e familiares de fins do século XIX e início do XX, que compõem a amostra 

em estudo, foi possível identificar algumas constatações: 

 

a) De forma geral, corroborando com outros trabalhos de mesmo cunho (LOPES & 

MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; MACHADO 2006 e 2011), em fins do século XIX 

e início do século XX, a forma pronominal tu ainda é mais empregada em missivas de 

cunho pessoal e íntimo. 

 

b) O estudo realizado ratifica a hipótese de Lopes (2007) quando afirma que a inserção 

de você no quadro de pronome do português do Brasil se dá em alguns contextos mais 

do que tem outros. Desta forma, os contextos favorecedores da mudança são sujeito 

preenchido e pronome oblíquo preposicionado, enquanto os contextos desfavorecedores 

são pronome oblíquo sem preposição e sujeito nulo. 

 

c) A decisão de dividir o corpus em duas amostras a depender do subgênero das cartas – 

amorosa e familiar – se mostrou acertada, uma vez que os resultados encontrados foram 

diferentes, principalmente no que tange à utilização do sujeito. Nas cartas familiares 

houve um equilíbrio no emprego de tu e você, embora o pronome de tratamento mais 

antigo ainda seja mais utilizado. Por outro lado, nas cartas amorosas houve o emprego 

quase categórico do pronome original de 2ª pessoa, salvo as ocorrências de você 

encontradas nas cartas escritas por Affonso Penna Júnior, único missivista que 

empregou a nova forma. Cabe ressaltar ainda que a diferenciação no emprego do sujeito 

nas cartas amorosas e familiares não se deu apenas na distribuição das formas, mas 

também, na quantidade de dados encontrados: nas cartas familiares houve uma 

polarização entre tu e você, uma vez que a forma primitiva apareceu majoritariamente 

nula, enquanto a nova forma foi mais empregada preenchida. Por outro lado, nas cartas 

amorosas, houve apenas 14 ocorrências de sujeito preenchido, sendo sete de tu 

preenchido e sete de você. 
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d) A análise do sujeito nas cartas familiares indicou um comportamento diferenciado no 

emprego de você entre homens e mulher. Alvaro Penna e Manuel Penna empregaram o 

pronome tu quase que categoricamente, produzindo, os dois juntos, pouco mais de 10 

dados da nova forma. Verificou-se um emprego motivado de você para fazer 

solicitações e pedidos ou tratar de política. Por outro lado, embora Edmundo Veiga e 

Affonso Penna tenham aparecido favorecendo a nova forma, o que se viu foi novamente 

a utilização motivada de você, como forma de mitigar assuntos que ameaçam à face do 

interlocutor, como é o caso dos dois missivistas. Maria Guilhermina, a única informante 

mulher das cartas familiares, mostrou um comportamento linguístico instável ao longo 

dos quase 30 anos em que escreve ao filho: passando de uma adulta que utilizava 

categoricamente tu a uma idosa que empregava a forma você. No entanto, 

diferentemente dos homens, não se observa na produção escrita da missivista qualquer 

indício de um emprego motivado de você, que nesse caso, é uma variante pronominal 

que passa a ocupar os mesmos domínios funcionais de tu. Por este motivo, o estudo 

corrobora com a hipótese de que seriam as mulheres as grandes propulsoras da 

implementação de você no sistema pronominal do português do Brasil. 

 

e) Ainda no que tange aos resultados obtidos nas cartas familiares, a análise temporal 

indica que a forma você vai gradualmente sendo mais empregada com o passar das 

décadas, enquanto o pronome tu tem sua utilização diminuída.  

 

f) A análise do sujeito nas cartas amorosas apontou para um emprego quase categórico 

de tu, embora o grupo de fatores geração tenha se mostrado essencial para identificar o 

emprego da forma você por Affonso Penna Júnior. O fato dessa utilização não estar 

ligada à assimetria de tratamento ou ter uma motivação pragmática seria um indício de 

que a nova forma estaria tendo um uso semelhante ao que se viu nas cartas de Maria 

Guilhermina, só que sendo produzida por um homem. 

 

g) A diferenciação no comportamento linguístico de Affonso Penna nas cartas amorosas 

e familiares indica que em seu caso, a utilização de uma forma em detrimento de outra 

está intimamente ligada ao papel social que o missivista assume quando escreve suas 

cartas. Quando Affonso Penna escreve à esposa usa categoricamente tu ao passo que ao 

escrever ao filho, há uma leve predominância de você. No entanto, através de uma 

análise qualitativa dos dados, verificou-se que o missivista emprega a forma você 
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quando assume seu papel de homem de negócios e político, mesmo que esteja falando 

com seu filho. Como nesses casos, os assuntos tratados são mais distantes e há 

ocorrência de ordens e pedidos, o missivista opta por utilizar um tratamento que não 

ameace tanto à face do outro. Por outro lado, quando Affonso Penna assume seu papel 

de pai, buscando notícias do filho ou relatando a rotina da família, faz uso do pronome 

tu, já que o assunto abordado é mais íntimo e próximo. 

 

h) Os resultados referentes à utilização do sujeito nas cartas da família Penna indicaram 

que a variação entre tu e você é bastante forte nas missivas como um todo, o que leva a 

afirmar que, apesar de se tratar de uma família mineira, o emprego das formas 

tratamentais adotado representaria um subsistema do tipo tu~você, típico do Rio de 

Janeiro atual. Desta forma, a família distancia-se do subsistema que hoje é encontrado 

em Minas Gerais: você predominante. 

 

i) Através dessa análise, acredita-se que no período em questão, a forma você ainda era 

híbrida sendo empregada como forma mitigadora de solicitações ou ordens e quando o 

missivista trata de assuntos menos íntimos, no caso das cartas masculinas em geral. 

Desse modo, a forma você aproxima-se um pouco do uso cerimonioso do tratamento 

nominal que a originou, Vossa Mercê, como também aparece nos mesmos espaços 

funcionais de tu, como uma verdadeira variante pronominal, no caso das missivas 

escritas por Maria Guilhermina e Affonso Penna Júnior. 
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