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Resumo 

 

Mapeando a entrada do você no quadro pronominal: 

análise de cartas familiares dos séculos XIX-XX. 

 

Janaina Pedreira Fernandes de Souza 

Orientadora: Célia Regina dos Santos Lopes 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Pós-Graduação em 

Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

–, como parte dos requisitos necessários à obtenção do Título de Mestre em Língua 

Portuguesa. 

 

A inserção da forma você no sistema tratamental do português brasileiro provocou a 

alteração no quadro de pronomes, dada a coexistência de duas formas pronominais de 

tratamento (você/tu) como estratégias de referência à segunda pessoa do singular. Desta 

maneira, a presente dissertação tem como objetivo principal observar o comportamento do 

você-sujeito e, para tal análise, foi elaborado um corpus composto por 354 cartas, escritas 

entre os anos de 1870 e 1970, tanto por cariocas, quanto por moradores do Rio de Janeiro. 

Partimos do pressuposto de que o tu, estratégia recorrente no século XIX e início do 

XX, foi suplantado pela forma você a partir dos anos de 1930 do século XX (DUARTE 

1993, 1995). Para analisarmos quantitativa e qualitativamente os dados, nos baseamos nos 

pressupostos da sociolinguística variacionista (LABOV, 1994; WEINREICH, LABOV E 

HERZOG, 2008 [1968]) e na teoria de Poder e Solidariedade proposta por Brown e Gilman 

(2003 [1960]). 
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Abstract 

Mapping the entry of você in the table pronoun: 

analysis of family letters of the nineteenth and twentieth centuries. 

 

Janaina Pedreira Fernandes de Souza 

Advisor: Célia Regina dos Santos Lopes 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Pós-Graduação em 

Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

–, como parte dos requisitos necessários à obtenção do Título de Mestre em Língua 

Portuguesa. 

 

The insertion of você in treatment system of brazilian Portuguese led to any change 

in the pronouns in Brazilian Portuguese, given the coexistence of two pronominal forms of 

treatment (você / tu) as strategies reference to the second person singular. Thus, this paper 

aims to trace the chronology of the main entrance of você in the subject position (context 

the most flattering way). For this, we constructed a corpus consisting of 354 letters, written 

between the years 1870 and 1970, produced by ‗cariocas‘ and/or written by residents of Rio 

de Janeiro.  

We assume that tu, recurring strategy in the nineteenth and early twentieth century, 

was superseded by você from the 1930s of the twentieth century (Duarte 1993, 1995). To 

analyze quantitative and qualitative data, we rely on the assumptions of variational 

sociolinguistics (LABOV, 1994; WEINREICH, LABOV E HERZOG, 2008 [1968]) and 

the theory of Power and Solidarity proposed by Brown e Gilman (2003 [1960]). 
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Análise das formas pronominais tu e você. A inserção 
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cartas pessoais cariocas dos séculos XIX e XX. 

Observação dos contextos mais favoráveis para 
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1. Introdução  

As estratégias de referência ao interlocutor e, em especial, a alternância você/tu tem 

sido objeto de investigação de diversos estudos sincrônicos e diacrônicos
1
. Tais estudos 

apontaram que, entre os séculos XVIII e XIX, iniciou-se o processo de gramaticalização do 

você, que passou a ser a forma mais frequente em relações de menor intimidade e na escrita 

de mulheres (RUMEU, 2008), ocorrendo também como sujeito pleno. O antigo pronome 

tu, por sua vez, era a estratégia mais recorrente entre os séculos XIX e início do XX, 

ocorrendo preferencialmente nulo nas relações de maior intimidade entre missivistas 

homens. Segundo Duarte (1993, 1995), a frequência do pronome você superou a da forma 

tu a partir dos anos de 1930, período que coincide com a mudança na marcação do 

parâmetro do sujeito nulo no PB. 

Essa alternância tu e você, no entanto, não poderia sempre ter sido considerada 

como um fenômeno de variação em termos labovianos (LABOV, 1994, 2001) já que, em 

alguns contextos, o emprego de tu ou de você poderia ter uma finalidade linguística 

específica. Em dados dos séculos XVIII e XIX, o tu ocorria em contextos de 

individualização e contraste, e o você era empregado em fórmulas fixas ou indicava 

deferência/distanciamento. Entretanto, a gramaticalização do você permitiu que tal forma 

ampliasse seus domínios estruturais e sociofuncionais de atuação, invadindo os contextos 

de uso típicos do tu.  

Rumeu (2008), ao analisar cartas pessoais escritas entre a virada do século XIX para 

o XX, observou que a forma mais recorrente ainda era o tu, no entanto, fatores como o 

gênero, a expressão do sujeito e o parentesco influenciavam no emprego de você. Além 

disso, a autora constatou que o você, nesse período, apresentava indícios de 

pronominalização. No entanto, sua análise vai até os anos de 1940, o que não nos permite 

visualizar a implementação do você na segunda metade do século XX. 

Avançando para a metade do século XX, Machado (2011) analisou as estratégias de 

referência ao interlocutor a partir de peças teatrais escritas entre 1843 e 2003. Os resultados 

obtidos mostraram que o você ‗tomou‘ os espaços outrora ocupados pelo tu, tornando-se a 

estratégia predominante a partir de 1950. A visão panorâmica da mudança do quadro 

                                                
1 cf. Rumeu (2004, 2008); Lopes & Duarte (2003); Machado (2006, 2011); Silva & Barcia (2002); 
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pronominal de 2ª pessoa, apresentada pela autora, restringe-se ao estudo de peças teatrais, 

que representam o vernáculo de personagens de uma época, sob o ponto de vista do autor 

da peça. Não se trata, pois, da produção escrita de um informante em um momento 

específico no tempo.   

Com isso, nos propomos analisar a implementação do você, e sua alternância com o 

tu, na posição de sujeito na longa duração com base em cartas pessoais. Para tanto, 

buscamos verificar os contextos linguísticos e extralinguísticos que influenciaram na 

inserção da ‗nova‘ forma na posição de sujeito em variação com o tu. Para a análise 

quantitativa e qualitativa dos dados, nos baseamos nos pressupostos da sociolinguística 

variacionista (LABOV, 1994; WLH, 2008 [1968]
2
) e na teoria de Poder e Solidariedade 

proposta por Brown e Gilman (2003 [1960]). 

Pelo fato de o estudo de estratégias de tratamento ao interlocutor exigir a análise de 

uma amostra com propriedades específicas (os textos devem pressupor um diálogo, uma 

conversação presencial ou não que propiciem o emprego de recursos linguísticos de 

referência a um destinatário), foram analisadas 354 cartas, escritas entre os anos de 1870 e 

1970. Para a constituição da amostra, optamos pela recolha de cartas produzidas por 

remetentes que nasceram ou viveram no Rio de Janeiro.  

Um aspecto importante que justifica o trabalho com base no gênero carta é o fato de 

o perfil sociolinguístico do remetente estar geralmente presente no documento. Nele temos 

explicitamente o local da carta, a data da escritura, a saudação inicial (que indica o 

parentesco estabelecido com o destinatário) e a assinatura do missivista. Tais informações 

nos permitem ainda identificar a relação remetente-destinatário, o que pode influenciar, 

sobremaneira, a variação entre as formas tratamentais de segunda pessoa do singular 

(você/tu). 

A partir dessa análise, pretendemos responder as seguintes questões:  

1. A produção escrita dos missivistas pode elucidar as mudanças no tratamento 

associadas às novas relações sociais do século XX? O espraiamento do você teria 

acompanhado tais mudanças? 

                                                
2 Weinreich, Labov e Herzog (2008 [1968]]). 
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2. A alternância você/tu seria sempre um caso prototípico de variação, ou poderia, em 

alguns momentos não ser considerado caso de variação? O você do século XIX seria 

o mesmo do século XX? 

3. Quais fatores sociais e linguísticos influenciaram na inserção do você? 

Para tal estudo, dividimos esta dissertação em seis capítulos. O capítulo 1, como 

visto, é a introdução do nosso trabalho. No capítulo 2, apresentamos um breve histórico 

sobre a entrada do você em Portugal e no Brasil, bem como seu processo de 

gramaticalização e sua alternância com tu. Além disso, apresentamos as abordagens feitas 

pelas gramáticas tradicionais sobre o tema, e as resenhas sobre os estudos linguísticos 

produzidos sobre este fenômeno. Com isto, foi possível estabelecermos um panorama geral 

tanto das formas de tratamento, quanto da inserção do você no sistema. 

No capítulo 3, apresentamos os pressupostos teóricos utilizados, através da 

abordagem de conceitos fundamentais da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1994; 

WLH, 2008 [1968]) e da teoria de Poder e Solidariedade (BROWN E GILMAN, 2003 

[1960]). No capítulo 4, por sua vez, além de descrevermos o corpus utilizado, traçando 

brevemente o perfil sociolinguístico dos missivistas, fizemos uma breve conceituação do 

gênero carta e, por fim, apresentamos as hipóteses do trabalho. 

O capítulo 5 consiste na apresentação dos resultados, obtidos através da análise dos 

fatores linguísticos e extralinguísticos, e da aplicação das teorias sócio-pragmáticas. Por 

fim, no capítulo 6 trazemos as conclusões do nosso trabalho, tentando confrontar as 

hipóteses e os objetivos com os resultados obtidos. 

  



24 

 

2. Os caminhos do Vossa Mercê > você – análise do objeto de estudo 

2.1. A evolução das formas de tratamento 

2.1.1. Na Península Ibérica 

 

Em Portugal, no século XIII, enquanto a nobreza desfrutava do luxo e da riqueza 

que possuía (obtidos através da doação de terras feitas pelo rei, que tinha o intuito de 

povoar, defender e cultivar novas terras), as atividades comerciais da burguesia se 

multiplicavam. A expansão dos domínios da burguesia no cenário português se deu não 

somente na esfera comercial, como também na política, através da inserção de seus 

representantes na corte. Dessa forma, a burguesia não só estava envolvida nas relações 

econômicas, mas também começava a enveredar-se para o cenário político português, o que 

era fundamental para a expansão de seus negócios. 

Com a expansão e aumento de seu poderio nas várias esferas da sociedade, a 

burguesia passou a disputar com a nobreza, a influência sobre a política e a economia 

portuguesa no século XIV. Na virada do século, a burguesia já era considerada a nova 

aristocracia portuguesa, possuindo apoio do rei João de Avis (por haver apoiado a subida 

deste ao trono), o que possibilitou ainda mais a expansão de seus domínios e riquezas, 

contribuindo, também, para a expansão e consolidação do império português.  

Essas profundas mudanças no cenário português influenciaram uma nova 

organização social. O status de cada classe – e das novas classes – precisava ser 

(re)definido e, um dos mecanismos utilizados para este fim foi a língua, mais 

especificamente, as formas  de tratamento ao interlocutor. 

Retomando Bakhtin (1981, p.28), a língua reflete as mudanças de uma sociedade, 

pelo fato de estar integrada na mesma, sendo, portanto, um indicador de mudanças sociais. 

Segundo Faraco (1996, p.57), o sistema de tratamento ao interlocutor ―representa talvez de 

forma mais direta alguns dos fundamentos axiológicos da organização do status social‖, ou 

seja, o sistema de tratamento ao interlocutor permite observar a organização de uma 

determinada sociedade: quando esta muda, aquele se rearranja. 
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Consoante Faraco (1996), Domingos (2001, p.21) observou que as relações sociais, 

que envolvem os interlocutores na cena comunicativa, podem ser identificadas a partir das 

estratégias de tratamento: 

―Trata-se de pronomes com os quais se estabelece uma relação direta 

entre falantes e ouvintes expressando distanciamento ou não entre eles. 

(...) O valor de tratamento igualitário ou de superior para inferior ou de 

inferior para superior, ou mesmo de [+ intimidade], de insulto, de 

[+afetividade], de modéstia, de ordem, (...) faz-nos afirmar que 

pronome de tratamento e a representação no discurso do ser-social. (...) 

As normas são sociais. Tu e vos (...) não são nomes, mas 

representações sociais ou psicológicas.‖ (DOMINGOS, 2001, p.21.). 

Dessa maneira, as formas pronominais de tratamento são ‗espelhos‘ das relações 

sociais existentes. Cada uso pronominal é carregado por um valor específico, a depender de 

cada sociedade e, com isso, o sistema pronominal do português pode refletir uma 

determinada norma social. 

O sistema de tratamento ao interlocutor do português originou-se do sistema de 

tratamento latino, no qual, inicialmente, a referenciação à 2ª pessoa era feita através das 

formas tu e vós. A primeira era utilizada como referência a um interlocutor (singular) e a 

segunda para mais de um interlocutor (plural). No entanto, Brown e Gilman (2003 [1960]), 

observaram que a partir do século IV, o vós passou a ser utilizado como estratégia de 

referência a um interlocutor (singular), que era o imperador. 

Uma das hipóteses para essa mudança, segundo os autores, foi o fato de o Império 

Romano, nesse período, possuir dois imperadores (um em Constantinopla e outro em 

Roma). Com isso, o que era comunicado a um imperador, era também comunicado ao outro 

e, provavelmente, a escolha da forma vós estaria ligada a essa pluralidade. Essa 

‗duplicidade‘ de imperadores foi modificada por Diocleciano, que uniu o império, passando 

a ser o único imperador. 

Outra hipótese é a de Cunha e Cintra (2001), na qual o imperador, por ser um 

representante do povo, dirigia-se aos seus súditos utilizando nós que, por sua vez, 

começaram a tratá-lo por vós. Com isso, o vós, por fazer referência ao imperador, adquiriu 
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o caráter de respeito e deferência a um superior, sendo esse o sistema adotado pelo 

português peninsular no século XIII. O quadro 1 sintetiza os tipos de referência 

estabelecidos pelas formas tu e vós, tanto em latim quanto em português: 

 

 
Latim (antes do 

século IV) 
Latim (século IV) Portugal (século XIII) 

Tu Referência singular Referência singular Referência singular íntima 

Vós Referência plural 

Referência plural Referência plural 

Referência ao imperador Referência singular cerimoniosa 

Quadro 1: As referências estabelecidas pelo tu e vós do latim ao português. 

 

No quadro 1, vemos a modificação da referência estabelecida pelo tu e pelo vós, que 

passou a estar relacionada não só ao número, mas também relacionada fortemente ao grau 

de intimidade/distanciamento estabelecido pelos interlocutores. Teyssier (2001, p.31) 

afirma que no século XIII, em português, ―as duas únicas maneiras de dirigir-se a um 

interlocutor (tratamento) são o tuteamento familiar (tu) e o voseamento deferente (vós)‖. 

Esse sistema de tuteamento familiar e voseamento deferente, segundo o autor, permaneceu 

no português até o início do século XVI.   

Dessa maneira, o português possuía o tu como estratégia de referência singular, 

utilizado em circunstâncias mais informais, e a forma vós, utilizada no plano da cortesia, 

tanto para referir-se a um interlocutor (singular) como estratégia respeitosa, quanto para 

referir-se a vários interlocutores (plural). A estratégia vós, segundo Wilhelm (1979), era o 

pronome de tratamento cortês utilizado para referência ao rei português, no período entre 

1331 e 1490. Cada um desses pronomes possuía uma forma correspondente específica no 

paradigma verbal de 2ª pessoa. 

Além dessas formas pronominais, o sistema latino já apresentava formas nominais 

de tratamento ao interlocutor. O imperador se autodesignava como Serenitas (ou 

Excellentia, Maiestas) Nostra e era tratado por Serenitas (Excellentia, Maiestas) Vestra, 

como apontou Faraco (1996, p.58). Tais formas nominais permaneceram na língua e, 

segundo Faraco, o Vossa Mercê e o Vossa Senhoria seriam formas de origem medieval. No 
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século XV, o Vossa Mercê (provavelmente de origem ibérica) fazia alusão, por processo 

metonímico, a uma das características do rei, que era sua mercê. Tal estratégia de referência 

ao soberano perdurou durante todo esse período. Segundo Said Ali (1937, p.139): 

 

―os súditos, dependentes sempre da mercê ou da graça do príncipe, 

apresentavam as suas queixas e requerimentos dando-lhe o habitual 

vós. Sabiamente, pediam por mercê e punham frequentemente vossa 

mercê por vós, referindo-se não a pessoa do soberano, e sim à graça e o 

favor que dele dimanava‖. 

 

Já para Wilhelm (1979), o Vossa Mercê teria sua origem ligada à forma espanhola 

Vuestra Merced. Até o século XV, o pronome vos era a forma de tratamento cortês mais 

recorrente na Espanha, porém, com o seu desuso no século XVI, surgiu a forma nominal de 

tratamento Vuestra Merced que era uma estratégia de cortesia em relações assimétricas 

ascendentes
3
 (não se destinando, portanto, à nobreza, que já possuía outras estratégias de 

tratamento). Como resultado do desgaste fonético-fonológico da forma, o Vuestra Merced 

passou a Usted, forma de tratamento cortês ainda usual na língua espanhola. 

Em Portugal, no final do século XV, a forma vós já não era suficiente para marcar 

deferência e honra (devido à expansão e desgaste de uso) nessa nova organização social 

portuguesa, fazendo com que as formas nominais começassem a ser mais utilizadas. As 

estratégias Vossa Mercê e Vossa Senhoria eram as mais frequentes entre aristocratas não 

íntimos e pessoas de status social inferior a eles. No entanto, por seu uso ter se estendido, 

tais formas foram perdendo seu valor social.  

Todavia o tratamento Vossa Mercê, no século XVI, não só era utilizado pela 

aristocracia, como também era utilizado em qualquer tipo de relação não íntima, sendo uma 

estratégia empregada até mesmo pela baixa burguesia. Essa expansão de uso fez com que o 

Vossa Mercê perdesse seu status honorífico, sendo posto de lado pela aristocracia, que 

preferia lançar mão da estratégia Vossa Senhoria, ao lado de vós: 

 

                                                
3 De inferior para superior.  
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―Em termos sociais, há de se admitir que a corte e a nobreza foram as 

responsáveis pela adoção e posterior degradação das polidas formas de 

tratamento cortês na sociedade portuguesa‖ (RUMEU, 2004, p.17). 

 

Essa necessidade de estabelecer regras linguísticas para o tratamento ao interlocutor, 

que refletissem a hierarquia social, era tão forte, que em 1597, o rei da Espanha Felipe II, 

regulamentou um decreto no qual ditava os usos das formas nominais e determinava para 

que tipo de destinatário cada uma das estratégias deveria ser utilizada, ilustrada no quadro 

2: 

 

Vossa 

Majestade 
Vossa Alteza 

Vossa 

Excelência 
Vossa Senhoria Vossa Mercê 

Rei e Rainha. 
Príncipes e 

sucessores. 

Sucessores dos 

infantes e para o 

Duque de 

Bragança. 

Clero. 
Encerramento de 

cartas. 

Quadro 2: As regras de uso das formas nominais de acordo com cada esfera social. 

 

Da mesma maneira, séculos depois, o rei João V de Portugal, em 1739, também 

estabeleceu leis de cortesia para regular os usos das formas de tratamento nominais, o que 

demonstra a rigidez do código social da época, como apontou Teyssier (2001, p.89). A 

forma Vossa Mercê aparece apenas no decreto de Felipe II, como uma estratégia que 

poderia ser utilizada no encerramento de uma carta. Dessa maneira, podemos perceber que, 

apesar de ainda marcar certa deferência, já havia perdido muito do seu caráter honorífico. 

De forma geral, as formas nominais se oporiam ao tu íntimo, mas possuiriam graus 

honoríficos diferentes. Porém, mesmo com as leis de cortesia, à medida que a utilização das 

formas se expandia, as estratégias de tratamento perdiam seu valor inicial. Fica claro, 

portanto, o contínuo processo de redistribuição das formas de tratamento, pois, à medida 

que se disseminava o seu emprego, a forma antiga era abandonada e outra entrava em seu 

lugar: 



29 

 

 

―Para cada movimento direcionado à identificação havia, por parte dos 

imitados, um movimento oposto direcionado à diferenciação, num 

contínuo esforço para manter (e marcar por meio das formas de 

tratamento) um sistema de diferenciação hierárquica ainda de 

inspiração medieval, num contexto em que não havia mais sustentação 

para isso.‖ (FARACO, 1996, p.61). 

  

Dessa maneira, podemos perceber que essa mudança, quanto à utilização das formas 

de tratamento, se deu de cima para baixo, ou seja, da classe mais alta para a mais baixa, 

como vemos na figura 1, adaptada de Rumeu (2008):  

 

Figura 1: Espraiamento social do Vossa Mercê. Adaptado de Rumeu (2008). 

 

Com a grande frequência de uso, o Vossa Mercê sofreu erosão fonética e semântica, 

passando à forma você, o que Said Ali (1971, p.93), em sua gramática histórica, já havia 

apontado: ―Do uso e abuso da fórmula vossa mercê nasceu em bôca do povo a variante 

você, a qual não perdeu todo o antigo brilho [grifo meu], mas acabou por aplicar-se a 

indivíduos de condição igual, ou inferior, à da pessoa que fala‖. De fato, a nova forma 

desbotou semanticamente sua noção de cortesia e polidez, mas não totalmente. Com isso, 

começou a ser utilizada como tratamento familiar, já no século XVII, juntamente com o 

tratamento original Vossa Mercê (e suas variantes): enquanto o você ia se tornando mais 
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frequente, o Vossa mercê ia perdendo (e muito) seu espaço.  

 

2.1.2. No Brasil 

 

Como dito, a estratégia Vossa Mercê encontrava-se bastante difundida entre os não 

aristocratas do final do século XV (período das grandes navegações), tornando-se a mais 

frequente, segundo Teyssier (2001, p.89). Em 1500, Cabral e seus companheiros aportaram 

em novas terras, bem diferentes das portuguesas. Inicialmente chamada de Terra de Vera 

Cruz, o Brasil ficou esquecido durante alguns anos após o descobrimento. Só na segunda 

metade do século XVI, Portugal começou a enviar portugueses para colonizar a nova terra. 

Obviamente, como se sabe, o Brasil não foi colonizado pelo topo da pirâmide social 

portuguesa, mas sim, pela base da pirâmide, na qual o Vossa Mercê já havia se expandido. 

Com isso, o Vossa Mercê desembarcou juntamente com os portugueses e passou a ser a 

forma nominal de tratamento ao interlocutor predominante, ao lado de suas diversas 

variantes. Como o Brasil não estava passando por nenhuma reorganização social (como a 

ocorrida em Portugal), a forma Vossa Mercê passou a ser empregada em relações 

assimétricas ascendentes, de forma geral.  

No século XVIII e XIX, as formas tu e você passaram a concorrer nos mesmos 

contextos: relações solidárias íntimas. Para Lopes (2009, p.51), diferentemente do que 

ocorria em Portugal, no Brasil o tratamento você não era, portanto, ―uma estratégia 

negativamente marcada‖. O você, por sua vez, possuía um comportamento híbrido e 

instável pois, segundo Lopes e Rumeu (2004), era tanto uma estratégia prestigiosa utilizada 

pela elite do período, quanto um tratamento utilizado na fala doméstica ao lado do tu. Com 

isso, observamos que o você ―transita por espaços discursivo-pragmáticos distintos e típicos 

de formas híbridas em processo de mudança‖
4
. Tratava-se de uma forma em um estágio 

intermediário, entre o tratamento honorífico original e o atual pronome você, como 

observou Lemos Monteiro (1994) e Duarte (1995). Os diversos estudos diacrônicos 

demonstraram que a forma você aparecia na documentação do século XIX, como um 

tratamento que mantinha algum resquício de cerimônia e como variante do tu-íntimo. Com 

                                                
4 Lopes (2009). 
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isso, vemos que o você possuía espaços específicos de atuação, ao mesmo tempo em que se 

comportava como variante da forma tu. Já no século XX, o você ampliou seus domínios 

funcionais e suplantou o tu (DUARTE 1993, 1995).  

Portanto, vemos que o pronome você sofreu uma ‗metamorfose‘ semântica, 

sintática, morfológica e fonética ao longo dos séculos. Para compreendermos melhor essas 

mudanças, trataremos, brevemente, o processo de gramaticalização do item você.  

 

2.2. A Gramaticalização do Você 

Como discutido na seção anterior, o sistema linguístico de tratamento português, até 

o XVI, suportava tanto o vós quanto às formas nominais, ambas se opondo ao informal tu. 

No entanto, a partir do século XVII o sistema arcaico com vós caiu em desuso e, com isso, 

o novo sistema de formas Vossa + Nome ampliou seu espaço. Para Faraco (1996), a 

inserção dessas novas fórmulas de tratamento ao interlocutor gerou uma instabilidade no 

sistema. 

As formas nominais possuíam um comportamento distinto. Inicialmente, como dito, 

por fazer referência a uma característica do rei ou de alguma autoridade, elas se 

combinavam com a 3ª pessoa verbal, visto que não fazia referência direta ao rei, mas a uma 

propriedade sua (a sua mercê, como é o caso do Vossa Mercê).  

Essa transformação do significado de Vossa Mercê, de um valor abstrato 

(característica do rei) para um sentido mais concreto (o rei), pode ser mais bem entendida 

sob a ótica da teoria da gramaticalização. Segundo Heine (2003), o ser humano tem como 

estratégia utilizar formas com significados mais concretos para acessar conceitos mais 

abstratos e, por isso, expressões linguísticas menos gramaticais tendem a exercer funções 

mais gramaticais. Vale ressaltar que, pelo fato do processo de gramaticalização possuir 

várias abordagens e, consequentemente, nomenclaturas diversas, reproduzimos 

parcialmente o quadro de Machado (2006, p.29), no qual a autora concilia tais abordagens
5
: 

  

                                                
5 Não iremos nos prender à nomenclatura de um ou outro autor. 
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EIXO DIACRÔNICO 

Mudança semântica com 

ampliação dos contextos 

pragmáticos 

Desgaste (LEHMANN, 1985) 

Dessemantização (HEINE, 2003) 

Extensão (HEINE, 2003) 

Mudança morfossintática 

Obrigatoriedade (LEHMANN, 1985) 

Especialização (HOPPER, 1991) 

Fixação (LEHMANN, 1985) 

Decategorização (HOPPER, 1991; HEINE, 2003) 

Paradigmatização (LEHMANN, 1985) 

Mudança Fonológica 
Desgaste (LEHMANN, 1985) 

Erosão (HEINE, 2003) 

Quadro 3: Distribuição dos processos e princípios da Gramaticalização no eixo diacrônico. 

Adaptado de Machado (2006, p.29). 

 

Os processos semânticos, morfossintáticos e fonológicos estabelecidos pelo 

paradigma da gramaticalização facilitam o entendimento da mudança de Vossa Mercê > 

você e também a gramaticalização do você. Observando a mudança do Vossa Mercê como 

um processo de gramaticalização, percebemos a alteração de seu valor semântico. Os 

estudos demonstram que, ao longo do tempo, tal tratamento deixou de fazer referência a 

uma característica abstrata (à mercê do Rei) e passou a fazer referência ao próprio 

indivíduo referido. Perdeu, portanto, seu caráter metonímico, adquirindo um caráter dêitico, 

isto é, seu significado passou a ser cada vez mais gramatical. 

Com essa transformação semântica, o Vossa Mercê passou a ser empregado em 

outros contextos, aumentando seu escopo de utilização. Segundo Salles (2001) ―a extensão 

do uso do Vossa Mercê prossegue com a transformação dessa estratégia em uma forma 

habitual de tratamento não íntimo entre membros iguais da aristocracia‖. Com a ampliação 

de seu uso e aumento de sua frequência, (i) tanto manteve preservada sua forma e seu valor 

cerimonioso, entre os séculos XVII e XVIII (ii) quanto simplificou-se, passando a você, uso 

recorrente no século XIX.  

Segundo Vitral (1996), o Vossa mercê desgastou-se tanto fonologicamente (devido, 

também, à frequência de uso, resultado da ampliação de seu escopo), que na atual sincronia 
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pode ser considerado um clítico. O autor sugere o seguinte continuum: 

 

Figura 2: Continuum do Vossa Mercê > Você, segundo Vitral (1996). 

No entanto, o meio desse cline não seria tão fixo assim, já que Nascentes (1956) 

registrou dezoito formas variantes do Vossa Mercê no Brasil e Ferreira (1986) cogitou a 

possibilidade de terem existido 30 formas derivadas de Vossa Mercê. Já Teyssier (2001) 

sugere o continuum: Vossa mercê > Vossemecê > Vosmecê > voacê > você; e Luft (1996, 

p.56) Vossa mercê > Vossemecê (vossancê, vossuncê, vassuncê, vancê) > Vosmecê > 

você. 

A gramaticalização do Vossa Mercê e do você, como visto, gerou inúmeras 

mudanças e, consequentemente, diferentes abordagens e classificações. Com isso, veremos 

no próximo subcapítulo como o pronome você foi e tem sido retratado pelos gramáticos 

tradicionais e abordado nos diversos estudos de análise linguística. 

 

2.3. As gramáticas tradicionais e os estudos linguísticos 

2.3.1. O que as gramáticas tradicionais dizem sobre o você? 

 

Diversas são as perspectivas e abordagens feitas por diferentes gramáticos 

normativos a respeito dos pronomes e, consequentemente, da forma você. Tais abordagens 

sobre os pronomes, em especial os pessoais retos, ora se mostram convergentes, ora se 

mostram divergentes, apresentando nuances bem distintas de um autor para o outro.  

Bechara (2004, p.162), em sua Moderna Gramática Portuguesa, inicia o capítulo 

destinado aos pronomes definindo-os como ―a classe de palavras categoremáticas que reúne 

unidades em número limitado e que se refere a um significado léxico pela situação ou por 

outras palavras do contexto‖. Dessa maneira, os pronomes seriam formas sem conteúdo 

Vossa 
mercê  

Vossanan
cê  

Vossemecê/
Vossecê  

você  ocê  cê 



34 

 

específico, ou seja, sua representação extralinguística é indefinida, tendo ―um significado 

lexical genérico dado pela situação ou por outras palavras do contexto‖ (BECHARA, 2004, 

p.112). Podem indicar (apontar) elementos inseridos no contexto de maneira anafórica 

(retomando algo já mencionado) ou catafórica (apontando algo ainda não presente no 

discurso). 

Para o autor, os pronomes pessoais designam as pessoas do discurso (eu, tu) e a não 

pessoa (não-eu, não-tu) que, segundo a tradição, é a 3ª pessoa. Com isto, o arranjo dos 

pronomes pessoais seria o seguinte: 

 

 

PRONOMES PESSOAIS – BECHARA (2004) 

Singular 

1ª pessoa Eu 

2ª pessoa Tu 

3ª pessoa Ele, ela 

Plural 

1ª pessoa Nós 

2ª pessoa Vós 

3ª pessoa Eles, elas 

Quadro 4: Pronomes pessoais, segundo Bechara (2004). 

 

Observamos que o autor não inclui o você no quadro de pronomes pessoais retos, 

mas sustenta o vós como estratégia de 2ª pessoa do plural. O autor insere o você no rol das 

formas de tratamento, também chamadas de formas substantivas de tratamento ou formas 

pronominais de tratamento, ao lado das formas o senhor/a senhora, Vossa Alteza, entre 

outras. Cada forma nominal de tratamento (ou título honorífico) é direcionada a um 

determinado interlocutor, como retrata o quadro 5: 
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PRONOMES DE TRATAMENTO - BECHARA (2004) 

você, você Tratamento familiar 

o Senhor, a Senhora Tratamento cerimonioso 

Vossa Alteza Príncipes e duques 

Vossa Eminência Cardeais 

Vossa Excelência 
Altas patentes militares, ministros, Presidente da 

República, pessoas de alta categoria, bispos e arcebispos 

Vossa Magnificência Reitores de universidade 

Vossa Majestade Reis e imperadores 

Vossa Mercê Para as pessoas de tratamento cerimonioso 

Vossa Onipotência Deus 

Vossa Reverendíssima Sacerdotes 

Vossa Senhoria Coronéis, funcionários graduados, pessoas de cerimônia 

Quadro 5: Pronomes de tratamento, segundo Bechara (2004). 

 

Notamos, no quadro 5, que o Vossa Mercê, mesmo tendo desaparecido na escrita e 

na oralidade, continua presente no quadro de formas de tratamento, juntamente com a sua 

forma reduzida você. Segundo Bechara, em suas observações nesta seção, o você é o 

tratamento familiar que, no plural, substituiu o vós em desuso e corresponde, no singular, à 

forma tu. No entanto, mesmo o próprio autor constatando o desuso do vós, que segundo ele 

―só [é] usado nas orações e estilo solene‖ (BECHARA, 2004, p.166), o elenca no quadro de 

pronomes pessoais, o que é, no mínimo, contraditório. 

Além de pronome de tratamento, para Bechara (2004), o você, quando unido à 

preposição de (de você) pode ser utilizado como mecanismo para desfazer possíveis 

ambiguidades entre os possessivos seu e dele (A casa é do Pedro; A casa é sua; A casa é 

dele – mesmo referente). Dessa maneira, o você tanto aparece como pronome pessoal reto, 

como pronome possessivo (de você). 

Diferentemente de Bechara (2004), Rocha Lima (2007) inclui o você no quadro das 

formas pronominais retas, como vemos no quadro 6: 
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PRONOMES PESSOAIS – ROCHA LIMA (2007) 

Singular 

1ª pessoa Eu 

2ª pessoa Tu / Você 

3ª pessoa Ele, ela 

Plural 

1ª pessoa Nós 

2ª pessoa Vós / Vocês 

3ª pessoa Eles, elas 

Quadro 6: Pronomes pessoais, segundo Rocha lima (2007). 

 

Como vemos, para o autor, o você não seria um pronome de tratamento (categoria 

que sequer faz menção no capítulo sobre Pronomes), e sim um pronome pessoal do caso 

reto (pronome-sujeito). Além disso, ressalta ainda que, apesar de o você fazer referência à 

2ª pessoa, o verbo deve concordar com a 3ª pessoa, retomando a origem da forma: 

 

―Tal ocorre [a concordância com 3ª pessoa] 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 com o possessivo (vossa) que se estabelece a 

concordância‖ (ROCHA LIMA, 2007, p.316). 

 

Ademais de referir-se ao você como pronome-sujeito, o autor mostra que tal forma 

também aparece como pronome oblíquo, tanto na função de objeto direto (―Acompanho 

você‖), quanto na função de objeto indireto (Entreguei esta carta a você).  

Ao analisarmos a descrição de Cunha e Cintra (2001), vemos que os autores 

caracterizam a categoria pronome como elementos que ―desempenham na oração as 

funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais‖ (2001, p.275), sendo os 

pronomes pessoais os responsáveis por: 
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i. Explicitarem as três pessoais gramaticais (quem/com quem/de quem (se) fala); 

ii. Fazerem referência anafórica a uma forma nominal, quando na 3ª pessoa, e 

iii. Possuírem formas diferentes a depender da função e da acentuação. 

 

O quadro de pronomes pessoais de Cunha e Cintra (2001) é idêntico ao de Bechara 

(2004), no qual não aparece a forma você e há a manutenção da forma vós. Através do 

quadro 7, observamos a consonância entre Cunha e Cintra (2001) e Bechara (2004), que se 

diferencia da abordagem de Rocha Lima (2007): 

 

PRONOMES 

PESSOAIS 

BECHARA (2004) / 

CUNHA E CINTRA (2001) 
ROCHA LIMA (2007) 

Singular 

1ª pessoa Eu Eu 

2ª pessoa Tu Tu / Você 

3ª pessoa Ele, ela Ele, ela 

Plural 

1ª pessoa Nós Nós 

2ª pessoa Vós Vós / Vocês 

3ª pessoa Eles, elas Eles, elas 

Quadro 7: Comparativo de pronomes pessoais: Bechara (2004), Cunha e Cintra (2001) e 

Rocha Lima (2007). 

 

De maneira semelhante, o você é classificado como forma de tratamento. No 

entanto, apesar do consenso no âmbito dos pronomes pessoais retos, o quadro de formas 

nominais de tratamento de Cunha e Cintra (2001) se difere do apresentado por Bechara 

(2004). Vejamos, no quadro 8, essa diferença: 
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PRONOMES DE 

TRATAMENTO 
BECHARA (2004) CUNHA E CINTRA (2001) 

você, você Tratamento familiar -- 

o Senhor, a Senhora Tratamento cerimonioso -- 

Vossa Alteza Príncipes e duques Príncipes, arquiduques e duques 

Vossa Eminência Cardeais Cardeais 

Vossa Excelência 

Altas patentes militares, 

ministros, Presidente da 

República, pessoas de alta 

categoria, bispos e arcebispos 

No Brasil: altas autoridades do 

governo e oficiais generais das 

Forças Armadas. Em Portugal: 

qualquer pessoa a quem se quer 

manifestar grande respeito 

Vossa Magnificência Reitores de universidade. Reitores de universidade. 

Vossa Majestade Reis e imperadores. Reis e imperadores. 

Vossa Mercê 
Para as pessoas de tratamento 

cerimonioso. 
-- 

Vossa Onipotência Deus -- 

Vossa Reverendíssima Sacerdotes Sacerdotes 

Vossa Senhoria 

Coronéis, funcionários 

graduados, pessoas de 

cerimônia 

Oficiais até coronéis, funcionários 

públicos graduados; na linguagem 

escrita do Brasil e na popular de 

Portugal, pessoas de cerimônia 

Vossa Excelentíssima 

Reverendíssima 
-- Bispos e arcebispos 

Vossa Paternidade -- Abades, superiores de conventos 

Vossa Santidade -- Papa 

Quadro 8: Comparativo de pronomes de tratamento: as diferenças de abordagens entre 

Cunha e Cintra (2001) e Bechara (2004). 

 

Ao observamos o quadro dos pronomes de tratamento, segundo Cunha e Cintra 

(2001), percebemos que (i) os autores não mencionam a forma Vossa Mercê e (ii) apesar de 

tratarem você e o senhor/a senhora como formas de tratamento, não dizem para que tipo de 
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interlocutor devem ser utilizadas, como vimos com as outras formas acima. Por outro lado, 

os autores tratam das ‗peculiaridades‘ que você e o senhor/a senhora apresentam com 

relação à segunda pessoa. 

O que mais nos chama atenção é que tais observações são feitas no subcapítulo 

denominado ―Extensão de emprego dos pronomes retos‖ (CUNHA E CINTRA, 2001, 

p.284). Primeiramente, os autores tratam das formas tu e você como estratégias de 

referência à segunda pessoa, tendo como ponto de partida o valor de uso de uma e outra 

forma no Brasil e em Portugal. Segundo eles, o tu é a forma mais recorrente utilizada no 

tratamento de intimidade: 

 

―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 [...]. O seu emprego tem-se alargado, nos 

últimos tempos, entre colegas de estudo ou da mesma profissão, entre 

membros de um partido político [...], tendendo a ultrapassar os limites 

da intimidade propriamente dita, em consonância com uma interação 

igualitária ou, simplesmente, aproximativa‖ (CUNHA E CINTRA, 

2001, p.291-292). 

 

Vemos, então, que a forma tu, segundo os autores, tem se expandido nas relações 

interpessoais lusitanas, deixando de ser uma forma utilizada apenas na intimidade, 

passando a ser também estratégia presente em relações nas quais os interlocutores não são 

íntimos, e sim, próximos. No Brasil, diferentemente de Portugal, o uso do tu, ainda segundo 

os autores, não é tão largo, sendo utilizada a forma você de maneira predominante: 

 

―No português do Brasil, o uso de 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 
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campo da intimidade, como tratamento de igual para igual ou de 

superior para inferior‖ (CUNHA E CINTRA, 2001, p.293). 

 

Segundo os autores, a forma de tratamento você é normalmente empregada como 

sujeito (1), agente da passiva (2) e adjunto (3), podendo estender-se às funções de objeto 

(oblíquos) direto (4) ou indireto (5): 

 

(1) Você amanhã não vá às ceifas. 

(2) Um portador dele foi maltratado por você. 

(3) Deixe-me ir com você.  

(4) Há uma hora estou esperando você sozinha, neste escritório. 

(5) Devo a você e ao doutor Rodrigo. 

 

Luft (1996, p.114), em Moderna Gramática Brasileira, retoma Said Ali (1964), 

caracterizando pronome como categoria que ―denota o ser, mas sem lhe dar a significação 

intrínseca nem apontar qualquer propriedade‖, referindo-se apenas ao discurso. Além disso, 

Luft nos fornece outras definições, de diversos autores, para a categoria pronome. 

Segundo o autor, os pronomes pessoais são utilizados para designar diretamente 

uma pessoa do discurso (falante/ouvinte). Seu quadro de pronomes pessoais do caso reto é 

bastante semelhante ao de Rocha Lima (2007), diferindo-se, portanto, da distribuição feita 

por Bechara (2004) e Cunha e Cintra (2001). No quadro 9, vemos a comparação na 

distribuição dos pronomes pessoais retos dos quatro gramáticos: 
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P. PESSOAIS 
BECHARA (2004) / 

CUNHA E CINTRA (2001) 

ROCHA LIMA 

(2007) 
LUFT (1996) 

Singular 

1ª pessoa Eu Eu Eu 

2ª pessoa Tu Tu / Você Tu 

2ª pessoa 

indireta 
-- -- 

você, vossa 

senhoria, etc. 

3ª pessoa Ele, ela Ele, ela Ele, ela 

Plural 

1ª pessoa Nós Nós Nós 

2ª pessoa Vós Vós / Vocês Vós 

2ª pessoa 

indireta 
-- -- vocês 

3ª pessoa Eles, elas Eles, elas Eles, elas 

Quadro 9: Comparativo dos p. pessoais: Bechara (2004), Cunha e Cintra (2001), Rocha 

Lima (2007) e Luft (1996). 

 

Interessante notarmos, no quadro 9, que Luft (1996) é o único que estabelece uma 

diferença entre pessoa direta e indireta. Segundo o autor, as formas diretivas ao interlocutor 

são o tu e o vós, podendo esta última ser empregada como singular, referindo-se a um só 

ouvinte ―em linguagem poética ou respeitosa (plural majestático)‖, como por exemplo: Vós 

fostes eleito. No entanto, segundo Luft (1996, p.117), ―Além desses pronomes de 

tratamento direto, criou a língua o tratamento indireto‖ que, como já apontava Said Ali 

(1971, p.64), ―consistiu em fingir que se dirigia a palavra a um atributo ou qualidade 

eminente da pessoa de categoria superior, e não a ela própria‖. No rol desses pronomes-

sujeito de natureza indireta estariam incluídas as formas de tratamento e, consequentemente 

o você, por ser originário da forma Vossa Mercê. 

 

Em síntese... 

 

No âmbito das gramáticas tradicionais, ficou claro que os autores não são unânimes 

no que se refere à classificação do pronome você. Bechara (2004) e Cunha e Cintra (2001) 

classificam o você como pronome de tratamento: o primeiro, como uma forma de 
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tratamento familiar; o segundo, apesar de classificá-la, não especifica em que contexto o 

você seria utilizado. No rol dos pronomes do caso reto, os autores sequer incluem o você 

como forma de referência, mas em contrapartida, mantém o quase extinto vós.  

Rocha Lima (2007) e Luft (1996), por outro lado, classificam o você como pronome 

reto de referência à segunda pessoa e Luft chega a refinar sua classificação do você como 

referência indireta. Com isso, percebemos que o você, para ambos autores, é um autêntico 

pronome re e não mais um pronome de tratamento.  

Após observamos as diversas abordagens realizadas pelos gramáticos tradicionais 

sobre o tema, veremos, a seguir, os resultados obtidos através das inúmeras pesquisas 

realizadas sobre o tema.  

 

 

2.3.2. Estudos Linguísticos diacrônicos sobre o tema 

 

Diversos foram os estudos realizados sobre a variação tu e você em todo o Brasil, 

que se deram tanto na diacronia quanto na sincronia, tendo como corpora as modalidades 

falada e escrita da língua. Os resultados obtidos permitiram traçar um panorama geral que 

nos servirá de base para as análises presentes nesta dissertação. 

Paredes Silva et alii (2000) analisaram a expressão variável do sujeito pronominal e 

a variação nas formas do imperativo – ambos referentes à 2ª pessoa –, a partir de uma 

amostra composta por sete peças teatrais escritas por autores cariocas entre os séculos XIX 

e XX. Nessa análise diacrônica, as autoras puderam observar três momentos marcantes para 

variação da estratégia de referência: 

 

i. Inicialmente, observaram o predomínio do uso do pronome tu (com flexão 

verbal correspondente) para tratamento íntimo e de o senhor para não íntimo;  

ii. posteriormente, o tu foi substituído pelo tratamento você em relações íntimas e o 

senhor se manteve para tratamento não íntimo e  

iii.  em um terceiro momento, o uso do tu explícito (com flexão verbal de 3ª pessoa) 

tornou-se mais frequente, com queda no uso de o senhor e respectivo aumento 
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do uso de você para tratamento não íntimo, em meados do século XX.  

 

As autoras também apontaram que a entrada do você no sistema de pronomes 

pessoais do português do Brasil, de forma geral, desencadeou um desequilíbrio no arranjo 

das formas verbais, entretanto, isso não teria se estendido às formas do imperativo. 

Tendo como base peças teatrais dos séculos XVIII e XIX, tanto brasileiras quanto 

portuguesas, Lopes e Duarte (2003) buscaram analisar a pronominalização do Vossa Mercê 

> você, a partir da noção de Poder e Solidariedade proposta por Brown e Gilman (2003 

[1960]). Com relação às peças brasileiras, as autoras verificaram que, na primeira metade 

do século XVIII, as formas Vossa Mercê, tu e vós ocorreram de maneira equilibrada (com 

33%, 29% e 25%, respectivamente) e o você apresentou pouca frequência, com 13%.  

No decorrer dos séculos, o pronome tu apresentou aumento de frequência, chegando 

a 90% na primeira metade do século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, sua 

frequência diminuiu, chegando a 60%, sendo predominante nas relações simétricas. Já nas 

relações de superior para inferior e de inferior para superior, o você foi a estratégia 

preferida, com P.R., respectivamente, de .68 e .75.  

Rumeu (2004), além de compor um corpus diacrônico representativo do português 

no Brasil, através da coleta de manuscritos dos séculos XVIII e XIX, visou descrever e 

analisar as formas de tratamento nominais e pronominais (em especial, o processo Vossa 

Mercê > você) em cartas oficiais e não-oficiais. 

Nas cartas escritas no século XVIII, foram encontradas as formas Vossa Excelência 

(principalmente em cartas oficiais e em relações sociais assimétricas), Vossa Mercê e 

Senhor (mais utilizado como vocativo em início de missivas), igualmente encontradas no 

século XIX, com o acréscimo de Vossa Senhoria e Vossa Majestade. As formas nominais 

Vossa Senhoria e Vossa Mercê foram frequentes (e concorrentes) em cartas não-oficiais 

(menor grau de formalidade) do século XIX. Nas relações sociais simétricas entre membros 

de classe alta, as formas Vossa Excelência e Vossa Mercê eram as mais frequentes e entre 

iguais, o Vossa Senhoria competiam com as formas você, tu e Senhor. 

Com o intuito de correlacionar fatores histórico-sociais e fatores discursivos na 

variação das formas de tratamento, Lopes (2004) analisou cartas escritas, no Brasil, pelo 

Marques do Lavradio e pelos avós Ottoni nos séculos XVIII e XIX. Ao analisar os escritos 
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do Marquês do Lavradio, a autora observou que nas relações assimétricas de superior para 

inferior houve um predomínio de ocorrências de você (98%) e nenhuma ocorrência de tu. Já 

nas relações assimétricas ascendentes, a forma Vossa Excelência foi a predominante.  

Além da análise quantitativa, a autora observou qualitativamente a distinção entre 

os usos de tu, você e de formas nominais: 

i. O Marquês não tratava por tu ou você a quem ele costumava tratar por formas 

nominais, 

ii. nas relações assimétricas, o traço de [± intimidade] na relação entre os 

interlocutores parece ser tão decisivo na escolha de uma forma tratamental 

quanto o nível hierárquico e  

iii. a utilização do você, em uma carta na qual predominava o tu, servia para romper 

com a temporalidade do texto (modo irrealis), indicando uma impessoalização 

ou uma abstração do referente (o que poderia ter desencadeado o emprego do 

você como referência indeterminada). 

Com relação aos Ottoni, o tu ocorreu com maior frequência nas cartas do avô, ao 

passo que o você foi mais frequente nas missivas da avó. As cartas da Sra. Ottoni são 

bastante interessantes, pois refletem o estilo oral da missivista, possibilitando cogitar a 

hipótese de que a presença de traços de oralidade da missivista poderia estar refletindo o 

uso do pronome você no ambiente doméstico, uso inovador no final do século XIX no 

Brasil.  

Ao aprofundar o estudo sobre as missivas do casal Ottoni, Lopes e Machado (2005) 

observaram que a concordância canônica das formas tu e você estava presente nas missivas 

do avô Ottoni, diferentemente do que ocorreu nas cartas de Bárbara. Nessas, houve maior 

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

autoras constataram que nas cartas da avó, o você possuía a semântica de 2ª pessoa, 

podendo ser combinado com formas de 2ª ou 3ª pessoa formal, o que comprova que a 

alternância pronominal também ocorria em escritos de brasileiros cultos. 

Já Barcia (2006), analisou uma amostra constituída por cartas de leitores de jornais 

brasileiros escritas no século XIX, publicadas em três estados diferentes. Através dessa 

análise, a autora buscou descrever e analisar as formas nominais e pronominais de 
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tratamento ao interlocutor, assim como seus condicionadores (papel social, tipo da carta, 

tema da carta), além de identificar o estágio da pronominalização do Vossa Mercê > você 

nesse período. 

No corpus, foram encontradas formas nominais (Vossa Excelência, Vossa Senhoria, 

Vossa Mercê (e suas variantes)) e formas pronominais (você, tu e vós), sendo cada uso 

diretamente ligado à relação entre remetente e destinatário. 

De forma geral, em relações transacionais e menos solidárias, as formas Vossa 

Excelência, Vossa Senhoria e o vós mostraram-se mais frequentes. Já nas relações 

interpessoais e solidárias, o Vossa mercê se mostrou um pouco mais frequente, apesar do 

equilíbrio dos resultados. No que se referem ao estágio do você, os resultados apontaram 

para um estágio intermediário da mudança categorial, pois apresentava características tanto 

de sua origem quanto de pronome. 

Através da análise de um corpus constituído por cartas pessoais da primeira e 

segunda metades do século XIX e da primeira metade do século XX, escritas em Minas 

Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, Chaves (2006) investigou a implementação da forma você 

como pronome de tratamento. O estudo foi feito a partir também de marcas grafemáticas 

(abreviaturas), identificando etapas do processo Vossa Mercê > você e classificando os 

contextos de uso de cada forma. 

No que se refere ao tipo de relação entre os missivistas, as relações simétricas se 

mostraram mais favorecedoras ao uso do você, principalmente quando o assunto é de cunho 

íntimo. Com relação ao gênero, as mulheres obtiveram frequências mais altas de utilização 

do você, ao contrário dos homens, que utilizam mais Vossa Mercê. Esse resultado nos 

mostra que (i) as mulheres se mostraram mais inovadoras e (ii) que a forma você parecia 

não ser estigmatizada no período estudado. 

Por sua vez, Machado (2006) se propôs analisar as estratégias de referência ao 

interlocutor, utilizadas entre personagens ficcionais de peças teatrais cariocas, escritas no 

século XX. Para isso, a autora analisou:  

i. a variação entre as formas nominais e pronominais utilizadas no tratamento ao 

interlocutor, com o intuito de compreender as mudanças linguísticas ocorridas 

no século XX e suas consequências;  
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ii. de que maneira o tipo de relação social estabelecida entre remetente destinatário 

influenciaria na utilização de estratégias nominais e pronominais; 

iii. as mudanças ocasionadas pela inserção do você no quadro dos pronomes 

pessoais. 

Para tais objetivos, a Machado se valeu tanto dos pressupostos teóricos que 

discutem os fenômenos da cortesia (BROWN E GILMAN, 2003 [1960]; BROWN E 

LEVINSON, 1987), quanto dos que tratam do processo de gramaticalização (LEHMANN, 

1985; HOPPER, 1991; HEINE, 2003; BYBEE, 2003). 

Nas peças do início do século XX, predominaram as formas relacionadas à 2ª 

pessoa (tu), diferentemente das peças seguintes, nas quais houve um declínio dessas formas 

e ascensão das formas relacionadas a você. As formas relacionadas ao pronome tu apenas 

reapareceram timidamente na peça de 1995, em um emprego não padrão e restrito à classe 

baixa. Com o aumento e consolidação do você como a principal estratégia de referência ao 

interlocutor, o preenchimento do sujeito se modificou, ao longo do século, ―visto que a 

elevação da frequência de uso das formas plenas está intimamente ligada ao aumento na 

frequência do emprego de você.‖ (MACHADO, 2006, p.99).  

Na amostra, o você foi encontrado em todas as relações sociais (simétricas e 

assimétricas), o que indica (i) uma expansão de contextos de utilização da forma e (ii) a 

substituição do tu pelo você ocorreu nos contextos funcionais típicos da forma tu. 

Com o objetivo de observar as combinações surgidas da inserção do você no quadro 

pronominal e a reorganização deste, a partir de cartas escritas a Rui Barbosa, Lopes (2007) 

constatou que a forma Vossa Excelência era a principal estratégia utilizada nas missivas, 

nas quais as relações entre remetente e destinatário eram do tipo assimétrica. Já nas cartas 

em que remetente e destinatário possuíam intimidade, a forma tu aparecia com mais 

frequência. 

Um dos missivistas mais interessantes desse corpus foi Carlos Nunes de Aguiar. Em 

suas cartas, havia a ―mescla de formas de 2ª e 3ª pessoas‖ o que, segundo a autora, permitiu 

analisar a reestruturação do sistema pronominal. Além disso, constatou-se o uso 

predominante do tu nulo e a forma você apareceu preferencialmente preenchida, fazendo 

menção a outro discurso (você indireto). 
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Em um estudo mais aprofundado sobre as cartas do Marquês do Lavradio, 

Marcotulio (2008) propôs-se mostrar que tipo de imagem o Marquês construiu de si próprio 

através de seu discurso. Para tal, o autor analisou, nas cartas pessoais e públicas escritas 

pelo Marquês, as estratégias tratamentais utilizadas pelo missivista por traduzirem as 

relações sociais estabelecidas entre remetente e destinatário. 

Na esfera pública e nas relações assimétricas ascendentes (de inferior para superior), 

o Vossa Excelência se mostrou categórico, como estratégia de atenuação de poder. Já nas 

relações assimétricas descendentes (de superior para inferior), as formas mais frequentes 

foram Vossa Senhoria (para atos mais impositivos) e o Vossa Mercê (para pedidos). Nas 

relações simétricas, foram encontradas ocorrências de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, 

você, vós e tu; sendo cada uma das formas utilizada de acordo com a distância social, o 

grau de intimidade e a relação de poder estabelecidos entre os interlocutores. 

Na esfera privada, foram encontrados dados de você em relações simétricas mais 

solidárias (você híbrido), Vossa Excelência como tratamento ao sogro das filhas e Vossa 

Senhoria, ao genro. No entanto, de forma geral, segundo o autor, ―a figura do vice-rei 

parece não estar presente, ainda que se encontre, de uma forma geral, a presença do 

personagem político de um nobre fidalgo português‖ (MARCOTUIO, 2008, p.171). 

A partir de um estudo de painel de cartas pessoais familiares oitocentistas e 

novecentistas, Rumeu (2008) objetivou investigar o processo de inserção de você no quadro 

pronominal do PB e o seu nível de variação com o tu. O inovador você, consoante outros 

estudos, se instalou mais rapidamente como sujeito (preenchido, em especial) e como 

pronome complemento preposicionado.  

Os contextos que se mostraram mais resistentes à nova forma foram: pronome 

complemento não-preposicionado e pronome possessivo. Nesses contextos, as formas 

relacionadas ao paradigma de tu se mostraram mais frequentes. Além disso, a ―mescla de 

tratamento‖ se mostrou presente no corpus analisado, e o você também sendo empregado n 

os espaços funcionais outrora ocupados pelo tu, principalmente nas cartas femininas (que se 

mostraram mais propensas ao você, do que as cartas masculinas). 

Com relação ao preenchimento do sujeito, a autora observou que o preenchimento 

com a forma você teria uma motivação discursivo-pragmática típica de língua de sujeito 

nulo: 
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i. destinatários específicos, marcando ênfase, contraste ou individualização; 

ii. em contextos em que o sujeito da oração subordinada é diferente em relação à 

oração matriz ou quando há elementos intervenientes. 

 

Em síntese... 

 

Os estudos linguísticos diacrônicos voltados para análise da referência ao 

interlocutor apontaram o aumento na frequência de uso de você e sua expansão de 

contextos de uso, a partir do século XIX. O tu foi a estratégia mais utilizada em relações de 

intimidade entre os interlocutores. No entanto, o você, inicialmente utilizado em relações 

não íntimas entre os interlocutores, foi ocupando os lugares do tu, passando a ser recorrente 

também, em relações de intimidade. Sintaticamente, o você se instalou de maneira mais 

expressiva na função de sujeito, ocorrendo como forma plena. 

No entanto, apesar de esses trabalhos mostrarem resultados importantes para o 

estudo do tratamento, apresentam recortes temporais com grande ênfase para a virada do 

século (período decisivo para a ampliação dos domínios do você e de sua mudança 

semântica). No entanto, faz-se necessário observarmos a implementação do você também 

na segunda metade do século XX, quando tal forma assumiu fortemente os espaços do tu. É 

esta lacuna que procuraremos investigar nesta dissertação. 

No capítulo a seguir, iremos expor o aparato teórico utilizado para a análise dos 

nossos resultados. 
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3. Aparato teórico 

3.1. A Sociolinguística Variacionista 

Os estudos sociolinguísticos se voltam para o uso da língua, analisando dados reais 

produzidos pelos falantes de uma determinada comunidade. Com isso, a Sociolinguística 

variacionista de base laboviana parte do princípio de que a língua é um sistema 

heterogêneo, que apresenta um ―dinamismo inerente‖, por ser um mecanismo de 

comunicação que se transforma a partir das mudanças ocorridas no contexto histórico-

social em que se encontra. 

Dessa maneira, a variação é intrínseca ao sistema linguístico, refletindo o 

dinamismo sociocultural da comunidade de fala, atuando sobre a gramática dessa 

comunidade e não diretamente na língua. Além disso, a variação é o principal objeto de 

estudo da Sociolinguística. Segundo Mollica (2007, p.10), variação linguística ―constitui 

fenômeno universal e pressupõe a existência de formas linguísticas denominadas 

variantes‖. As variantes de uma mesma variável competem em determinados contextos, 

podendo essa competição permanecer indefinidamente (variação) ou uma das formas se 

sobressair sobre a outra (ou outras), acarretando, assim, um processo de mudança. 

Ao tratar da variação, Labov (2006) estende o conceito de regra gramatical ao 

englobar o de regra variável. O fenômeno variável deve ter alta frequência de uso e estar 

sujeito à influência de fatores sociais (sexo, escolarização, idade, etc..) e de fatores 

linguísticos (sintáticos, morfológicos, semânticos, fonéticos e fonológicos) 
6
. 

A variação, dessa maneira, seria o gatilho para a mudança linguística, no entanto, 

como dito, (i) a variação pode permanecer indefinidamente e, com isso, (ii) nem toda 

variação gera mudança, mas toda mudança pressupõe variação, pois a mudança não se 

inicia de maneira aleatória: 

 

                                                
6 A proposta de regra variável laboviana implica em questões como: (i) a necessidade de que a regra 

variável seja analisada quantitativamente, o que implica em um grande número de dados; (ii) o objeto de 

descrição deve ser um dado empírico (dados reais) e (iii) a análise deve abranger diversos fatores 

independentes, pois estes influenciam a alternância das formas de maneira simultânea. 
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―Se os inícios das mudanças fossem processos aleatórios, perdas 

ocasionais de equilíbrio alternariam com restaurações de equilíbrio, e 

inícios de mudança infinitesimal alternariam com interrupções de 

mudança infinitesimal‖ (WLH, 2008 [1968], p.47). 

 

Pelo fato de a mudança não se dar de maneira abrupta, seria possível observar os 

momentos de processo dessa mudança, ou seja, os momentos de variação na comunidade 

de fala, já que tais processos ocorrem de forma ordenada, sistemática e previsível. Além 

disso, os processos de variação e mudança desencadeariam outros processos, uma vez que: 

 

―enquanto as mudanças linguísticas vão ocorrendo, o sistema cria 

mecanismos para se adequar a elas [grifo nosso], sem que os falantes 

deixem de poder estabelecer comunicação entre si‖ (MARINS, 2009, 

p.25). 

 

Com isso, antes de a mudança se completar, existiria um período no qual, variantes 

de um fenômeno variável estariam em competição. Nesse processo, estariam envolvidos, 

segundo WLH (2008 [1968]), cinco problemas fundamentais: 

 

i. Problemas de restrição (constraints problem): as condições que determinariam 

ou condicionariam possíveis mudanças linguísticas, podendo ser tanto de ordem 

linguística quanto extralinguística.  

ii. Problemas da transição (transition problem): os estágios do processo de 

mudança, no qual o falante alternaria o uso das variáveis, ou seja, no momento 

de transição, uma forma variante é utilizada em determinados contextos, até se 

tornar a principal em todos os contextos. 

iii. Problemas de encaixamento (embedding problem): toda mudança/variação 

acarreta outras mudanças tanto em nível linguístico quanto social. Os autores 

levantam as seguintes questões: (i) que outras mudanças estariam 
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correlacionadas? (ii) quais seriam as possíveis mudanças decorrentes do 

encaixamento da variável? (iii) quais seriam os grupos de fatores sociais 

vinculados a tal mudança? 

iv. Problemas de avaliação (evaluation problem): Segundo os autores, os estágios 

iniciais da mudança estariam abaixo do nível de consciência do falante, no 

entanto, nos estágios posteriores, essa consciência sobre a mudança começa a 

tomar forma. Com isso, seria importante saber de que maneira os falantes 

avaliam a mudança e quais valores seriam veiculados através dela. Além disso, 

os autores se questionam de que maneira uma possível avaliação negativa 

(variante estigmatizada) poderia interferir nesse processo. 

v. Problemas de implementação (actuation problem) – compreensão dos 

mecanismos de implementação da mudança movida pela seguinte indagação: 

por que um dado processo de mudança linguística ocorreu em um momento e 

lugar determinados e não, em outro momento e lugar? 

Os três principais problemas que tentaremos responder nesta dissertação será o da 

restrição, pois investigaremos quais os fatores condicionadores tanto na inserção do você, 

quanto na variação você/tu; o da transição e o da implementação, já que o nosso objeto de 

estudo será analisado na longa duração. De maneira secundária, abordaremos o problema 

do encaixamento, ao trazer à tona a mudança na marcação do parâmetro do sujeito. Por 

analisarmos o fenômeno em cartas antigas, o problema da avaliação não será tratado pela 

impossibilidade de sabermos que tipo de avaliação seria feita pelos missivistas. 

Com relação à variação, é fundamental apontarmos que mesmo que as variantes 

possuam o mesmo valor referencial (designam o mesmo objeto), as variantes podem se 

diferenciar com relação a seu significado estilístico e social, que é o que ocorre com a 

variação tu e você, pois as duas fazem referência à segunda pessoa do discurso: 
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―As variantes são idênticas quanto à referência ou valor de verdade, 

mas opostas quanto aos seus significados social e estilístico‖ (LABOV, 

1972, p.271) 
7
. 

 

 Segundo Rumeu (2004) e Modesto (2006, p.54), a alternância entre as formas de 

tratamento tu e você não constituiria um fenômeno de variação linguística prototípica, pois, 

segundo Modesto (2006, p.54), ―há algumas restrições que não nos permitem tratar as 

formas de tratamento tu e você como formas distintas de se transmitir um mesmo conteúdo 

informativo, ou seja, variantes linguísticas‖. 

Problematizando a questão, a alternância na utilização das formas tu e você em 

determinados períodos e em determinados contextos são seria um fenômeno de variação 

prototípica, pois cada forma possuiria uma determinada finalidade comunicativa. Lopes e 

Cavalcante (2011), por exemplo, identificaram, em missivas do século XIX repletas de tu 

na posição de sujeito, o uso sistemático de você em estruturas fixas de captação de 

benevolência e para atenuar pedidos. Em outras cartas, o tu aparece em relações de 

intimidade e solidariedade.  

Dessa forma, nos contextos identificados pelas autoras, não havia variação 

propriamente dita, pois a forma tu não era empregada com a mesma característica 

social/estilística do você. No entanto, no século XX, o você e o tu passaram paulatinamente 

a ocorrer nos mesmos contextos.  

Em Labov (2001) são apontados diversos fatores extralinguísticos que podem estar 

ligados à variação e a mudança linguística: escolaridade, grupo social, faixa etária, gênero. 

No entanto, os fatores extralinguísticos que irão atuar sobre uma determinada mudança 

linguística dependerão tanto da sociedade quanto do próprio fenômeno linguístico em si, ou 

seja, nem todos os fatores selecionados pelo autor serão relevantes para todos os fenômenos 

de variação e mudança. 

Com relação à inserção do você no sistema pronominal do português brasileiro e sua 

alternância com tu, um dos fatores que se mostraram relevantes foi o gênero do falante. Nos 

estudos sociolinguísticos, de forma geral, a variável gênero tem se mostrado um importante 

                                                
7 Do original, em inglês: ―The variants are identical in reference or tuth value, but opposed in their 

social and/or stylistic significance‖ (tradução nossa). 
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fator de diferenciação em quase todos os casos de variação estável e de mudança em 

progresso. De forma geral, uma variante tende a ser mais utilizada do que outra por homens 

ou por mulheres, como apontou Cheshire (2002).  

Labov (1990), ao observar uma comunidade de fala na Filadélfia, viu que homens e 

mulheres tinham comportamentos linguísticos diferentes um do outro e entre seus pares, a 

depender de sua classe social (o que chamou de Gender Paradox ou o paradoxo do gênero). 

Através desse estudo, Labov chegou a alguns princípios basilares para o estudo do gênero: 

 

 Princípio I: Em uma estratificação social estável, os homens usam com mais 

frequência as formas não padrão. 

 Princípio Ia: em mudanças supralocais, vindas de cima (changes from above), as 

mulheres utilizam mais as formas de prestígio do que os homens. 

 Princípio II: na maioria dos fenômenos de mudança que partem de baixo (changes 

from below), as mulheres são normalmente as inovadoras, ou seja, quando as 

mudanças começam, as mulheres utilizam mais rapidamente a forma que está se 

implementando do que os homens. Dessa maneira, ao iniciarem a mudança 

linguística, elas produzem uma diferenciação de gênero (entre elas e os homens). 

 

Com isso, percebemos que a escolha entre variantes feita por homens ou por 

mulheres não é aleatória. Questões de prestígio e padrão podem estar atreladas às variantes, 

assim como Fischer (1958 apud Paiva 2007) observou, em seu estudo sobre a pronúncia do 

gerúndio –ing. O estudo mostrou uma tendência maior das mulheres utilizarem a forma de 

prestígio.  

Cabe ressaltar que a categoria gênero, isoladamente, pode não trazer resultados que 

refletem a realidade linguística, já que cada indivíduo é, também, produto de uma cultura, 

de uma comunidade. Seu comportamento linguístico irá reproduzir o comportamento 

linguístico de seus pares. Com isso, para obtermos resultados confiáveis, é necessário 

aliarmos, ao gênero, outros fatores que possam corroborar os resultados. 

Com isso, nos valemos da sociolinguística variacionista para observarmos quais 

fatores linguísticos e extralinguísticos atuam na variação tu/você e favoreceram (e 
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favorecem) a inserção do você no quadro de pronomes. Para refinarmos melhor nossa 

análise sobre o fenômeno, conjugaremos a teoria variacionista à dicotomia do Poder e 

Solidariedade, discutida inicialmente por Brown e Gilman (2003 [1960]) e revisitada por 

autores como Bravo e Briz (2004) entre outros. 

 

  

3.2. Teoria do Poder e da Solidariedade.  

 

Para o estudo das estratégias de referência à segunda pessoa, faz-se necessário não 

só a análise linguística estrita do fenômeno, como também, investigar as relações 

estabelecidas entre os participantes da interação. Parece claro que o emprego de tu ou você 

estaria ligado ao propósito e à intenção de cada participante: 

 

"A intenção funciona como um princípio regulador da conduta [grifos 

nossos] no sentido em que conduz o sujeito falante a utilizar os meios 

que considera mais idôneos para alcançar seus fins" (ESCANDELL 

VIDAL, 2002, p.35) 
8
. 

 

Dessa maneira, ―entender a língua em uso e o efeito que o uso de determinadas 

formas linguísticas pode ter em uma determinada situação comunicativa‖ (MARCOTULIO, 

2008, p.58) é de fundamental importância para a análise das formas de tratamento. Por tal 

motivo, a Pragmática se mostra bastante relevante para compreender os fenômenos atuantes 

na interação. 

Como toda teoria, a Pragmática possui diversas definições e abordagens, no entanto, 

grosso modo, pode-se dizer que a Pragmática: 

                                                
8
 Do original, em espanhol: ―La intención funciona como un principio regulador de la conducta en el 

sentido de que conduce al hablante a utilizar los medios que considere más idóneos para alcanzar sus fines‖ 

(tradução nossa). 
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―veio a ser aplicada ao estudo da língua do ponto de vista dos usuários, 

em especial as escolhas feitas, as restrições encontradas ao usar a 

língua em interação social e o efeito de seu uso sobre outros 

participantes em um ato de comunicação‖.  

 

Consoante Crystal (2000), Escandell Vidal (2002) também afirma que, apesar das 

divergências em outros aspectos, há certa unanimidade no que se refere ao objeto central da 

teoria:  

 

―se entende por pragmática (…) as condições que determinam tanto o 

emprego de um enunciado concreto por parte de um falante concreto 

em uma situação concreta, como sua interpretação por parte do 

destinatário‖ (ESCANDELL VIDAL, 2002, p.13-14)
9
. 

 

Vemos, portanto, que os usos e a intenção do falante, bem como os efeitos e a 

interpretação desses usos, são questões fundamentais para Pragmática, sendo também, 

questões imprescindíveis para a compreensão da alternância entre tu e você em 

determinados contextos. A escolha de uma ou outra forma estaria ligada aos valores sócio-

pragmáticos dessas formas em cada momento da sua evolução, à intenção do 

falante/remetente e ao alvo/destinatário. 

Para tal análise, a abordagem feita por Brown e Gilman (2003 [1960]) no clássico 

artigo intitulado "The Pronouns of Power and Solidarity‖, sobre a relação entre marcas 

linguísticas e estrutura social, nos fornece ferramentas elementares para melhor 

compreender o uso de determinadas formas de tratamento em um determinado contexto 

social. Neste artigo, os autores analisaram as mudanças ocorridas nas formas de tratamento 

pronominais em diversas línguas. Eles retomam a história externa dos pronomes, em latim, 

                                                
9
 Do original, em espanhol: ―se entiende por pragmática (...) las condiciones que determinan tanto el 

empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta 

como su interpretación por parte del destinatario.‖ (tradução nossa). 
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na qual as formas T (tu) eram utilizadas no singular e as formas V (vos) para o plural. Esta 

última passou a ser utilizada como estratégia de respeito aos imperadores. Com isso, V 

tornou-se forma polida de tratamento, influenciada pelo poder do imperador e, por sua vez, 

as formas T eram utilizadas para marcar inferioridade, como aponta Valdes (2004). 

Com isso, para os autores, o binômio poder e solidariedade estariam presentes na 

interação verbal. O poder seria o controle que um dos interlocutores tem sobre o outro. 

Pressupõe-se, assim, que as relações estabelecidas entre os interlocutores sejam 

assimétricas por definição, ou seja, falante/remetente e ouvinte/destinatário devem estar em 

níveis hierárquicos distintos: 

 

A semântica do poder é semelhantemente não-recíproca; o superior diz 

T e recebe V (BROWN E GILMAN, 2003 [1960], p.225)
10

.  

 

Dessa maneira, a semântica do poder estaria presente em relações diferenciais do 

tipo assimétricas e não recíprocas, podendo ser encontrada em exemplos de diversas 

línguas. Essa assimetria hierárquica pode ser observada tanto em relações 

institucionalizadas, como a igreja (o bispo é superior ao padre) e o estado (o governador é 

superior ao vice-governador), quanto em características como idade, geração e autoridade 

(o pai/mãe é superior ao filho).  

Por sua vez, a solidariedade, diferentemente do poder, pressupõe simetria e 

reciprocidade de força entre os interlocutores. As relações simétricas envolvidas na 

semântica da solidariedade seriam decorrentes de alguns atributos (parentesco, sexo, etc.), 

estando relacionadas à noção de semelhança e afinidade. 

Segundo os autores, até o século XX, as relações que determinavam a utilização dos 

pronomes eram essencialmente as de poder. No entanto, a partir deste século, com as 

diversas modificações sociais, que permitiram uma maior mobilidade social, as relações 

passaram a ser regidas pela solidariedade: 

 

                                                
10 Do original, em inglês: ―The power semantic is simirlarly nonreciprocal; the superior says T and 

receives V‖ (tradução nossa). 
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―a semântica recíproca da solidariedade cresceu juntamente com 

mobilidade social e a ideologia igualitária.‖ (BROWN E GILMAN, 

2003 [1960], p.264)
11

. 

 

Com isso, para tratamento de superior para inferior, as formas T eram preferidas, 

enquanto nas relações ascendentes, as formas V eram utilizadas. Nas relações entre iguais, 

os das classes superiores empregava-se V, enquanto nas classes populares, utilizavam-se as 

formas T. Constataram, desta maneira, que o uso de determinadas formas de tratamento não 

estaria apenas ligado, mas regulamentado pelas relações de poder e solidariedade das 

sociedades, que estariam presentes em todas as relações comunicativas. 

Pelo fato de analisarmos cartas escritas durante os séculos XIX e XX, optamos pela 

perspectiva de Brown e Gilman (2003 [1960]), pois as relações sociais hierárquicas desse 

período ainda eram bem marcadas. Há de se considerar, entretanto, que o papel assumido 

pelos participantes se estabelece e se constrói na interação, como tratou Bravo e Briz (2004, 

p. 80). Tais autores apontaram que a solidariedade se negocia e se constrói na interação, 

independentemente dos papéis sociais e funcionais.  

As relações simétricas são aquelas em que existe, ou se percebe, igualdade 

funcional e de papéis sociais entre os participantes da interação (idade, gênero ou 

profissão). As interações de maior proximidade ocorrem quando os interlocutores têm mais 

experiências ou saber compartilhado, maior grau de contato (físico ou ocular) e de 

compromisso afetivo. Esses fatores sócio-pragmáticos se encontram preferencialmente 

reunidos nas relações interpessoais. 

O você, como já visto no capítulo 2, relacionava-se à noção de assimetria e ao plano 

da cortesia e da polidez. No entanto, com a transformação nas relações sociais, isto é, com a 

maior mobilidade social, o você passou a ocorrer em todos os tipos de relação, como 

observou Machado (2006) ao constatar que as formas V passaram a ocorrer em contextos 

que eram exclusivos das formas T.  

Definida a base teórica utilizada para análise dos resultados, explicitaremos a seguir 

o aparato metodológico utilizado. 

                                                
11 Do original, em inglês: ―The reciprocal solidarity semantic has grown with social mobility and an 

equalitarian ideology‖ (tradução nossa). 
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4. Aparato metodológico 

4.1. Gênero Carta 

O estudo das estratégias de tratamento ao interlocutor exige a constituição de uma 

amostra específica. Para tal, os textos analisados devem pressupor um diálogo, uma 

conversação presencial ou não, para que assim possam ser depreendidos os recursos 

linguísticos de referência a um destinatário. 

Pelo fato de o gênero textual possuir diversas conceituações, antes de 

caracterizarmos o gênero carta, é necessário definirmos qual a noção de gênero aqui 

adotada. Consideramos o gênero como estruturas cristalizadas decorrentes das práticas 

sociais constituídas historicamente, isto é, trata-se de uma entidade sócio-discursiva. Por 

serem decorrentes de práticas sociais, estão sujeitas a mudanças, não sendo, portanto, 

estruturas estáticas, como bem apontou Bakhtin (1997): 

 

―utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, 

todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 

relativamente estável de estruturação‖ (BAKHTIN, 1997, p.301). 

 

Bakhtin amplia o conceito de gênero ao propor que seriam práticas discursivas 

decorrentes das diversas funções e situações em que a linguagem é utilizada e, com isso, 

 

―A diversidade desses gêneros deve-se ao fato de eles variarem 

conforme as circunstâncias, a posição social e o relacionamento 

pessoal dos parceiros: há o estilo elevado, estritamente oficial, 

deferente, como há o estilo familiar que comporta vários graus de 

familiaridade e de intimidade (distinguindo-se esta da familiaridade)‖ 

(BAKHTIN, 1997, p.302). 
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A referência ao gênero carta vem desde a antiguidade, sendo definida, de forma 

geral, como um diálogo estabelecido entre amigos e, dessa maneira, segundo Cícero, a carta 

seria um meio de aproximar pessoas. Bakhtin (1997, p.325) incluiu a carta como gênero 

discursivo primário, por se configurar como uma circunstância espontânea de comunicação 

verbal, tendo como uma de suas principais características a ausência de contato imediato 

entre emissor e receptor. Situada em espaço e tempo determinados, estruturada em um eixo 

que pressupõe um autor, um destinatário e um tema, a carta segue um padrão 

composicional reconhecido há muito no mundo ocidental.  

Diversos são os tipos de comunicação estabelecidos em uma carta: notícias 

familiares ou de amigos distantes, reclamação, informações, intimação, pedido, 

agradecimento, congratulações, correspondência dirigida a jornais e revistas. Além de 

apresentar diversas funções, a carta transita em diferentes esferas de atividades: relações 

pessoais, situações públicas, trabalho, etc.. 

Com isso, ao mesmo tempo em que possui características muito definidas, a carta 

também possui certa flexibilidade, já que nela podem-se (i) desenvolver diversas relações e 

(ii) estabelecer funções variadas. 

As cartas que constituem o corpus analisado nesta dissertação, enquadram-se no 

subgênero carta pessoal. Trata-se, segundo Novaes (2006, p.5) de uma: 

 

―comunicação eminentemente pessoal, uma correspondência que 

efetiva um contato privado e, quase sempre, constante, entre indivíduos 

– familiares e amigos íntimos – que mantêm entre si um 

relacionamento estreito.‖ 

 

Dessa maneira, a carta pessoal estabelece uma comunicação marcada pela 

espontaneidade, já que o grau de relacionamento entre os missivistas é de proximidade. É 

claro que há níveis diferentes de intimidade entre remetente e destinatário, mas, de forma 

geral, as cartas pessoais são como ―conversas escritas‖, principalmente pela temática 

coloquial. 

As missivas, em geral, possuem o local, a data, a saudação inicial, o corpo do texto, 
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a despedida e a assinatura e, por apresentarem essas características inerentes ao gênero 

carta, permitem identificar o perfil sociolinguístico dos missivistas, bem como depreender o 

tipo de relação estabelecida entre remetente-destinatário, informações nem sempre 

disponíveis. 

A seguir, delinearemos como foi constituído o corpus desse trabalho, apresentando 

algumas informações sobre cada material. 

 

4.2. O corpus  

O corpus organizado para a presente investigação é constituído por 354 cartas 

escritas por indivíduos pertencentes a dez diferentes grupos familiares, entre os anos de 

1870 e 1970. Grande parte das missivas foram recolhidas no Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro (Família Penna, Família Pedreira Ferraz-Magalhães, Família Cupertino, Família 

Land Avellar, Família Brandão, Cartas de Virgílio Várzea). As cartas da Família Passos 

foram recolhidas no Museu da República (RJ) e as da Família Cruz no Arquivo da Casa de 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ). As missivas do casal de noivos Jayme e Maria compõem 

parte do acervo do projeto Labor Histórico
12

. 

As cartas escolhidas para compor o corpus possuem as mesmas características: 

foram escritas por brasileiros nascidos no estado do Rio de Janeiro (ou estado da 

Guanabara) ou que moraram aqui e possuíam estreita relação com o estado. Com exceção 

de Jayme e Maria (que são de classe média), tratam-se de brasileiros oriundos de famílias 

abastadas, como a Família Penna (do ex-presidente da república Afonso Penna) e a Família 

Passos (do ex-prefeito Pereira Passos).  

 Família Land Avellar
13

  

Filho do comerciante e proprietário da Gazeta de Petrópolis, nascido no município 

de Vassouras, no Rio de Janeiro, em 1882, Alarico Land Avellar tinha seis irmãos: Eurico, 

Maria Carolina, Waldemar, Tito, Edgar e Aluízio.  

                                                
12

 O material está disponível em www.letras.ufrj.br/laborhistorico. 
13 As cartas da família Land Avellar foram coletadas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e 

transcritas por Paula Fernandes Silva. 

http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico
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Estudou no colégio São Vicente de Paula e no Colégio Brasileiro Alemão, ambos 

em Petrópolis. Em 1904, escreveu uma série de artigos intitulados ―Libertemos a Mulher‖, 

sobre as reivindicações sociais femininas e foi nomeado para o cargo de Delegado Fiscal, 

junto à Escola Normal Livre de Petrópolis.  

Dois anos depois, foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhou 

por cinco meses na empresa de importações Isnard & Cia. Ainda em 1906, iniciou sua 

carreira profissional na Rede Ferroviária Federal e, posteriormente, trabalhou na 

Companhia Cantareira Viação Fluminense, na qual chegou ao cargo de Diretor Secretário. 

Um grande número de missivas desta família foi escrito pela mãe de Alarico, 

Helena Land Avellar. Em suas cartas, Helena escreve sobre seus dias em Petrópolis, alguns 

problemas familiares e questões relacionadas a dinheiro, como vemos no trecho 

reproduzido em fac-símile e transcrito a seguir: 

 

 
―Aqui vai tudo ruim, um || inverno medonho, não há || ninguem mais, até os moradores || antigos 

estão descendo. || Seu pai continua no mesmo || desanimo.‖  
(Helena Land Avellar a Alarico Land Avellar - 14 de Junho de 1908) 

 

 

 

―A sua conta eu mando depois || vou ajuntar tudo o que voçe me deve || não tenho pressa do cobre, 

emquanto || estiver na sua mao nao gasto elle, só || o que tem mais pressa é o Xavier‖ 

(Helena Land Avellar a Alarico Land Avellar - 25 de agosto de 1907) 
 

Além das cartas ativas de Helena a Alarico, há também as cartas deste à mãe, nas 

quais fala sobre os negócios e a vinda de sua mãe para a cidade: 
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―Sobre a liquidação de sua caderneta, não escrevi ha ma- || is tempo porque pretendia conversar 
consigo a respeito; em || vista, porém, da sua urgencia, póde mandar a procuração em no- || me do 

Senhor Capitão Avelino Leite Bastos.‖ 

(Alarico Land Avellar à Helena Land Avellar - 28 de setembro de 1915) 

 

 

 

―Pela carta do Edgard vi que a senhora pretende descer; || quando isso fizer escolha um sabbado 

para podermos estar jun- || tos; dia de semana nem eu nem os pequenos podemos perder tem- || po.‖      

(Alarico Land Avellar à Helena Land Avellar - 28 de setembro de 1915) 
 

Alarico escreve também ao pai Julio Avellar e aos irmãos Eurico, Waldemar e 

Maria Carolina, carinhosamente chamada de Chuchinha. Ao pai, o assunto principal é o 

irmão Waldemar que, só lhe escreve para falar de problemas:  

 

 

―recebi uma carta de Waldemar que, como sempre acontece quando se lembram de || escrever-me, 
só maiores amuos me veio dar. || Sem duvida sabe o Senhor que---por motivos que ignoro e que não 

desejo mesmo || saber porquanto o fundo de tudo é um e unico---elle não está mais morando || em 

casa de Eurico e dáhi ter descoberto que não póde continuar na casa‖ 
(Alarico Land Avellar a Julio – 29 de novembro de 1915) 
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―o Senhor, tão bem ou melhor do que eu, conhece o casmurrismo do Waldemar, que || constitue por 

si só uma difficuldade grande não só para o Commercio como || para qualquer outra collocação. 

Basta dizer--- e isto define o homem--- que || em S. Paulo ha não sei quanto annos, não tem o 
Waldemar um só amigo,um || conhecido mesmo que seja. Dito isso-- de um empregado do 

Commercio—está || dito tudo.‖ 

(Alarico Land Avellar a Julio – 19 de agosto de 1914) 

 

Além de escrever só para falar de problemas, Waldemar parecia não estar muito 

satisfeito em estar trabalhando para seu irmão Eurico e pensava em pedir demissão, ideia 

não compartilhada por Alarico: 

 

 

―Ordenado || Fico sciente e felicito-te. Oxalá continues a mostrar ter || dentro da cabeça mais miolos 

e menos prosapia, para evitar cahires || nos papeis ridiculos a que leva a pretensão. || O Horacio, 

cuja actividade e verdadeiro tino commercial Você || conhece, está ganhando apenas 300$000 e 
tirou de interesse no ul- || timo semestre243$000. || Tenha fé que Você melhorará sempre, mas ouça 

um conselho de || mais velho: - Trate do negócio e á Eurico como empregado á Patrão; || não se 

meta com a vida particular delle e esqueça o "disse", "fez", || "fallou" que era o assumpto particular 
de cartas para e de Petro- || polis.‖ 

(Alarico Land Avellar a Waldemar Land Avellar - 27 de maio de 1914) 
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Ao irmão Eurico, Alarico o incentiva a permanecer no emprego, apesar de Eurico 

fazer projeções negativas sobre o ramo do comércio: 

 

 

―Voce fez uma casa e não deve assim abandonal-a por só- || menos.|| Não acredito mesmo que 

fazendo voce um trabalho pre- || paratorio não consiga melhorar a sua posição no sentido de ter || 
melhor remunerado o seu esforço. || Talvez, entretanto, eu esteja em erro. Opino, todavia, || por uma 

tentativa de reforma de contracto que melhore a sua si-|| tuação na casa. É o que me parece rasoavel 

e justo.‖ 
(Alarico Land Avellar a Eurico Land Avellar  - 13 de setembro de 1915) 

 

À Chuchinha, escreve chamando atenção da irmã, que deixou a mãe sozinha em casa com o 

irmão pequeno: 

 

 

Não quero deixar para mais tarde a manifestação do meu || aborrecimento, justo e natural, por teres 

deixado Mamãe dormir || lá em casa sósinha com o Dudy, no dia que Papae seguio e até || que eu de 
facto soubesse, morando ahi a dous passos d'ella.  

(Alarico Land Avellar à Chuchinha - 13 de janeiro de 1915) 

 

As missivas analisadas foram escritas entre os anos de 1900 e 1910. As relações de 

parentesco encontradas na amostra da família Land Avellar foram: mãe → filho, pai → 

filho, filho → mãe, filho → pai, irmão → irmã e irmãos.  
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 Família Pedreira Ferraz-Magalhães
14

  

O patriarca da família é João Pedreira do Couto Ferraz (Conselheiro Pedreira, Dr. 

Pedreira ou Pai Pedreira), nascido no Rio de Janeiro, em 1826. Formou-se bacharel em 

Direito, na Academia de Olinda (1848) e, ainda jovem, foi nomeado Moço da Câmara pelo 

Imperador Dom Pedro II. Posteriormente, foi promovido a Veador da Casa Imperial, 

chegando à função de Secretário do Supremo Tribunal Federal, cargo que exerceu por mais 

de 50 anos. 

Casou-se em 1856, em Niterói, com Elisa Amália de Oliveira Bulhões, nascida 

também no Rio de Janeiro (em 1834). Assim que se casaram, foram morar no morro Inglês, 

atual bairro do Cosme Velho, ―evidenciando, na alta sociedade carioca do século XIX, o 

estilo de vida de uma família nobre‖
15

.  

Depois de alguns anos, moraram no Alto da Boa Vista (Tijuca), em uma Quinta 

comprada pelo patriarca, a qual chamou de Chácara da Cachoeira, local onde criaram seus 

seis filhos: Maria Teresa, Zélia, João, José, Antonio, Guilhermina. Sua residência era 

frequentada por ilustres da época, tais como o dramaturgo João Caetano e o poeta 

Gonçalves Dias. 

Além de escrever cartas para seus filhos e netos, o Dr. Pedreira também escrevia 

para seu genro, Jerônimo de Castro Abreu Magalhães, casado com sua filha Zélia. A partir 

desse casal, formou-se outro ramo da família: os Pedreira Ferraz-Magalhães. 

Jerônimo de Castro de Abreu Magalhães, nasceu em Magé (RJ), em 1851, mas com 

a morte de sua mãe, foi levado por seu pai à Portugal, onde foi educado por uma tia 

materna. Em Portugal, frequentou o Colégio dos Nobres em Lisboa e, posteriormente, foi 

para Alemanha, onde cursou Humanidades. Após terminar seus estudos, regressou para o 

Brasil e em 1875, cursou Engenharia Civil, o que fez com que o Imperador o nomeasse 

como lente catedrático da Escola de Minas, de Ouro Preto. 

Casou-se com Zélia Pedreira de Abreu Magalhães, em 1876. Inicialmente, moraram 

em Petrópolis e, depois, foram morar na fazenda Santa Fé, localizada entre Carmo do 

Cantagalo e São José d‘ Além Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. Tiveram treze filhos – 

                                                
14

 Parte das cartas utilizadas foi transcrita e editada por Rumeu (2008). A outra parte da amostra foi 

transcrita por mim e será disponibilizada no site http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/. 
15 Rumeu (2008, p. 67), 
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Maria Elisa, Maria Rosa, Maria Leonor, Maria Bárbara, Maria Teresa, Maria Joana, Maria 

Amália, Maria de Lourdes, Jerônimo, Francisco José, Fernando, João Maria e Luis – dos 

quais faleceram ainda na infância os filhos Maria Teresa, Maria de Lourdes, Francisco José 

e Luís. 

  

 

Figura 3: Família Pedreira Ferraz-Magalhães em 1890. Foto retirada de Rumeu (2008). 

As missivas da família versavam, em sua maioria, sobre a saudade que sentiam, 

pelo fato de os filhos de Zélia terem se tornado religiosos, o que fez com que a distância se 

tornasse uma constante na família: 

 

 
―Muito te agradeço o convite que me || faz de ir a Rio - é certo que as saudades são || enormes. 
porem agora não posso ir - de todo || me é imposivel.  Sabe quando desejo ir? é pa- || ra os 50 anos 

de profissão de nossa Isa. Dei- || xemos para este dia - é nossa irmã maior || de todos; e assim 

abraçarei a todos.‖ 
(Maria Rosa Pedreira a Pe Jerônimo - 20 de outubro de 1946) 

 

Outro assunto tratado nas cartas dos irmãos foi o falecimento dos pais, Jerônimo e 

Zélia: 
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―A morte de Papae, não posso ne= || gar, me fez sentir um abalo gran= || de, principalmente por ter 
sido || nesse tempo em que já soffria pelo || motivo que mª Mamãe viu quan= || do passou por aqui.‖ 

(Maria Elisa à mãe – 2 de outubro de 1909) 
 

 

Apesar de não estarem presentes quando a mãe faleceu, os filhos de Zélia decidiram 

escrever uma biografia sobre a mãe, retratando a devoção que a mãe tinha pela família e 

pela religião: 

 

 

―Hoje, novo mez do transito feliz de nossa || Santa Mãe, terminei a biographia: 365 paginas deste 

formato || incluindo a publicação de seus "Pensamentos Religiosos.‖‖ 

(Pe Jerônimo a Fernando - 08 de Julho de 1920) 

 

 

―Quanto ao seu trabalho, "Deveres de Mãe", já || o li com o maior cuidado, notei pormenorizada- || 

mente as correcções a fazerem-se e indiquei || a mudança do estilo, para o que nosso irmão || deve 

ler durante algum tempo bons autores portu- || guêses. A minha opinião é, em summa, in- || 
teiramente a tua.‖ 
(Fernando a Pe Jerônimo – 12 de março de 1925) 
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Por se tratar de uma família bastante numerosa, encontramos diferentes tipos de 

relações familiares: mãe → filho, pai → filho, filho → mãe, filho → pai, irmão → irmã, 

irmã → irmão, irmãos, irmãs, freira → madre, avô → neta, sobrinha → tia, tia → 

sobrinha(o) e esposo → esposa. Tais cartas foram escritas entre o período de 1870 e 1940. 

 

 Família Cupertino
16

  

Antônio Felizardo Cupertino do Amaral nasceu em 1852, no Rio de Janeiro. 

Formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, casou-se com Elisa e teve uma vida 

política muito ativa no final do império: iniciou sua carreira na Secretaria de Estado dos 

Negócios do império chegando ao posto de Oficial de Gabinete do Ministro do Interior, 

Cesário Alvim, depois de sua aposentadoria ter sido revogada. 

De missivas ativas de Antonio, têm-se as endereçadas à esposa Elisa e à filha 

Marietta. Durante uma viagem de estudos, Cupertino enviava inúmeras cartas à esposa, nas 

quais relatava a rotina de viagem: 

 

 

―Hoje começaram as provas || orais do 5º. [anno] ; e as || expectativas formatturas. || Tomarão grau 

4, mas || não houve || alguma.‖ 

(Antonio Cupertino à Elisa – 20 de fevereiro de 1886) 

                                                
16 O material foi coletado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. As cartas foram transcritas e 

editadas por Rachel de Oliveira Pereira. 
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A amostra selecionada encontra-se no Arquivo Histórico Nacional do Rio de Janeiro 

e é composta por cartas pessoais escritas no final do século XIX. Trata-se de missivas 

escritas por Cupertino do Amaral para sua esposa e de missivas recebidas por ele, tendo 

como remetentes sua mãe Helena, sua prima e seus amigos. Os tipos de parentesco 

encontrados na amostra foram: prima → primo, esposo → esposa, mãe → filho, amigos, 

pai → filha. 

 

 Família Penna
17

  

Oriundos de Santa Bárbara, interior de Minas Gerais, a família Penna teve como 

mais notório membro o ex-presidente da república Affonso Augusto Moreira Penna, que 

governou nosso país entre os anos de 1906-1909, ano de seu falecimento. Affonso Penna se 

graduou em Direito pela USP e foi um dos fundadores da "Faculdade Livre de Direito" de 

Minas Gerais, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Casou-se com Maria Guilhermina de Oliveira, sobrinha do marquês do Paraná, 

com quem teve nove filhos.  

O primogênito foi Affonso Penna Júnior (Affonsinho), graduou-se em Direito pela 

Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte. Pertenceu a grupos literários, em Belo 

Horizonte e cultivou a poesia simbolista. Além disso, foi professor de Direito pela mesma 

universidade e deputado estadual duas vezes por Minas Gerais, Ministro da Justiça e 

Negócios interiores do Brasil. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, 

tomando posse da cadeira número 7. Casou-se com Marieta Germano Pinto Penna, com 

quem teve sete filhos. 

Grande parte da amostra é composta por cartas de Maria Guilhermina ao seu filho 

Affonso Penna Júnior: 

 

                                                
17 As missivas da família Penna foram transcritas e editadas por Pereira (2012). 
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―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- || sença de Marieta e 

filhi- || nhos‖ 

(Maria Guilhermina Penna a Affonso Penna Júnior - 23 de Novembro de 1919)  

 

 

As missivas que compõem o corpus foram escritas entre 1890 e 1920, ocorrendo os 

seguintes tipos de relação: mãe → filho, esposa → esposo, tia → sobrinho, irmã → irmão, 

filha → pai. 

 

 

 Família Passos
18

  

Filho do Barão de Mangaratiba, Francisco Pereira Passos nasceu no ano de 1936, 

em Piraí, distrito do Rio de Janeiro. Estudou na Escola Militar (atual Escola Politécnica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) onde se formou Bacharel em Ciências Físicas e 

Matemáticas e foi colega de turma de Benjamin Constant. Estudou na França, onde assistiu 

a grande reforma urbana promovida por Haussmam e, de lá, trouxe as ideias que mudariam 

o panorama do Rio de Janeiro do século XX. 

                                                
18 As cartas da família Passos foram coletadas no Museu da República e transcritas por mim. 
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Figura 4: Pereira Passos 

 

Como prefeito, promoveu uma grande reforma urbanística na cidade - período 

conhecido popularmente como ―Bota-abaixo‖ -, com o saneamento, o urbanismo e o 

embelezamento, dando ao Rio de Janeiro, ares de cidade moderna e cosmopolita, bem aos 

moldes franceses. Após as obras de Pereira Passos e do trabalho do sanitarista Oswaldo 

Cruz, o Rio de Janeiro deixou de ser a Cidade da Morte e ganhou o título de Cidade 

Maravilhosa, tornando-se palco da Exposição Nacional de 1908, idealizada pelo presidente 

Affonso Penna para festejar o Centenário da abertura dos portos. 

Obviamente, apesar das melhorias sanitárias e urbanísticas, o plano de Pereira 

Passos implicou alto custo social, com o início das formações de favelas na cidade. Ao 

demolir os inúmeros cortiços e os velhos prédios residenciais do centro da cidade, Passos 

fez com que a população pobre, que vivia nesses locais, fosse forçada a morar com outras 

famílias, a pagar altos aluguéis, a mudar-se para os subúrbios ou a instalar-se nas áreas 

periféricas (como os, anteriormente inabitados, morro da Providência e Santo Antonio). 

As cartas que compõem o corpus foram escritas entre os anos de 1880 e 1900 por 

Passos e remetidas à sua esposa ‖Sinhá‖ e à sua neta Ernestina. À esposa e à neta, o assunto 

das missivas era o mesmo: enviar notícias sobre a viagem que fazia pelo país. 
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―No sabbado de manhã sahimos de Juiz || de Fora com tenção de pousar em Cha- || peu de Uvas; 

mas passando por esse || arraial só vimos a hospedaria quando || já estavamos muito adiante della e || 

por isso viemos passar a noite, a || cerca de um 1/4 de legua para cá, na || fazenda de D. Maria que é 
um pouco || a beira da estrada.‖ 

(Pereira Passos à Sinhá – 22 de setembro de 1889) 

 
 

 
―Em casa do [inint] um dos || filhos teve um dedo esmagado || em uma engenhoca de cana. || Digo te 

isso p.ª teres todo o || cuidado com os nosso, que || não deves # nem ap- || proximarem se da 

engenhoca || do Comp
e 
Será bom mesmo || que elles nem vejâm a em || genhoca.‖ 

(Pereira Passos à Sinhá - 13 de junho de 1881) 

 

 
―Ernestina || Vai esta só para avisar a Vocês que aca- || bamos de chegar aqui, 6h da tarde, em boa || 

saúde felismente, apesar do grande calor que || está fasendo. Toma nota do endereço‖ 

(Pereira Passos à Ernestina – 12 de junho de 1908) 
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 Família Cruz
19

  

Nascido em São Luís do Paraitinga, São Paulo, Oswaldo Gonçalves Cruz foi 

cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista. Formado pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, foi o pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina 

experimental no Brasil. Fundou, em 1900, o Instituto Soroterápico Nacional, atual 

Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Oswaldo não só era um homem de ciência, 

mas também era ligado ao mundo da literatura e das artes, chegando a ocupar a cadeira de 

número 5 da Academia Brasileira de Letras.  

 

 

Figura 5: Oswaldo Cruz ao ser nomeado imortal da ABL. 

Casou-se com Emília da Fonseca, filha de um abastado comerciante português, 

carinhosamente chamada de Miloca. Dessa união, nasceram seis filhos: Elisa, Bento, 

Hercília, Oswaldo, Zahra e Walter. 

 

                                                
19 As cartas foram coletadas na Fundação Oswaldo Cruz e foram transcritas por Thiago Laurentino e 

Camila Duarte.  
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Figura 6: Oswaldo Cruz em família 

As missivas utilizadas no corpus foram trocadas entre Oswaldo e sua esposa, 

carinhosamente chamada de Miloca e entre ele e sua filha Lizeta (Elisa), entre os anos de 

1880 e 1910. Nas cartas do casal, o assunto é a saudade que um sentia do outro: 

 

 

  ―Como já te disse em carta anterior decémos de Petropolis. || Estou instalado na casa da Praia 
sósinho. Que monotonia, que || tristeza e quanta saudade! 

(Oswaldo Cruz à Emília Fonseca - 12 de abril de 1915) 

 

 

 

 Em uma das cartas à esposa, Oswaldo conta sobre os momentos difíceis que passou 

durante uma de suas viagens, em que ficou gravemente doente: 
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―Após uma semana e tanto de angustias, || trabalhando até meia noite, receando || a cada instante 
pela minha saúde || e vida, que te pertence e á nossos filhos, || vendo cahir victimados pela peste os || 

companheiros de trabalho e esperando || a cada instante minha vez, eis- || me felizmente livre déssas 

preocupa || ções , são e salvo , a espera do momento || feliz em que estarei junto de ti no || seio de 

nossa querida familia‖ 
(Oswaldo Cruz à Emilia Fonseca - 1º de novembro de 1899) 
 

 

 Casal Ottoni
20

  

Irmão de Teófilo Ottoni, ex-senador do império e ilustre comerciante, Christiano 

Benedicto Ottoni nasceu em Minas Gerais, no ano de 1811 e viveu no Rio de Janeiro. Foi 

capitão-tenente da Marinha, engenheiro, professor de Matemática, diretor da Estrada de 

Ferro Dom Pedro II, senador do Império e, depois da proclamação da República, foi 

senador de República.  

                                                
20  As cartas dos Ottoni foram retiradas de Lopes (2005). 
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Figura 7: Christiano Ottoni: capitão-tenente da Marinha. 

 

Em 1837, Christiano Ottoni casou-se com sua prima Bárbara Balbina de Araújo 

Maia, jovem de classe média, com quem teve 15 filhos, mas apenas seis sobreviveram. As 

cartas utilizadas foram escritas por Christiano a seu neto Misael e versam sobre o 

aprendizado de Misael e seu comportamento: 

 

 
―Estimei observar pelo estilo, || que a carta parece minutada por ti || sem auxilio extranho: assim 

seja sem- || pre; é um bom exercicio.‖ 

(C.B.Ottoni a Misael – 26 de fevereiro de 1885) 

 
 

 
―Estou contente de saber que estás gor- || dinho, alegre e com muito juizo: || sei que naõ fazes como 
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certas crianças || tolas, que desgostam a mamae, chorando || por qualquer cousa, gritando, atirando-

se || ao chão: é cousa feia; mas o meu neti- || nho Misael naõ se fas isso, e é porque eu || lhe quero 

tanto bem.‖ 
(C.B.Ottoni a Misael – 22 de dezembro de 1879) 

 

 Os noivos Jayme e Maria
21

  

Trata-se de um material ímpar que reúne cartas particulares escritas, entre os anos 

de 1936-37, por um casal de noivos da classe media carioca. O noivo Jayme de Oliveira 

Saraiva residia no subúrbio carioca de Ramos, trabalhava no centro da cidade da antiga 

capital federal e a noiva Maria Ribeiro da Costa, morava em Petrópolis, e era mãe solteira 

da menina Hilda.  

Através da leitura das cartas, pôde-se traçar uma pequena biografia do casal. Ambos 

moravam com seus pais, no entanto, a mãe de Jayme não gostava de Maria e, por isso, eles 

não podiam se ver com frequência. Secretamente, encontravam-se na Igreja da Penha, aos 

domingos (Maria era muito religiosa), ou na Rua Uruguaiana, perto do trabalho de Jayme. 

Pelo fato de as cartas não terem sido encontradas em nenhum arquivo ou museu, 

não temos muitas informações sobre os remetentes. Através da leitura das missivas, 

percebemos que tanto Maria quanto Jayme eram pessoas simples, sem grau de instrução 

elevado e, nos termos de Barbosa (2005) ―de cultura mediana‖. No entanto, através da 

leitura das cartas, ficam evidentes os reflexos da diferença sociocultural entre casal, como 

por exemplo, a diferença com relação ao domínio da norma culta padrão, principalmente, 

nas cartas escritas por Maria, além dos traços de oralidade, como vemos a seguir: 

 

 
―não repares esta carta nei os eros‖ 

(Maria Ribeiro a Jayme Oliveira Saraiva - 14 de fevereiro de 1937) 
 

 
                                                
21 As cartas foram transcritas por mim e por Érica Nascimento Silva. 
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―não repares a minha carta nei os meus eros, || eu não sei escrever cartas de amor como voce eu 

quando || lei chego a chorar, voce sabe que eu sou uma burinha.‖ 

(Maria Ribeiro a Jayme Oliveira Saraiva - 7 de outubro de 1936) 

 

Jayme ao que tudo indica possuía maior domínio da norma culta escrita, 

provavelmente pelo fato de trabalhar com comércio, o que geraria maior contato com a 

língua escrita, diferentemente de Maria, que tinha suas tarefas restritas ao lar. 

 As cartas de Virgílio Várzea
22

 

Virgílio dos Reis Várzea, filho do marinheiro português João Esteves Várzea e de 

Júlia Maria de Brito Várzea (de família destacada nos açores), nasceu em 1863, em S. 

Francisco de Paula de Canasvieiras (Santa Catarina). Em 1871, sua família mudou-se para a 

cidade de Desterro, hoje Florianópolis, onde estudou no Colégio Rio Branco, local em que 

iniciara sua amizade com Cruz e Sousa.  

Da frutífera amizade surgiu o gosto literário, manifestando-se inicialmente na 

representação de pequenas peças teatrais. Mais tarde, nas reuniões de amigos, em que se 

intensificariam nos "serões literários", passaram a acontecer na casa de Virgílio ou na casa 

de algum outro componente do grupo de defensores da "Idéia Nova". 

Em 1878, o gosto pelo mar o levou à Escola Naval, no Rio de Janeiro. No entanto, 

por ter feito caricaturas (consideradas ofensivas) do professor de matemática, acabou sendo 

reprovado nesta disciplina, o que o fez abandonar seu projeto de se tornar oficial da 

Marinha. 

Em 1881, voltou à Santa Catarina, reencontrou seus amigos e, em parceria com 

Cruz e Sousa e Manoel dos Santos Lostada, fundou e editou o jornal Colombo. Nos anos 

seguintes, fundou o jornal O Muleque, trabalhou como redator nos jornais Regeneração, 

Tribuna Popular e Despertador. Devido à sua força intelectual e ao poder político de Gama 

Rosa (governador de Santa Catarina), Virgílio foi conquistando alguns cargos públicos: 

oficial de Gabinete, promotor público substituto em São José (1884-85); lente de desenho 

no Liceu de Artes e Ofícios de Santa Catarina (1886-1888) e Secretário da Capitania dos 

Portos de Desterro (1885-1889). Foi demitido deste último a pedido de Lauro Müller, por 

                                                
22 Foram coletadas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e transcritas por mim. 
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ter escrito artigos criticando a administração local.  

Influenciado pela saída de Gama Rosa, que foi transferido para o Rio de Janeiro, 

decidiu seguir o mesmo caminho, para onde também foram alguns dos jovens literatos de 

Florianópolis. No Rio, tornou-se colaborador em muitos jornais, dentre eles: o Cidade do 

Rio (de José do Patrocínio), o Diário de Notícias (que trabalhou ao lado de Rui Barbosa); a 

Gazeta de Notícias e A Imprensa (de Rui Barbosa e José Veríssimo). Além de colaborar em 

jornais cariocas, também trabalhou para os jornais paulistas: Correio Mercantil (de Eduardo 

Salamonde); Correio Paulistano; Comércio de São Paulo e Estado de São Paulo.  

Participou de grupos boêmios, que incluíam nomes como: José do Patrocínio, Olavo 

Bilac, Coelho Neto, Guimarães Passos, Ferreira de Araújo, Paula Ney, Aluísio e Artur de 

Azevedo. Também conviveu com os parnasianos: B. Lopes, Gonzaga Duque, João Ribeiro, 

Ramiz Galvão, Lima e Campos, além do já citado Olavo Bilac.  

Casou-se, em 1896, com Eurydice de Vasconcellos, colega de magistério e filha de 

um oficial de marinha, e tiveram oito filhos: Afonso, Paulo, João, Raul, Júlio, Artur, 

George e Maria Heloísa. Virgílio viveu também os anos finais de sua vida no Rio de 

Janeiro, na região de Botafogo e Ipanema, vindo a falecer em 29 de dezembro de 1941. 

 

Figura 8: Virgílio Várzea. 

 As cartas foram escritas nos anos de 1930 e destinadas a seu filho Paulo: 
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―Paulo || Todos bons em casa. || É amanhã o teu anniversa- || rio. Como o tempo passa!‖ 

(Virgílio Várzea a Paulo - 30 de março de 1932) 
 

 

 
―Mas, parabens a ti! Vae fa- || zendo annos. Vive! || É ainda a unica cousa que || vale: viver, viver, 

viver! || Não te afobes, nunca, por cousa || alguma – seja para o dinheiro, seja || para a Mulher, seja 

para a Gloria. || E de todas essas entidades, a melhor || a mais alta, a suprema e a Mulher. || Vive 
para a mulher, portanto. || E abraços e adeus || Virgilio.‖ 

(Virgílio Várzea a Paulo - 30 de março de 1932) 

 

 Família Brandão
23

 

Francisco de Carvalho Soares Brandão Neto nasceu no Rio de Janeiro, em 1904. 

Formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, na 1ª turma de bacharéis da 

Universidade do Rio de Janeiro; foi promotor e subprocurador fiscal de São Paulo. Alguns 

anos depois, advogou para a Caixa Econômica do Rio de Janeiro, cidade na qual se casou 

com Maria Martins Penna, sem ter filhos. 

                                                
23 Foram coletadas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e transcritas por mim. 
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Figura 9: Francisco Soares Brandão Neto. 

Associou-se ao Colégio Brasileiro de Genealogia, dedicando-se aos estudos 

genealógicos, vindo a escrever o livro Glorioso passado – documento histórico. Para a 

elaboração deste livro, Brandão Neto contou com a ajuda de seu grande amigo Heitor Lyra, 

que foi secretário de embaixada e embaixador do Brasil em Ottawa, em Lisboa e no 

Vaticano. 

As cartas escritas por Brandão Neto ao embaixador giram em torno da genealogia 

da família Soares Brandão, já que Heitor Lyra era um grande especialista em História e 

Genealogia, chegando a chefiar o Instituto Histórico Brasileiro e o Instituto Genealógico 

Brasileiro. Abaixo, podemos ver um trecho de uma carta escrita por Brandão Neto ao 

embaixador
24

: 

 

 
―Quando || escrever-me envie-me tambem a sua || lista, insisto em que seja franco, deixe || de lado a 

diplomacia, em nada alte- || raria minha amisade por você, mes- || mo que você ache alias com 

                                                
24MOYA, Salvador. Revista Genealógica Latina.São Paulo, 1956. 
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razão, || que o ―Glorioso Passado‖, não merece ser || prefaciado por você, nada alteraria a || nóssa 

cordialidade‖ 

(Brandão Neto a Heitor Lyra – 03 de outubro de 1966) 

 

Além das cartas enviadas ao embaixador, Brandão Neto também se correspondia 

com seu primo, o ex-presidente da República Washington Luís. O ex-presidente, por sua 

vez, escrevia “a um parente – Francisco Carvalho Brandão Neto, residente no Rio de 

Janeiro, e com quem carteou, intensamente, nos últimos anos de sua vida”
25

 – sobre a 

organização de seu arquivo”, que é o assunto principal das missivas trocadas por ambos, 

além da elaboração do livro de Brandão Neto: 

 

 
―A 1ª observação; você repara a má pon- || tuação, etretanto, mesmo com a má pon- || tuação, você e 
todos que si correspondem || comigo, entendem o que quéro dizer: "Basta || que o faça com claro 

portuguez, como você || sabe fazer, como demonstram as suas cartas, || para que não fiquei todo esse 

trabalho, || que é imenso, apenas obra de familia, en- || coberto na familia, como as minas de ouro || 
etc..." Escreve Washington em sua carta de || 11-4-55.‖ 

(Brandão Neto a Heitor Lyra – 20 de outubro de 1966) 

 
 

                                                
25 LUÍS, W. Na capitania de São Vicente. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. In: 

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/pdf/saopaulo-capitaniasaovicente.pdf 
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―Está em meu poder sua carta de 8 do corrente acompanha- || Da de uma cópia fotostática da 
certidão de batismo de Estanis- || lao José de Oliveira e cópia datilografada de uns apontamen- || tos 

escritos em um livro encontrado na Fazenda São José. || Dou-lhe os meus sinceros parabéns pelo 

encontro desses || dois documento, que provam a sua ascendência materna pelo || lado Oliveira.‖ 

(Washington Luís a Brandão Neto – 25 de outubro de 1952) 

 

Assim como Brandão Neto e Heitor Lyra, Washington Luís também era um grande 

conhecedor da Genealogia, que para ele, era uma ciência auxiliar para o estudo da História, 

como ele próprio diz em uma das cartas escritas para seu primo: 

 

 
―A genealogia é, sem dúvida alguma, grande auxiliar das bio- || grafias, as quais por sua vez muito 

auxiliam a encontrar a verda- || de na História. Mas a genealogia só é valiosa quando se apoia em || 
documentos; as tradições só devem ser aceitas, quando limadas || por justa crítica, principalmente 

quando antigas, de família, que || pela antiguidade dos fatos, confundem e atrapalham as narrações, 

|| e, por natural sentimento de respeito, procuram elevar os seus pa- || rentes.‖ 

(Washington Luís a Brandão Neto – 03 de setembro de 1952) 

 

Além das cartas trocadas entre Washington Luís e seu primo, há também uma carta 

endereçada a sua prima Sophia, esposa de Brandão Neto, agradecendo as felicitações de 

aniversário enviadas por ela. 

Não era apenas Washington Luís que remetia cartas. Sua esposa Sophia também 

trocava cartas com a esposa de Brandão Neto que, coincidentemente também se chamava 
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Sophia. Por isso, denominamos a esposa do ex-presidente de Sophia (WL) e a de Brandão 

como Sophia (BN). Em suas cartas, Sophia (WL) relata seu cotidiano no exílio na Europa 

(devido ao golpe militar brasileiro), como podemos ver nesta carta: 

 

 
―Quando || não chove saio sempre para não ficar || feichada no quarto, e tenho occasião || de 
appreçiar este encantador Paris || que está replecto e animado há || dia que o movimento é tal que é || 

com difficuldade que se consegue || atravessar as suas. No momento || são poucos os brasileiros que 

aqui || estão. À theatros vamos algumas vezes || e matinées sempre peças explendi- || das e um 
[inint] de reprezentação.‖ 

(Sophia (WL) a Sophia (BN) – 25 de outubro de 1933) 

 

Do acervo Família Brandão, têm-se cartas escritas entre 1930 e 1970, trocadas entre 

primo(a) → primo(a) e entre amigos. 

 

4.3. Como o material será analisado? O que será analisado? Quais são os 

objetivos, as questões e as hipóteses?  

 Um dos pontos principais tratados pela Sociolinguística é que grupos de fatores de 

natureza linguística e extralinguística atuam conjuntamente, em maior ou em menor grau, 

nos fenômenos de variação e mudança. No entanto, segundo Naro (2003, p. 16), ―o 

problema central que se coloca para a Teoria da Variação é a avaliação do quantuum com 
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que cada categoria contribui para a realização de uma ou de outra variante‖. Para 

analisarmos a influência de cada grupo, utilizamos o Pacote Computacional de Regras 

Variáveis – GoldVarb X (que é a versão para Windows do antigo Varbrul). O GoldVarb, 

através de sua análise multivariada, como aponta Guy e Zilles (2007, p.105), permite medir 

―os efeitos, bem como a significância dos efeitos, dessas 

variáveis independentes sobre a ocorrência das realizações da variável 

que está sendo tratada como dependente. O resultado da análise inclui, 

principalmente, medidas de efeito das variáveis independentes e, 

também, outros elementos, como uma medida do nível geral de uso de 

uma variante dependente e medidas de significância e ajuste.‖ 

 Foi possível tratar os dados estatisticamente, já que o programa avaliou, 

quantitativamente, o efeito de atuação de cada grupo de fator, além de avaliar a interação 

entre os vários grupos de fatores, determinando a frequência, o peso relativo e sua 

relevância estatística. 

Explicitados os aparatos teórico-metodológicos utilizados, é necessário definirmos o 

que será analisado neste trabalho. Temos como objetivo principal analisar a implementação 

do você-sujeito, a partir da análise de um corpus constituído por cartas pessoais escritas, no 

Rio de Janeiro e/ou por habitantes deste estado, entre os anos de 1870 e 1970. 

Paralelamente, investigaremos a alternância você/tu, observando os fatores que 

influenciaram (e influenciariam) o emprego das formas nesse material. 

 Partindo desses objetivos, levantamos questões a serem analisadas: 

 

1. A produção escrita dos missivistas pode elucidar as mudanças no tratamento 

associadas às novas relações sociais do século XX? O espraiamento do você teria 

acompanhado tais mudanças? 

 

2. A alternância você/tu seria sempre um caso prototípico de variação, ou poderia, em 

alguns momentos não ser considerado caso de variação? O você do século XIX seria 

o mesmo do século XX? 
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3. Quais fatores sociais e linguísticos influenciaram na inserção do você? 

 

A partir daí, estabelecemos algumas hipóteses, que serviram para formular os 

grupos de fatores a serem utilizados: 

 

1. Expressão do sujeito (nulo ou pleno): A nova forma você seria preferencialmente 

preenchida na posição de sujeito, ao passo que o antigo pronome tu ocorreria 

prioritariamente nulo, principalmente, em fins do século XIX. Além disso, com base 

em Duarte (1993, 1995), o você teria suplantado o tu a partir dos anos de 1930, 

período este em que seria possível observar a mudança de marcação do parâmetro 

do sujeito nulo, com o PB passando a ser uma língua [-sujeito nulo]. 

 

2. Pessoa verbal: As ocorrências de 3ª pessoa verbal favoreceriam a forma você e as 

de 2ª pessoa verbal favoreceriam o tu. Os casos de concordância não canônica 

ocorreriam (i) com a forma tu, por possuir uma desinência verbal específica e (ii) no 

período em que a alternância você/tu fosse maior, isto é, na 1º metade do século 

XX, devido à instabilidade no sistema pronominal. 

 

3. Gênero dos informantes/missivistas: Consoante Labov (1994), as mulheres seriam 

as propulsoras das formas inovadoras e não estigmatizadas. Com isso, a utilização 

de você seria maior nas cartas femininas, e o tu seria mais frequente em cartas 

masculinas. Segundo Rumeu (2008), a forma tu seria íntima demais para ocorrer em 

cartas femininas.  

 

4. Relações sociais: O pronome você ocorreria, predominantemente, em relações de 

inferior para superior, por ainda guardar a semântica de distanciamento e de 

respeito, advinda da forma original Vossa Mercê. Nas relações simétricas, haveria a 

disputa você/tu e nas relações de superior para inferior, a ocorrência de tu seria 

esperada. 
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5. Tipo de relação de parentesco entre remetente-destinatário: Interlocutores que 

possuam maior vínculo familiar e de intimidade recorreriam mais ao tu, ao passo 

que os que possuem menor grau de familiaridade e intimidade, recorreriam à forma 

de respeito e distância você. 

 

6. Período: No século XIX, as frequências de tu seriam mais altas que as de você, 

comportamento que se equilibraria na virada do século. A mudança ocorreria a 

partir de então, quando o você suplantaria o tu. Na primeira metade do século XX a 

forma você ainda possuiria características oitocentistas, sendo utilizada para marcar 

distanciamento e atenuação. Com o aumento da frequência, o você teria ocupado os 

espaços discursivo-funcionais do tu, ocorrendo em variação com este. Do ponto de 

vista social, a acentuada disputa você/tu, na primeira metade do século XX, estaria 

ligada também às mudanças na sociedade brasileira ocorridas na primeira metade do 

século XX. Em decorrência disto, as formas de tratamento vigentes até então no 

tratamento diário e no trabalho teriam se tornado mais instáveis neste período.  
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5. Vejamos os dados e os resultados: descrição e análise 

5.1. Distribuição geral das formas de referência a 2ª pessoa: tu e você 

 

Com o objetivo de traçar um panorama geral da inserção do você e de sua variação 

com o tu, analisamos, quantitativamente e qualitativamente, todos os dados de você e tu na 

posição de sujeito, à luz das teorias variacionista laboviana (LABOV, 1994) e de Poder e 

Solidariedade (BROWN E GILMAN, 2003 [1960]). Com isso, buscamos identificar os 

fatores de natureza linguística e extralinguística que favoreceram nas mudanças ocorridas 

nas formas pronominais de segunda pessoa do singular no português brasileiro.  

A presente análise se restringe à posição de sujeito, já que, segundo Lopes (2007) e 

Rumeu (2008), este contexto foi um dos mais favorecedores à implementação da nova 

forma pronominal (pois a inserção de você no quadro pronominal do PB não se deu da 

mesma forma em todos os contextos morfossintáticos). Em nosso estudo, propomos 

analisar uma amostra de 354 cartas, escritas entre os anos de 1870 e 1970 por indivíduos 

pertencentes a diferentes grupos familiares do Rio de Janeiro. O corpus é constituído por 

cartas de cunho pessoal em que são tratados diversos temas, em especial, as saudades das 

pessoas da família. A relação entre remetentes e destinatários são as mais diversas: há 

cartas trocadas entre casais, pais e filhos, irmãos, primos, amigos, entre outros.  

A tabela 1 ilustra o panorama geral da distribuição dos dados de tu e você ao longo 

do tempo, tendo em vista o número de cartas por década controlada: 

 

 Século XIX Século XX Total 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970  

Nº de 

cartas 

13 50 28 58 48 39 53 16 23 12 14 354 

Nº de 

dados 

55 157 143 145 201 217 275 58 20 57 53 1381 

Total 500 881  

Tabela 1: Distribuição cronológica dos dados e da quantidade de cartas analisadas. 
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Tentamos equilibrar a quantidade de missivas por década, no entanto, esta tarefa 

não foi totalmente bem sucedida, devido à dificuldade de encontrarmos o mesmo número 

de cartas, com as mesmas características (escritas por moradores do Rio de Janeiro ou na 

cidade), durante todo o período de tempo analisado, em especial, na segunda metade do 

século XX. 

Dos 1381 dados, foram identificadas 619 ocorrências referentes à forma você e 762 

dados da estratégia tu. Vejamos, na tabela 2, como as formas estão distribuídas ao longo de 

cada século: 

 

 
Século XIX Século XX Total 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970  

Você 17 26 23 64 89 102 111 57 20 57 53  

Total 130 489 619 

Tu 38 131 120 81 112 115 164 1 0 0 0  

Total 370 392 762 

Tabela 2: Distribuição cronológica dos dados de tu e você na amostra de cartas familiares. 

 

De acordo com os resultados descritos na tabela 2, observamos o predomínio do tu 

no século XIX, com 370 dados e apenas 130 dados referentes à estratégia você. Já no século 

XX, apesar do período ser mais extenso que o século anterior, o número de dados de tu 

permaneceu praticamente o mesmo, ao passo que os dados de você aumentaram em relação 

ao período anterior. Para melhor observamos esses resultados gerais, vejamos o gráfico 1 

que apresenta a distribuição de frequência das formas tu e você ao longo dos dois séculos 

analisados: 
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Gráfico 1: Distribuição de frequência de tu e você em 100 anos de produção epistolar: de 

1870 a 1970. 

Comparando as frequências de uso de tu e você, observamos que o pronome você se 

apresentava menos produtivo que o tu em 1870 e se manteve assim até 1900. A partir daí, 

notamos um período de transição, em que as frequências das formas se mostram bastante 

equilibradas até 1930. Desse período em diante, a distribuição das variantes praticamente se 

inverte em relação à fase inicial: o você torna-se majoritário e o pronome tu cai em desuso 

nas cartas analisadas. Com isso, identificamos três momentos distintos no comportamento 

das formas de segunda pessoa do singular:  

 Período I (1870-1890): o tu é mais frequente que o você. 

 Período II (1900-1930): o tu e o você apresentam frequências próximas. 

 Período III (1930-1970): o você torna-se a estratégia preferida. 

A partir desse panorama geral, apresentaremos os resultados relativos aos grupos de 

fatores linguísticos e extralinguísticos. No grupo de fatores linguísticos, analisamos a 

expressão do sujeito e a pessoa verbal. Já no grupo de fatores sociais, foram analisados os 

tipos de relações sociais, parentesco entre remetente-destinatário, gênero e período/tempo. 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Você 30,9% 16,6% 16,1% 44,1% 44,3% 47,0% 40,4% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tu 69,1% 83,4% 83,9% 55,9% 55,7% 53,0% 59,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Distribuição das formas você e tu ao longo do tempo 
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Nos subitens a seguir, será apresentado cada um dos grupos de fatores analisados. 

Ressaltamos que, em alguns momentos, além dos pesos relativos, serão mostrados e 

analisados também os resultados de frequências gerais e de cruzamentos entre os grupos de 

fatores.   

 

5.2. Fatores linguísticos  

5.2.1. Expressão do sujeito 

 

O primeiro grupo de fator analisado foi a expressão do sujeito, que pode ser 

preenchido (sujeito pleno) ou não (sujeito nulo). No primeiro caso, tem-se a forma você ou 

tu plenamente realizada (você foi ou tu foste) e, no segundo caso, a indicação da 2ª pessoa 

do singular se dá apenas pela desinência verbal morfologicamente expressa (foi ou foste).  

A hipótese norteadora baseia-se nos estudos realizados por Duarte (1993, 1995), 

Lopes (2005) e Machado (2006, 2011). As autoras demonstraram, com base na análise de 

comédias de costumes, que o emprego de tu começa a ser suplantado por você dos anos de 

1930 em diante, período coincidente com o maior preenchimento da posição de sujeito no 

português brasileiro. 

Com relação à expressão do sujeito, encontramos quatro tipos de ocorrências 

distintas das formas você e tu, exemplificados de (6) a (15): 

 Sujeito preenchido: você 

 

(6) Vossê querendo me favorecer, compra para vossê (Antonina Penna – Affonso 

Penna, 1890) 

(7) V.C. tem muitas noticias de nossas casas não é? (Maria Auxiliadora – Madre 

Provincial, 1940)  

 

 Sujeito preenchido: tu 

 

(8) porque é sempre grande temeridade pedir a um Bispo, um pedacinho do Santo 
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Senho, e não convem que tu o faças, pois seria abusar (Jerônimo - filha, 1901) 

(9) eu # # acho que tu não tens pena de min eu sou uma pobre infelis (Maria - Jayme, 

1937) 

(10) Tu me dizes que o Otávio está aborrecido (Oswaldo Cruz – esposa, 1881) 

 

 Sujeito não preenchido: você 

(11) mas como você tem podido ser mais frequente em a estima vil 

correspondência (...). Juncto a esta Ø encontrará a carta do Senhor D. Lino 

(Guilherme de Miranda - Cupertino, 1880) 

(12) Ø Sabe o que o Arthur fez com o Canedo foi de espargo ou palito, vou 

provar (Alice - Affonso Penna Jr., 1920) 

(13) Estou certa que Ø não levará a mal (Marieta Penna – Afonso Penna, 1922) 

 

 Sujeito não preenchido: tu 

(14) Já encomemendei as velas ben- tas que Ø me pediste. (Sr. Pedreira - Zélia, 

1870) 

(15) Pasei a manhã muito agradavel escrevendo a você  parece que Ø estavas 

aqui (Maria Auxiliadora – Madre Provincial, 1940) 

 

Interessante notarmos nesses exemplos a ocorrência de você abreviado (V.C.), como 

no exemplo (7), que foi uma das diversas variações gráficas encontradas de você, assim 

como no exemplo (6). Outro ponto interessante foi a utilização de você e tu em uma mesma 

sentença, como ocorreu em (15).   

Nos exemplos (6), (7) e (10), observamos o contexto de 1ª ocorrência preenchido, 

que é um dos mais favorecedores para a expressão plena do sujeito. No entanto, apareceram 

algumas ocorrências, como em (12), em que o mesmo contexto apareceu sem sujeito 

expresso. Também encontramos dados de sujeito nulo quando a 2ª referência é diferente da 

1ª, como em (13) e (14), contexto este favorecedor do preenchimento. 

 Partindo para a análise quantitativa, a tabela 3 apresenta as frequências e os pesos 
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relativos da expressão do sujeito, tendo como valor de aplicação a forma você: 

 

EXPRESSÃO DO SUJEITO 

 Você % P.R. 

Pleno 403/521 77,4% 0.744 

Nulo 216/860 25,1% 0.344 

Tabela 3: Expressão do sujeito de 2ª pessoa em cartas pessoais dos séculos XIX e XX. 

Valor de aplicação: você. 

 

Como vimos, encontramos 403 dados de você como estratégia de referência ao 

remetente, entre as 521 ocorrências de sujeito pleno. Tal resultado mostra que em 77,4% 

dos casos o preenchimento foi feito com a forma você, frequência bastante significativa. 

Como sujeito nulo, identificamos apenas 216 ocorrências de você, de um total de 860 

formas não preenchidas, o que representa 25,1% da amostra.  

Os resultados referentes ao peso relativo corroboram os resultados percentuais, 

apontando que a probabilidade do você ocorrer preenchendo o sujeito é maior, com P.R. 

0.744, e bem menor como forma nula, com peso relativo de 0.344. Em contrapartida, a 

forma tu foi favorecida pelo não preenchimento, ocorrendo poucos casos expressos. Em 

alguns dados, observamos que a ocorrência pronominal está sujeita a fatores estilístico-

sociais: 

 

(16) Tu me pediste o retrato que te amostrei-te no Domingo (Maria - Jayme, 

1936) 

(17) Sinto me feliz em saber que tu me amas (Jayme – Maria, 1937) 

(18) Desejo que voçe tenha passado bem. (Helena – Cupertino, 1900) 

(19) Estimara que você e todos os nossos queridos filhinhos tenham passado bem 

(Cupertino – Elisa, 1886) 

Em (16) e (17), observamos que o preenchimento com o tu ocorreu como estratégia 

de individualização do destinatário: tu me pediste (e não outra pessoa); tu me amas (e não 
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outra pessoa). Já os exemplos (18) e (19) o você ocorreu em estruturas cristalizadas de 

captação da benevolência. Esses dois contextos não poderiam ser considerados, no corpus 

analisado, contextos de variação entre tu e você, pois o missivista utiliza uma e outra forma 

com um objetivo discursivo específico, como salientou Lopes e Cavalcante (2011). 

Consoante os resultados da tabela 3, os resultados de Rumeu (2008), Machado 

(2006, 2011) e Loregian-Penkal (2004) também mostraram que o você ocorria 

preferencialmente pleno. Faraco (1996:65) aponta, como uma das repercussões gramaticais 

geradas pela implementação do você no quadro pronominal, o rearranjo da estrutura 

sintática ―com uma forte tendência de o pronome nominativo ocorrer obrigatoriamente‖. O 

gráfico abaixo mostra os resultados de Rumeu (2008, p.132), comparando-os com os 

resultados obtidos na presente dissertação: 

 

 

 

Gráfico 2: Comparativo de resultados de Rumeu (2008) e do corpus analisado. Valor de 

aplicação: você. 

 

Os resultados probabilísticos de Rumeu (2008), obtidos a partir da análise de cartas 

da família Pedreira Ferraz-Magalhães escritas em fins do século XIX e na primeira metade 

do século XX, também apontaram o você aparecendo predominantemente como sujeito 

pleno, com peso relativo de 0.99. Já nos casos de sujeito nulo, houve desfavorecimento para 
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a forma você, com 0.24 de peso relativo e consequente favorecimento do tu. 

 Machado (2006), ao analisar o quadro pronominal, utilizou peças teatrais escritas 

entre os anos de 1908 e 1995. A fim de facilitar a comparação dos resultados da autora com 

os obtidos na presente análise, fizemos um recorte no período de tempo: foram inseridos 

apenas os dados encontrados entre os anos de 1908 e 1962, período coincidente com o 

corpus desta dissertação. Vejamos, na sequência, os resultados de Machado (2006) no que 

se refere ao preenchimento: 

 

 

 

Gráfico 3: Gráfico comparativo dos resultados adaptados de Machado (2006) e dos 

resultados do corpus desta dissertação. Valor de aplicação: você. 

 

Em Machado (2006) podemos observar que a nova forma pronominal você se 

mostrou bastante produtiva. No que se refere ao sujeito nulo, o você se apresentou como 

estratégia tão utilizada quanto o tu (50%), diferentemente dos resultados que encontramos 

(25,1%). No entanto, no que se refere ao sujeito pleno, a forma você foi a estratégia mais 

utilizada (94%), semelhante aos resultados que encontramos (77,4%). 

Comparando nossos resultados com os de Rumeu (2008) e Machado (2006), 

observamos que, no que se refere à frequência e ao peso relativo, os resultados gerais 

mostram o você ocorrendo preferencialmente pleno e o tu nulo, confirmando a hipótese 
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inicial. No entanto, além da análise dos resultados globais, achamos necessário analisar o 

percurso do preenchimento do sujeito, isto é, o acompanhar cronologicamente esse 

preenchimento e a variação você/tu. Para isso, primeiramente, observamos o preenchimento 

da posição do sujeito independentemente do pronome utilizado. O gráfico a seguir reproduz 

os percentuais de frequência no período e as linhas de tendência:  

 

Gráfico 4: Preenchimento do sujeito entre os anos de 1870 e 1970 em cartas pessoais. 

  

No início do período analisado (1870), a expressão plena do sujeito apresentava 

índice inferior a 20%. Gradativamente, o sujeito pleno aumentou sua frequência de uso 

atingindo o patamar de 40% em fins do século XIX (1890). Em 1900, as formas plenas e 

nulas apresentavam índices semelhantes. Entre 1910 e 1920, as formas plenas ainda eram 

menos produtivas que as nulas em nosso corpus. Os anos 30 e 40 do século XX sinalizam 

uma mudança no comportamento do preenchimento do sujeito com o sujeito pleno 

suplantando a sua realização nula.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Duarte (1993). A partir da análise 

diacrônica de peças teatrais brasileiras, dos séculos XIX e XX, a autora observou a 

evolução do percentual de sujeitos nulos em seis períodos diferentes, chegando aos 

seguintes resultados: 77% em 1882, 75% em 1918, 54% em 1937, 50% em 1955, 33% em 

1975, 28% em 1992. Percebemos que, até os anos de 1950, os índices de sujeito nulo estão 
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acima de 50%, no entanto, durante todo o período analisado, ocorreu uma queda na 

produtividade de sujeito nulo. Para melhor visualizarmos, no gráfico 5, reproduzimos os 

resultados de Duarte (1993) até o ano de 1975, coincidindo assim com o corpus da 

dissertação: 

 

 

Gráfico 5: Reprodução dos resultados de Duarte (1993): a trajetória do sujeito nulo 

 

Apesar dos resultados de Duarte (1993) englobarem todos os tipos pronominais, 

observamos que a trajetória da mudança com relação à expressão do sujeito é similar aos 

resultados que encontramos, a saber: a queda de frequência do sujeito nulo e o aumento do 

emprego do sujeito pleno.  

Ademais do preenchimento, achamos importante observar a frequência das formas 

pronominais tu e você ao longo de cem anos. O gráfico 6 reproduz os resultados 

encontrados no período analisado: 
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Gráfico 6: O preenchimento com as formas você e tu diacronicamente. 

O gráfico 6 apresenta o aumento de frequência do você e o decréscimo do tu. 

Percebemos que a forma você acompanhou a tendência de aumento do preenchimento da 

posição do sujeito, ao passo que o pronome tu seguiu a queda do emprego do sujeito nulo 

no português brasileiro.  

Tais resultados corroboram a hipótese formalista de Duarte (1993, 1995) de que o 

PB seguia o padrão de línguas pro-drop, entre o final do século XIX e início do século XX. 

Por volta dos anos de 1930, o PB começou a deixar de ser uma língua pro-drop, tornando-

se uma língua com maior preenchimento do sujeito. Esse aumento do preenchimento do 

sujeito poderia estar atrelado ao enfraquecimento do paradigma flexional/pronominal do 

PB. Com a redução do paradigma, os valores semânticos, antes expressos pelas desinências 

verbais, passaram a ser expressos pelo pronome-sujeito.  

No subitem a seguir, a pessoa verbal, veremos o arranjo estabelecido entre as 

formas pronominal tu e você e a flexão verbal, isto é, a concordância verbal. 
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5.2.2. A pessoa verbal 

 

O segundo grupo de fatores analisado foi a concordância verbal estabelecida com as 

formas você e tu. É importante ressaltar que a análise desse grupo em um corpus de escrita, 

como é o nosso caso, tinha como objetivo controlar se o pronome tu já apresentaria a 

concordância não canônica com a terceira pessoa do tipo (tu vai). Entretanto, nos 

deparamos com alguns raros dados de você concordando com verbos na 2ª pessoa do 

singular (você mereces). Os resultados das frequências e pesos relativos estão apresentados 

na tabela 4 a seguir: 

 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

 Você % P.R. 

2ª pessoa do sing. 3/757 0.39% 0.018 

3ª pessoa do sing. 606/608 99,6% 0.993 

Tabela 4: Concordância das formas pronominais de 2ª pessoa. Valor de aplicação: você. 

Como já era previsto, as formas verbais de 3ª pessoa do singular foram as mais 

favorecedoras do você, com 0.99 de peso relativo. As formas de 2ª pessoa do singular 

seriam, obviamente, menos favorecedoras, com 0.018. Através desses resultados, podemos 

observar a persistência formal (herdada do vossa mercê) presente na concordância você + 

3ª pessoa, mesmo o você fazendo referência à segunda pessoa do discurso, como afirmam 

Lopes e Machado (2005) e Lopes (2003).  

Rumeu (2004, p.82) trata o você como um pronome “um tanto quanto 

―camaleônico‖ no que diz respeito ao atributo pessoa‖ pelo fato de o você ―fazer referência 

à 2ª pessoa do discurso (ganho de uma propriedade pronominal), embora estabeleça 

concordância com a 3ª pessoa gramatical (manutenção de um traço original)‖. 

Esses resultados mostram que a concordância não canônica seria bastante rara em um 

corpus de escrita, pois de um universo de 1381 dados, houve apenas cinco ocorrências: 

duas delas são de tu com verbo na terceira pessoa do singular em (20) e (21) e três de você 

com verbo na segunda pessoa do singular (22-24):  
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 Tu + 3ª pessoa do singular 

(20) só ati é que pertenço, tú é a dona do meu cora-ção (Jayme - Maria, 1930)  

(21) nunca peissei que tu memandace uma carta dessas (Maria – Jayme, 1937)  

 Você + 2ª pessoa do singular 

(22) eu pesso-te para voce marcares um encontro para Domingo si Deus quiser 

(Maria - Jayme, 1937) 

(23) se você não ficares sangado, eu posso-te esperar todos os sábados (Maria – 

Jayme, 1936) 

(24) Como tens você, a tua Mãe e Marido e Pai e irmãos passado? (Sr. Pedreira – 

Zélia, 1877) 

 

Nesse último exemplo (único anterior aos anos de 1930), temos um sujeito 

composto e, possivelmente, a concordância não canônica foi influenciada pela posposição 

do sujeito. Interessante notarmos que, ao referir-se ao interlocutor, o Sr. Pedreira opta pelo 

pronome forte você na enumeração, que vem acompanhada por um possessivo do 

paradigma de tu (tua). Com isso, temos a sequência verbo na 2ª pessoa do singular + 

pronome você + possessivo tua, que é um claro exemplo de que a condenada ‗mistura 

pronominal‘ já se fazia presente em 1877.  

Os exemplos em destaque
26

 mostram que a concordância não canônica se deu 

basicamente em dados dos anos de 1930, quando a flutuação entre as formas variantes era 

bastante acentuada, como vimos no gráfico 1. Três dados (21, 22 e 23) foram produzidos 

pela mesma missivista, na mesma época. Além de representar o momento de maior 

variação das formas você e tu na posição de sujeito (período II), a partir do perfil 

sociolinguístico da missivista, percebemos que a remetente em questão possuía pouco 

domínio dos modelos de escrita. Maria, em vários momentos de sua produção escrita, 

afirmava ―não saber escrever‖ e se considerava uma ―burrinha‖ (cf. capítulo 4 referente ao 

                                                
26 Embora sejam resultados bastante tímidos, poderiam ser considerados evidências de uma competição de 

duas gramáticas, nos termos de Kroch (2001). Segundo o autor, a variação de duas formas ocorreria devido às 

diferentes fixações de um mesmo parâmetro, geradas por gramáticas diferentes. Com isso, a forma antiga vai 

dando lugar, gradualmente, à forma inovadora.  No entanto, não exploraremos está questão nesta dissertação. 
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corpus). Trata-se de uma remetente preciosa, que nos deixa observar muito claramente o 

vernáculo da sua época, a partir da forte presença de traços de oralidade e alguns desvios 

quanto à ―norma padrão‖. 

Com isso, em relação a esses dados, observando o período em que foram 

produzidos, constatamos que dos cinco dados, quatro ocorreram nos anos de 1930, período 

ainda de flutuação entre as formas você e tu. Dessa maneira, a nossa terceira hipótese seria 

confirmada, pois esperávamos que a maior parte dos dados de concordância não padrão 

ocorreria nesse período de transição, a saber, o início do século XX. Nunes de Souza 

(2011), ao analisar peças teatrais florianopolitanas escritas entre o século XIX e XX, 

observou que o maior índice de tu ‗sem concordância‘ ocorreu, também, no início do século 

XX, com 38,18%. 

Em suma, temos indícios de que a inserção do você gerou reflexos com relação à 

concordância. Apesar de a forma você fazer referência a 2ª pessoa do discurso, assim como 

o pronome pessoal tu o faz, o você estabelece concordância com a 3ª pessoa gramatical, o 

que gerou (e gera) uma ‗confusão‘ com relação a esta concordância. Menon (1995, p.97) 

aponta que, com a inserção de uma nova forma de referência pronominal, o paradigma 

verbal sofreu modificações. A segunda pessoa do singular passou a apresentar dois 

morfemas: o tradicional de segunda pessoa (-s) e um morfema zero de pessoa, como vemos 

na figura 10:  

 

 

Figura 10: Relação de concordância entre os pronomes e os morfemas 

 

Analisados os fatores linguísticos, veremos no próximo subitem os fatores 

extralinguísticos. 
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5.3. Fatores extralinguísticos  

5.3.1. Relações sociais 

 

O controle dos tipos de relações sociais baseou-se no modelo proposto por Brown e 

Gilman (2003 [1960]). Adotamos tal perspectiva, por estarmos trabalhando com dados 

diacrônicos e, em grande parte do período analisado, as relações ainda eram fortemente 

marcadas. 

A hipótese principal é a de que o pronome você ocorreria como estratégia 

predominante em relações de inferior para superior, por ainda guardar uma semântica de 

maior formalidade, já que, segundo Lobato e Diego (2009 [1980], p. 18), seria um 

―indicador de um grau de respeito ou de distância social‖
27

. Nas relações simétricas, 

haveria a disputa você/tu, pelo fato de os interlocutores possuírem a mesma força
28

. Já nas 

relações de superior para inferior, a ocorrência de tu unilateral seria esperada por quem 

detém maior poder (ARDUIN 2005, p. 25; VALDES, 2004; LOBATO E DIEGO 2009 

[1980], p. 18). 

Classificamos as relações sociais em três tipos: 

i. Assimétricas ascendentes (inferior-superior): filhos→pais, sobrinho→tio, 

freira→madre. 

ii. Simétricas (iguais): primos, amigos, irmãos, cunhados e casais. 

iii. Assimétricas descendentes (superior-inferior): pai→filho, avô→neto, 

tio→sobrinho. 

 

Na tabela 5, apresentamos os resultados obtidos, tendo como valor de aplicação o 

pronome você: 

  

                                                
27

 Do original, em espanhol: ―indicador de un grado de respeto o de distancia social‖ [Tradução 

nossa]. 
28 Como já explicitado no capítulo 3. 
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RELAÇÃO SOCIAL 

 Você % P.R. 

Superior-Inferior 96/324 29,6% 0.342 

Simétrica 515/1018 73,7% 0.571 

Inferior-Superior 8/39 2,8% 0.117 

Tabela 5: A utilização da forma pronominal você em cada tipo de relação social. Valor de 

aplicação: você. 

 

Os resultados obtidos através da análise do corpus apontaram que as relações 

simétricas mostraram-se ligeiramente favorecedoras ao emprego de você com peso relativo 

acima de 0.50. As relações assimétricas, sejam elas ascendentes ou descendentes, 

mostraram-se desfavorecedoras à aplicação da regra (maior emprego de você).  

Através desses resultados, constatamos que parte da hipótese se confirmou, isto é, 

nas relações de superior para inferior o tu se mostrou a forma predominante e nas relações 

entre iguais, houve um ligeiro favorecimento da forma você, apesar de o resultado ser 

bastante equilibrado, como esperávamos. No entanto, nas relações de inferior para superior 

a forma mais recorrente foi o tu, o que seria um indício de que as relações entre o inferior e 

o superior, em nosso corpus de cartas familiares, seriam regidas pela solidariedade, por 

possuírem [+intimidade]. 

Diversos estudos (cf. Rumeu 2008; Machado, 2011) sob o ponto de vista da sócio-

pragmática, ao analisarem amostras entre os séculos XVIII e início do XIX, apontaram que 

o você (e suas formas variantes), inicialmente, ocorria em relações assimétricas ascendentes 

(inferior-superior), ainda fortemente marcado pelo seu caráter [-íntimo] [+poder]. No 

entanto, o você ampliou seu escopo de atuação, passando também a ocorrer em relações 

simétricas e assimétricas descendentes. Com isto, a nova forma você passou a coocorrer e a 

concorrer com o tu [+ íntimo] [-poder].  

Como nosso objetivo principal é analisar a implementação do você, decidimos 

investigar o comportamento da forma você ao longo do período analisado. A partir dos 

resultados obtidos em outros estudos sobre o tema, partimos da hipótese de que o você, nos 

primeiros anos analisados (século XIX), seria mais frequente em relações de inferior-
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superior. Em um segundo momento, todavia, com a maior gramaticalização da forma, o 

você teria se espraiado para as relações simétricas e assimétricas ascendentes. 

Posteriormente, teria passado a ser a estratégia mais recorrente em todos os contextos. O 

pronome tu seria, no entanto, estratégia recorrente em relações de intimidade, nas quais a 

solidariedade suplantaria as relações de poder (BROWN e GILMAN, 2003 [1960]). 

Vejamos as ocorrências das formas você e tu, nas relações sociais, em três períodos. 

Optamos, novamente, em dividir em três momentos, pois (i) os resultados eram 

equiparáveis e (ii) em algumas décadas controladas não dispúnhamos de dados de todos os 

tipos de relação analisados.   

 

 Assimétricas ascendentes 

 

O gráfico 7 reproduz os resultados encontrados nas relações assimétricas 

ascendentes: 

 

 

Gráfico 7: As ocorrências de tu e você nas relações assimétricas ascendentes (inferior-

superior). 
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produtivas que as de você (82% contra apenas 18%). Em III, contudo, os resultados se 

inverteram, e a frequência da forma você passou a ser categórica. Como não foram 

encontrados dados referentes a esse tipo de relação entre os anos de 1870 e 1890, não 

podemos fazer afirmações sobre o comportamento do você nesse primeiro momento. 

No período II (1900-1930), o tu seria ainda a estratégia mais recorrente, 

confirmando a hipótese de que essa forma ainda era muito frequente nas relações de 

solidariedade. Segundo Rumeu (2008) ―o tu era ainda produtivo nas relações que 

envolviam mais intimidade entre os interlocutores, tais como nas relações de amizade e nas 

relações familiares‖.  

No entanto, com a gramaticalização do você, e seu consequente desbotamento 

semântico, esta nova forma pronominal passou a ser [+ genérica], ampliando seus domínios 

funcionais e assumindo os espaços próprios do tu. Assim o pronome você passou a ocorrer 

também em relações [+íntimas] e [+solidárias].   

Seguindo ainda o caminho da hipótese de que a forma você foi primeiramente 

utilizada nas relações assimétricas ascendentes e só mais tarde assumiria os contextos 

específicos do antigo pronome de segunda pessoa (tu), partiremos, na sequência, para a 

análise das relações igualitárias. 

 

 Simétricas 

 

O gráfico 8, a seguir, mostra os resultados referentes às relações simétricas, segundo 

contexto de inserção do você pronominal na posição de sujeito. 
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Gráfico 8: As ocorrências de tu e você nas relações simétricas 

Os resultados do gráfico 8 mostram que a forma você aumentou gradativamente sua 

frequência no decorrer dos períodos controlados. Em fins do século XIX, os índices de 

frequência atingiram apenas 15%, provavelmente, pelo fato de a forma você ainda ser 

marcada semanticamente, isto é, possuir um caráter de distanciamento e respeito. No 

entanto, com a gramaticalização do você, seus domínios de uso se expandiram, 

apresentando, no início do século XX, frequência de 51%. A partir da segunda metade do 

século XX (1940-70), o emprego de você suplantou definitivamente o antigo pronome de 

segunda pessoa tu, com 99% de frequência.  

Este resultado poderia ser um indicativo empírico de que, com o seu desbotamento 

semântico, a forma foi se tornando mais genérica, se distanciando do significado original. O 

sema de cortesia e respeito da antiga forma nominal de tratamento (Vossa Mercê) caiu em 

desuso e o pronome você ampliou seus contextos de uso, passando a concorrer com tu nos 

mesmos contextos discursivo-funcionais.  

  

 Superior-Inferior 

 

O gráfico a seguir ilustra os resultados brutos das relações assimétricas 
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descendentes que, segundo as pesquisas citadas, seria o contexto inicialmente 

desfavorecedor da forma você: 

 

 

Gráfico 9: As ocorrências de tu e você nas relações assimétricas descendentes (superior-

inferior). 

No âmbito das relações de superior-inferior, não obtivemos nenhum dado entre os 

anos de 1940 e 1970. Os resultados apontam que o pronome tu foi a estratégia mais 

produtiva nas relações assimétricas descendentes nos dois momentos controlados. Há de se 

notar, entretanto, um ligeiro decréscimo de uso de um momento para o outro. No primeiro 

período (1870-1899), o pronome sujeito tu apresenta 78% de frequência, ao passo que, no 

segundo período (1900-1930), os índices caíram para 63%. Em contrapartida, o ligeiro 

aumento na frequência do você (22% para 37%) poderia ser outro sinal da expansão de seus 

domínios de uso.   

Em síntese, temos o seguinte quadro geral de utilização do você entre os anos de 

1870 e 1970: 
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Gráfico 10: Utilização do você nos três tipos de relação social em três diferentes períodos 

  

Apesar de não termos encontrado todos os tipos de relações em todos os períodos 

analisados e, por essa razão, não ser possível fazer grandes afirmações, tais resultados nos 

permitem traçar o comportamento do você nos três tipos de relações ao longo dos anos. No 

período I (1870-1899), a forma você se apresentou menos frequente, comportamento que 

foi mudando ao longo do período, em que seu escopo de atuação tornou-se mais amplo, 

chegando a ser a estratégia mais recorrente entre os anos de 1940-1970. Esta ampliação de 

domínios do você se deveu também a sua dessemantização, pois à medida que o seu sema 

inicial se tornou mais desbotado, o item foi se tornando mais gramatical e genérico, o que 

permitiu sua maior utilização em todos os contextos. 

Observados os resultados obtidos nas relações sociais, partimos para a análise do 

grau de parentesco estabelecido entre os missivistas. 

  

5.3.2. Relação de parentesco entre remetente e destinatário 

 

Primeiramente, é necessário definirmos como foi organizado este grupo de fator. 

Partimos de duas noções fundamentais para o estabelecimento do grau de parentesco, a 
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saber: a noção de consanguinidade e afetividade/amizade. No primeiro estão incluídos os 

laços consanguíneos de família (pai, mãe, tios, primos, avôs, netos, sobrinhos, etc..) e, no 

segundo, estão as relações caracterizadas pelos laços de amizade e afetividade (casais, 

sogros, cunhados, parentes distantes, amigos, etc..).  

A hipótese inicial para o presente grupo era a de que a semântica do 

poder/solidariedade, discutida no capítulo 3, com base em Brown e Gilman (2003 [1960]), 

estabeleceria os usos pronominais. Vejamos as postulações propostas:  

 

 em relações de inferior-superior o você seria a forma mais utilizada, pois tal 

forma ainda conservaria traços de reverência e respeito; o pronome sujeito tu 

poderia ser analisado como uma forma ainda muito íntima e, até mesmo, 

desrespeitosa em relações do tipo: filhos→pais, sobrinho→tio, 

freira→madre. 

 em relações simétricas, haveria um equilíbrio na ocorrência das formas, 

pois, apesar da opacidade da noção de distanciamento e polidez, o 

tratamento você ainda manteria certo traço de respeito, isto é, ele oscilaria 

entre o distanciamento e a proximidade (intimidade): primos, amigos, 

irmãos, cunhados e casais. 

 em relações de superior-inferior, a forma você seria menos utilizada por se 

tratar de uma relação marcada pelo poder. Nesse caso, não seria necessário o 

emprego de uma forma que ainda apresentava, até determinada época, 

respeito e distanciamento: pai→filho, avô→neto, tio→sobrinho. 

 

A partir dessas hipóteses, chegamos aos seguintes resultados apresentados na tabela 

6:  

  

 

- você 

+ você 
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RELAÇÃO REMETENTE-DESTINATÁRIO 

 Você % P.R. 

Primos 52/53 98.1 0.988 

Amigos 123/162 75.9 0.865 

Filhos→pais 10/33 30.3 0.558 

Irmãos 275/465 59.1 0.550 

Pais→filhos 66/219 30.1 0.421 

Tios→sobrinhos 9/22 40.9 0.338 

Avós→neto 11/77 14.3 0.283 

Casais 56/333 16.8 0.192 

Cunhados 11 
Knockout 

(100%) 
Sobrinho→tio 3 

Freira→Madre 3 

Tabela 6: Relação de parentesco entre remetente-destinatário. Valor de aplicação: você. 

Nos resultados gerais apresentados na tabela 6, observamos que as cartas trocadas 

entre cunhados, sobrinho→tio e freira→madre foram as que apresentaram o emprego 

categórico para a forma você. Entre primos, tal pronome também foi a estratégia mais 

utilizada, com P.R. de 0.988, seguida da relação entre amigos, com P.R., também alto, de 

0.865. Nas relações filho→pai e entre irmãos, a utilização do você é ligeiramente 

favorecida, com P.R. de 0.558 e 0.550, respectivamente. As relações menos favorecedoras 

da forma você (maior utilização de tu) foram pais→filhos (0.421), tios→sobrinhos (0.338), 

avós→neto (0.283), sendo a relação entre casais a menos favorecedora de todas, com P.R. 

de 0.192. 

Com o objetivo de sistematizar os resultados para melhor compreendermos o 

comportamento das formas você e tu, decidimos sistematizar os graus de parentesco 

presentes. Para isso, nos baseamos no conceito de família e propomos o seguinte 

continuum: 

  



111 

 

 
 família ampliada (não nuclear): consanguíneos, não 

consanguíneos e amigos (sobrinho→tio, freira→Madre, 

amigos, primos, tios→sobrinhos e avós→neto); 

 família nuclear: consanguíneos advindos do 

casamento (filhos→pais, pais→filhos e irmãos); 

 casal: não consanguíneo, mas íntimo; que dá 

origem à família
29

 (casados, noivos e namorados).  

 

A partir dessa proposta, reanalisamos os dados codificados inicialmente, chegando 

aos seguintes resultados na tabela 7: 

 

RELAÇÃO INTERPESSOAL 

 Você % P.R. 

Casais 56/333 16.8 0.186 

Família nuclear 351/717 49 0.522 

Família ampliada 

(Parentes e amigos) 
212/331 64 0.785 

Tabela 7: Sistematização dos diferentes graus de parentescos. Três tipos de relações 

interpessoais: casais, família nuclear e família ampliada.Valor de aplicação: você.  

 Tendo em vista a reestruturação desse grupo de fatores, observamos que a família 

ampliada foi a que mais favoreceu a forma você com 0.785, seguida pela família nuclear, 

com P.R. 0.522. A tabela mostra que a relação entre casais foi o contexto menos 

favorecedor, com P.R. 0.186. Através dessas três novas categorias propostas, fica evidente 

a gradiência no continuum proposto, confirmada através dos resultados obtidos.  

 Comparando nossos resultados com os obtidos por Barcia (2006), foi possível 

identificar algumas similaridades. A autora teve como objetivo analisar as formas nominais 

                                                
29 Nos termos de Lévi-Strauss (1974, p.17). 

[+intimidade] 

-você 

 [-intimidade] 

+você 
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e pronominais de tratamento ao interlocutor em cartas oitocentistas de leitores cariocas, 

mineiros e paulistas. A tabela a seguir, extraída do estudo de Barcia (2006), evidencia as 

frequências de uso das formas de tratamento, a partir da análise da posição de sujeito, 

segundo o tipo de interação estabelecida entre os missivistas: 

 

 

Tabela 8: Distribuição das formas de tratamento segundo o tipo de interação. Tabela 

adaptada de Barcia (2006, p.77). 

 Os resultados de Barcia (2006) apontaram o mesmo comportamento com relação às 

formas pronominais tu e você em relações interpessoais: quando o destinatário era um 

amigo, a forma você foi a estratégia mais utilizada em 79% dos casos; entre cônjuges/casais 

a forma mais utilizada foi o pronome tu. Entre ―outros familiares‖, apesar das baixas 

frequências, vemos que as estratégias escolhidas foram o vós e o tratamento Vossa mercê. 

Dessa maneira, o você parece ser um tratamento intermediário: não tão íntimo quanto o tu 

nem tão distante quanto senhor/senhora, como aponta Villalva: 

―Se tu é a forma de tratamento que exibe maior grau de proximidade 

entre o locutor e o interlocutor, você é a opção intermédia e tratamentos 

do tipo Senhor Engenheiro são aqueles que codificam a relação mais 

distante‖ (VILLALVA, 2003) 

Com base nos resultados da tabela 8, observamos que quanto maior for a relação de 

intimidade entre os missivistas, menor é a utilização do você. Como a mudança é um 
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processo contínuo, notamos que a nova forma você ainda preservaria, de certa maneira, a 

semântica de [+distanciamento] e [-intimidade] advinda da forma original, não perdendo 

completamente suas características primárias. 

Essa relação de proximidade e distanciamento entre os missivistas nos levou a 

repensar o gênero carta, pois segundo Beaugrande (1997), na constituição textual concorre 

e coocorrem não apenas ações linguísticas, mas também ações cognitivas e sociais, isto é, o 

texto seria o espaço de construção e interação tanto dos sujeitos sociais e ações quanto do 

objeto do discurso. A partir daí, lançamos o seguinte questionamento: da mesma maneira 

que estabelecemos uma gradação nas relações interpessoais, seria possível estabelecermos 

tal gradiência no que se refere ao gênero textual? 

 

 Gênero carta pessoal: um hiperônimo (?) 

Marcuschi (2008, p.155) distingue o gênero carta comercial de carta pessoal, sendo 

que este, segundo Oesterreicher (2006, p.256), ―corresponde a uma combinação 

paramétrica relativamente próxima ao polo do imediato comunicativo‖. Com base nos 

resultados obtidos anteriormente, a partir do continuum nas relações interpessoais, 

concluímos que no âmbito das cartas pessoais, estariam reunidos diferentes tipos de cartas 

pessoais, à semelhança dos tipos de relações familiares.  

O termo carta pessoal (em oposição à carta comercial) seria, na verdade, uma 

generalização, um hiperônimo: 
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Figura 11: Gênero carta pessoal e seus subgêneros. 

 

No rol do gênero carta pessoal estariam envolvidos três tipos de cartas, que se 

correlacionariam com os tipos de relação interpessoal estabelecidos entre remetente e 

destinatário. As cartas pessoais (ou menos familiares) seriam as cartas de cunho pessoal, 

nas quais os missivistas apresentam menor grau de intimidade. As cartas familiares seriam 

consideradas medianas no grau de intimidade entre os indivíduos, diferentemente das cartas 

amorosas, nas quais os interlocutores apresentam alto grau de intimidade. Retomando o 

questionamento inicial, vemos que seria possível, sim, estabelecermos um paralelo entre o 

tipo de relação interpessoal e os subtipos textuais, como observamos no quadro 11: 

 

Relação interpessoal  Subgênero textual 

Casais ↔ carta amorosa 

Família nuclear ↔ carta familiar 

Família ampliada 

(Parente e amigos) 
↔ 

carta pessoal 

(carta menos familiar) 

Quadro 11: Paralelo entre as relações interpessoais e o gênero textual. 

 

-você 

+você 

+íntimo 

-íntimo 
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Tendo como base essa reorganização do gênero carta pessoal, decidimos observar o 

comportamento dos pronomes você e tu. Esperávamos encontrar a ocorrência gradual do 

você, segundo cada tipo de carta do corpus. Vejamos os resultados ilustrados no gráfico 12 

a seguir: 

 

 

Gráfico 12: Distribuição das frequências de você e tu segundo os subgêneros de cartas 

pessoais. 

 

Os resultados confirmaram as hipóteses postuladas: a forma você apareceu com 

frequência de 64% nas cartas pessoais, que seriam menos íntimas, isto é, haveria maior 

distanciamento entre remetente e destinatário. Já nas cartas amorosas, o pronome você 

apresentou frequência muito baixa (16,8%), sendo a forma tu a majoritariamente utilizada. 

Vejamos alguns exemplos:  

 Cartas amorosas: 

(25) Embora tu queiras só o meu amor, ele ja é teu a muito tempo, ti mereces 

muito mais minha flor (Jayme – Maria, 1936)  
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(26) Com fervor peço a Deus que Você esteja bem. (Maria Elisa – Maria Leonor, 

1920) 

(27) Tu sabes que preciso fallar com algum dos meus irmãosinhos. (Maria 

Leonor – Maria Rosa, 1925) 

 

 Cartas pessoais: 

(28) Você ahi bem póde avaliar a minha afflição (Sophia WL – Sophia BN, 1932) 

 

Em (25), temos um exemplo da estratégia mais recorrente nas cartas amorosas: a 

forma tu. Por ser uma carta amorosa, pressupõe-se grande intimidade entre os missivistas, o 

que influenciou e legitimou o uso do tu. Já nas cartas familiares, houve certo equilíbrio 

entre as ocorrências, como vimos no gráfico 12, exemplificados em (26) e (27). Em ambos 

os exemplos, as cartas foram trocadas entre irmãos, todavia, as estratégias de referência ao 

interlocutor foram distintas. No âmbito das cartas pessoais, a forma mais recorrente é você, 

podendo marcar certo distanciamento entre os missivistas, exemplificado em (28). Trata-se 

de uma carta trocada entre primas não consanguíneas. 

Como pode ser visto nos exemplos citados, tanto homens como mulheres foram 

missivistas e destinatários dos três subtipos de carta. Labov (1994) já apontava para o 

comportamento linguisticamente distinto entre homens e mulheres. O gênero/sexo será 

tratado separadamente na próxima seção, entretanto, tivemos o interesse de observar as 

ocorrências de você nos três subtipos de cartas, relacionando-as com o sexo dos missivistas. 

Retomando o resultado de frequência da forma você, ilustrada no gráfico 12, o 

gráfico 13 a seguir, nos mostra o comportamento de homens e mulheres, como remetentes, 

segundo cada subtipo de carta. Dessa maneira, podemos observar o comportamento 

masculino e feminino segundo cada tipo de carta, tendo como parâmetro a frequência do 

pronome você (coluna cinza): 
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Gráfico 13: Gênero do missivista e os subtipos/subgêneros textuais. Valor de aplicação: 

você. 

Nas cartas pessoais, tanto homens quanto mulheres apresentaram índices 

percentuais acima de 60%, favorecendo a forma você. Nas cartas familiares, houve uma 

diferença bastante significativa entre homens e mulheres: enquanto as mulheres 

apresentaram frequência de 61%, os homens apresentaram a metade (31%). Como visto, as 

cartas amorosas foram as menos favorecedoras para o uso de você. Os homens 

apresentaram apenas 5% de uso do você, ao passo que as mulheres apresentaram índices 

seis vezes maiores do que o dos homens, com 34%, resultado superior ao de você (16,8%).  

Percebemos, assim, que o percentual de uso do você pelas mulheres se mostrou, nos 

três tipos de cartas, superior aos valores médios de uso. Diferentemente, os homens tiveram 

sempre frequências inferiores à média de uso da forma você. As mulheres, mesmo em 

contexto de maior intimidade (cartas amorosas), se mostraram resistentes ao uso do tu-

íntimo, optando pela estratégia você. Novamente, fica nítido que o você ainda guardava 

algumas das características advindas do Vossa mercê: às mulheres, possivelmente, seria de 

‗melhor tom‘, utilizar uma forma de maior distanciamento e menor intimidade, devido à 

cultura patriarcal da sociedade, no século XIX, e as marcas deixadas por esta cultura, no 

século XX. 

Veremos, no próximo subitem, os resultados referentes ao grupo de fator gênero, 

que tem se mostrado muito importante para o estudo da inserção do você. 
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5.3.3. O gênero  

 

Diversas pesquisas variacionistas, que utilizaram a divisão dos falantes pela 

categoria gênero, observaram que as formas utilizadas por homens e mulheres não são as 

mesmas, isto é, homens e mulheres podem utilizar formas distintas e apresentar frequências 

diferentes de utilização. Estudos como os de Jabeur (1987), Keddad (1989), Mansfield e 

Trudgill (1994) observaram que uma variante seria preferida por homens ou por mulheres 

de uma mesma comunidade de fala, como também apontou Labov (1990). 

Tendo como hipótese o princípio laboviano de que as mulheres tendem a utilizar a 

forma inovadora, quando esta não é estigmatizada, analisemos os resultados obtidos no 

corpus: 

 

GÊNERO DOS MISSIVISTAS 

 Você % P.R. 

Homens 248/733 33,8 0.370 

Mulheres 371/648 57,3 0.646 

Tabela 9: Gênero dos missivistas. Valor de aplicação: você. 

A tabela 9 aponta que as mulheres utilizaram mais o você que os homens, tanto com 

relação à frequência de uso da forma, quanto com relação à probabilidade. Tal resultado já 

era esperado e corrobora diversos outros estudos acerca do tema, como o de Chaves (2006). 

A autora, ao analisar cartas mineiras da 2ª metade do século XIX e a 1ª do século XX, 

chegou a resultados semelhantes no que se refere à implementação do você no quadro 

pronominal: 
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GÊNERO Nº % 

Masculino 93/234 39 

Feminino 142/158 89 

Tabela 10: Frequência de uso do você em relação a Vossa Mercê de acordo com o 

gênero/sexo. Adaptado de Chaves (2006, p. 48). 

 

Ao observar a distribuição do você, em relação ao Vossa Mercê, os resultados 

mostraram a forma você sendo a estratégia mais frequente utilizada pelas mulheres, 

diferentemente dos homens, que utilizaram o tratamento Vossa Mercê. Por meio dos 

resultados de Chaves (2006), descritos na tabela 10, verificamos o emprego de você como 

estratégia não estigmatizada, ou seja, não houve indícios de que a forma você fosse uma 

forma estigmatizada, como também apontou Lopes (2009, p.51). Já as formas 

intermediárias anteriores – Vossemece e Vosmece –, segundo Chaves (2006, p.49), 

poderiam ser consideradas como estigmatizadas. 

Os resultados de Rumeu (2008, p.138) confirmaram a maior utilização da forma 

você pelas mulheres, com peso relativo de 0.870 e maior utilização do tu pelos homens, 

com 0.980. Tais resultados gerais, com relação ao gênero, ratificam a hipótese laboviana de 

que as mulheres seriam as propulsoras da forma ―inovadora‖ você.  

Os resultados obtidos com o gênero trouxeram à tona outras questões: Se o 

remetente e o destinatário fossem de sexos diferentes, haveria alguma alteração nos 

resultados? Os homens e as mulheres apresentam as mesmas frequências de uso de uma ou 

outra forma ao longo dos anos?  

 

 Remetente versus destinatário 

Nossa hipótese era de que um missivista masculino usaria mais o tu quando 

destinasse as cartas para uma missivista mulher e menos quando enviasse cartas para um 

homem, por ser o tu uma estratégia muito íntima. Com relação às mulheres, acreditávamos 

que as frequências de você diminuiriam em cartas enviadas a outras mulheres e 

aumentariam em cartas enviadas a homens, pois estas são predominantemente cartas de 
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amor. 

Ao relacionarmos o sexo dos remetentes com o dos destinatários, os resultados 

mostraram que os homens apresentaram frequências acima de 50%, com relação à 

utilização do tu e as mulheres, ao contrário, apresentaram mais de 50% de frequência de 

uso da forma você, como podemos ver no gráfico 14: 

 

 

Gráfico 14: Emprego das formas você e tu de acordo com o gênero do remetente e do 

destinatário. 

 

Apesar de os resultados do gráfico 14 estarem em consonância com os resultados 

globais do grupo de fatores gênero, podemos observar que variações significativas a 

depender o gênero do remetente e do destinatário. Com relação aos homens, quando 

remetente e destinatário são do mesmo sexo, há equilíbrio na utilização das formas, com 

um ligeiro favorecimento do tu (51,6%). A alta frequência de uso do você, nesse caso, pode 

estar atrelada ao fato de a forma ser menos íntima e, possivelmente, marcar um 

distanciamento entre dois homens. Tal motivo pode ser confirmado, pois, quando o 

destinatário é uma mulher, há uma polarização dos resultados, com o tu (mais íntimo) 

sendo utilizado em 85% dos casos. Vejamos alguns exemplos: 

 

(29) Tu estás destinado a continuar essa pleia de heroes (Jerônimo – João, 1909) 
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(30) Pode você bem calcular o vasio infinito que se fez na minha vida 

(Washington Luís – Francisco Brandão, 1934) 

(31) Sinto me feliz em saber que tu me amas (Jayme – Maria, 1937) 

No exemplo (29), mesmo a forma tu sendo uma estratégia de intimidade, é utilizada 

entre dois homens, pois o remetente é pai do destinatário, o que, de certa maneira, 

legitimaria a intimidade dos missivistas e, consequentemente, o tu-íntimo. Por outro lado, 

em (30) o remetente e o destinatário são primos e a estratégia utilizada é o você, o que 

poderia ser um indício de menor grau de intimidade entre os missivistas. Em (31), os 

missivistas são noivos e o principal assunto das cartas é o amor que um sente pelo outro. 

Já as mulheres, ao escreverem para outras mulheres, optaram preferencialmente 

pelo você com 72,9%. No entanto, quando o destinatário era um homem, a frequência da 

forma você diminuiu para 53,2%. Os exemplos de (32) a (34) ilustram as ocorrências 

encontradas: 

(32) Você ahi bem póde avaliar a minha afflição. (Sophia BN – Sophia WL, 

1932) 

(33) Uma cousa meu irmão querido - porque você não faz al- guma cousa pelo 

filho de Celeste (Maria Rosa – Jerônimo, 1946) 

(34) sinto tantas saudades tuas como tu sente (Miloca – Oswaldo, 1891) 

O pronome sujeito você foi a estratégia mais utilizada pelas mulheres tanto nas 

missivas trocadas entre amigas, como em (32), quanto nas cartas trocadas entre irmãos, em 

(33). Entretanto, a frequência de uso de você diminuiu nestas missivas trocadas entre 

mulher-homem. Podemos relacionar estes resultados ao tipo de relação entre as mulheres e 

homens em nosso corpus de cartas. Grande parte das missivas trocadas entre homens e 

mulheres é de cunho amoroso (34), ou seja, são cartas trocadas por casais e, possivelmente, 

isso favoreceu o tu-íntimo. 
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 As estratégias utilizadas pelos missivistas ao longo dos anos. 

Com relação às estratégias utilizadas por homens e mulheres ao longo dos anos, 

nossa hipótese era de que as mulheres seriam as propulsoras da implementação da forma 

inovadora você, seguindo a teoria laboviana (LABOV, 1994) e os resultados de outros 

trabalhos (RUMEU, 2004, 2008; entre outros já vistos). Com isso, a frequência de 

utilização de você, entre as mulheres, seria mais alta em todos os períodos analisados, 

diferentemente dos homens, em que o tu seria mais utilizado no período inicial, perdendo 

espaço para o você ao longo dos anos. 

Ao observarmos o comportamento dos missivistas diacronicamente, constatamos 

que os homens mudaram de uso ao longo do tempo nas cartas em análise. No gráfico 15 

ilustramos tal comportamento: 

 

 

Gráfico 15: Tu e você em cartas masculinas, no período. 

No período I (1870-1890), a forma você apresentou frequência de apenas 11%, 

resultado diferente dos períodos seguintes, nos quais a produtividade de você aumentou 

para 40%, no período II, chegando a 100% no último momento. Percebemos, com isso, que, 

nos homens, inicialmente, a estratégia de referência ao interlocutor mais recorrente era o tu. 

No entanto, com a perda dos domínios funcionais do tu, o tratamento você passou a ser, 

gradativamente a estratégia mais recorrente. 
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Já o comportamento feminino se mostrou diferente do masculino, como podemos 

observar no gráfico 16:  

 

 

Gráfico 16: Tu e você em cartas masculinas, no período. 

 

Tais resultados apontam que as mulheres, nos três períodos, utilizaram o você como 

principal estratégia de referência ao interlocutor. No período I, a forma você foi mais 

utilizada pelas mulheres, pois o pronome tu, por ser um tratamento direto, não seria tão 

adequado a uma mulher daquela época. Por outro lado, o você do período II, já se 

encontrava espraiado em seu uso, tanto que homens e mulheres utilizam-no quase 

categoricamente.  

Os resultados dos homens mostram a mudança de comportamento com relação à 

utilização de você, com o aumento de sua frequência. Esse aumento na utilização da forma 

fica evidente no gráfico 17, no qual apresentamos a dispersão do pronome você, de acordo 

com o sexo e as linhas de tendência: 
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Gráfico 17: Distribuição das ocorrências de você, ao longo do período, de acordo com o 

sexo do missivista. 

O gráfico 17 deixa claro que em todo período analisado, as mulheres utilizaram 

preferencialmente a forma invasora você, não estigmatizada e de prestígio, utilizada pela 

elite, entre fins do século XIX e meados do século XX. Já os homens, inicialmente, 

utilizaram mais a forma tu, no entanto, esta foi sendo suplantada pelo você. Com isso, a 

forma você passou a ser a mais frequente entre homens e mulheres.  

Além das considerações que puderam ser estabelecidas no âmbito do gênero, tais 

resultados corroboram os de Rumeu (2008), quando afirma que a ―produtividade variável 

do você como sujeito de segunda pessoa do discurso parece sinalizar que a sua 

implementação se deu, de modo mais transparente, a partir do segundo quartel do século 

XX (entre os anos 20 e 30)‖, mesmo período em que os dados de você se tornam frequentes 

entre homens e mulheres. Dessa maneira, não só o gênero tem se mostrado importante para 

o estudo da inserção e pronominalização do você, como também o período tem apontado 

para resultados importantes.  

A seguir, analisaremos mais profundamente o grupo de fator tempo. 
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5.3.4. Tempo 

 

Temos como hipótese norteadora a utilização do você maior que a do tu, a partir dos 

anos de 1930, com base em Duarte (1995). Dessa maneira, a produtividade de tu seria 

maior que a do você, entre meados do século XIX e início do XX.  A partir daí, levantamos 

os dados de você e tu, por década, entre os anos de 1870 e 1970 e, na tabela 11, podemos 

observar os resultados obtidos, tendo como valor de aplicação a forma você: 

 

PERÍODO 

 Você % P.R. 

1870 17/55 30,9% 0.413 

1880 26/157 16,6% 0.181 

1890 23/143 16.1% 0.434 

1900 64/145 44,1% 0.531 

1910 89/201 44,3% 0.461 

1920 102/217 47% 0.394 

1930 111/275 40,4% 0.684 

1940 57/58 98,3% 0.964 

1950 20/20 100% 
Knockout 

(100%) 
1960 57/57 100% 

1970 53/53 100% 

Tabela 11: As ocorrências de você na diacronia. Valor de aplicação: você. 

Através dos resultados encontrados, observamos que a probabilidade de ocorrência 

da forma você se modifica ao longo das décadas. O período que menos favoreceu a 

ocorrência do você se encontra no século XIX, que foi o ano de 1880. Tal comportamento 

se modificou em 1900, na virada do século, momento em que o P.R. aumentou para 0.531, 

favorecendo a forma você. Entretanto, o P.R. oscilou até 1930, mesmo período em que 

Duarte (1995) observou que o tu perde espaço para o você. A partir de 1930, o peso relativo 

cresceu até a estratégia você tornar-se categórica. 
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Para melhor visualizarmos o comportamento do você na diacronia, elaboramos o 

gráfico 18, segundo o peso relativo encontrado em cada década: 

 

 

Gráfico 18: O comportamento do você na diacronia, com base no peso relativo. Valor de 

aplicação: você. 

 

Os resultados do gráfico 18 demonstram que, apesar das oscilações de peso relativo 

em cada década, a linha de tendência aponta para o aumento gradual do uso do você. Além 

da análise do peso relativo, passemos para a análise percentual dos resultados a fim de 

compararmos com outros estudos. 

Machado (2011) também apresentou resultados obtidos sobre a utilização das 

formas de tratamento ao interlocutor na diacronia. Para fazermos um paralelo entre os 

nossos resultados e os resultados encontrados pela autora, trazemos apenas os resultados 

obtidos em Machado (2011, p.118) entre os anos de 1870 e 1970, representados no gráfico 

19: 
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Gráfico 19: Comparativo entre os resultados de Machado (2011) e do corpus: o 

comportamento do você na diacronia. 

Apesar da diferença de frequência, tantos os resultados que encontramos utilizando 

cartas, quanto os obtidos por Machado (2011) analisando peças, seguiram a mesma 

tendência de crescimento do pronome você ao longo dos anos. Com o aumento na 

frequência, é de se supor que as cartas que outrora tinham maior utilização de tu passaram a 

ter maior incidência da forma você. Para melhor compreendermos estes resultados, fizemos 

um cruzamento entre o tipo de carta e o período, para saber se, de fato, as cartas de tu foram 

perdendo espaço para as cartas de você. Vejamos o gráfico 20: 
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Gráfico 20: Frequência de tipos de missiva: cartas de tu, cartas de você e cartas mistas ao 

longo dos anos. 

 

O gráfico 20 ilustra bem a disputa você/tu durante o período: as cartas que ora 

predominavam a estratégia tu, perderam espaço para as cartas de você, enquanto as mistas 

apresentaram ligeira queda, se mantendo praticamente estável. Além da tomada de espaço 

do você, a utilização das duas formas pronominais em uma mesma carta mostrou-se 

bastante produtiva, o que traz à tona a questão da flutuação tratamental bastante frequente 

desde 1870. 

Como vimos, a inserção da forma você se deu de maneira bastante significativa e 

contínua. Para compreendermos melhor o comportamento do você e sua implementação no 

período, fomos além da análise quantitativa dos dados. Primeiramente foi necessário 

analisarmos o contexto social da virada do século XIX-XX, período fundamental para a 

implementação da forma. Além disso, comentaremos qualitativamente os dados não 

necessariamente variáveis. Partimos de duas perguntas cruciais: as transformações sociais 

teriam influenciado na implementação do você? As formas você e tu seriam variantes da 

mesma variável sempre?   
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 O tempo nos revela... 

 

A virada do século XIX para o XX foi marcada por fortes mudanças econômicas e 

políticas advindas do processo de industrialização e urbanização (cf. BORIS, 1997). No 

final do século XIX, o país assistiu a transição do Regime Monárquico para o Regime 

Republicano. Tais mudanças acarretaram em profundas transformações no cenário 

brasileiro e, em especial, no Rio de Janeiro, que era palco de tudo isso.  

Pelo fato de a língua ser o reflexo da sociedade na qual está inserida, as mudanças 

sociais acarretaram em mudanças linguísticas. O fim da monarquia, da escravidão e a 

emergência da república, industrialização do Brasil e da urbanização, talvez tenha sido o 

contexto propício para a expansão de uma forma de tratamento mais neutra e menos 

marcada.  

A década de 1930 é considerada pela historiografia como um divisor de águas no 

Brasil por conta da consolidação econômica baseada na indústria. Outros aspectos também 

se fazem presentes como os inúmeros movimentos políticos (Revolução de outubro de 

1930, Revolução Constitucionalista de 1932
 
e o Estado Novo, em 1937) que tinham a 

classe trabalhadora (que se inseria nesse novo contexto de transição – de sociedade agrícola 

para uma sociedade industrial) como destaque. 

Segundo Andreotti (2001), houve, com a modernização capitalista no Brasil, ―a 

expansão de novas camadas sociais‖. Com isso, abriu-se assim ―possibilidades de 

mobilidade social na estrutura de classes da sociedade brasileira, com a ampliação do 

mercado de trabalho e do mercado consumidor‖.  

As relações de trabalho constituíram uma situação nova numa ex-colônia que queria 

se afastar cada vez mais da metrópole. Essa nova estruturação social em formação teria 

favorecido a generalização de uma forma de tratamento muito menos invasiva que o antigo 

tratamento íntimo tu. 

Por motivos diferentes, mas com consequências semelhantes, o Vossa Mercê um 

dia, numa sociedade monárquica, perdeu seu status de deferência  para novas formas de 

base nominal. Ao Rei não se podia tratar como se tratava a burguesia em ascensão. Vossa 

Mercê perdeu o seu lugar para Vossa Alteza e demais formas de base nominal, circulando 
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na boca da plebe.  

Do mesmo modo, o você se generalizou numa República que se industrializava aos 

trancos e barrancos no pós-guerra. Essa nova organização social marcada fortemente pelas 

relações de trabalho e não mais pela origem familiar, tendo seu ápice na década de 1930, 

nos ajuda a entender as curvas de implementação de você. As relações sociais deixaram de 

ser tão fortemente marcadas por formas de cortesia e deferência do século XIX, 

principalmente em um grande centro como o Rio de Janeiro
30

, o que facilitou o 

espraiamento do você, devido a sua neutralidade, com um resquício de distanciamento. 

 

 Um olhar qualitativo sobre os dados 

 

Ao analisarmos os dados, percebemos que a variação você/tu não era sempre (em 

todos os períodos) um caso de variação, pois esta ocorre quando as variantes designam o 

mesmo objeto, fazem referência ao mesmo ser e tem o mesmo valor de verdade
31

. Porém, 

autores como Rumeu (2008) e Lopes e Cavalcante (2001) apontam que, em algumas casos, 

o você e o tu não possuíam o mesmo valor intencional, apesar de designarem o mesmo ente.  

A partir disso, nossa hipótese é de que (i) a variação você/tu será encontrada em 

todo período analisado, no entanto (ii) seria menos frequente em cartas do século XIX e 

início do século XX, pois o você e o tu ainda possuiriam, cada um, contextos específicos de 

atuação. 

Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(35) Estimarei que você e todos os meus tambem continuando a pas-sar bem, 

conforme me disse em uma carta de antes hontem. (Antonio Cupertino - Elisa, 

1886) 

(36) Estimara que você e todos os nosso queridos filhinhos tenham passado bem 

(Antonio Cupertino - Elisa, 1886) 

                                                
30 Para maiores informações sobre as mudanças sócio-históricas do Rio de Janeiro na virada do 

século XIX para o XX e seus reflexos na estrutura linguística ver os estudos de Callou nos diversos volumes 

publicados pela equipe do Projeto Para uma História do Português Brasileiro. 
31 Labov (1994, 2001) e WLH (2008 [1968]). 
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(37) Recebi sua carta, estimei saber que voçe passa bem (Helena - Alarico, 1909) 

(38) Espero porem que você es- teja bom e que Nossa Senhora lhe tenha 

concedido muitas graças (Elisa - Fernando, 1920) 

(39) Desejo que você esteja bôa. Eu vou passando bem (Antonio Cupertino - 

Elisa, 1879) 

(40) Desejo q desse dia em diante você tenha muito juizo (Marietta Passos - 

Olympia,1880) 

(41) retribuindo-as, é meu desejo que V conte o nosso anno com inumeros bens 

de vida (Sodré - Antonio Cupertino, 1884) 

(42) Desejo que voçe tenha passado bem. Nós vamos passando como é Deus 

servido (Helena - Alarico, 1907) 

(43) Desejamos que voce esteja bom. Recebi sua carta, de tudo qto me diz a 

respeito (Helena - Alarico, 1908) 

 

De (35) a (43) temos exemplos de estruturas cristalizadas do tipo: 

estimar/desejar/esperar + você. Tal estrutura foi identificada tanto no início da carta 

(captação da benevolência), quanto no núcleo da carta. Embora os dois primeiros exemplos 

sejam de sujeito composto (35 e 36), os seguintes não são e seguem o mesmo modelo 

cristalizado em cartas do século XIX e início do XX, escritas tanto por homens quanto por 

mulheres. É importante salientarmos que tal tipo de estrutura não foi encontrada em cartas 

da segunda metade do século XX. Por outro lado, encontramos um dado muito interessante: 

(44) desejo que tu e os filhos estejam de saúde (Pereira Passos – Sinhá, 1881) 

Em (44), encontramos um dado de tu, diferentemente do que ocorreu nos nove 

exemplos anteriores, em uma estrutura típica de você e em uma missiva do século XIX. Tal 

dado poderia se um indício de que a variação (em termos labovianos), no entanto, que, 

neste contexto e período, a utilização do você ainda era a predominante. O exemplo (44) 

nos leva a pensar que se no final do século XIX, em uma fórmula fixa de uma carta; ou 

seja, se em um contexto extremamente favorecedor para a manutenção de 

estimar/desejar/esperar + você encontramos um dado de tu, é de se supor que a variação 

você/tu já seria frequente na fala. 
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 Lopes e Cavalcante (2001) também apontam para o caráter indiretivo do você. 

Vejamos alguns exemplos: 

(45) Cuidarei do mais sobre que você falou-me. (João Pedreira - filho, 1879) 

(46) Naotenho recebido letras suas, mas como você tem podido ser mais 

frequente em a estima vil correspondencia com a vossa mãe e irmã eu por esse meio 

obtenho sempre noticias vossas (João Pedreira - Zélia, 1886) 

(47) Hontem tive duas cartas suas de 6 e de 8, ficando aborrecido por saber que 

você  continua a  passar incomodada. (Antonio Cupertino - Elisa, 1886) 

(48) Como Você me disse em sua carta que dissesse o que achasse, fiz lá umas 

chamadas com lápis (Maria Elisa – Jerônimo, 1938) 

(49) Como gostei o que Você me disse na tua carta, que nossa santa Mãe vai fi- 

car mais conhecida, graças à Deus (Maria Rosa – Jerônimo, 1934) 

 

Os exemplos de (45) a (49) são prototípicos do uso de você como estratégia 

indiretiva. Neles, vemos que o remetente faz referência a algo que soube através de outra 

carta. Lopes (2007), ao analisar as cartas enviadas a Rui Barbosa, constatou que o você 

ocorria predominantemente na indicação do discurso indireto em que o falante se reporta ao 

discurso de outrem.  Segundo a autora, com base na Teoria da polidez (BROWN E 

LEVINSON, 1987), o você seria utilizado para suavizar a face negativa (território) do 

interlocutor, evidenciando um maior distanciamento social entre remetente e destinatário da 

missiva. 

No entanto, novamente encontramos dados de tu nesse tipo de estrutura: 

 

(50) não se esquesa de mandar a quele de-zenho que tu me prometeste. (Maria – 

Jayme, 1937) 

(51) Tu me dises que o Octavio esta aborrecido por eu me demorar aqui; 

(Antonio – Marieta, 1881) 

 

Os exemplos (50) e (51) também apontam para a variação em estruturas típicas de 

você, tanto no século XIX quanto no início do XX. Com isso, podemos inferir, novamente, 
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que a variação você/tu se fazia presente em todo o período, todavia, algumas estruturas 

ainda eram contextos fortes para uma das duas formas.  

Outro contexto favorecedor da forma você é o de atenuação de pedidos, ordens, 

repreensões, entre outros atos de fala. Segundo Souza (2008, p.77) o tratamento Vossa 

Mercê seria ―uma estratégia de polidez que tem como objetivo atenuar situações de risco 

para a imagem do interlocutor‖. A forma você teria herdado o caráter atenuador, tendo 

assumido o lugar do Vossa Mercê, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

Pedidos e ordens 

 

(52) Você va pedindo a mamãe que lhe ensine a ler e escrever para com o tempo 

sustentarmos uã grande correspondencia (João Pedreira - Leonor,1886) 

(53) Assim, pois, você me espere quando digo que me espere não quero dizer que 

quero jan-tar, porque jantarei na Barra. (Antonio Cupertino - Elisa, 1886) 

(54) Com esta carta encontrará uma poesia de minha lavra, sob o titulo Flôr de 

Peccado a qual tomei a li- berdade de lhe offerecer. V. a puclicará na Gazeta de 

Noticias des- ta Capital, com o que muito me absequiará (Guilherme - Virgilio 

Varzea, 1890) 

(55) Vossê querendo me favorecer, compra para vossê e só será meu quando eu te 

pagar; te fico muito agradeçida se vos- sê me arranjar isto (Antonia - Affonso, 

1909) 

(56) Pela semana Santa você poderia vir nos visitar; e trazer ao me- nos o 

Helvecio Sim? Tenho muitas saudades delle (Maria Guilhermina - Affonsinho, 

1909)  

(57) Mano, se voce pudese me arranjar um désse apare- lho de ouvir melhor 

como Mámãe deu a Amalia eu ficaria muito conten- te (Maria Barbara - irmão, 

1926) 

(58) eu gostaria que Você metesse quan- do fala de suas virtudes é a devoção de 

conservar sempre a lâmpada acesa na Gruta (Maria Elisa – Jerônimo, 1938) 

(59) eu pesso-te para voce marcares um encontro para Domingo (Maria Jayme, 

1937) 
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(60) eu acho que voce deve falar com Ella para ella não se meter na tua vida 

(Maria – Jayme, 1937) 

 

Reclamações 

 

(61) Você já devia ter me escripto, mesmo antes de receber carta minha de modo 

que hontem eu tivesse noticias. (Antonio Cupertino - Elisa, 1886) 

(62) eu gostaria que Você mudasse algumas palavras que são demais pesadas e 

acho até bem exageradas. (Maria Elisa – Jerônimo, 1938) 

(63) Eu quizera que Você tirasse essas ex-pressões por não serem muito 

verdadeiras, sim ? (Maria Elisa – Jerônimo, 1938) 

 

Os exemplos de (52) a (63) tipificam o uso do você atenuando ordens, pedidos e 

reclamações. Tal modalização é expressa tanto pelo uso do você quanto pelo tempo verbal, 

como ocorre em (55), (56) e (58), principalmente quando é feita uma reclamação, como de 

(61) a (63), para que o remetente não pareça impositivo demais ou para não causar um mal 

estar com o destinatário. Em (62-63), Maria Elisa diz que as palavras escritas pelo 

destinatário sobre a mãe deles não são verdadeiras e nesse contexto utiliza a forma você. 

Nestes casos, o tu poderia ser visto como uma estratégia muito agressiva a face do 

destinatário. Os exemplos a seguir, no entanto, encontramos dados de tu em contextos de 

você: 

 

(64) Eu acho melho que tu não deves vir na minha casa tam sedo a te os teus pais 

ficarem cal- mos (Maria – Jayme, 1936)  

(65) tú # não deves pensar em bobagens (Jayme – Maria, 1937) 

(66) pesso-te para mandar-mes dizer por que tu não escreves, eu sei que tu estais 

doente mais podes escrever duas linhas para eu ter  notiçias tuas (Maria – Jayme, 

1937) 

 

Os três exemplos encontrados foram produzidos pelos missivistas Jayme e Maria 

nos anos de 1936-37, o que nos levaria a duas explicações para estes exemplos: (i) a 
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intimidade entre os missivistas permitiria a utilização do tu, que não seria agressivo à face 

do destinatário e/ou (ii) o você já teria se desbotado o suficiente para que se ‗igualasse‘ ao 

tu, isto é, você e tu estariam em ‗pé de igualdade‘. 

Encontramos também, um contexto bastante favorecedor da forma tu: a 

individualização do destinatário. Lopes e Marcotulio (2009) apontaram que ―em alguns 

casos, o pronome [tu] pode indicar referência disjunta ao pronome anterior marcando 

contraste ou individualização‖, como podemos ver nos exemplos de (67) a (72): 

 

(67) Tu és minha noiva, o ideal de uma noiva; bôa, carinhosa, amorosa, (Oswaldo 

Cruz – Miloca, 1891) 

(68) tu resolverás como entenderes, meu querido anjo, e, eu cegamen=te 

cumprirei o que tu ordena= res (Oswaldo Cruz – Miloca, 1891) 

(69) se tu fores eu vou tam bem (Maria – Jayme, 1937)  

(70) só tu sabes a extensão do nosso amor (Jayme –Maria, 1937) 

(71) Tu ensinas-te-me a amar a viver a sofrer e a querer-te, (Jayme –Maria, 1937) 

(72) Isto, porém, é o menos, pois se refere a mim... e tu bem me conheces (Jane – 

Jerônimo, 1928) 

 

A maioria nos exemplos acima foi encontrada em cartas de amor, com exceção do 

exemplo (72). As cartas amorosas têm como característica a marcação dos interlocutores, 

isto é, no exemplo (67) apenas a Miloca é a noiva ideal de Oswaldo, mais nenhuma outra. 

Em (69) Maria só vai a algum lugar se Jayme for. Em (71) só a Maria, e mais ninguém, 

sabe a extensão do amor que sentem. De forma geral, percebemos que cartas nas quais os 

interlocutores possuem grande intimidade, essa ‗marcação de interlocutor‘ é realizada 

através da forma tu, como também ocorreu, em (72), na carta trocada entre irmãos. 

A instabilidade do sistema também ficou visível neste contexto: 

 

(73) só quero que fique voce certo que eu fiz tudo o que pude (Helena - Alarico, 

1907)  

(74) Você é toda minha e eu sou toda sua (Leonor - Jane, 1920) 
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Em (73) e (74), encontramos o você em um contexto típico de tu. Novamente, 

podemos perceber que, entre o final do século XIX e o início do XX, havia contextos 

específicos para as formas tu e você. Contudo, com a implementação do você, a alternância 

entre as formas tornou-se visível até mesmo em contextos prototípicos de uma e outra 

estratégia. À medida que o você foi se pronominalizando, seu sema herdado do Vossa 

Mercê sofreu desbotamento, não havendo mais contextos específicos de atuação 
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6. Considerações Finais 

A análise das cartas pessoais escritas durante os anos de 1870 e 1970 nos permitiu 

observar a implementação do você na virada do século, confirmando alguns dos resultados 

obtidos em outros estudos. Além disso, avançar no tempo, analisando cartas escritas na 

segunda metade do século XX, nos propiciou observar o comportamento do você para além 

de sua inserção no sistema. A partir desse corpus controlado, no qual sabemos quando, 

onde, por quem e para quem foram escritas tais cartas, conseguimos responder alguns 

questionamentos, outrora levantados, que nortearam esta dissertação. 

A análise da inserção do você apresentada no capítulo 5 evidenciou que no final do 

século XIX o tu, em coexistência com a forma você, era a estratégia mais recorrente, com 

frequências acima de 69%. No início do século XX, a competição você/tu se evidencia, 

com as formas apresentando frequências de uso bem próximas. Os resultados para esses 

dois períodos confirmaram o que foi observado em outros trabalhos sobre o tema.  

A análise da segunda metade do século XX nos permitiu observar o ‗vencedor‘ 

desta disputa nas cartas escritas no Rio de Janeiro. Neste período entre 1940 e 1970, o você 

suplanta a forma tu, ocorrendo como estratégia absoluta de referência ao interlocutor, 

evidenciando o espraiamento dos contextos de uso. Essa ampliação dos contextos de uso só 

teria sido possível devido ao seu desbotamento semântico. O você, como uma estratégia de 

referência neutra, à medida que deixou de marcar fortemente deferência e distanciamento, 

tornou-se uma estratégia que não era nem tão íntima e nem tão distanciada.  

1. A alternância você/tu seria sempre um caso prototípico de variação, ou 

poderia, em alguns momentos não ser considerado caso de variação? O você 

do século XIX seria o mesmo do século XX? 

Através da análise dos dados, observamos que o você possuía algumas 

características semânticas específicas que permitiam seu uso em determinados contextos. A 

forma você era utilizada como estratégia (i) indiretiva de referência, (ii) para atenuar 

pedidos, reclamações e ordens e (iii) em estruturas cristalizadas do tipo 

estimar/desejar/esperar + você. Tais contextos eram favorecedores da forma você e se 

achavam presentes em missivas do século XIX e início do XX. Já o tu era empregado para 
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individualização do destinatário. Com isso, até a primeira metade do século XX, em alguns 

contextos, tínhamos o emprego de uma ou outra estratégia em contextos específicos e não 

necessariamente variáveis. A utilização de uma forma diferente não produziria o mesmo 

‗efeito‘ discursivo. 

No entanto, no período estudado, foram identificados exemplos esporádicos de uma 

forma sendo utilizada no lugar da outra. No contexto de individualização típico de tu, 

encontramos dois dados de você. Como estratégia de atenuação (ambiente de você), 

encontramos três dados de tu; como estratégia indiretiva (típico de você), localizamos dois 

dados de tu e em estruturas cristalizadas (comuns à forma você), houve um dado de tu.  

Apesar de serem poucos dados, percebemos que tais contextos são de resistência de 

uma e outra forma e, além disso, podemos inferir que os contextos de alternância já 

estariam ‗perdendo espaço‘, mesmo que timidamente, para a variação das formas. Na 

metade do século XX, a pronominalização do você já estaria implementada, passando esta 

forma a variar com o tu, o que corrobora também a hipótese de Soto (2001) e de Machado 

(2006, 2011) em relação ao século XX, período no qual as formas você e tu passaram a 

competir (e a variar) no campo da informalidade. 

 

2. Quais fatores sociais e linguísticos influenciaram na inserção do você? A 

produção escrita dos missivistas pode elucidar as mudanças no tratamento 

associadas às novas relações sociais do século XX? O espraiamento do você 

teria acompanhado tais mudanças? 

 

Com relação à implementação do você, foram analisados fatores de ordem 

linguística e extralinguística. Com relação à expressão do sujeito (nula ou plena), o você 

ocorreu preferencialmente como forma expressa, ao passo que o tu foi empregado 

preferencialmente como sujeito nulo. Tais resultados se alinham aos de Rumeu (2008) e de 

Machado (2011), entre outros. 

No que se refere ao percurso do preenchimento do sujeito com as formas você e tu, 

no século XIX, o sujeito nulo apresentava frequência acima de 80% e, em contrapartida, o 

sujeito pleno apresenta índice inferior a 20%. Na primeira metade do século XX, as formas 
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plenas e nulas apresentam índices semelhantes, sendo estas ligeiramente favorecidas até 

1920. A partir de 1930, as formas plenas suplantam as formas nulas. 

A forma você teria seguido a tendência de aumento do preenchimento e o tu seguido 

a queda do sujeito nulo. Tais resultados corroboram a hipótese de Duarte (1993, 1995) de 

que o PB, entre o final do século XIX e início do século XX, era uma língua de sujeito 

nulo. Por volta dos anos de 1930, o PB teria iniciado sua mudança paramétrica, deixando de 

ser uma língua pro-drop, tornando-se uma língua de sujeito [+preenchido].   

Com relação à pessoa verbal, constatamos que a concordância verbal padrão foi a 

mais frequente no corpus, embora tenhamos localizados alguns dados de concordância não 

canônica. A maior parte destes dados foi produzida pela mesma missivista por volta dos 

anos de 1930, o que nos permite inferir, a partir de seu perfil sociolinguístico, que por não 

―saber escrever‖ (como ela mesma afirma em suas cartas, como já visto no capítulo 

referente ao corpus), ela deixaria ‗escapar‘ alguns desvios normativos, dentre eles, a 

concordância não padrão. 

No que se refere aos tipos de relação, as relações simétricas mostraram-se 

favorecedoras ao emprego de você. As relações assimétricas, sejam elas ascendentes ou 

descendentes, mostraram-se desfavorecedoras da forma você. Ao analisarmos o tipo de 

relação social diacronicamente, constatamos o aumento do você ao longo do período 

analisado, o que nos permitiu observar a ampliação da utilização da forma. 

Outro grupo de fator que se mostrou relevante para a implementação do você foi o 

grau de parentesco entre remetente-destinatário. As cartas trocadas entre cunhados, 

sobrinho→tio e freira→madre foram as que apresentaram o emprego categórico para a 

forma você. Entre primos, tal pronome também foi a estratégia mais utilizada. Na relação 

entre casais, houve desfavorecimento para a forma você. Tendo em vista um conceito mais 

amplo para família, observamos que, quanto maior for a relação de intimidade entre os 

missivistas, menor é a utilização do você no corpus (família ampliada). Como a mudança é 

um processo contínuo, notamos que a nova forma você ainda preservaria, de certa maneira, 

a semântica de [+distanciamento] e [-intimidade] advinda da forma original, não perdendo 

completamente suas características primárias, por isso seu pouco uso na família nuclear 

(consanguinidade) e entre casais. 
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Os resultados mostraram ainda a influência do gênero discursivo no emprego 

tratamental. A forma você foi mais frequente nas cartas pessoais, nas quais haveria maior 

distanciamento entre remetente e destinatário. As cartas familiares apresentaram um 

equilíbrio de frequências e, nas cartas amorosas, o pronome você apresentou frequência 

muito baixa. 

Como mostraram outros estudos sobre o tema (cf. CHAVES, 2006 e RUMEU, 

2008), o sexo do missivista também se mostrou bastante relevante. Os resultados obtidos 

confirmaram a hipótese postulada: as mulheres utilizaram mais o você que os homens, tanto 

com relação à frequência de uso da forma, quanto com relação à probabilidade.  

O refinamento do controle da relação entre o sexo do remetente e o do destinatário 

elucidou uma diferença no comportamento dos missivistas. Quando remetente e 

destinatário são homens, houve um equilíbrio na utilização das formas, com um ligeiro 

favorecimento do tu. A alta frequência de você, nesse caso, pode estar atrelada ao fato de a 

forma ser menos íntima e, possivelmente, marcar um distanciamento entre dois homens. 

 Isso ficou evidente, pois, quando o remetente masculino tinha como destinatário 

uma mulher, o tu (mais íntimo) era utilizado. As mulheres, quando escreviam para outras 

mulheres, empregavam preferencialmente o você. No entanto, quando o destinatário era um 

homem, a frequência da forma você diminuiu. A motivação desse comportamento estaria 

atrelada ao tipo de carta nesse caso, pois grande parte das missivas trocadas entre homens e 

mulheres era de cunho amoroso. 

No que se refere à implementação do você com relação ao gênero, observamos que 

a frequência de uso do você foi alta nas cartas femininas em todo o período analisado. Nas 

cartas masculinas, por sua vez, verificou-se, no século XIX, maior emprego da forma tu e 

somente com o passar dos anos, houve maior produtividade da forma você. Com isso, 

confirmamos a hipótese de que as mulheres seriam as propulsoras da forma você. 

A análise diacrônica nos permitiu observar que no século XIX, as frequências de tu 

foram mais altas que as de você, comportamento que se equilibraria na virada do século. A 

partir de 1930, com a modernização e industrialização do Brasil afetando as relações 

sociais, o você suplantaria o tu. Qualitativamente, constatamos que até 1930, o você ainda 

possuía alguns contextos específicos de atuação, assim como o tu possuía os seus. No 

entanto, neste período, observamos um ou outro caso atípico de ocorrência ‗trocada‘ (o tu 
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no contexto de você e o você no contexto de tu) o que já aponta para a crescente 

neutralização semântica do você e sua maior utilização em termos de frequência.  

A partir dos anos de 1930, o peso relativo aumentou consideravelmente até a 

estratégia você ter se tornado categórica. Com isso, observamos a tendência de aumento no 

uso do você, confirmada pelo tipo de carta: as cartas só de você cresceram e, em 

contrapartida, as de tu diminuíram. Ao analisarmos também a sociedade da época, 

constatamos, através dessas missivas, que as mudanças no tratamento estariam ligadas às 

novas relações sociais do século XX. O período até os anos de 1930 foi extremamente 

propício à disputa tu/você e a implementação desta forma no sistema, devido às 

transformações sociais que impulsionaram as mudanças no tratamento interpessoal na 

esfera familiar, pessoal e profissional.  
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