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RESUMO 

 

 

MOURA, Kassia Kamilla de. A implementação do você em cartas pessoais norte-

riograndenses do séculos XX. Natal, 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de Letras. 

Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem, 2013. 

 

 

Tendo em vista os pressupostos teóricos metodológicos da Sociolinguística Variacionista (cf. 

WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, [1972] 2008), nesta dissertação, 

descrevemos e analisamos o processo de variação/mudança envolvendo os pronomes pessoais 

tu e você, e sua extensão no paradigma pronominal no Português Brasileiro (PB), em três 

conjuntos de cartas pessoais escritas por norte-riograndenses no curso do século XX. O 

universo discursivo dessas cartas é basicamente notícias da cidade em que viviam os 

informantes e assuntos do cotidiano (comércio, trabalho, viagens, família e política). Parte das 

cartas analisadas integram o córpus mínimo manuscrito do Projeto de História do Português 

Brasileiro no Rio Grande do Norte (PHPB-RN). Tomamos por base estudos anteriores sobre o 

sistema pronominal no PB – Menon (1995), Faraco (1996), Lopes e Machado (2005), Rumeu 

(2008), Lopes (2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes e Marcotulio (2011) e 

Martins e Moura (2012) –, os quais registram que a forma você suplanta o tu a partir do fim 

da primeira metade do século XX e atestam o seguinte quadro: enquanto (a) as formas verbais 

imperativas, (b) os sujeitos plenos e (c) os pronomes complementos preposicionados são 

contextos favorecedores do você, as (d) formas verbais não imperativas (com sujeito nulo), (e) 

os pronomes complementos não preposicionados e (f) os pronomes possessivos são contextos 

de resistência do tu. Os resultados obtidos nesta dissertação confirmam, em parte, as asserções 

defendidas pelos estudos anteriores sobre os contextos favoráveis à implementação do você 

no PB: (i) há nas cartas das duas primeiras décadas do século XX (1916 a 1925) alta 

frequência de uso de formas do você (98%); (ii) nas cartas pessoais do RN, especialmente nas 

cartas de amor em que há maior recorrência de assuntos íntimos, o universo discursivo 

mostrou-se bastante relevante no condicionamento das formas de tu; (iii) a única informante 

do sexo feminino da nossa amostra faz uso, quase categórico, das formas de tu, em cartas do 

período que corresponde aos anos de 1946 a 1972; (iv) as cartas correspondentes ao período 

de 1992 a 1994 apresentam um uso significativo das formas associadas ao inovador você, 

deixando transparecer que a mudança já está implementada no sistema do PB e há, nesse 

mesmo conjunto de cartas, fortes evidências que nos possibilitam afirmar que as formas 

pronominais de complemento não preposicionadas (acusativo/dativo) associadas ao tu estão 

resistindo em um sistema com uso quase categórico de você. 

 

Palavras-chaves: Português Brasileiro; Pronomes Pessoais; Século XX; Você. 
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ABSTRACT 

 

MOURA, Kassia Kamilla de. A implementação do você em cartas pessoais norte-

riograndenses do séculos XX. Natal, 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de Letras. 

Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem, 2013. 

 

 

Considering the theoretical and methodological presuppositions of Variationist 

Sociolinguistics (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, [1972] 2008), in this 

dissertation, we describe and analyze the process of variation/change involving the personal 

pronouns tu and você, and its extension in the pronominal paradigm in Brazilian Portuguese 

(BP), in three sets of personal letters written by people from Rio Grande do Norte (RN) along 

the 20th century. The discursive universe of those letters is news from the cities in which the 

informers lived and the themes from their everyday life (trade, jobs, trips, family and politics). 

Part of the analyzed letters integrate the written by hand minimum corpus of the Projeto de 

História do Português Brasileiro no Rio Grande do Norte (PHPB-RN). We are based on 

previous studies about the pronominal system in BP – Menon (1995), Faraco (1996), Lopes e 

Machado (2005), Rumeu (2008), Lopes (2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes e 

Marcotulio (2011) e Martins e Moura (2012) –, which register the form você replaces tu from 

the end of the first half of 20th century and attest the following situation: while (a) the 

imperative verbal forms, (b) the explicit subjects and (c) prepositional complement pronouns 

are favorable contexts for você, the (d) non imperative verbal forms (with null subject), (e) the 

non prepositional complement pronoun and (f) the possessive pronoun are contexts of 

resistance of tu. The results got in this dissertation confirm, partially, the statements defended 

by the previous studies regarding the favorable contexts for the implementation of você in BP: 

(i) there are, in the letters from the first two decades of 20th century (1916 to 1925), high 

frequency of the usage of the form você (98%); (ii) in the personal letters of RN – especially 

in the love letters, in which there are higher recurrence of intimate subjects – the discursive 

universe proved to be itself very relevant in the determination/conditions of the forms of tu; 

(iii) the unique feminine informer of our sample uses, almost categorically, the forms of tu in 

letters of the period from 1946 to 1972; (iv) the letters corresponding to the period from 1992 

to 1994 present a significant usage of the forms associated to the innovating você, letting 

appear the change is already implemented in the system of BP and there are, in that set of 

letters, strong evidences that make us state the pronominal forms of non prepositional 

complement (accusative/ dative) related to tu are also implemented in a system with an almost 

categorical usage of você. 

 

Keywords: Brazilian Portuguese; Personal Pronouns; 20th century; Você. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta o estudo que desenvolvemos acerca da implementação
1
 do 

você na escrita norte-riograndense, tendo em vista três conjuntos de cartas pessoais escritas no 

curso do século XX, cujos remetentes são brasileiros nascidos no estado do Rio Grande do 

Norte
2
. Os conjuntos de cartas analisados são: 1) 65 cartas trocadas entre dois irmãos da 

família Paiva (1916-1925) – João de Paiva e Theodósio Paiva; 2) 51 cartas trocadas entre o 

casal Lourival Rocha e Ruzinete Dantas (1946-1972) e 3) 30 cartas escritas por Walter 

Oliveira (1992-1994).  

Neste estudo, utilizamos o referencial teórico-metodológico da sociolinguística 

variacionista (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968] - WLH, doravante) para a 

análise de um processo de variação e mudança envolvendo a expressão da segunda pessoa do 

singular na diacronia do Português Brasileiro (PB). Acreditamos que essa teoria é 

extremamente útil para nos fornecer os meios de lidar com o processo de variação/mudança 

de formas e perceber em que medida as formas variam, bem como perceber os fatores que 

atuam sobre o processo de mudança. No entanto, é importante salientar que a variável 

controlada neste trabalho não é uma variável laboviana stricto sensu, pois se trata de uma 

noção de variação mais alargada, tendo em vista que nós compararemos dois sistemas, em que 

formas de tu vão coocorrer com formas de você, se observar por outro ângulo poderíamos 

dizer que iremos trabalhar com uma série de regras variáveis, quais sejam: tu/você na posição 

de sujeito; as formas de tu e de você como pronomes complementos preposicionados; as 

formas de tu e de você como pronomes complementos não preposicionados; as formas de tu e 

de você como pronomes possessivos; as formas verbais imperativas associadas ao tu; as 

formas verbais imperativas associadas ao você; as formas verbais não imperativas associadas 

ao tu; as formas verbais não imperativas associadas ao você. 

Esta investigação está integrada a um projeto de pesquisa maior em nível estadual 

que é o projeto de História do Português Brasileiro no Rio Grande do Norte (PHPB-RN, de 

                                                 
1
 Segundo WLH (2006[1968]), o problema de implementação busca justificar como uma mudança se 

implementa no sistema e qual o motivo de essa implementação ocorrer em dado momento e não em outro, ou 

seja, de maneira geral, seria a percepção da instauração do processo de mudança linguística. Desse modo, neste 

trabalho, pretendemos indicar o período e quais os contextos favoráveis e desfavoráveis a implementação do 

pronome você como pronome pessoal de segunda pessoa do caso reto, pronome sujeito, nas cartas pessoais 

norte-riograndenses. 
2
 Estamos considerando cartas pessoais, seguindo Pereira da Silva (1988, p. 24 apud CHAVES 2006), 

“correspondências entre pessoas que mantém entre si um relacionamento estreito – parentes próximos, amigos 

íntimos. Trata-se de uma forma de comunicação eminentemente pessoal, destiguindo-se das cartas comerciais, 

das cartas de propaganda, de correspondência dirigida a seções de jornais ou revistas, etc.” 
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agora em diante), que está, por sua vez, vinculado a um empreendimento com alcance 

nacional, o Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB, doravante), que conta 

com 12 equipes em todo o país, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Ataliba de Castilho. O 

PHPB empreende estudos, no Brasil, sobre a história do português, numa perspectiva 

diacrônica, em diferentes linhas de pesquisa.  

O PHPB-RN, sob a coordenação do Prof. Dr. Marco Antonio Martins, tem por 

objetivos: i) constituir córpus tendo em vista textos escritos no estado do Rio Grande do Norte 

(RN) que deverá ser disponibilizado ao público, por meio de uma homepage, tornando viável 

o estudo sobre aspectos linguísticos e sociais da variedade escrita no RN; ii) explorar os 

córpus formados e realizar pesquisas acerca da história linguística e social da escrita norte-

riograndense, no cenário da escrita brasileira. Em relação ao primeiro objetivo, a constituição 

do córpus já está em andamento e alguns acervos nos servem de fonte na coleta dos 

documentos, tais como: o Laboratório de Documentação Histórica do CERES 

(LABORDOC), Caicó-RN; o Instituto Histórico Geográfico do RN (IHG), Natal-RN; o 

Núcleo de Estudos Históricos, Arqueológicos e de Documentação da UFRN (NEHAD), 

Natal-RN; a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM ), Natal-RN e a Fundação Vingt-un 

Rosado (Mossoró-RN). 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa de que resulta esta dissertação, A 

implementação do Você em cartas pessoais norte-riograndenses do século XX, certamente 

contribuiu para a história linguística do PB, no RN, de modo que o caráter diacrônico da 

presente investigação, naturalmente, permitiu o estudo de aspectos da história do estado e dos 

autores das missivas. Acreditamos que um estudo dessa natureza, inédito no Rio Grande do 

Norte, é justificável por trabalhar questões relacionadas à diacronia do português no Rio 

Grande do Norte.  

Passaremos, a seguir, a elencar os objetivos, as questões e as hipóteses aventadas 

com base em estudos anteriores sobre a implementação do você na diacronia do PB. 

Os objetivos gerais desta pesquisa distendem-se em duas direções: (1) 

analisar/descrever um processo de variação e mudança envolvendo a expressão da segunda 

pessoa do singular na diacronia do PB em cartas pessoais escritas por norte-riograndenses ao 

longo do século XX; e (2) contribuir para os estudos da história linguística e social da escrita 

norte-riograndense, no cenário da escrita brasileira. 

Como objetivos específicos temos: 
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(1) Observar a produtividade das formas relacionadas aos pronomes tu/você em 

diferentes contextos sintáticos nos três conjuntos de cartas. 

(2) Averiguar se, no córpus do RN, o quadro de implementação do pronome você, já 

sistematizado por outros estudos, se confirma. 

(3) Investigar se houve mudança no paradigma pronominal no PB do RN, após a 

entrada do você, em especial quanto aos pronomes complementos (não) 

preposicionados, os possessivos e as formas verbais imperativas.  

(4) Examinar se, no percurso da implementação do você, houve alterações em outros 

fenômenos linguísticos, por exemplo, o preenchimento do sujeito. 

(5) Verificar se, nas cartas norte-riograndenses, a informante do sexo feminino 

tendem a fazer uso das formas inovadoras como evidenciado por outros estudos em 

cartas pessoais de outras regiões do país. 

(6) Observar, nas cartas norte-riograndenses do século XX, o período de maior 

produtividade das formas associadas ao você.  

(7) Analisar o universo discursivo das cartas norte-riograndenses a fim de detectar a 

produtividade do você em contexto de maior recorrência de assuntos menos formais, 

pois pretendemos averiguar a frequência de uso dessa forma nas relações de maior 

intimidade com o interlocutor.  

 

 As questões de pesquisa norteadoras desta dissertação são: 

 

a) Existe variação no uso das formas associadas aos pronomes tu/você nas cartas 

pessoais escritas no curso do século XX pelos informantes norte-riograndenses: João 

de Paiva, Theodósio Paiva, Ruzinete Dantas, Lourival Rocha e Walter Oliveira? 

b) Estudos anteriores, como, por exemplo, Rumeu (2008); Lopes (2009); Lopes, 

Rumeu e Marcotulio (2011); Lopes e Marcotulio (2011), advogam a existência de 

contextos morfossintáticos favorecedores à implementação do você e ambientes de 

resistência do tu. Considerando esses contextos morfossintáticos, é possível 

identificar quais são os ambientes favoráveis e de resistência à implementação do 

você nas cartas pessoais norte-riograndenses do século XX? 

c) Estudos anteriores apontam um rearranjo no sistema pronominal do PB após a 

entrada do pronome você. Esse rearranjo no paradigma do sistema pronominal é 

percebido no final do século XIX, conforme Lopes e Machado (2005). Tendo em 

vista essa constatação, é possível identificar indícios desse rearranjo no sistema 
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pronominal nos conjuntos de cartas do RN?  

d) Concernente ao preenchimento do sujeito, estudiosos sugerem que há maior 

recorrência do sujeito nulo, ou não realizado lexicalmente, nas construções com 

formas pronominais relacionadas ao tu, ao passo que, em construções com formas 

pronominais associadas à forma inovadora você há uma maior produtividade do 

preenchimento do sujeito. (Cf. LOPES; CAVALCANTE, 2011; DUARTE, 1993, 

1995, 2012) É possível identificar, nos conjuntos de cartas analisadas, esse mesmo 

quadro? 

e) Os fatores extralinguísticos (sexo, período de escrita, universo discursivo da carta) 

podem influenciar na escolha das formas pronominais associadas aos pronomes 

pessoais tu/ você? 

 

Como hipóteses para as questões elencadas temos: 

 

a) Estudos têm mostrado que o pronome você adquire maior produtividade no PB a 

partir de 1930 (cf. LOPES; MACHADO, 2005; LOPES, RUMEU; MARCOTULIO, 

2011). Tendo em vista essa asserção, esperamos encontrar, nas cartas pessoais norte-

riograndenses do século XX, significativa variação das formas pronominais 

associadas ao tu e ao você, como mecanismo de referência a segunda pessoa do 

singular. 

b) Estudos sociolinguísticos diacrônicos sobre a implementação do você no PB 

(RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, RUMEU; MARCOTULIO, 2011; LOPES; 

MARCOTULIO, 2011) têm defendido que alguns contextos morfossintáticos são 

favorecedores à implementação da forma inovadora você, tais como: pronome-

sujeito, pronome complemento preposicionado e formas verbais imperativas. Por 

outro lado, pronomes possessivos, formas verbais não imperativas e pronomes 

complemento não preposicionados apresentem-se como contextos de resistência do 

tu. Considerando essa tese, esperamos que as cartas norte-riograndenses apresentarão 

um comportamento semelhante a esse. 

c) Diversos estudos têm evidenciado que, após a entrada do pronome sujeito você, 

novas possibilidades combinatórias (você com teu, te) tornaram-se possíveis (cf. 

LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, RUMEU; 

MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011). Dessa maneira, tais 

combinações confrontam-se ao que as gramáticas normativas regem como padrão, 
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sendo esse comportamento chamado de “mistura de tratamento” (cf. MENON; 

LOREGIAN-PENKAL, 2002; LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU 2008). Nessa 

perspectiva, dada a implementação do pronome você no paradigma pronominal 

brasileiro, acreditamos que essas combinações também serão encontradas nas 

missivas norte-riograndense do século XX. 

d) Estudiosos defendem que o PB no século XIX apresentava uma maior preferência 

pelo sujeito nulo, iniciando um processo de mudança com uma maior recorrência de 

sujeitos plenos a partir do século XX (cf. DUARTE, 1993,1995, 2012). Dessa 

maneira, cremos que essa mudança também refletirá na escrita norte-riograndense, 

ou seja, esperamos encontrar, nas missivas analisadas, maior recorrência de sujeitos 

plenos, ou realizados lexicalmente. 

e) Estudos de cunho diacrônico mostraram que as mulheres preferem a forma 

inovadora você, alavancando o processo de implementação dessa forma no sistema 

pronominal do PB, enquanto os homens preferem o tu (cf. LOPES; MACHADO, 

2005; RUMEU, 2008); e, ainda, que o pronome pessoal de segunda pessoa do 

singular tu tem seu uso mais provável nas relações íntimas e menos formais, 

enquanto o você é usado nas relações inter-pessoais não tão íntimas e mais formais 

(cf. PITOMBO, 1998 apud LUCCA, 2005; MENON; LOREGIAN-PENKAL, 2002).  

 

Assim, esperamos que esse quadro também se reflita na escrita norte-riograndense.  

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: no capítulo 1, apresentamos a 

fundamentação teórico-metodológica para o desenvolvimento da pesquisa; no capítulo 2, 

expomos uma breve revisão de estudos já realizados sobre a implementação do você na 

diacronia do PB; no capítulo 3, apresentamos nosso córpus, os informantes e o “envelope de 

variação”; no capítulo 4 discorremos sobre a implementação do você nas cartas norte-

riograndenses, sobre a análise dos resultados em cada conjunto de cartas; e, por fim, temos as 

considerações finais e as referências. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO–METODOLÓGICO: A TEORIA DA VARIAÇÃO E 

MUDANÇA LINGUÍSTICA 

 

Tendo por base WHL (2006 [1968]), Tarallo (1990; 2007), Paixão de Sousa (2004), 

Lucchesi (2004), Lucchesi; Araújo (s/d)
3
, Labov (2008), Mattos e Silva (2008) e Mollica 

(2010), apresentamos, neste capítulo, algumas questões teóricas sobre a Teoria da Variação e 

Mudança (também chamada de sociolinguística variacionista ou laboviana – daqui em diante 

referida como TVM) e seus problemas empíricos. Vale lembrar que os pressupostos teóricos 

apresentados neste capítulo nos servirão de subsídio teórico-metodológico para a análise do 

você nas cartas pessoais norte-riograndenses, que apresentaremos no capítulo 4.  

 

2.1 A TEORIA DA VARIAÇÃO E MUDANÇA  

 

Embora reconhecendo a importante contribuição de muitos linguistas precursores de 

Labov, ressaltamos a importante colaboração do mestre genebrino, Ferdinand Saussure, e lhe 

atribuímos a grande responsabilidade pela maneira de pensar e de fazer da linguística 

moderna, uma linguística sincrônica que se opõe aos estudos históricos dos séculos anteriores. 

Nesta seção, daremos enfoque aos pressupostos teórico-metodológicos da TVM (cf. WLH, 

2006 [1968]), que se opõem aos postulados saussurianos, sobretudo no que diz respeito à 

heterogeneidade linguística, visto que a TVM compreende esta como uma propriedade 

imanente à língua. 

 Aliás, a heterogeneidade linguística é o “divisor de águas” entre a Teoria da 

Variação e a maioria das demais teorias linguísticas, uma vez que, ela objetiva “romper com a 

identificação entre estruturalidade e homogeneidade” no que se refere aos estudos linguísticos 

(WLH, 2006[1968], p.125; TARALLO, 1990, p. 57), ao defender que “o domínio de 

estruturas homogêneas não é uma questão de multidialetatismo ou mesmo de ‘mero’ 

desempenho, mas sim parte essencial da competência linguística” (cf. TARALLO, 1990, p. 

57; LUCCHESI, 2004, p. 171). O objeto de estudo da TVM é o vernáculo. E quando nos 

reportamos ao vernáculo, o entendemos como “veículo linguístico de comunicação usado em 

situações naturais de interação social, do tipo comunicação face a face.” (TARALLO, 2007, 

p. 19). Desse modo, a TVM se interessa em descrever e explicar como falam ou falavam as 

pessoas, no caso dos estudos diacrônicos, pertencentes aos diversos grupos sociais, em um 

                                                 
3
 Em: <http://www.vertentes.ufba.br/a-teoria-da-variacao-linguistica>. Acesso em: 19/4/2012.

 

http://www.vertentes.ufba.br/a-teoria-da-variacao-linguistica
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local e tempo determinados. Para a análise apresentada nesta dissertação, como não há 

registros orais do início do século passado, sobretudo no estado do Rio Grande do Norte, 

optamos pela análise de documentos históricos, considerando que as cartas pessoais tendem, 

em sua maioria, a apresentar um registro do cotidiano e são, portanto, de grande importância 

para o estudo histórico da língua, uma vez que dispõem de algumas características relevantes 

que possibilitam o resgate da história da língua de uma determinada época, quais sejam: o fato 

de serem textos assinados ou com registro de autoria; possuírem data ou época de produção; 

e, o mais importante, legitimidade e autenticidade, pois são textos sem reescritura, correção 

ou atualização
45

. Com esses critérios, as cartas pessoais constituem um importante material 

que nos permite obter dados de tempos diferentes, bem como formar córpus representativos 

de diversos segmentos da sociedade de sincronias passadas da língua a fim de identificar o 

vernáculo e suas variações.  

 Na perspectiva da TMV, processos de variação e de mudança linguística devem ser 

estudados por meio de dados reais considerando, além dos princípios internos à língua, o 

contexto sociocultural em que estes dados estão inseridos, já que, para a Sociolinguística, “o 

objeto de estudo da linguística deixa de ser um sistema autônomo e sem história, para se 

tornar um produto do processo histórico de constituição da língua [...]”. (cf. LUCCHESI, 

2004, p. 170).  

Ainda segundo a TVM, toda língua sofre variação e essa variação procede de forma 

sistemática. Tarallo (2007) afirma que as línguas não constituem realidades estáticas, o que 

nos permite desvendar o aparente ‘caos’ linguístico em que as línguas estão imersas, uma vez 

que as línguas mudam com o passar do tempo, alterando a sua configuração estrutural.  

 Nessa direção, WLH (2006[1968]) sugerem um modelo de língua que acomoda os 

usos variáveis e seus determinantes sociais e estilísticos, os quais não só levam a descrições 

mais adequadas da competência linguística, como naturalmente suscitam fundamentos para 

uma teoria da mudança linguística que ultrapassa os paradoxos estéreis contra os quais a 

linguística histórica tem se debatido por mais de meio século. Assim, a variação é entendida 

como inerente ao sistema linguístico, não incidindo diretamente sobre a língua, mas sobre a 

gramática da comunidade de fala, que é, por natureza, heterogênea (TARALLO, 1990, p. 61; 

LABOV, 2008, p. 219).  

                                                 
4
  Consideramos nessa afirmação as cartas analisadas e elas são cartas já enviadas ao destinatário, logo, uma vez 

enviadas não há como ocorrer reescritura, correções ou alterações. 
5
  É importante referir que na perspectiva da sociolinguística histórica, o trabalho com textos de séculos passados 

ainda é executado conforme um modelo sincrônico, proposto por Labov, e para desenvolver estudos de variação 

e mudança linguística numa perspectiva diacrônica precisa-se fazer adaptações. 
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Ainda de acordo com os apontamentos de WLH (2006[1968], p. 126), Tarallo (1990, 

p. 61) afirma que “nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura linguística implica 

mudança, mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade.” Segundo os autores, o 

lugar da mudança linguística é a comunidade de fala (o grupo social) e, para Labov (1972 

apud LUCCHESI; ARAÚJO)
6
, o grupo social não é um grupo de pessoas que falam 

exatamente igual, mas um grupo de pessoas que compartilham traços linguísticos peculiares a 

seu grupo e que, por isso, é distinguido de outros grupos. Os membros de uma comunidade de 

fala costumam se comunicar mais entre si do que com os outros e, especialmente, 

compartilham normas e atitudes diante do uso da linguagem.  

Por considerar a variação estruturada na comunidade de fala, WLH defendem que é 

possível observar a mudança em progresso, isto é, uma mudança ainda não completada. A 

mudança em progresso pode ser percebida, não só pelo contraste entre manifestações 

linguísticas distantes entre si no tempo, mas também pela análise no tempo aparente (cf. 

LUCCHESI, 2004, p. 166). Nesse sentido, por intermédio da análise das variáveis sociais, 

procura-se definir o quadro de variação observado na comunidade de fala seja com o 

diagnóstico através da variação estável ou da mudança em progresso. Na variação estável, 

entende-se que o quadro de variação tende a se conservar ainda por um longo período, já que 

não se percebe uma predominância de uma variante linguística sobre a(s) outra(s). Enquanto 

que o diagnóstico de mudança em progresso implica que o processo de variação caminha para 

a sua resolução em favor de uma das variantes identificadas, que deve se generalizar, 

tornando-se o seu uso praticamente categórico dentro da comunidade de fala. Nesse quadro, 

a(s) outra(s) variante(s) tenderia(m) a cair em desuso (cf. PAIVA; DUARTE, 2010, p. 179-

190; LUCCHESI, 2004, p. 166; NARO, 2010, p.43-50).  

Como já referido, essa visão metodológica de estudo, defendida por WLH, se 

instaura como um divisor de águas na linguística histórica, pois os estudos históricos da 

língua desenvolvidos antes do surgimento dessa visão defendiam que a mudança linguística 

só poderia ser estudada após estar concluída. No entanto, WLH superam esse obstáculo 

mostrando que é possível estudar “a mudança em progresso na variação observada na língua 

num determinado momento”, ou seja, no chamado tempo aparente (LUCCHESI, 2004, p. 

166). Desse modo, busca-se apreender o tempo real, onde se dá desenvolvimento diacrônico 

da língua, no chamado tempo aparente. O tempo aparente constitui uma espécie de projeção. 

Assim, o pressuposto central do tempo aparente é o fato de que as diferenças no 

                                                 
6
 Em: <http://www.vertentes.ufba.br/a-teoria-da-variacao-linguistica>. Acesso em: 19/4/2012. 

http://www.vertentes.ufba.br/a-teoria-da-variacao-linguistica
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comportamento linguístico de gerações diferentes de falantes num determinado momento 

refletiriam diferentes estágios do desenvolvimento histórico da língua. (cf. PAIVA; 

DUARTE, 2010, p. 179-190; LUCCHESI, 2004, p. 167; NARO, 2010, p.43-50). Todavia, 

para legitimar essa visão da TVM, era “preciso superar a ideia de que a variação era em larga 

medida livre e não condicionada”. Era necessário romper com “a visão estruturalista de que o 

sistema linguístico seria domínio da invariância” (LUCCHESI, 2004, p. 166). Para essa 

ruptura, WLH advogam que há uma “sistematicidade da variação”, ou seja, há uma 

necessidade de se considerar para além dos fatores internos, ou dito de outra maneira, era 

preciso considerar também “os fatores externos na análise linguística” (LUCCHESI, 2004, p. 

166). 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o processo de mudança linguística não 

é feito por meio de uma simples substituição de um elemento por outro na língua. WLH (2006 

[1968], p. 122) postulam que um processo de mudança linguística implica sempre um quadro 

de variação, no qual há fases em que as variantes coexistem, fases em que elas se comportam 

como concorrentes e fases em que uma variante termina por vencer a outra.  

Tendo em vista esses pressupostos, é possível inferir que, na comunidade de fala, 

frequentemente, haverá formas linguísticas em variação, ou seja, formas que estão em 

coocorrência, ou, em outras palavras, formas linguísticas usadas no mesmo tempo. Formas em 

variação são denominadas "variantes linguísticas". Afirma Tarallo (2007, p. 08) que 

 

‘Variantes linguísticas’ são, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa 

em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de ‘variável linguística. ’  

 

Tarallo (2007) retoma os postulados de WLH ao afirmar que as variáveis são 

divididas em variáveis linguísticas dependentes e independentes. A variável dependente é o 

objeto de estudo do linguista, ou seja, o fenômeno linguístico que se objetiva estudar, e as 

variantes “correspondem a duas variantes linguísticas, as adversárias do campo de batalha” 

(2007, p. 8), ou seja, as formas linguísticas que estão em competição. Com relação ao 

desenvolvimento da mudança linguística, WLH (2006[1968], p.126) postulam que os fatores 

linguísticos e sociais estão fortemente correlacionados no desenvolvimento da mudança, pois 

o uso de uma ou outra variante é condicionado por fatores linguísticos (estruturais) ou sociais/ 

estilísticas (extralinguísticos). Esses fatores constituem as variáveis independentes. Ou seja, 

percebemos que a variação não é aleatória, desregrada ou caótica; pelo contrário, se mostra 
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sempre motivada, tanto por fatores linguísticos (estruturais) quanto por fatores 

extralinguísticos (sociais ou estilísticos).  

O modelo sociolinguístico proposto por Labov – conhecido, também, como 

Sociolinguística Quantitativa por trabalhar com números e dados estatísticos (cf. TARALLO, 

2007, p. 8) –, tem como objeto de estudo o vernáculo, observado, descrito e analisado em 

situações reais de uso. Desta forma, examinam-se quais são as variáveis linguísticas e 

extralinguísticas que norteiam as escolhas dos falantes em situações de interação. Destarte, é 

por meio de análises baseadas em uma quantidade de dados linguísticos que o pesquisador 

sociolinguista organiza de forma sistemática o uso da variante; ou seja, as diferentes 

“maneiras de se dizer a mesma coisa” (cf. TARALLO, 2007, p. 8; LABOV, 2008, p. 221). 

Para esse trabalho de sistematização e descrição de fenômenos linguísticos variáveis, Tarallo 

(2007, p.10) postula que é primordial haver 

 
um levantamento exaustivo de dados de língua falada, para fins de análise, dados 

estes que refletem mais fielmente o vernáculo da comunidade; descrição detalhada 

da variável, acompanhada de um perfil completo das variantes que a constituem; 

análise dos possíveis fatores condicionadores (linguísticos e não-linguísticos) que 

favorecem o uso de uma variante sobre a(s) outra(s); 

 

Por meio da análise das variáveis extralinguísticas e estruturais, a pesquisa 

sociolinguística busca definir o quadro de variação observado na comunidade de fala e, ao 

final da análise pretende, nos termos de Tarallo (2007), “desvendar o aparente caos 

linguístico”. Segundo Lucchesi e Araújo (s/d), o sociolinguista visualizará os seguintes 

quadros: a) o quadro da variação que aponta um delineamento de uma variação estável e 

tende a se manter ainda por um longo período, pois se não verifica uma tendência de 

sobreposição entre as variantes linguísticas; e b) um processo de variação que avança rumo ao 

favorecimento de uma das variantes, que tende a se generalizar, tornando-se o seu uso 

praticamente categórico dentro da comunidade de fala, de modo que a(s) outra(s) variante(s) 

tenderia(m) a cair em desuso. O quadro exposto em “b” apresenta o diagnóstico de uma 

mudança em progresso. 

Postos os postulados teóricos, os quais destacam a existência da variabilidade 

DENTRO do sistema, ou seja, a coexistência de formas linguísticas variáveis, WLH 

(2006[1968]) inauguram um aporte teórico-metodológico para esse modelo de língua como 

um sistema de heterogeneidade ordenada, que é o conceito de variável linguística: “um 

elemento variável dentro do sistema controlado por uma regra única” (p. 105). De modo que 

essa regra única é a regra variável, expressa pela fórmula (1) A → g[B] / X[/z]Y e (2) g[B] 
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=f（C，D，E…), em que A representa a regra variável, a categoria mais abrangente; g[B] é a 

variável linguística dependente; X[/z]Y representam o contexto linguístico (ou estrutural) 

dessa variável; e C, D, E são as variáveis independentes, sejam linguísticas ou 

extralinguísticas (sociais, geográficas, estilísticas etc.).  

Apesar de a noção de variabilidade inerente dos fenômenos linguísticos já ter sido 

posta em evidência pelos linguistas do Círculo de Praga (cf. WLH, 2006[1968], p. 105), 

nunca se havia pensado numa sistematização e numa razão que a justificasse. Com a regra 

variável, a renovação trazida aos estudos Mudança Linguística, por WLH, busca compreender 

que as variáveis linguísticas, antes entendidas como frutos apenas da alternância estilística de 

um indivíduo, resultam da interrelação entre diferentes variáveis independentes, que podem 

ser estruturais, estilísticas, ou sociais, quais sejam: idade, sexo, grupo étnico etc. Assim, WLH 

(2006[1968], p. 114) afirmam que “linguistas que desejam evitar o estudo dos fatores sociais 

não conseguirão avançar muito neste sistema: existe uma matriz social em que a mudança está 

encaixada, tanto quanto uma matriz linguística”.  

WLH sumarizam sua proposta apontando cinco princípios, referentes aos 

fundamentos empíricos para teoria da mudança, configurados como problemas a serem 

resolvidos, os quais, fundamentados em dados empíricos, devem alicerçar qualquer pesquisa 

que se proponha a investigar o fenômeno da mudança linguística.  

Tomando por base o que foi dito até agora, cabe-nos uma tentativa de sumarização. 

Uma afirmação fundamental é a de que as línguas não constituem realidades estáticas. Elas 

mudam com o passar do tempo, modificando a sua configuração estrutural, isso se dá devido 

ao fato de a variação ser parte inerente ao sistema linguístico, que é, por sua vez, heterogêneo, 

porém essas mudanças não são percebidas pelos falantes, (cf. LUCCHESI, 2004, p. 172; 

WLH, 2006, [1968], p. 107). Em via de regra, isso se deve ao fato de que: a) as mudanças 

ocorrem de forma lenta e gradual, fazendo com que só excepcionalmente esse fluxo histórico 

seja percebido pelo falante; b) as mudanças, normalmente, atingem algum elemento 

linguístico e não a língua como um todo. Há, no entanto, situações em que os falantes acabam 

percebendo a existência de mudanças. Essas mudanças provavelmente serão percebidas em 

situações como: 1) conversas com pessoas bem mais jovens ou bem mais velhas; 2) contato 

com textos muito antigos da sua língua. Essas situações evidenciam que, no fluxo de tempo, a 

língua se transforma, ou melhor, que formas linguísticas que existiam antes não ocorrem mais 

ou estão deixando de ocorrer. Em suma, é consensual, para os estudos sociolinguísticos, o fato 

que a língua varia e essa variação é influenciada por fatores estruturais ou sociais/estilísticos e 
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pode ocorrer em qualquer nível da língua, desde o nível fonético-fonológico até o nível 

sintático/morfológico/semântico/pragmático/discursivo. 

 

2.2 OS CINCO PROBLEMAS EMPÍRICOS 

 

Faremos, nesta seção, uma breve retomada de cada um dos cinco problemas 

empíricos elencados por WLH, no final da terceira e última parte dos Fundamentos empíricos 

para uma teoria da Mudança Linguística. Segundo os autores, para se estudar a mudança 

linguística, é preciso dar conta de cinco problemas que norteiam esse tipo de estudo: o 

problema dos fatores condicionantes, da transição, do encaixamento, da avaliação, e da 

implementação. 

De acordo com Lucchesi (2004, p. 173), por meio desses cinco problemas, “é 

possível não apenas reconhecer os pontos em que a explicação sociolinguística da mudança 

supera a explicação estrutural-funcionalista, como também as características desta que se 

perpetuam naquela”. 

O primeiro problema apresentado por WLH (2006[1968], p.121) é o problema dos 

fatores condicionantes. Este remete à preocupação de definir quais as condições que 

favorecem ou restringem as mudanças (cf. LUCCHESI 2004, p. 173; MATOS; SILVA, 2008, 

p. 105). Tarallo (2007, p. 36) assegura que “a cada variante correspondem certos contextos 

que a favorecem” e esses contextos são denominados “fatores condicionadores”. Desse modo, 

“um grupo de fatores é o conjunto total de possíveis armas usadas pelas variantes durante a 

batalha” e para ser “um excelente juiz e mediador dessa batalha” é necessário ter 

conhecimento das variantes e dos contextos (não) favoráveis para a realização, pois somente a 

partir desse conhecimento poderemos “explorar as armas e avaliar os contextos mais 

favoráveis à derrota de uma e à vitoria de outra.” (cf. TARALLO, 2007, p. 33). 

O segundo problema empírico conhecido como o problema da transição refere-se ao 

“estágio interveniente que define a trilha pela qual a estrutura A evolui para a estrutura B” 

(WLH, 2006[1968], p. 122). Assim, em linhas gerais, ao refletirmos sobre transição na ótica 

da mudança linguística, logo nos vêm à memória etapas intermediárias para que uma 

mudança seja consolidada (ou implementada) na língua. Dito de outra maneira, pensa-se nas 

seguintes etapas: i) o surgimento de uma forma alternativa; em seguida, ii) a entrada dessa 

forma no sistema e o começo de uma competição com as demais variantes de uma variável X; 

e, por fim, iii) o momento do desuso de uma das formas, efetivando-se, pois, a mudança. 
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O terceiro problema empírico é o problema do encaixamento, que diz respeito ao 

modo como a mudança linguística está encaixada na matriz linguística e estrutural, ou seja, o 

encaixamento na estrutura social. (cf. WLH, 2006 [1968], p. 110; LUCCHESI, 2004, p. 175; 

MATOS E SILVA, 2008, p. 105). De acordo com Lucchesi (2004, p. 175), esse problema 

empírico visa à resolução de questões concernentes a “natureza e extensão desse 

encaixamento”. As questões sobre a natureza do encaixamento “referem-se ao modo de 

conceber a mudança dentro da estrutura linguística”, ao passo que as questões sobre a 

extensão do encaixamento “revolvem os limites da análise linguística” (LUCCHESI, 2004, p. 

175). 

Concernente ao encaixamento na estrutura linguística, WLH (2006[1968], p. 123) 

propõem a ampliação do lugar da mudança de um idioleto para uma comunidade de fala; 

nesse sentido, a heterogeneidade do sistema pela concorrência das variantes que são diferentes 

funcionalmente e estão disponíveis à comunidade. Os autores postulam que a mudança 

linguística raramente ocorrerá em um movimento de um sistema inteiro, mas sim, pela 

alteração de variáveis dentro do sistema. Ainda segundo os autores, as variantes das variáveis 

podem ser contínuas ou discretas, porém haverá sempre a variável contínua, por seu contínuo 

de valores (as variantes) e, deste modo, a variável é entendida como um elemento estrutural e, 

portanto, parte da competência linguística dos membros de uma comunidade de fala.  

No tocante ao encaixamento social, WLH advogam que a variação social e 

geográfica são intrínsecas à estrutura da língua. No sentido de que, nos elementos do sistema, 

não há uma distribuição equilibrada da significação social, já que esses elementos não 

costumam se encaixar em determinada esfera social nos momentos iniciais e finais da 

mudança. Assim, compete ao linguista examinar o grau de correlação entre o social e a 

mudança que influenciam a organização do sistema. 

 Tarallo (2007, p. 48) ressalta a importância de incluir, em uma pesquisa 

sociolinguística, a análise dos “fatores externos à língua”, pois estes fatores “possibilitarão 

retratar o campo de batalha de outros ângulos.” Lucchesi (2004, p. 187) reforça as postulações 

anteriores, citando o principio da sociolinguística proposto por Labov, ao dizer que “não se 

pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística fora da vida social da 

comunidade em que ela ocorre”. 

O quarto problema empírico citado por WLH (op.cit., p. 124) trata do problema da 

avaliação e diz respeito à consciência valorativa de determinada comunidade de fala sobre as 

variáveis linguísticas e suas variantes; isto é, os membros de uma comunidade tecem 

julgamentos sobre a variável que está sendo analisada e essa avaliação afeta a mudança. Nas 
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palavras dos autores, “(...) o nível de consciência social é uma propriedade importante da 

mudança lingüística” (op.cit., p. 124).  

Por fim, WLH apresentam o problema da implementação, considerado o “enigma” 

(op. cit., p. 124) dentre os cinco problemas propostos. O problema da implementação está 

relacionado à determinação da direção que a mudança toma na estrutura social e linguística.  

Nas palavras de Mattos e Silva (2008, p. 106), o problema da implementação “envolve o 

conjunto de processos da mudança, estímulos e restrições, tanto no que se refere à sociedade 

quanto à estrutura linguística.” A autora ratifica, ainda, que o grande enigma da 

implementação é posto em evidência devido ao número de fatores condicionadores da 

mudança. (op.cit., p. 106). Assim, esse problema busca justificar como uma mudança se 

implementa no sistema e qual o motivo de essa implementação ocorrer em dado momento e 

não em outro. Para tanto, é necessário levar em conta os inúmeros fatores que influenciam a 

mudança, já que mudança na língua pode representar mudança no comportamento social, 

pois, segundo WLH (2006[1968], p. 123), “as variações socais e geográficas são elementos 

intrínsecos da estrutura”.  

Lucchesi (2004, p. 185) corrobora a asserção dos autores ao postular que “a mudança 

não é apenas uma função do sistema linguístico, mas uma função da interação da estruturação 

interna da língua com o processo social em que ela se realiza [...]”, tamanha é a importância 

do encaixamento social. Tendo em vista que o problema da implementação “suscita a 

necessidade de se definir o que significa explicar alguma coisa em linguística” (LUCCHESI, 

2004, P. 179). Nesta dissertação, pretende-se apontar fatores estruturais e sociais/ estilísticos 

que motivam a implementação do você, em diferentes contextos morfossintáticos, no 

português brasileiro, em especial do RN. 

Importante referir, ainda, que Tarallo (2007, p. 84) advoga que a pesquisa 

sociolinguística vai mais além, uma vez que  

 

uma teoria geral de mudança linguística, para ser suficiente deverá dar conta das 

condições que determinam o início, a velocidade, a direção, a propagação e o 

término de determinada mudança, e, a partir dos dados analisados de vários 

sistemas, generalizar o conjunto de tais condições para a mudança linguística. 

 

Logo, sintetizando as asserções expostas até aqui, podemos resumir dizendo que a 

pesquisa sociolinguística tem por objetivo principal a sistematização da variação. E, a fim de 

perseguir esse objetivo, o sociolinguista deve seguir algumas etapas, a saber: i) constituir um 
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córpus baseado em dados do vernáculo de uma determinada comunidade de fala
7
, ii) 

descrever detalhadamente a variável e suas variantes, iii) estabelecer quais os possíveis fatores 

linguísticos e sociais que influenciam a variável, iv) promover o encaixamento linguístico 

dessa variável nas estruturas linguística e social, v) avaliá- la e vi) observar os processos de 

transição e implementação que a envolvem. Dessa maneira, o sociolinguista concluirá sua 

pesquisa dando conta da dimensão social, cultural e histórica do fenômeno linguístico. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO E ENCAMINHAMENTOS 

 

Sumarizando, nesse primeiro capítulo retomamos as questões teóricas e 

metodológicas que norteiam nosso trabalho. Nessa tessitura, em breves palavras, buscamos 

apresentar alguns dos pressupostos teórico-metodológicos da TVM e seus problemas 

empíricos. Para o desenvolvimento do trabalho proposto nessa dissertação é importante 

guardar alguns conceitos da teoria apresentada neste capítulo, os quais serão elencados a 

seguir: 

 

(i) A língua varia e a variação é influenciada por fatores estruturais, sociais e 

estilísticos. 

(ii) As línguas não são realidades estáticas. Elas mudam com o passar do tempo, pois 

a mudança linguística é parte inerente do sistema linguístico, que é, por sua vez 

heterogêneo. 

(iii) O processo de mudança na língua ocorre em um ambiente heterogêneo dentro de 

uma comunidade de fala. 

(v) Nem toda variabilidade e heterogeneidade envolve mudança, mas toda mudança 

envolve variabilidade e heterogeneidade. 

(vi) O problema da implementação busca evidenciar como uma mudança se insere no 

sistema e qual o motivo dessa inserção ocorrer em dado momento e não em outro, 

porém, para responder esse enigma, é necessário levar em conta os inúmeros fatores 

que influenciam a mudança, uma vez que mudança na língua pode representar 

mudança no comportamento social. 

 

                                                 
7 

Como já referido antes, o trabalho com textos históricos, também, se busca retratar o vernáculo, já que esses 

refletem a língua falada ou escrita de uma comunidade de fala em um determinado momento da história. 
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Considerando as asserções expostas até aqui, damos continuidade a nossa caminhada 

em direção ao capítulo 2, que apresenta uma revisão dos estudos diacrônicos sobre o processo 

de variação e mudança envolvendo os pronomes tu e você no PB, bem como uma breve 

retrospectiva da história do você em português. 
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3 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO VOCÊ NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

O estudo das formas pronominais de tratamento tem grande relevância para o 

conhecimento de nossa língua, uma vez que, ao estudarmos essas formas, é possível descobrir 

mais sobre os costumes, a cultura e o contexto sócio-econômico de uma comunidade. Sabe-se 

que as formas pronominais de tratamento dizem respeito à relação entre duas pessoas, na qual 

o grau de intimidade ou deferência pode revelar o comportamento desses personagens de 

acordo com as suas delimitações hierárquicas. Sendo assim, podemos dizer que as formas de 

tratamento, pronominais ou nominais, representam, na língua, a relação interpessoal e as 

maneiras pelas quais os indivíduos se dirigem uns aos outros. No PB, encontramos, pelo 

menos, três formas pronominais do singular que fazem referência ao interlocutor, são elas: o 

senhor(a),  tu e você. 

Neste capítulo, iremos nos deter na apresentação de estudos sobre a implementação 

do você no PB e optamos por dividi-lo em duas seções: na seção 2.1 discorremos sobre a 

origem e o percurso histórico do você; na seção 2.2 faremos uma breve retomada da entrada 

do você no paradigma pronominal baseados em estudos desenvolvidos nas perspectivas 

diacrônica e sincrônica. 

 

3.1 UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO VOCÊ 

 

Como mencionado anteriormente, para analisarmos o nosso objeto de estudo, o 

pronome você em cartas pessoais norte-riograndenses, é necessário, em princípio, tecer 

algumas considerações acerca de sua origem e seu percurso histórico na gramática do PB. 

Dessa forma, tendo em vista o estudo de Menon (1995), Faraco (1996), Sousa (2008) e Görski 

e Coelho (2009)
8
, pretendemos situar a mudança social que implicou a mudança linguística 

ocorrida nessa forma antes nominal e agora pronominal. Destarte, tomaremos como ponto de 

partida a evolução da forma de tratamento Vossa Mercê, a fim de entender melhor o nosso 

ponto de chegada, o pronome você.  

Faremos, ainda, uma breve exposição de alguns aspectos da história da sociedade 

portuguesa do fim da Idade Média que desencadeou a introdução de novas formas de 

tratamento do interlocutor em português, a saber: o percurso evolutivo do pronome vossa 

mercê para você.  

                                                 
8
 Para obter detalhes sobre a implantação do você em português, há muitas fontes, dentre as quais podemos citar 

Menon (1995), Faraco (1996) e Sousa (2008).  
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Nessa trajetória, observaremos como certas mudanças sociais exercem pressões 

sobre a língua desencadeando mudanças linguísticas e, num segundo momento, analisaremos 

como essas mudanças linguísticas já implementadas podem influenciar uma série de outras 

mudanças internas.  

No século XII, a economia da Europa Ocidental inaugurou uma nova fase com o 

crescimento de suas atividades artesanais e comerciais, por conseguinte, houve uma maior 

concentração da organização econômica nas cidades e a formação de uma nova classe social. 

Logo, deu-se a formação da burguesia (cf. FARACO, 1996, p. 55). Estabeleceu-se, então, 

uma competição do poder econômico e político, uma vez que a burguesia passou a competir 

com a nobreza na disputa pelo poder político e econômico. Em Portugal, essa mudança 

socioeconômica era demonstrada em uma vida de luxo e na inserção da burguesia no espaço 

da Corte. De acordo com Faraco (1996, p. 54-56), na segunda metade do século XIII, a 

burguesia instituiu sua ascensão e passou a dividir a representação da Corte ao lado da 

nobreza e do clero. No desdobramento dessa nova configuração da sociedade portuguesa, no 

século XV, o cenário social de Portugal era de um vasto império da era moderna, graças à 

migração de um significativo número de latifundiários para Lisboa, que receberam, em troca, 

uma renda paga pelo governo, denominada ‘moradia’ (cf. FARACO, 1996, p. 56). 

Dessa maneira, o processo de expansão colonial e o surgimento das novas demandas 

sociais possibilitaram a multiplicação e distribuição dos cargos públicos entre a classe que 

agora ocupava a nova aristocracia, a burguesia. Com isso, a nobreza entrou em decadência e 

começou a dar lugar à alta burguesia, inaugurando uma sociedade aristocrática. Face a esse 

novo perfil social, a estrutura feudal foi abandonada e as pessoas eram motivadas a deslocar-

se do campo para a cidade. Iniciava-se um caminho rumo a uma burguesia urbana e os 

personagens desse espaço deixavam de ser senhores feudais para se tornarem reis. No entanto, 

essas mudanças não ocorreram de forma isolada, elas influenciaram outras mudanças que 

envolveram todo o cenário global, visto que as alterações nas funções sociais incentivaram as 

pessoas a mudarem seus hábitos na indumentária, na alimentação e, também, na linguagem 

(cf. FARACO, 1996, P. 56-57). 

E a língua – o mais sensível indicador das mudanças sociais, como afirma 

Baktin/Voloshinov (s/d apud FARACO, 1996, p. 57) – não estava alheia a essa nova 

realidade, uma vez que ela propicia os meios verbais para a expressão dos novos fatos que 

surgiram a partir da reorganização da vida social. Portanto, a desigualdade das classes e dos 

valores sociais vigentes e a busca de uma nova estabilidade desencadeavam um desequilíbrio 

linguístico e um rearranjo pronominal. Para Faraco (op. cit.; p. 57), as formas de tratamento, 
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por sua vez, estão diretamente relacionadas ao uso social e a alteração dessas formas foi 

inevitável.  

Menon (1995), Faraco (1996) e Sousa (2008) relatam que o sistema latino de 

referência ao interlocutor era dividido em 2 eixos: i) tu- pronome singular empregado para 

tratamentos informais usado para fazer referência a um único interlocutor; em contraposição a 

esse eixo havia ii) vos- empregado para referência tanto singular como plural em situações 

formais. No paradigma verbal havia formas específicas correlacionadas a esses eixos, ou seja, 

desinências da segunda pessoa do singular e do plural, respectivamente. Com o decurso do 

tempo, as línguas românicas passaram por mudanças que as afastaram mais ou menos do 

antigo sistema herdado do latim. Nos primeiros escritos da língua portuguesa era bem visível 

o sistema latino, porém com o decorrer do tempo foram ocorrendo mudanças em que se 

tornaram perceptíveis, inicialmente de forma tímida e depois mais generalizada, combinações 

de formas pronominais de referência ao(s) interlocutor(es) com formas verbais não mais de 

segunda pessoal, mas com a terceira. Essa mudança introduziu na língua uma duplicidade de 

formas: 1) as herdadas - se combinando com as formas verbais de segunda pessoa e 2) as 

novas - se combinando com a terceira pessoa verbal.  

Nessa nova configuração de sociedade com valores hierárquicos tão arraigados, o rei 

assume o status de detentor do poder absoluto, a quem cabiam as demandas da corte, na qual 

subjaz a idéia de que devam existir formas específicas de tratamento para cada camada da 

sociedade. Menon (1995, p.93-94) e Faraco (1996, p. 58) afirmam que, em decorrência das 

modificações na economia e nas relações sociais da sociedade portuguesa, no século XIV e, 

sobretudo no século XV, a forma pronominal de tratamento vós foi substituída por não ser 

mais adequada para a referência real e passaram a existir, então, as formas compostas por 

Vossa + Nome (Vossa Mercê, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa 

Majestade) que imperavam e eram dotadas, na sua essência, de um elemento diferenciador 

das classes sociais. Dentre as formas compostas, segundo Menon (op. cit.; p. 94) e Faraco 

(op.cit., p. 58), a mais antiga parece ser Vossa Mercê, documentada em um texto das Cortes, 

de 1331. Por sua vez, Vossa Senhoria está documentada em 1434, Vossa Majestade, em 1442, 

Vossa Alteza, em 1450 e Vossa Excelência, em 1455. 

Faraco (1996, p. 58) defende que as formas Vossa Mercê e Vossa Senhoria foram 

criações medievais e o pronome de tratamento Vossa Mercê, de origem ibérica, costumava ser 

usado em situações especiais, de cunho respeitoso, porém seu uso comum deveria ser 

específico para alguns personagens da sociedade como: reis, nobres e burgueses. A forma 

nominal Mercê significa uma solicitação ou uma generosidade concedida pela figura real. Em 
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meados dos séculos XIII, fazia parte do cotidiano dos súditos a petição ou agradecimento das 

mercês concedidos pelo soberano. Com o decorrer do tempo, houve um enfraquecimento da 

forma vossa mercê e esta deixa de satisfazer as exigências da sociedade e foi substituída por 

outros pronomes de tratamento (vossa senhoria, v. majestade, v. alteza, v. excelência). 

Todavia, tal forma continua em uso quando, por força da imposição, os criados e subalternos 

começam a fazer uso dessa forma para se referirem aos fidalgos e, segundo registro das peças 

teatrais de Gil Vicente datadas do início do século XVI, essa forma de tratamento passou a 

ocorrer entre os personagens da baixa burguesia. (cf. FARACO, 1996, p. 58)  

Segundo Faraco (1996, p.62), a evolução da forma pronominal vossa mercê após a 

ampla expansão social de seu uso distende-se em duas direções, conectadas a diferentes 

variantes de ordem socioestilísticas. A primeira direção foi a manutenção da integridade 

formal e do seu valor como uma forma de tratamento relativamente respeitosa num estilo 

cuidadoso entre a pequena burguesia urbana, mas arcaizada entre os séculos XVII e XVIII, ao 

mesmo tempo em que o você se tornava dominante. A segunda direção foi o fato de a forma 

pronominal (vossa mercê) ter sido afetada por um acelerado processo de simplificação 

fonética tornando-se os pronomes você/vocês de uso corrente hoje, em especial no PB, no 

tratamento de segunda pessoa do discurso.  

É interessante referir que o você é oriundo de uma forma honorífica, seguiu uma 

trajetória de modificação de valor ao lado da modificação fonética e esta teve seu primeiro 

registro no texto “Feira de anexins”, escrito por Francisco Manuel de Melo, publicado em 

1666 (cf. NASCENTES 1956 apud FARACO 1996, p. 63).  

Menon (1995, p. 5) destaca que no PB, diferente do Português Europeu (PE), a forma 

inovadora você(s) passou a ser a forma de tratamento íntimo em quase todo o país, 

possivelmente em consequência do uso, desde o início da colonização, de formas variantes de 

Vossa Mercê para se dirigir ao interlocutor. Menon destaca, ainda, que, quando o Brasil 

começou a ser colonizado, em Portugal já estava avançado o processo de arcaização do vós 

tornando-se completamente arcaico no século XVIII, segundo Lindley Cintra (1972 apud 

FARACO, 1996, p.66), bem como “o processo de mutação fonética de Vossa Mercê, nesse 

período já utilizado em Portugal entre os não-nobres”. (cf. MENON, 1995, p.5). 

Faraco (op. cit.; p. 62-63) afirma que no PE o pronome você é mais utilizado no 

tratamento entre iguais (relações simétricas) não solidários ou no tratamento não solidário de 

pessoas de status social inferior (relações assimétricas), enquanto que o tu é mais produtivo 

no tratamento mais íntimo. Como já referido antes, o PB assume uma postura bastante 

diferenciada quanto ao uso da forma pronominal inovadora, você, pois esta é usada 
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comumente nas relações de tratamento íntimo, estando o pronome tu restrito a algumas 

variantes regionais.  

Nesse caminho de Vossa Mercê para você, o pronome de tratamento passa por um 

processo de gramaticalização que, segundo Hopper e Traugott (1993 apud GÖRSKI; 

COELHO, 2009, p. 75), é um processo de mudança linguística que se dá por meio da 

regularização gradual, em que um item frequentemente utilizado em contextos comunicativos 

particulares adquire função gramatical e pode, uma vez gramaticalizado, adquirir funções 

ainda mais gramaticais [ou novas funções]. Nesse percurso,  de Vossa Mercê para você, a 

forma de tratamento vai se gramaticalizando vansuncê→vassucê→vacê→você até chegar ao 

pronome pessoal de segunda pessoa, passando a concorrer com o tu. Deste modo, a forma 

pronominal você assume determinadas propriedades, valores e funções e passa a integrar o 

paradigma dos pronomes pessoais.  

O processo de gramaticalização do Vossa Mercê > você trouxe ao PB algumas 

incompatibilidades entre propriedades formais e semântico-discursivas, as quais podem ser 

ilustradas com as novas configurações dos paradigmas verbais e pronominais, por exemplo: o 

pronome você continua com a especificação original de 3ª pessoa e a concordância verbal 

sendo a mesma (você faz/canta/trabalha), no entanto, a interpretação semântico-discursiva 

passou a ser de 2
a
 pessoa. Tal especificação apresenta ainda hoje indícios formais que se 

configuram na possibilidade de você combinar-se com formas pronominais de 2ª pessoa 

(te/teu) (cf. LOPES; RUMEU, 2007, p. 433). 

Na seção 2.2, a seguir, apresentaremos resultados de estudos linguísticos diacrônicos 

acerca das estratégias de referência ao interlocutor com base em córpus diversificados no PB, 

notadamente os trabalhos cujos córpus são formados por cartas pessoais, desde o século XIX 

até o século XX
9
. Alguns motivos foram determinantes na escolha dos trabalhos para a 

revisão, a saber: 

 

1. O mesmo objeto de estudo desta dissertação, a variação tu/você no PB; 

2. A variação tu/você foi analisada tendo em vista córpus constituídos por cartas 

pessoais.  

                                                 
9
 É importante referir que, além das pesquisas aqui resenhadas, reconhecemos a existência de outros trabalhos 

sobre o tema analisado nesta dissertação e estes, por sua vez, tomam por base córpus falado e escrito de outros 

gêneros textuais, por exemplo: CHAVES, 2006; COELHO, GÖRSKI, 2011; COELHO, 2011; MENON, 1995, 

2000; MENON, LOREGIAN-PENKAL, 2002; LOREGIAN-PENKAL, CAVALCANTE, 2011; LUCCA, 2010; 

SOUSA, 2011.  



35 

 

3. Com base nos resultados obtidos por esses estudos, construímos as hipóteses para 

analisarmos a variação tu/você nas cartas pessoais norte-riograndenses do século XX. 

 

3.2 TU/VOCÊ NA DIACRONIA DO PB  

 

Dentre os diversos estudos desenvolvidos sobre este tema, optamos por sistematizar 

nossa revisão da literatura retomando com mais afinco trabalhos que se voltam à análise do 

processo de variação/mudança dos pronomes pessoais tu/você, na perspectiva diacrônica e 

que utilizam como córpus amostras de língua escrita e, de modo mais específico, de cartas 

pessoais. Acreditamos que esses trabalhos nos servirão de respaldo em nossas análises pelo 

fato de apresentarem uma relação de proximidade com o nosso objeto de estudo, o que, 

provavelmente, possibilitará um diálogo mais próximo com nossa pesquisa. 

A variação pronominal na referência de segunda pessoa, na língua portuguesa, é um 

fenômeno linguístico que está relacionado às características das estruturas sociais. A forma 

pronominal que um falante usa para se dirigir a outro depende, em grande medida, do tipo de 

relação estabelecida entre os interlocutores, do gênero dos mesmos e do contexto da interação, 

entre outros fatores. No Brasil, estudos mostram que coexistem, de modo geral, as formas 

pronominais de referência ao interlocutor, o senhor, você e tu, que variam entre si pelo 

imenso território do país (cf. MENON, 1995, p. 96). Nessa perspectiva, seguindo nosso 

percurso já delineado acima, retomaremos, nesta seção, os trabalhos de Lopes e Machado 

(2005), Rumeu (2008), Lopes (2009), Lopes et all (2011), Lopes e Marcotulio (2011)
10

 e 

Martins e Moura (2012).  

Lopes e Machado (2005)
11

, ao analisarem 41 cartas particulares, escritas no último 

quartel do século XIX, entre 1872 e 1879, pelo casal carioca Christiano Benedicto Ottoni e 

Barbara Balbina de Araújo Maia Ottoni a seus netos, residentes em Paris, Mizael e Christiano, 

expõem um panorama da língua portuguesa padrão e não padrão, no Rio de Janeiro no século 

XIX. As autoras observaram o fenômeno de pronominalização de vossa mercê > você, que 

marcou o início do processo de variação entre a concordância de você com outras formas 

pronominais de 2ª pessoa e de 3ª pessoa, a fim de identificar a produtividade de cada uma das 

duas estratégias, no final do século XIX. Esse trabalho buscou, também, mostrar algumas 

evidências que confirmassem a conjectura de Labov (1990 apud LOPES; MACHADO, 2005) 

                                                 
10

 Este trabalho foi publicado nos anais do PHPB- Martelotta et all (2009). 
11

 Este trabalho é retomado no volume VI do PHPB - Lopes, Machado, Pagotto, Duarte, Callou, Oliveira, 

Eleutério, Martelotta (2006).  
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acerca do comportamento inovador das mulheres frente às mudanças linguísticas, uma vez 

que a hipótese era a de que essas usassem mais a forma inovadora você.  

Um dos legados retificado pelas autoras é o de que as repercussões gramaticais 

causadas pela inserção da forma pronominal gramaticalizada você no PB atingiram diferentes 

contextos sintáticos. Por ter origem em uma base nominal que leva o verbo para a terceira 

pessoa do singular, o emprego de você nas situações reais de interação acarretou algumas 

modificações, como por exemplo, um rearranjo no sistema pronominal com a fusão dos 

paradigmas de P2 e de P3 e com a eliminação do paradigma de P5
12

.  

Quanto à mudança categorial de nome para pronome, as autoras assumem o que 

defende Lopes (1999, 2003) ao estudar a forma nominal a gente no PB: não houve perda de 

todos os traços formais nominais, assim como não foram assumidos todos os traços 

intrínsecos dos pronomes pessoais.  

Essa constatação, de acordo com as autoras condiz com dois princípios de 

gramaticalização discutidos por Hopper (1991 apud LOPES; MACHADO, 2005, p. 50): o 

princípio da persistência e o da decategorização. O primeiro princípio determina que nos 

processos de gramaticalização alguns traços do significado original aderem à nova forma 

gramaticalizada e detalhes da história lexical do item podem se refletir na forma 

gramaticalizada durante estágios intermediários. Segundo as autoras, no caso de você, talvez 

haja mais resquícios formais do que semânticos na forma pronominal. Esse pronome mantém 

traços do significado original, por exemplo, a concordância com verbos na terceira pessoa do 

singular e a impessoalidade da terceira pessoa que fica evidenciada na expansão do emprego 

do pronome em contextos de referência indeterminada. O segundo princípio refere-se à 

neutralização das marcas morfológicas e propriedades sintáticas da categoria-origem (no caso 

do você - nome ou sintagma nominal) e adoção de atributos da categoria-destino (forma 

pronominal). 

Em relação aos usos de tu e você nas cartas dos avos Ottoni, Lopes e Machado 

(2005) chegam aos seguintes resultados: (1) há preferência pelo pronome tu na maior parte do 

córpus analisado, principalmente nas cartas do avô; (2) o missivista Christiano prefere o tu 

combinando com formas de P2 (te/teu/tua) e o vocês na função de sujeito; (3) já a avó Bárbara 

deixa evidenciar um maior nível de desprendimento em relação aos preceitos gramaticais ao 

apresentar maior variação na combinação entre tu e você com formas de P2 e P3. 

                                                 
12

 As autoras assumem a concepção de pessoas do discurso adotadas por Câmara Jr. (1970 apud LOPES 2007), 

logo, teríamos: P1= primeira pessoa do singular; P2=segunda pessoa do singular; P3= terceira do singular; P4= 

primeira pessoa do plural ou o “eu-ampliado” (eu+ alguém); P5= segunda pessoa do plural (vocês/vós+ alguém) 

e P6= terceira pessoa do plural. Salientamos que nós também comungamos dessa ideia. 
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As autoras defendem que a presença do você nas cartas de Barbara não estaria só 

relacionada a uma assimetria de tratamento de superior para inferior. Mas se trataria de “um 

uso mais generalizado do que um pronome de poder ou de solidariedade” (2005, p.53), visto 

que a forma inovadora você, cada vez mais, coocorre nos espaços funcionais típicos de tu. Em 

relação às cartas de Christiano, as pesquisadoras supõem que os baixos índices de frequência 

da forma você nas cartas de Christiano possam ser uma evidência de que o uso de você fosse 

uma estratégia que estivesse emergindo em contextos restritos, discursivamente motivados. O 

contrário é detectado nas cartas da avó Barbara, pois não se percebe uma motivação 

discursiva aparente, mas a generalização de você como forma de 2ª pessoa. Ainda nas 

palavras das autoras, o comportamento diferenciado com relação ao gênero 

(masculino/feminino) parece referendar a hipótese laboviana sobre o inovadorismo feminino 

na maioria dos fenômenos de mudança com o uso de formas “não-padrão”. 

Para as autoras, o comportamento diferenciado quanto ao gênero, provavelmente, 

deve estar ligado ao papel social da mulher na sociedade da época, à escolarização e à 

transposição de aspectos da fala na escrita. Nas cartas analisadas, é possível encontrar reflexos 

de maior ou menor domínio da norma padrão. Nas cartas do avô Christiano, há uma 

preocupação consciente e explicitada com o domínio da língua portuguesa, em diversos 

campos (seja em relação à grafia, seja no estilo ou na sintaxe). Nas cartas de sua esposa 

Barbara, aparentemente menos letrada que o marido, não se identifica essa apreensão com as 

normas do bem falar e escrever, deixando transparecer traços da oralidade em seu texto.  

Uma das importantes conclusões a que Lopes e Machado chegam é a de que é 

possível encontrar na escrita de brasileiros cultos, no final do século XIX, “mistura de 

tratamento” entre usos das formas de tu e usos das formas de você.   

As autoras atestaram a hipótese de que as mulheres lideram no processo de mudança 

na implementação do inovador você na história do PB. Essa mesma hipótese confirma-se 

também com o trabalho de pesquisa desenvolvido por Rumeu (2008).  Em seu trabalho de 

doutoramento, a autora edita e analisa cartas íntimas da família Pedreira Ferraz-Magalhães, 

trocadas por informantes ilustres nascidos no Rio de Janeiro. Rumeu divide o córpus em três 

períodos de tempo, com um intervalo de 20-25 anos cada um – de 1877 a 1897; de 1898 a 

1923; e de 1924 a 1948 –, e investiga a variação entre as formas de referência à segunda 

pessoa do discurso tu e você nessas cartas.  

A espelho do que foi defendido por Lopes e Machado (2005), Rumeu considera que 

a inserção do você no quadro pronominal do PB não se deu da mesma forma em todos os 

contextos morfossintáticos: o pronomes sujeitos; o pronomes complementos preposicionados 
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e as formas verbais imperativas representam contextos implementadores de formas 

relacionadas a você, enquanto  pronomes possessivos, pronomes complementos não 

preposicionados (te) e as formas verbais não imperativas se mostram como contextos de 

resistência do tu. 

Rumeu conclui o levantamento e a codificação das formas de P2(tu) e de P3 (você) 

nas cartas pessoais da família Pedreira Ferraz-Magalhães com a identificação de 496 dados, 

sendo 67% de tu (331 ocorrências de 496 dados) e 33% de você (165 ocorrências de 496 

dados).  

Os resultados encontrados na pesquisa de Rumeu corroboram o que já fora discutido 

por Lopes e Machado (2005) a respeito da preferência pelo tu em relações mais íntimas na 

escrita de brasileiros do século XIX. No tocante à tímida frequência de uso do você, nas cartas 

da Família Pedreira Ferraz-Magalhães, a autora acredita que seja um traço indicativo de um 

processo de implementação, pois, segundo estudos sociolinguísticos do PB, as frequências de 

uso do você no século XVIII são pouco desenvolvidas e tendem a acelerar em fins do século 

XIX.  

A exemplo de estudos anteriores, a autora considera que o fato de o você ter advindo 

de uma forma nominal (Vossa Mercê), mas fazer referência à segunda pessoa do discurso 

impulsionou novos arranjos no sistema pronominal. Novas possibilidades combinatórias de 

você com te~lhe, você com teu~seu, tua~sua tornaram-se mais produtivas evidenciando, nesse 

sentido, um sinal de pronominalização de você no PB. Rumeu observa, ainda, no pronome 

você um caráter híbrido concernente à especificação semântico–discursivo, visto que faz 

referência à segunda pessoa do discurso (traços de propriedade pronominal) e, no entanto, 

estabelece concordância com P3 (manutenção do traço original) (cf. LOPES; RUMEU, 2007). 

Em consonância com o que outros autores já haviam evidenciados a pesquisadora constata, 

também, que outro arranjo no quadro pronominal ocasionado pela inserção do você foi a 

passagem do pronome possessivo seu, que era de terceira pessoa, para o paradigma de 

segunda pessoa. Essa migração levou a forma dele (de + ele) a se constituir como um 

possessivo de terceira pessoa a fim de evitar a ambiguidade do possessivo, pois o pronome 

seu pode identificar tanto a segunda como a terceira pessoa do discurso, desta forma, 

concorrendo com os pronomes teu/tua. 

Rumeu verifica, com a análise das correspondências, que a famigerada “mistura de 

tratamento”, resistida pelas Gramáticas Tradicionais, já é evidente nas cartas pessoais da 
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família Pedreira Ferraz- Magalhães do final do século XIX e início do XX.
13

 As formas de tu 

se mostram preferencialmente combinadas com as formas de P2, com índices de 90% nos 

dados, entretanto, tais formas aparecem, mesmo que timidamente, combinadas com as formas 

de P3, em 10%. Ainda referente à mistura de tratamento, a autora encontra um dado 

interessante de autocorreção. O missivista Pe. Jerônimo Pedreira, ao escrever para seu irmão 

Fernando, em 1925, emprega uma forma verbal imperativa de tu precedida de você: 

 

(1) “[...] agradecendo tudo que fez por você, (...) Sêja bem grato [...]. (carta de 

Jerônimo Pedreira ao irmão Fernando).” (RUMEU, 2008, p. 129). 

 

Mas hesita entre as formas verbais imperativas de você ‘ Seja bem grato (...)’ e de tu 

‘Sê bem grato (...)’ e, embalado nessa hesitação, chega a rasurar a sua carta, optando pela 

forma de P2 (tu), o que mostra a mescla de tratamento e a provável integração da forma você 

no sistema pronominal do PB ainda no final do século XIX. 

Rumeu ilustra o controle das mesclas de tratamento fazendo menção às cartas em que 

os pronomes coocorrem: 

 

(2) “Agradeco muito a tua cartinha e tambem a vovo tua madrinha ficou muito 

contente. [espaco] Ella vae responder, e diz que cada vez gosta mais de ti, e tambem 

dos outros bisnettinhos. Nos temos passado, assim, assim. [espaco] Desejo que esta 

te ache já melhor, com o uso do mercurio. [espaco] Foi bom, Você voltar para Santa 

Fe, por que aqui teem adoecido muitas criancas, ate a Maria da Gloria esta de cama.” 

(Carta de Joao Pedreira do Couto Ferraz, Dr. Pedreira a sua neta, Maria Leonor. RJ, 

15.04.1886.) (RUMEU, 2008, p. 127). 

(3) “[espaco] Nossa Senhora permitta que estejas fazendo a melhor viagem, ou antes 

ella te encha de bencao e gracas para onde a obediencia te manda. [espaco] Estou 

seguindo a marcha do teu vapor, dia por dia, pelo Jornal - sei que hoje de manha 

estavas em Maceio. [espaco] Oh ! com que saudades fiquei tuas, filho mil vezes 

querido de meu coracao !! Estou anciosa por tuas amantissimas lettras e noticias ! A' 

                                                 
13

  Rumeu (2008) resgata a produção escrita dos informantes da família Pedreira Ferraz - Magalhães ao longo do 

curso de suas vidas, a fim de delinear o comportamento linguístico dos brasileiros em determinados lapsos de 

tempo de sincronias passadas. Os informantes controlados pela pesquisadora são ( Dr. Pedreira no intervalo de 

20 anos da sua velhice (1876-1896)), Fernando no intervalo de 14 anos (1919-1933), Pe. Jeronimo no intervalo 

de 26 anos (1905-1931), Maria Elisa no intervalo de 23 anos (1915-1938), Maria Joana no intervalo de 35 anos 

(1912-1947), Maria Barbara no intervalo de 17 anos (1911-1928), Maria Rosa no intervalo de 40 anos (1908-

1948), Maria Leonor no intervalo de 20 anos (1913-1933)).(cf. RUMEU, 2008, p. 103-104). 
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bordo recebi uma linda carta de Jane para você, mas como nao abri o envelloppe 

deixei de te dar.” (Carta de Zelia ao filho. RJ, 23.01.1912.) (RUMEU, 2008, p. 127). 

 

Em (2), Dr. Pedreira se dirige a sua neta Maria Leonor regularmente com formas 

(tu)- tua, ti, te- mas rompe com a uniformidade ao se referir a Maria Leonor com o pronome 

você. É importante referir que essa ocorrência do você pronominal é precedida pela forma de 

tu – te, confirmando o que outrora foi atestado por outros estudos (LOPES; MACHADO, 

2005), no que diz respeito à funcionalidade de você com o clítico te no PB. Em (3), Zélia se 

dirige ao seu filho por tu nulo (estejas) e sustenta a uniformidade no tratamento com a 

utilização de formas pronominais oblíquas te e possessivas teu/tuas precedidas de formas 

vinculadas ao tu. Porém, a missivista rompe a uniformidade se dirigindo a seu filho com a 

forma inovadora você, antecedida do tu e, em seguida, se refere ao interlocutor com o 

pronome clítico te, antecedido por você, confirmando mais uma vez as asserções dos estudos 

anteriores.  

Concernente à produtividade das formas tu/você em relação aos subtipos de 

pronomes/ formas verbais nas cartas em análise, os resultados obtidos por Rumeu evidenciam 

que os ambientes em que o tu oferece resistência são: as formas verbais não imperativas 

(sujeito não-preenchido), os pronomes oblíquos sem preposição (te) e os pronomes 

possessivos (teu/tua), corroborando os estudos anteriores (LOPES; MACHADO, 2005; 

LOPES, 2007). Quanto à inserção do você, a autora constata que os pessoais do caso reto 

(sujeito preenchido) e os pronomes oblíquos com preposição (por você, de você...) 

mostraram-se contextos favorecedores do uso dessa forma inovadora.  

Quanto à produtividade dos pronomes tu/ você na posição de sujeito (lexicalmente 

realizados ou não), Rumeu percebeu que o tu se comportou preferencialmente como sujeito 

pronominal nulo, com 99% da frequência de uso. Das cartas analisadas por Rumeu, ela 

identificou, apenas, uma única ocorrência do tu pleno, na qual, por hipótese, o missivista faz 

uso do pronome a fim de evidenciar a intimidade da interlocutora. Já o pronome você, em 

53% (24 ocorrências de 45 dados) dos casos, se mostrou como sujeito pronominal pleno e, em 

47% (21 ocorrências de 45 dados), como sujeito pronominal nulo. (cf. Rumeu, 2008, p. 144-

145) Essas frequências de uso parecem confirmar a hipótese de que o português do Brasil no 

século XIX era uma língua de sujeito nulo, iniciando o seu processo de mudança paramétrica 

a partir do século XX (DUARTE, 1993, 1995, 2012). Rumeu assinala que os dados da 

pesquisa parecem ratificar o fato de que, nas cartas dos fins do século XIX e da primeira 
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metade do século XX, o tu aparecer com evidência como sujeito nulo, enquanto o você tende 

a assumir uma maior frequência de uso como sujeito pronominal pleno.  

Ao confrontar os dados dos informantes comparando masculino e feminino, Rumeu 

pôde perceber que os informantes do sexo masculino preferem as formas relacionadas ao tu, 

enquanto as formas ligadas ao você são preferidas pelas missivistas do sexo feminino, 

confirmando o que é postulado por Labov (1990 apud RUMEU, 2008) que, em processos de 

mudança, as mulheres tendem a utilizar a forma inovadora.  

A autora observou, ainda, que os informantes jovens, independente do sexo, optam 

pelo você. Já os adultos e idosos se voltam para o conservador tu. No entanto, a autora 

verificou que os homens (adultos e idosos) optam categoricamente por tu. E, as mulheres 

adultas e idosas adotam um comportamento linguístico variável entre as formas tu e você.   

É importante referir que a pesquisadora apresenta, no segundo momento da sua tese, 

um estudo em tempo aparente como sugerido por Labov (1994), metodologia de análise que 

busca identificar a distribuição das variáveis linguísticas pelos níveis etários, ou seja, analisa o 

comportamento linguístico de informantes do sexo masculino e feminino nos anos de 1905-

1920. No entanto, optamos por resenhar apenas a primeira parte da tese, descritiva e analítica, 

pois acreditamos que essa apresenta maior afinidade com o nosso trabalho.  

Assim como nos trabalhos apresentados anteriormente, Lopes (2009) também 

desenvolve uma pesquisa retratando as mudanças no sistema pronominal no RJ, nas primeiras 

décadas do século XX baseada em cartas pessoais. A pesquisa foi realizada a partir de três 

conjuntos de cartas particulares: a) 1870 a 1890- família Antônio Felizardo Cupertino do 

Amaral; b) 1896 a 1926- família Affonso Penna; c) cartas escritas por um casal de noivos 

residentes no RJ, no final de 1930. 

Os resultados apresentados por Lopes dizem respeito à realização dos pronomes tu e 

você na posição de sujeito. A autora ressalta que não houve ocorrência do pronome tu como 

sujeito lexicalmente realizado nas cartas observadas, notadamente nas amostras das cartas do 

final do século XIX- família Cupertino e início do século XX- família Affonso Penna. Por 

outro lado, o você se mostrou categórico na posição de sujeito pleno. Lopes defende que o 

comportamento apresentado pelo pronome tu, com 100% de sujeito nulo reforça a tese 

defendida por Duarte (1995) ao postular que o PB, na época da produção das missivas, ainda 

era uma língua de parâmetro de sujeito nulo. Ao observar a relação entre remetente e 

destinatário nas cartas produzidas no final do século XIX e início do século XX, Lopes 

percebe uma maior utilização do pronome tu por remetentes do sexo masculino, enquanto que 

o inovador você é mais produtivo nas cartas redigidas por mulheres. Com relação às mesclas 
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de tratamento, a autora destaca que, nas cartas produzidas por remetentes do sexo feminino, 

há menos uniformidade no tratamento, ao passo, que nas cartas de remetentes do sexo 

masculino, a variação tu ~ você é quase rara.  

Essas constatações ratificam a postulação laboviana acerca do inovadorismo 

feminino, uma vez que as mulheres parecem estar à frente no processo de variação/mudança 

optando pelas formas inovadoras, já evidenciada nos estudos aqui retomados. Ainda com 

relação à variação tu~você, Lopes  afirma que as oito ocorrências da forma pronominal você 

como sujeito pleno, encontradas nas  cartas do final do século XIX, aparentemente não se 

apresentam como variantes do pronome tu; para a autora essas cartas ainda refletem o 

comportamento de uma língua de sujeito nulo. Ela ressalta que 50% dos dados de você fazem 

parte de construções fixas de captação de benevolência, por isso a autora acredita que o uso 

do você, nas cartas do final do século XIX, seja convencionalizado pelo gênero carta. 

No tocante à amostra de cartas do século XX, Lopes identifica os seguintes 

resultados: 19 ocorrências de uso do pronome você na posição de sujeito lexicalmente 

preenchido, das quais 17 em cartas escritas por mulheres e 2 ocorrências em cartas redigidas 

por homens. Esses resultados descritos confirmam mais uma vez que o uso do pronome você 

é mais produtivo entre as remetentes do sexo feminino, fator que ressalta, mais uma vez, o 

comportamento inovador das mulheres, atestado pelos estudos anteriores e defendido por 

Labov (1994 apud RUMEU, 2008). 

Lopes advoga que os resultados das duas amostras, cartas do final do século XIX e 

cartas do século XX, apontam para o status de pronome que o inovador você já vinha 

adquirindo.  

Concernente à amostra de cartas do fim dos anos 1930, trocadas entre o casal de 

noivos Maria e Jaime, ambos residentes no RJ, Lopes acredita que há, nessas cartas, uma 

polarização entre o tu como sujeito não realizado lexicalmente (nulo) e o você como sujeito 

lexicalmente realizado (pleno). Ela percebe, também, a marcação das desinências verbais de 

segunda pessoa nos casos de uso do tu. Diferente das outras amostras, cartas do final do 

século XIX e início do século XX, analisadas anteriormente, Lopes identifica no córpus de 

cartas do final dos anos 30 ocorrências do tu como sujeito pleno (40% de frequência). A 

autora, ainda, chama a atenção para as formas de referência ao interlocutor escolhidas pelos 

remetentes. O noivo Jaime opta com maior frequência pelo pronome tu, seja nulo (60%) ou 

pleno (85%), ao passo que a noiva Maria prefere a forma inovadora você, na maioria dos 

casos como sujeito pleno (84%). 
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No que se refere ao emprego do pronome inovador você, a autora percebe que, nas 

cartas escritas por Jaime, há um equilíbrio entre os dados de sujeito nulos e plenos: dos 11 

dados do pronome você, 5 foram de sujeito pleno e 6 de sujeito nulo, assim não há diferença 

entre nulos e plenos nas cartas de Jaime e sim um favorecimento ao uso do tu. Já nas cartas da 

Maria, Lopes observa um equilíbrio entre o uso dos pronomes tu e você, mas com um certo 

favorecimento ao você. Quanto ao preenchimento do sujeito nas cartas escritas pela noiva, 

Lopes observa que, ao preencher o sujeito, a remetente opta pelo você, ao passo que, nos 

casos de sujeito nulo há marcação da desinência verbal de segunda pessoa.  

Ainda com relação às missivas dos noivos, Jaime e Maria, Lopes identifica algumas 

ocorrências de tu sem concordância, as quais, segundo a autora, parecem prever o que se 

configurará no século XXI: fusão dos paradigmas de P2 com P3, ou a falta de concordância 

verbal.  

A análise desenvolvida por Lopes corrobora estudos anteriores ao ratificar que, em 

fins do século XIX e início do século XX, o uso do tu era mais frequente que o de você, 

sobretudo nas relações simétricas. O estudo de Lopes confirma a produtividade do você em 

ocorrências com sujeito pleno, a passo que o tu ocorre prioritariamente em dados com sujeito 

nulo. Esse comportamento parece, porém, se modificar nos anos 1930, com a ocorrência de 

tu-pleno e algumas evidências do uso do pronome tu sem concordância verbal. 

Em análise a 13 bilhetes amorosos produzidos no Rio de Janeiro no início do século 

XX – em 1908, Lopes, Marcotulio e Rumeu (2011) apresentam um quadro bastante 

semelhante ao que foi apresentado pelos outros estudos sistematizados até aqui. Os bilhetes 

foram escritos por Robertina de Souza (apelidada de Chininha) e estavam anexados a um 

processo judicial que investigava o assassinato do amante da referida senhora, senhor Álvaro 

da Silva Mattos. 

Como referencial teórico, os autores tomam por base a sociolinguística e a 

pragmática e justificam a escolha com base em Levison (1989 apud LOPES et all, 2011, p. 

317) 

A sociolinguística se preocupa com o valor que a forma de tratamento carrega, tendo 

em vista as características do falante (sua idade, sexo, escolaridade, grupo social 

etc.) na sua relação com o destinatário, observando os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que determinam usos variáveis.  A pragmática, por sua vez, se 

interessa pela justificativa de uma forma ter sido empregada e que efeito essa 

escolha pode ter para o destinatário da interação.  

 

Ainda nas palavras dos autores,  
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(...) A sociolinguística se preocupa em entender por quem e para quem uma 

determinada forma de tratamento é utilizada. A pragmática discute, mais 

especificamente, o porquê de uma forma ter sido utilizada em uma determinada cena 

interativa. (LOPES et all, 2011, p. 317-318). 

 

A missivista Robertina escrevera ao seu amante e ao seu companheiro Arthur, no 

entanto as formas de referência ao interlocutor são bastante reveladoras: quando escrevia ao 

amante, Robertina fazia mais uso do tu e, quando escrevia ao seu companheiro Arthur, ela 

preferia as formas pronominais associadas ao inovador você. Tal distribuição mostra uma 

postura mais intimista e de maior proximidade comunicativa da informante ao escrever para o 

seu amante, senhor Álvaro, o que reforça o caráter mais íntimo do tu, como estudos têm 

atestado: quanto maior o grau de informalidade maiores as chances de ocorrência do tu.  

Após analisarem os bilhetes cuja tônica central é o discurso amoroso, Lopes, 

Marcotulio e Rumeu concluem que o você se estabelece no quadro pronominal, 

principalmente, nos contextos morfossintáticos: pronome sujeito lexicalmente realizado (ou 

pleno), complemento preposicionado e formas verbais imperativas (por ex. escreva) ao passo 

que as formas relacionadas ao tu parecem não ter perdido a sua identidade com a manutenção 

do pronome complemento te (acusativo- eu te vi e dativo- eu te dei o livro). Nos bilhetes 

escritos na primeira década do século XX, os autores perceberam expressivas ocorrências de 

mescla de tratamento, tais como: a) paradigma do pronome tu (-s, imperativo indicativo ou 

imperativo P2, teu, te, contigo, para ti) e b) formas relacionadas ao você (Ø, imperativo 

subjuntivo ou imperativo P3, seu, lhe, o, você, a/para/com você). Lopes, Marcotulio e Rumeu 

coletaram 113 dados, 87 (77%) ocorrências relacionadas ao tu e 26 ocorrências (23%) foram 

formas verbo-pronominais do paradigma pronominal do você. O pronome tu, dado o seu 

caráter intimista, se mostrou predominante nos bilhetes, fato que reforça o grau de 

informalidade, peculiar ao gênero bilhete. 

Na análise dos contextos morfossintáticos favoráveis ao tu, os pesquisadores 

obtiveram os seguintes pesos relativos: pronomes-complemento não preposicionado (te, 

PR.68), verbo imperativo-indicativo (PR.59) e formas verbais não imperativas, ou seja, 

sujeito nulo com marca desinencial de P2 (PR.56). Na amostra dos bilhetes, os autores 

encontraram, também, 31 dados correspondentes aos pronomes possessivos, porém 100% das 

ocorrências foram de P2 (teu/tua). Concernente à forma te como acusativa e dativa, que é o 

maior contexto de resistência ao você, Lopes, Marcotulio e Rumeu encontram 12 ocorrências, 

6 casos como dativo e 6 casos como acusativo. Em relação ao te como dativo (objeto 

indireto), os autores identificam que a maioria era constituída por verbos benefactivos (verbos 
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que implicam a transferência de algo para alguém, transferência material). Esses verbos 

seriam considerados como estrutura dativa por excelência, por exemplo: dar, mandar, pedir
14

.  

Com relação à forma pronominal você, os autores afirmam que essa ocorre mais 

raramente tanto na função dativa (3 casos) como  na acusativa (2 casos). Quanto aos três casos 

de dativo com preposição (dois casos com a e um com para) + você, são realizados com os 

verbos dizer (transferência verbal/perceptual) e mandar (transferência material). Conforme 

já referido, trata-se de contextos dativos por excelência, dada a presença dos verbos 

benefativos. Lopes, Marcotulio e Rumeu (2011) postulam que, no córpus dos bilhetes 

amorosos do século XX, o pronome oblíquo te é mais recorrente seja como acusativo e, 

também, como dativo, com especial atenção aos casos canônicos em que há os verbos 

benefactivos. Com relação ao você, os autores chamam a atenção para a ocorrência da 

estrutura dativa (prep. + você) realizada com a preposição para. Eles acreditam que essa 

ocorrência sinaliza uma construção dativa alternativa que será mais produtiva posteriormente, 

ou seja, o uso da preposição para (você) no lugar de a (você). 

De um modo geral, os autores atestam nos bilhetes amorosos do início do século XX 

o mesmo quadro descrito em estudos anteriores em relação à implementação do você no PB: 

(1) há expressivas ocorrências de mescla de tratamento; (2) pronomes complementos não 

preposicionados (te) e formas verbais não imperativas são contextos de resistência do 

inovador você; (3) a forma inovadora você está associada a um sistema com sujeito 

preferencialmente preenchido e a formas pronominais complementos preposicionadas. 

Perseguindo, ainda, o objetivo de apresentarmos uma revisão dos trabalhos 

desenvolvidos no PB que se voltam à análise do processo de variação/mudança tu e você, 

passamos a expor os resultados obtidos no trabalho de Lopes e Marcotulio (2011), que usa um 

córpus composto por 18 cartas de ilustres, escritas a Rui Barbosa, no período de 1866 a 1899. 

Os estudiosos buscam identificar as origens da variação entre você e tu, além de averiguar se 

houve a criação de um paradigma pronominal supletivo no PB. Na observação das formas de 

tratamento usadas nas cartas, em diferentes categorias gramaticais, os autores observam que 

há uma predominância no uso da forma nominal de tratamento Vossa Excelência, sendo esta 

mais produtiva nas relações menos solidárias, menos íntimas, mais formais. Nas relações de 

proximidade e compromisso afetivo, os autores perceberam a presença categórica do tu 

íntimo. Lopes e Marcotulio identificam, nas cartas, a presença de um sujeito não explícito 

                                                 
14 

 No caso deste verbo, no contexto (para ate a hora da morte te pedir perdão - bilhete dois, destinado a Arthur, 

companheiro de Robertina), não há uma transferência material, já que o perdão não é algo concreto (LOPES, 

MARCOTULIO; RUMEU, 2011, p. 328). 
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marcado pela forma verbal de terceira pessoa, as quais não apresentam identificação do tipo 

de tratamento utilizado. No córpus analisado, os autores encontraram seis cartas que diferem 

do restante quanto ao pronome de tratamento, trata-se de cartas de amizade escritas por Carlos 

Aguiar
15

. Lopes e Marcotulio observaram que o missivista utiliza formas pronominais de 

segunda pessoa tu e você numa mesma carta. Eles acreditam que esse comportamento pode 

evidenciar o caráter mais pronominal assumido pela forma gramaticalizada você nos fins do 

século XIX, ou ainda ser sinal da reestruturação do quadro de pronomes causada pela inserção 

do você. 

O objetivo inicial dos autores era identificar as origens da variação entre as formas 

de referência à segunda pessoa do singular nas cartas destinadas a Rui Barbosa. Lopes e 

Marcotulio observam alguns contextos, a saber: (i) realização de P2 - tu (sujeito), te (objeto 

direto), contigo (complemento), teu/tua (pronomes possessivos) e as desinências verbais de 

segunda pessoa do singular no imperativo ou não; (ii)  você e variantes rotulados como P3 - 

você (pronome pessoal sujeito), você, lhe, o (objeto), com você (complemento), seu/sua 

(pronome possessivo) e as desinências verbais correspondentes imperativas ou não. 

Na análise, Lopes e Marcotulio identificaram 322 dados, 69 ocorrências (21%) de 

você e variantes
16

 e 253 ocorrências (79%) de tu e variantes. Dois grupos de fatores 

linguísticos foram controlados: as formas precedentes na carta (sequência discursiva) e o 

grupo categoria gramatical/ função sintática (cf. LOPES; MARCOTULIO, 2011, p. 278). O 

emprego do você mostrou-se mais produtivo, com 87 ocorrências (55% - 35 ocorrências de 64 

dados), quando realizado na função de P3 precedido de outra forma de P3. (cf. op. cit.; 2011, 

p. 278). O mesmo foi observado com o pronome tu, com 85% (214 ocorrências de 251 dados) 

das ocorrências (cf. LOPES; MARCOTULIO, 2011, p. 278).  

Ainda em relação às cartas a Rui Barbosa, os pesquisadores concluem que os 

contextos mais frequentes para a realização do você, na amostra analisada, são: pronome-

sujeito (84%, PR. 97); imperativo (69%, PR. 92) e pronome complemento preposicionado 

(16%, PR. 60). (cf. LOPES; MARCOTULIO, 2011, p. 280) Corroborando estudos anteriores, 

Lopes e Marcotulio defendem que os resultados encontrados nas cartas a Rui Barbosa 

parecem indicar vestígios de reestruturação do sistema pronominal do PB. 

Os resultados dessa análise reforçam que reflexos da variação tu e você são 

identificados em cartas escritas por brasileiros no século XIX, mesmo que de forma tímida.  

                                                 
15

 Segundo Rumeu (2008, p.34), não há informações sobre qual seja a nacionalidade desse informante. 
16

 Os autores chamam de variantes as diversas formas que o pronome pode ocorrer (cf. LOPES; 

MARCOTULIO, 2011, p. 279). 
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Por fim, apresentamos os resultados de Martins e Moura (2012), que analisaram 65 

cartas pessoais escritas por norte-riograndense, no período de 1916 a 1924
17

. Essas cartas 

foram trocadas entre dois irmãos, João de Paiva e Theodósio Paiva, norte-riograndenses 

nascidos no final do século XIX. Nas cartas analisadas, os pesquisadores identificaram 203 

ocorrências de formas pronominais e verbais associadas ao tu e você. Com relação ao 

preenchimento do sujeito, Martins e Moura identificaram 7 ocorrências com uso categórico 

das formas associadas ao inovador você. Essa constatação confirma o quadro já descrito, por 

estudos anteriores, sobre a implementação do você no PB.  

Os pesquisadores também observaram que o você sujeito era produtivo tanto como 

nas formas verbais imperativas, com 85% dos dados (11 ocorrências dos 13 dados) como 

formas verbais não imperativas com marca de 95% (37 ocorrência de 39 dados) dos dados 

coletados. No contexto com sujeito não-preenchido, com formas verbais imperativas ou não, 

Martins e Moura encontraram 4 ocorrências associadas à forma conservadora tu. É importante 

referenciar que os pesquisadores encontraram mais formas de tu com formas verbais 

imperativas (2 ocorrências de 12 dados) do que com as formas verbais não-imperativas (2 

ocorrências de 39 dados). Concernente aos fatores extralinguísticos, Martins e Moura 

concluem que o informante Theodósio apresenta um perfil aparentemente mais conservador 

em relação ao uso das formas tu e você, pois as quatro ocorrências de tu foram encontradas 

nas cartas escritas por este norte-riograndense. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

 

Tendo em vista esse cenário do processo de implementação do você na história do PB 

no final do século XIX e início do XX, retomaremos, posteriormente no capítulo 4, esses 

estudos aqui apresentados a fim de expormos um panorama do processo de variação/mudança 

entre as formas de tu e de você em cartas pessoais escritas por norte-riograndenses nas 

primeiras décadas do século XX. 

Sumarizando, este capítulo perpassa séculos, pois, em linhas gerais, foram esboçadas 

as razões do surgimento e os motivos da decadência da locução nominal Vossa Mercê. Nesse 

ínterim, consequentemente, expomos a chegada do você e a sua implementação no PB. Antes 

                                                 
17

  É importante referir que os dados extraídos das cartas e analisados nesse trabalho serão retomados, na análise 

apresentadas no quarto capítulo desta dissertação, juntamente com aqueles oriundos de outras cartas de norte-

riograndenses, apesar de usarmos o mesmo conjunto de cartas (e de dados), mas os resultados apresentados, 

nesta dissertação, passaram por uma revisão e uma nova categorização. 
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de seguirmos nossa caminhada, sintetizaremos alguns tópicos que irão nos subsidiar na 

análise do córpus. 

Em síntese, os resultados das investigações, retomadas neste capítulo, sobre a 

variação entre as formas tu e você no PB nos possibilitou a identificação de alguns aspectos 

que queremos destacar para a continuidade da pesquisa ora apresentada nesta dissertação: 

 

(i) Em cartas do século XIX já era possível encontrar indícios da variação tu/você;  

(ii) O pronome você torna-se mais produtivo a partir década de 30 do século XX, 

concorrendo com o tu, nos mesmos domínios funcionais; 

(iii) Alguns contextos morfossintáticos são favorecedores à implementação da forma 

inovadora você, tais como: pronome-sujeito, pronome complemento preposicionado 

e formas verbais imperativas. Por outro lado, pronomes possessivos, formas verbais 

não imperativas e pronomes complemento não preposicionados apresentem-se como 

contextos de resistência do tu. 

 (iv) As mulheres preferem a forma inovadora você, alavancando o processo de 

implementação dessa forma no sistema pronominal do PB, enquanto que os homens 

preferem o tu; 

(v) As cartas brasileiras de 1800 e 1900 já apresentavam a combinação do você com 

te, rotulada de “mistura de tratamento” nas gramáticas tradicionais e esse fato 

constitui um reflexo da reorganização do sistema pronominal do PB, a partir da 

inserção da forma inovadora você. 

(vi) O emprego do tu é mais produtivo em relações interpessoais mais íntimas ao 

passo que o uso do você mostrou-se mais frequente em relações inter-pessoais não 

tão íntimas e mais formais. 

 

Considerando esses tópicos elencados, no capítulo a seguir, faremos o delineamento 

dos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que controlamos em nossa análise; 

apresentaremos a caracterização do córpus e dos informantes; e, no capítulo 4, exporemos os 

dados coletados e os nossos resultados. 
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4 O CÓRPUS, OS INFORMANTES E O “ENVELOPE DE VARIAÇÃO” 

 

No desenvolvimento de um estudo sobre variação e mudança faz-se necessário atuar 

no local da diversidade linguística, ou seja, investigar o vernáculo
18

, sendo esse entendido 

como “a enunciação e expressão de fatos, proposições, ideias (o que) sem a preocupação de 

como enunciá-los” (Cf. TARALLO, 2007, p. 19). E para isso, a melhor maneira de se obter 

bons resultados é lançar mão de um córpus que possua dados confiáveis ao tipo de estudo que 

se pretende fazer. Bons dados coletados permitem o estudo e a sistematização da variação 

linguística. Nessa perspectiva, ao tomar como pressuposto teórico-metodológico da 

sociolinguística variacionista, o linguista deve observar, no vernáculo, o comportamento de 

um fenômeno variável da língua.  

Ancorados nos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança acreditamos que 

amostras de vernáculo podem ser encontradas tanto em textos falados como em textos 

escritos. O estudo diacrônico da variação linguística é, nos termos labovianos, a “arte de fazer 

bom uso de maus dados” já que encontrar textos escritos de um período passado da língua 

pode significar uma tarefa árdua e muito dificultosa. Considerando a discussão teórico-

metodológica exposta até aqui, apresentaremos neste capítulo, dividido em duas partes, os 

encaminhamentos metodológicos aplicados em nossa pesquisa, quais sejam: 1) a 

caracterização das amostras e dos informantes, 2) a variável dependente e as variáveis 

independentes. 

 

4.1. O CÓRPUS: OS TRÊS CONJUNTOS DE CARTAS  

 

Com o intuito de termos uma amostra confiável de um determinado período e local, o 

primeiro passo foi buscar textos datados, assinados e que não tivessem sofrido correções  e 

tão pouco atualizações posteriores. O segundo passo foi selecionar, dentre as 

correspondências encontradas, aquelas em que era possível identificar a origem do remetente, 

uma vez que, para o nosso estudo, é fundamental que o autor fosse brasileiro, nascido no RN, 

pois, como já mencionado, pretendemos rastrear a implementação do pronome pessoal você 

no português escrito no RN, com especial atenção às cartas escritas por norte-riograndenses 

no curso do século XX. 

                                                 
18

 Como já referido no capítulo 1, estudos anteriores mostram que os trabalhos desenvolvidos com córpus de 

textos históricos, também, retratam o vernáculo, pois esses textos ilustram a língua escrita de uma comunidade 

de fala em um determinado momento da história. 
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Nosso córpus é constituído de cartas pessoais escritas por norte-riograndenses, no 

curso da primeira e segunda metade do século XX. A atividade de constituição do nosso 

córpus se mostrou bastante difícil por se tratar de um tipo de documento pouco comum em 

arquivos e de pouca disponibilidade. E, ainda, tínhamos o agravante de precisarmos de cartas 

escritas por norte-riograndenses. Mas, como bem diz Tarallo, “Picaretas em punho: vamos 

cavar!”.  

O primeiro conjunto de cartas pessoais datadas de 1916 a 1925 já pertencia ao córpus 

mínimo manuscrito do PHPB-RN. Essas cartas foram trocadas entre os irmãos Theodósio 

Paiva e João de Paiva, ambos norte-riograndenses. No entanto, ousamos um pouco mais e 

fomos em busca de novas cartas, assim decidimos viajar para o interior do RN, rumo à cidade 

de Patu (314 km de Natal, capital do estado). Em Patu, auxiliada por meu primo Raniery 

Alves, conseguimos encontrar cartas pessoais de norte-riograndenses escritas no curso do 

século XX. Essas cartas foram doadas por Leny Rocha (filha dos informantes Lourival Rocha 

e Ruzinete Dantas, que são os autores do segundo conjunto de cartas, escritas no período de 

1946-1972) e Lúcia Suassuna (Lucinha, ex- namorada do Walter Oliveira, autor das cartas 

que compõem o terceiro conjunto de cartas, datadas de 1992 a 1994) para compor o córpus da 

nossa pesquisa e, consequentemente, parte delas foram disponibilizadas, por nós, para o 

córpus mínimo do PHPB-RN. 

Como dito anteriormente, o córpus da nossa pesquisa é constituído por três conjuntos 

de cartas
19

: o primeiro tem 65 cartas escritas pelos irmãos Paiva entre os anos de 1916 a 1925; 

o segundo possui 51 cartas escritas pelos informantes Lourival Rocha e Ruzinete Dantas, no 

período de 1946 a 1972; e o terceiro conjunto é composto por 30 cartas redigidas por Walter 

Oliveira, no período de 1992 a 1994. Assim temos um total de 146 missivas.  

  

4.1.1 O primeiro conjunto de cartas: os irmãos Paiva 

 

No primeiro conjunto de cartas temos apenas informantes do sexo masculino: 

Theodósio Paiva que nasceu em 1858, e João de Paiva que teve seu natalício no ano de 1867. 

Theodósio Paiva era funcionário Público Estadual e tinha uma vida política e social 

bastante ativa, chegou até a ocupar cargos públicos de destaque como, por exemplo, o de 

Major da Guarda Nacional e intendente de Natal em 1916.  

                                                 
19

 Agradeço aos colegas Diogo Macêdo (bolsista do PHPB) e Renato Kledson (mestrando do PPgEL/UFRN) que 

me auxiliaram na árdua tarefa da transcrição semi-diplomática, de acordo com as normas do PHPB, das cartas. 
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João de Paiva era o irmão que mais tinha afinidade com Theodósio Paiva. Eles eram 

sócios e muito amigos.  

O universo discursivo dessas cartas, em sua maioria, contempla questões comerciais, 

uma vez que João de Paiva residia em Monte Alegre/RN (antigamente povoado de Vera 

Cruz/RN) e ajudava na comercialização do algodão e da cana-de-açúcar, bem como na 

administração dos bens adquiridos pelo irmão Theodósio, que morava na capital, Natal. As 

cartas datam de 1916 a 1925. Eles se correspondiam, em média, três vezes por semana e, por 

vezes, faziam uso também de telégrafos.  

 

4.1.2 O segundo conjunto de cartas: Lourival Rocha e Ruzinete Dantas 

 

O segundo conjunto de cartas, por sua vez, dispõe de informantes dos sexos 

masculino e feminino, a saber: Lourival Rocha e Maria Ruzinete Dantas. Lourival nasceu em 

21 de maio de 1922, em Bom Jardim, Pereiro-CE, mas foi registrado filho natural de Patu/ 

RN. Estudou até o Ensino Médio, foi comerciante até 1965 e nessa época comercializava seus 

produtos (algodão, arroz, oiticica, açúcar etc.) em várias cidades do RN e do Brasil. Após o 

fracasso da sua atividade comercial, tornou-se dentista prático. No ano de 1968, foi convidado 

para compor a chapa majoritária, como prefeito, para as eleições municipais da cidade de 

Patu/ RN. Eleito, com a maioria dos votos, permaneceu no executivo daquele município até 

janeiro de 1973. Lourival faleceu em julho de 1992.  

A missivista Maria Ruzinete Rodrigues Dantas (Ruzinete), o ser feminino da 

amostra, é natural de Patu/RN e nasceu no dia 23 de setembro de 1931. Estudou até a terceira 

série primaria (4º ano do Ensino Fundamental). Durante sua vida estudantil participou de um 

grupo de teatro e teve boa desenvoltura, chegando a apresentar-se como personagem principal 

de algumas peças. Ruzinete sempre teve um perfil recatado; na sua juventude, não frequentou 

muitas festas, nem bailes, sempre muito caseira. Em 1947, casou-se com Lourival Rocha, 

nessa altura com apenas 16 anos de idade; sempre muito caseira, dedicou-se às atividades 

domésticas e maternas.  

Esse segundo conjunto de missivas está dividido da seguinte forma: 16 são cartas 

escritas por Ruzinete destinadas ao seu namorado/noivo/esposo Lourival Rocha e 35 escritas 

por Lourival, das quais 34 são dedicadas a sua namorada/noiva/esposa Ruzinete e 1 para o seu 

sogro, o senhor Francisco Dantas (seu Chico Dantas).  As missivas datam de 1946 a 1972 e o 

seu universo discurso é diversificado, tais como: notícias pessoais, da família, dos partidos 
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políticos, dos negócios e assuntos amorosos. Nesse sentido, é importante destacar que essas 

cartas recobrem o período de namoro, noivado e casamento dos informantes.  

 

4.1.3 O terceiro conjunto de cartas: o Walter Oliveira 

 

O missivista Walter Matias Oliveira (Walter) nasceu em 12 de outubro de 1960, na 

cidade de Patu/RN e estudou até o Ensino Médio. Passou toda a sua juventude na sua cidade 

natal e, segundo informações colhidas com amigos e conhecidos do missivista na cidade, era 

um jovem muito divertido, simpático, vaidoso e namorador. No ano de 1989, mudou-se para a 

metrópole paulista em busca de melhores condições de trabalho. Em São Paulo, trabalhava 

como zelador de um prédio residencial. No período de 1992 a 1994, teve um relacionamento 

com a patuense Lúcia Suassuna (Lucinha), a maior parte por correspondência, pois eles 

moravam em cidades distintas e naquela época o serviço de telefonia tinha um custo elevado. 

Esse conjunto de cartas é composto por 30 cartas datadas de 1992 a 1994 e todas são 

destinadas a sua namorada Lucinha. 

O universo discursivo dessas cartas trata de assuntos amorosos e notícias pessoais.  

 

4.2 O “ENVELOPE DE VARIAÇÃO”: A REGRA VARIÁVEL  

 

Com o propósito de observar como ocorre a implementação do você nas cartas 

pessoais norte-riograndenses do século XX, observamos a alternância entre as formas 

associadas ao tu e ao você, e analisamos, de modo quantitativo e qualitativo, os dados 

coletados sob a luz dos pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista 

(cf. WLH, 2006; TARALLO, 2007; LABOV, 2008). Conforme mencionado anteriormente, 

pretendemos delinear o perfil da variação entre as formas relacionadas aos pronomes de 

referência ao interlocutor (tu e você), no PB, em especial no vernáculo do RN, investigando 

suas mais variadas realizações pronominais e verbais. Em nossa pesquisa, ancorada em 

diversos estudos sobre a diacronia do PB no que diz respeito ao processo de alternância 

tu/você, conforme mencionados no capítulo anterior, definimos as variáveis para melhor 

investigarmos a variação das formas de referência à segunda pessoa do discurso, tu e você.  
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4.2.1 A variável dependente 

 

Como já mencionado antes, a variável dependente desta pesquisa é uma noção mais 

alargar da variável laboviana, uma vez que observamos, nas cartas norte-riograndenses, do 

século XX, dois sistemas: um sistema de tuteamento e um de voceamento. Em que formas de 

tu coocorrem com formas de você em diferentes ambientes morfossintáticos, como ilustram os 

exemplos (1) e (2) retirados do córpus: 

 

(1) Monte Alegre, 1º de Abril de 1921 || Theodosio || Estava nos [inint.] quando 

chegou uns | remédios que VOCÊ mandou para Aninha, que logo | estava a fazer 

uzo delles, mas até ante-hontem | quaze que não apresentava melhora, sempre | 

deitando sangue pela rotura das veia, mas em pequena quantidade, porque tambem 

ella | não se deita [inint.] mesmo para dormir, a [inint.] fas | mesmo assustada na 

cama, porque baixando a | cabeça o sangue vem com excesso. (Carta 40 – de João de 

Paiva para Theodósio, 1/4/1921).  

(2) Tenho | por costume ir à mala todas as noites, ou como obrigação; | passar um 

visto num presente que me deste, julgo até mesmo | TU não lembras; mas, para mim 

significa tudo... (Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

 

4.2.2 As variáveis independentes 

 

Linguísticas: 

 

A.  Subtipo de pronome/ desinência verbal (contexto morfossintático) – Nesta 

variavel, estão incluídos os sujeitos nulos e plenos nas formas verbais imperativas e 

não-imperativas, os pronomes complementos dativos, acusativos e oblíquos 

preposicionados (quais sejam: relacionadas ao tu: te, contigo, para ti, de ti, em ti, a ti, 

com tu, para tu, de tu; associadas ao você(s): lhe, com você(s), de você(s), para 

você(s), em você (s), a você (s) e Ø). Os exemplos, a seguir, foram retirados do 

córpus e ilustram os ambientes morfossintaticos observados. 
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 sujeito pleno e nulo; 

 

(3) João|| [...] A Fabrica ainda não recebera os| 20 fardos de lã que V. 

[?]pachou|[inint.] para ella e aos quaes nos remetteo|p[o]r [inint.] ser a[...] (Carta  – 

de Theodósio para João de Paiva, 28/9/1918). 

(4) Tenho | por costume ir à mala todas as noites, ou como obrigação; | passar um 

visto num presente que me deste, julgo até mesmo | TU não lembras; mas, para mim 

significa tudo... (Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

(5) Theodosio || [...] MANDE-me d´ahi uns pinceis para caiação | que aqui não se 

encontra, e também um pouco | de óleo para as gradis do grupo e do seu muro. || 

(Carta 28 – de Theodósio para João de Paiva, 10/3/1919). 

(6) Acuso o recebimento de tua presada car- | tinha, a qual mesmo com o coração 

submer- | so num oceano da imensa saudade de | te, respondo, desejando que 

ESTEJAS sempre | bem, fruindo os vagos momentos de | tua preciosa existencia. 

||(Carta 4 – de Ruzinete para Lourival, 3/11/1946) 

 

 Formas acusativas; 

 

(7) Lourival|| Saudades|| Com imenso prazer recebi tua mimo|sa cartinha, a qual 

agardava o resultado das Eleições para responder; como infelismen|te até hoje este 

está sendo infavoravel ao| nosso partido, resolvi escrever-TE mesmo as| sim, pois  

naturalmente não teremos nossa| vitoria, não é verdade? (Carta 7 – de Ruzinete para 

Lourival, 27/1/1947a). 

(8) Escrevo-LHE esta para | dar as minhas notícias e ao mesmo | instante obter as 

tuas. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91). 

(9) Lucinha, tudo bem sei que | errei mas peço desculpa por tu | do o que fiz; mas 

embora não | lhe agrade, devo repetir-lhe que A | amo com todas as forças do | meu 

coração, e como também | confeço que se eu morrer aman- | hã saiba que morri por te 

amar | demais.[...]|| (Carta 19 - de Walter Oliveira para Lucinha, 31|03|93) 

(10) Lucinha, como voce mesma | sabe eu te admiro demais, te | acho uma pessoa 

maravilhosa | [...] na verdade não pode- | mos culpar ninguem por não ter | dado certo 

os nossos sonhos. po- | is eles foram traçados pelos | nosso destino.[...] | você é linda 

por dentro e por | fora, tenho orgulho de dizer isto | porque do fundo do meu cora- | 

cão amo muito VOCÊ, gostaria | que soubesse, que aconteça | o que acontecer eu 
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vou estar | pronto para ter amar de to- | das as formas possíveis, [...]|| (Carta 26- de 

Walter Oliveira para Lucinha, 11|11|93) 

(11) Estou morrendo de sau- | dades SE cuida. ||(Carta 9- de Walter Oliveira para 

Lucinha, 4|6|92) 

 

 Formas dativas; 

  

(12) Theodosio || Venho hoje por em meu poder suas presa-| das cartas de 6, 7, 15 e 

17, todas deste mês, bem como o | conhecimento das tabôas para as portas da casa da 

es-| cola, cumprindo de minha parti agradecer-LHE muito esta | finesa. ||.(Carta 1 – 

de Theodósio para João de Paiva, 18/1/1916). 

(13) Lucinha só TE peço uma | coisa se eu estiver causando algum pânico so | bre os 

seus irmãos acho muito bom | você acabar com tudo isso pois. eu não | matei 

ninguém portanto não quero  que nin- | guem me condene. (Carta 3- de Walter 

Oliveira para Lucinha, 16|3|92). 

(14) Lucinha, você falou na | carta que me acho muito frio | e desemteressado por 

você, acho | que você não me entendeu, ai- | nda, eu sou uma pessoa mui- | to 

problematica, e em seguida | só quero te dizer uma coisa A | VOCÊ, pois eu não 

estou te | enganando gostaria muito que | você podesse confiar em me | que na 

verdade eu te amo | não sei por quanto tempo | vou agüentar ficar tão dis- | tante de 

você, mas preciso | que você possa confiar em | que você possa confiar em | me de 

verdade. || (Carta 10- de Walter Oliveira para Lucinha, 11|8|92) 

 

  Formas obliquas preposicionadas;  

 

(15) Olha meu amor, peço mil des | culpas por tudo isto, acredito que da | próxima 

vez não vai mais acontecer. Pois | não vou mim ausentar por um tempo vou | ficar 

aguardando o seu telefonema a | qualquer instante, fiquei muito triste | por ter 

acontecido tudo isto como eu tam | bem gostaria de falar com VOCÊ. ||(Carta 14- de 

Walter Oliveira para Lucinha, 20|11|92). 

(16)  [...] Que dias| infadonhos, estes que passo separada de| TI!|| (Carta 14 – de 

Ruzinete para Lourival, 12/7/1947). 
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  A não realização das formas pronominais na posição de objeto- Ø; 

 

(17) Como já | tem mais de mês não foi | possível trocar, por tanto Ø pe- | ço mil 

desculpas por tudo. || (Carta 23- de Walter Oliveira para Lucinha, 11|08|93) 

(18) Lucinha, desejo Ø tudo bom | e que você realize todos os | seus sonhos te amo. 

||(Carta 8- de Walter Oliveira para Lucinha, 14|5|92) 

 

Objetivamos, com a análise desse grupo, controlar não só os contextos de resistência 

do tu, mas também, e especificamente identificar os contextos que evidenciam a 

implementação do você no quadro pronominal do PB, em especial no RN. Partimos da 

hipótese de Lopes (2007) e Rumeu (2008) de que a entrada do você no quadro pronominal do 

PB se dá de forma diferenciada, pois não ocorre da mesma maneira em todos os contextos 

morfossintáticos. Segundo as autoras, o pronome sujeito, o pronome complemento 

preposicionado e as formas verbais imperativas são contextos favoráveis à implementação do 

você, ao passo que o pronome possessivo, o pronome complemento não preposicionado (te) e 

as formas verbais não imperativas constituem ambientes de resistência do tu.  

Ademais, o monitoramento do preenchimento ou não do sujeito nas orações em que 

contém formas pronominais ou verbais relacionadas ao tu e ao você, certamente, permitirá 

identificar a produtividade do preenchimento do sujeito, pois, segundo Duarte (1993, 1995, 

2012), o PB no século XIX apresentava um favorecimento ao uso do sujeito nulo e, na 

segunda metade do século XX, por volta de 1955, começa-se a observar uma mudança 

gradual caminhando para o favorecimento do preenchimento do sujeito. Assim, pretende-se 

averiguar se essa hipótese é confirmada nas cartas norte-riograndenses do século XX. 

 

B. Formas de realização do pronome objeto (ou a não realização) – Nesta variável 

pretendemos apenas mapear as ocorrências dos pronomes complementos 

preposicionados ou não preposicionados relacionados às formas de tu e de você, 

quais sejam: tu, te, contigo, para ti, para tu, a ti, de ti, de tu, em ti, com tu, você, lhe, 

para você(s), a você (s), de você(s), em você (s), com você(s), para te e as não 

realizações (Ø). Lopes e Cavalcante (2011), estudando a cronologia do voceamento 

em português, observaram que o clítico te é mais produtivo como acusativo, 

independente da forma pronominal empregada na posição de sujeito. Brito (2000 

apud LOPES; CAVALCANTE, 2011, p. 55) argumenta que, dada a ausência de 

concordância com a forma inovadora você, o clítico te assume esse papel na posição 
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de objeto, refletindo “concordância com a pessoa com quem se fala, tratada 

atualmente por você” (BRITO, 2000 apud LOPES; CAVALCANTE, 2011, p. 55).  

 

C. Formas verbo-pronominais antecedentes ao dado coletado – No controle dessa 

variável, buscamos evidenciar a combinação de formas pronominais com formas 

antecedentes de segunda e terceira pessoas gramaticais em uma mesma carta, bem 

como a primeira ocorrência do item (o período). O contexto utilizado para delimitar a 

primeira ocorrência das formas de tu e você nas cartas é o período. Então, se dentro 

de um mesmo período, uma forma de você aparece antecedida por forma(s) 

associada(s) ao tu, tal ocorrência foi categorizada como formas de você precedidas de 

formas de tu e, ainda, quando uma forma de você vir antecedida por forma(s) 

relacionada(s) de você, teremos uma forma de você precedida por formas de você. 

Somado ao grupo exposto no item ‘a’, o controle das formas antecedentes tem o 

objetivo de detectar se há uniformidade no tratamento, ou seja, uso de formas ligadas 

ao tu ou de formas associadas ao você.  

 

Separamos alguns trechos de cartas nas quais se verifica essas ocorrências para 

ilustrar como se deu o legitimo controle dos dados. 

 

(i) Primeira ocorrência no período: 

 

Estava ciente de que VOCÊ não | estava namorando, banquei | a vez do tolo, como 

lhe disse, |[...] não sei se era porque o | Guiomar estava aí, eu não | me conformava 

em você não | aparecer a mim como de cós- | tume, com isto, fiquei deso- | rientado 

como cientifiquei-lhe, | pois; se não é que tivessemos, | falado quase na hora de 

minha | saída; a carta seria diferente, | mas Deus protege os inocentes, | nós ambos 

estavamos neste caso. (Carta 2 – de Lourival para Rusinete, 19/5/1946). 

 

(ii) Precedidas por formas de tu: 

 

 Pen- | sei muito em te ligar domingo mas como | e dificil, mais ficamos assim 

domingo dia | 01-03 as 6:30 eu TE ligo VOCÊ vai la | em casa e fica esperando e vai 

com | Francisca no Sr. Osvaldo. || (Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 

18|2|92). 
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(iii)  Precedidas por formas de você :  

 

Quanto a SUA vinda para cá já estou| providenciando, pois tenho muitas saudades| 

de todos e muita precisão, mas; TENHA| um pouco de calma; quero ver a| carreira 

do negocio para nãosa| crificar tanto.(Carta 29 – de Lourival para Rusinete, 

24/1/1965). 

 

Consideramos o controle dessa variável, pois parte-se da hipótese defendida por 

Lopes e Machado (2005), Lopes (2007), Rumeu (2008), Lopes et all (2009) e Lopes (2011) 

de que, com a inserção do você, houve rearranjos tanto no sistema paradigma pronominal 

como no sistema de flexões verbais do Português Brasileiro. A mescla de tratamento é 

ilustrada no exemplo, a seguir, retirado de Rumeu (2008, p. 127). 

 

(19) “Agradeco muito a TUA cartinha e tambem a vovo TUA madrinha ficou muito 

contente.[espaco] Ella vae responder, e diz que cada vez gosta mais de TI, e tambem 

dos outros bisnettinhos. Nos temos passado, assim, assim. [espaco] Desejo que esta 

te ache já melhor, com o uso do mercurio. [espaco] Foi bom, V O CÊ voltar para 

Santa Fe, por que aqui teem adoecido muitas criancas, ate a Maria da Gloria esta de 

cama.” (Carta de Joao Pedreira do Couto Ferraz (Dr. Pedreira) a sua neta, Maria 

Leonor. RJ, 15.04.1886)( RUMEU, 2008, p.127). 

 

C. Tipo de oração – Controla o tipo de oração nas quais os dados estão inseridos, a 

fim de observar se há alguma correlação entre os tipos de oração e a produtividade 

das formas pronominais de tu e de você.  

 

Aliados aos fatores linguísticos, apõem-se as variáveis socioestilísticas, quais sejam: 

 

E. Período de escrita da carta – Considerando os três conjuntos de cartas, optamos 

por dividir o período de escrita das 148 cartas em três períodos: 1916 a1925; 1946 a 

1972; e 1992 a 1994. Ao controlar esse grupo de fatores, buscamos identificar em 

que época há maior produtividade das formas de tu e das formas de você. Ancoramos 

nossa opção na hipótese defendida por Lopes; Machado (2005), Rumeu (2008), 
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Lopes (2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), e Lopes e Marcotulio (2011), ao 

atestarem que o você suplanta o tu no século XX, ainda em meados da década de 30. 

 

F.  Universo discursivo das cartas - O controle dessa variável possibilitará investigar 

a produtividade dos pronomes tu e você quanto ao universo discursivo das cartas, no 

que se refere ao maior ou menor grau de recorrência de assuntos íntimos, portanto 

mais sentimentais, mais intimistas. Estudos têm evidenciado que o assunto tratado na 

carta é revelador do universo discurso e que há uma motivação sociopragmática ao 

trata de assuntos mais íntimos como, por exemplo, expressar a saudade ou o 

contentamento de receber uma lembrancinha ou presente percebe-se uma maior 

relação de maior proximidade entre os interlocutores, ao passo que tratar de negócios 

(compra e venda de produtos agrícolas), política ou descrição de uma cidade deixa 

transparecer certo distanciamento entre os missivistas. Desse modo, pretendemos 

identificar se há maior uso do tu ou do você nas cartas em que o universo discursivo 

é mais íntimo, pois, de acordo com Lopes, Marcotulio e Rumeu (2011), quanto maior 

o grau de informalidade, maior as chances de ocorrência do tu.  

 

a) Contexto mais íntimo:  

Tenho | por costume ir à mala todas as noites, ou como obrigação; | passar um visto 

num presente que me deste, julgo até mesmo | TU não lembras; mas, para mim 

significa tudo... (Carta 4 – de Lourival para Rusinete, 22/10/1946). 

 

 b) Contexto menos íntimo:  

Mudamos de assunto, vamos tratar das coisas daí, recebi a carta do senhor na qual 

falou sobre o saldo de Honora|to Suassuna, achei que houve um engano porque eu 

comecei a| comprar leite a ele do dia 1º de julho para cá somente um li| tro por dia, 

MOSTRE a ele mas não faça muita questão porque| o certo é que mais Deus tem para 

nos dar.|| ( Carta 1- de Lourival para Seu Chico, 16/4/65.) 

 

G. Sexo do informante 

 

Ao controlar essa variável, teremos a possibilidade de comparar as frequências de 

uso das formas pronominais de tu e de você levando em consideração o sexo dos informantes. 

É importante referir que, tendo em vista a presença de apenas uma informante do sexo 
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feminino, o controle dessa variável se dará, apenas, de forma qualitativa. Nessa perspectiva, 

os dados não serão quantificados, nem categorizados de acordo com essa variável. Estudos 

anteriores como, por exemplo, os desenvolvidos por Rumeu (2008) e Lopes; Machado (2005) 

identificaram que os informantes do sexo masculino preferem as formas relacionadas ao tu, 

enquanto as formas ligadas ao você são preferidas pelas missivistas do sexo feminino. Dessa 

maneira, pretendemos observar se é confirmado ou não, nas cartas norte-riograndenses, o 

postulado de Labov (1990 apud RUMEU, 2008) que, em processos de mudança, as mulheres 

tendem a utilizar a forma inovadora.  

Definidos o córpus e as variáveis, seguiremos para a análise dos dados.  
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5 A IMPLEMENTAÇÃO DO VOCÊ EM CARTAS PESSOAIS NORTE-

RIOGRANDENSES DO SÉCULO XX 

 

Apresentamos, a seguir, os resultados observados nos três conjuntos de cartas 

pessoais escritas por norte-riograndenses, no curso do século XX. Faremos uma análise 

qualitativa/quantitativa dos dados, a fim de proporcionar um panorama geral da variação entre 

as formas de tu e as formas de você em todos os contextos morfossintáticos observados. Os 

dados foram quantificados e submetidos aos programas do pacote estatístico computacional 

GOLDVARB 2001 (cf. ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001) para obtermos 

as frequências de uso e os pesos relativos. Este capítulo está dividido em duas seções: 4.1. 

Você em todo o córpus: os três conjuntos de cartas, na qual faremos a descrição e analise dos 

resultados nos três conjuntos de cartas norte - riograndenses do século XX; e na seção 4.2. A 

presença da forma inovadora Você em cada conjunto de cartas, na qual exporemos os detalhes 

dos resultados a cerca da implementação do você encontrados nos três conjuntos de cartas 

separadamente.                

 

5.1 VOCÊ EM TODO O CÓRPUS: OS TRÊS CONJUNTOS DE CARTAS 

 

Variáveis definidas e dados quantificados, passamos a análise dos resultados. Para 

isso, como já referido antes, utilizamos o programa estatístico GOLDVARB 2001 (cf. 

ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001) e realizamos uma rodada, considerando 

os três conjuntos de cartas, para obtenção das frequências de uso (%) e pesos relativos (P.R.), 

mas faz-se necessário destacar que, nas rodadas, das 7 variáveis independentes elencadas na 

metodologia, no capítulo 3, duas não foram incluídas, quais sejam: as variáveis sexo do 

informante e forma de realização do pronome complemento
20

. Nessa rodada, das 5 variáveis 

controladas, quatro variáveis foram selecionadas pelo GOLDVARB 2001 como mais 

significativas no condicionamento do você nas cartas norte-riograndenses, a saber, nesta 

ordem de relevância: i) o período de escrita da carta; ii) os contextos morfossintáticos; iii) as 

formas verbo-pronominais antecedentes ao dado coletado; iv) o universo discursivo da carta. 

Houve, também, uma variável não selecionada como fator relevante ao condicionamento do 

                                                 
20

 Lembramos que os dados referentes a essas variáveis não foram categorizados, pois só dispomos de uma 

informante do sexo feminino e no caso dos pronomes complementos, como referido antes, nosso interesse era 

apenas mapear as ocorrências. 
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você: a variável independente que controla os tipos de orações, que foi julgada como não 

significativa pelo programa estatístico.  

No total das cartas, encontramos 1412 ocorrências de formas relacionadas aos 

pronomes tu/você, das quais 976 (69%) são formas associadas ao pronome você e 436 (31%) 

estão associadas ao tu. Nessa perspectiva, é fato que, na maioria dos contextos 

morfossintáticos, há o predomínio das formas associadas ao você. É importante referir que, na 

seleção dos fatores, no primeiro momento, fizemos um controle do preenchimento dos 

sujeitos nas formas verbais imperativas e não imperativas. No entanto, houve knockouts 

associado a esses fatores; ou seja, existiu apenas o uso categórico das formas de você no 

preenchimento do sujeito com formas verbais imperativas, assim tivemos que amalgamar as 

formas verbais imperativas e não imperativas. Os resultados referentes à essa variável, 

contexto morfossintático, estão expressos na tabela 1 abaixo.   

 

Tabela 1: Frequências de uso das formas de você, nas cartas norte-riograndenses, por contextos morfossintáticos 
 

CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 

 

 

VOCÊ - % 

 

P.R. 

Sujeito Pleno (imperativo e não imperativo) 283/286 - 98% 0,95 

Sujeito nulo (imperativo) 69/75 - 92% 0,93 

Oblíquo preposicionado 195/206 - 94% 0,81 

Pronomes possessivos 200/319 - 62% 0,28 

Sujeito nulo (não imperativo) 54/136 - 39% 0,28 

Dativo 106/169 - 62% 0,16 

Acusativo 69/221 - 31% 0,06 

Total 976/1412 - 69%  

Log likelihood = - 403,530; Significance = 0,000 

 

 É perceptível, conforme se pode observar na tabela 1, acima, que há uma 

distribuição entre as variantes no condicionamento na implementação do você, no sentido de 

que o sujeito pleno (com formas verbais imperativas e não imperativas), com peso relativo de 

0,95, confirma a probabilidade de que, ao ocorrer o você na posição/função de sujeito, esse 

será lexicalizado. Percebemos, ainda, uma maior produtividade das formas relacionadas ao 

você nas construções com formas verbais imperativas com sujeito nulo, com peso relativo de 

0,93; identificamos, também, frequências e pesos relativos bastantes significativos (94% e 

P.R. de 0,81) nos pronomes complementos preposicionados (oblíquos preposicionados). No 

entanto, apesar desse inegável favorecimento ao uso das formas de você, os resultados da 

análise, nas cartas do RN, exibem, também, a presença das formas associadas ao pronome tu, 

com 31% das ocorrências. As formas verbo-pronominais relacionadas ao tu mostraram-se 

mais produtivas nos seguintes ambientes morfossintáticos: o pronome-complemento não 
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preposicionado (Acusativos - 69/221- 31% e P.R. de 0,06; dativos - 106/169-62 e P.R. de 

0,16), pronome possessivo (200/319 - 62% e P.R. de 0,28) e as formas verbais não –

imperativas com sujeito nulo (54/136 - 39% e P.R. de 0,28). Nessa perspectiva, os nossos 

resultados confirmam os estudos anteriores (RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, 

RUMEU; MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011), que defendem haver 

alguns contextos morfossintáticos como ambientes condicionantes ao uso da forma inovadora 

você, são eles: pronome-sujeito, o pronome complemento preposicionado e as formas verbais 

imperativas. Ao passo que, de acordo os estudos elencado anteriormente, os contextos 

morfossintáticos de resistência ao tu são: o pronome possessivo, o pronome-complemento não 

preposicionado (te) e as formas verbais não – imperativas. 

O quadro já descrito por estudos anteriores, sobre a implementação de você na escrita 

brasileira do final do século XIX e início do XX, mostra que o preenchimento do sujeito é um 

ambiente favorecedor do uso da forma inovadora na gramática do PB (cf. LOPES; 

MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, RUMEU; MARCOTULIO, 

2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011). Segundo esses estudos, o você está associado a uma 

gramática cujo sujeito pronominal tende a aparecer preenchido, enquanto o tu ainda é mais 

produtivo em contextos com sujeito nulo. De um modo geral, tal quadro se deixa, também, 

transparecer nas cartas norte-rio-grandenses, pois encontramos (nas formas verbais não 

imperativas e imperativas, respectivamente) percentualidade de 98% (e P.R. de 0,95) de 

preenchimento do sujeito e essas estão relacionados ao você; ou seja, existe 0,95 de 

probabilidade de que, quando há você na posição/função de sujeito, ele seja lexicalizado. Fato 

que reforça os resultados encontrados por Duarte (2012, p. 31) ao detectar que, a partir da 

segunda metade do século XX, o PB apresenta maior preferência pelo preenchimento do 

sujeito, nesse período. Nossos resultados confirmam, ainda, a tese defendida por estudiosos de 

outras regiões do país (LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, 

RUMEU; MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011) de que as formas de você 

são mais produtivas com sujeitos plenos.  

Os exemplos de (1) a (10), a seguir, foram retirados do córpus e ilustram a ocorrência 

das formas de tu e de você nos contextos morfossintáticos analisados. 
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 Sujeitos plenos e nulos 

 

(1) Pelo nosso amigo Apolonio estou remetendo a| importância de Cr$ 250,00  

(Duzentos e cinquenta cruzeiros),| VOCÊ mande entregar a menina desta carta a 

importância de Cr$ 30,00 conforme acusa na mesma,[...]. (Carta 32 – de Lourival 

para Ruzinete, 16/5/1972). 

(2) Theodosio [...] Desde 5ª feira que entrei na limpesa | do muro, ainda esta semana 

terminarei [fol. 1r] | com a limpeza <↑2ª x> dos lados e fundo, para en- | tão passar 

para a frente, so depois que aca- | bar com a calsada é que saberei se o | tijollo que 

sobra dará para fazer o muro | que me FALLA em sua carta de hontem. || Tive o 

diario que juntou a sua carta | de hontem, vi o preço de algodão dado nelle, 40 

[inint.]. || (Carta 27 – de Theodósio para João de Paiva, 24/2/1919). 

 

 Pronomes possessivos 

 

 (3) Recebi SUA cartinha com a qual| fiquei bastante satisfeita pois há dias| que 

havias saído e ainda não tinhas| dado noticias de formas que não sabia| se ias até Patu 

contudo peço-te que fa| cãs por vir o mais breve possível pois| estou anciosa que 

chegues apezar de que| talvez ainda não estejas com saudades| de casa.|| (Carta 16 – 

de Ruzinete para Lourival, 14/4/1951).  

(4) Foi em uma dessas horas de | saudades, que a poesia do amôrbri- | lhava sobre 

meu ser, que fui surpre- | endida pela TUA delicada e bem aten- | ciosa 

cartinha,[...](Carta 1 – de Ruzinete para Lourival, 26/2/1946). 

 

 Dativos 

 

(5) Escrevo-lhe esta só para TE dizer | o quanto estou com saudade de você amôr. 

(Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|2|92) 

(6) Lucinha, achei lindo o | cartão de aniversario que você | me mandou, você é uma 

pes- | soa de muito bom gosto não | sei com quais palavras poço² | LHE agradecer, so 

sei dizer que | adorei muito obrigado por tudo. [fol. 1 r] (Carta 1- de Walter Oliveira 

para Lucinha, 18|10|91) 
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 Acusativos 

 

(7) As coisas | para me não tem sentido sem você, você vê- | io para são paulo só pra 

mexer com minha | cabeça eu não vejo mais ninguem comigo só | vejo você, parece 

que estou TE vendo a to- | da hora do meu lado nunca mulher nenhuma | mexeu 

tanto comigo o quanto você tem me- | xido. ||(Carta 3- de Walter Oliveira para 

Lucinha, 16|3|92) 

(8) Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que esta chegue em suas | 

maos e LHE encontre com muita sau- | de e que você alcance todos os se- | us 

objetivos. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92) 

 

 Obliquo preposicionado 

 

(9) Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para VOCÊ, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, 

quanto a | isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival para 

Ruzinete, 19/5/1946) 

(10) Lucinha, eu gosto muito | de você, mas tambem não pos | so cobrar nada de 

VOCÊ. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92) 

 

Controlamos, ainda, o período de escrita das missivas e dividimos os conjuntos de 

cartas por remetente; dessa maneira temos três períodos, a saber: 1916 a 1925 (irmãos Paiva); 

1946 a 1972 (Lourival e Ruzinete); de 1992 a 1994 (Walter).  Ao controlarmos esse grupo de 

fatores, buscamos identificar em que época há maior produtividade das formas de tu e das 

formas de você. Essa variável foi a primeira selecionada pelo programa GOLDVARB 2001 

(cf. ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001).Vejamos os resultados na tabela 2, a 

seguir. 

Tabela 2: Frequências de uso do você, nas cartas norte-riograndenses, por período de escrita da carta 

 

PERÍODO DE ESCRITA DA CARTA 

 

 

VOCÊ - % 

 

P.R. 

1916 a 1925 201/204 - 98% 0,95 

1946 a 1972 66/317 - 20% 0,07 

1992 a 1994 709/891 - 79% 0,55 

Total 976/1412 – 69%  

Log likelihood = - 628,878; Significance = 0,000 
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Lopes e Machado (2005); Rumeu (2008); Lopes (2009); Lopes, Rumeu e Marcotulio 

(2011); Lopes e Marcotulio (2011), advogam que o pronome você suplanta o tu, tornando-se 

mais produtivo a partir do ano de 1930. No entanto, a análise das cartas norte-riograndenses 

do século XX parece, de um modo geral, evidenciar um quadro em que, no Rio Grande do 

Norte, já na primeira metade do século XX, a partir da década de 10 (considerando as cartas 

dos irmãos Paiva – 1916 - 1925), as formas do inovador você, nos diferentes contextos 

morfossintáticos, já eram bastante recorrentes na escrita dos missivistas norte-riograndendes, 

com 98% e P.R. de 0,95. Ou seja, já na década de 10 parece-se evidenciar um quadro em que 

o você está implementado na gramática dos informantes observados. Nesse sentido, é 

importante frisar que essas cartas, apesar de serem trocadas por dois irmãos, apresentam um 

comportamento atípico das cartas pessoais, no que diz respeito ao grau de proximidade entre 

os interlocutores (remetente/destinatário): nas cartas dos irmãos Paiva, registra-se certo 

distanciamento entre os irmãos, dessa maneira acreditamos que esse seja um fator pragmático 

condicionante ao uso das formas de você. 

No período de 1946 a 1972, percebemos um decréscimo significativo nas ocorrências 

das formas associadas ao você, mas salientamos que se faz necessário analisar cada conjunto 

de cartas separadamente, pois, no período de 1946 a 1951, em que se registra maior 

produtividade das formas de tu, essa produtividade corresponde, em sua maior parte, às cartas 

escritas pela missivista Ruzinete Dantas para o seu esposo Lourival Rocha, informantes com 

maior recorrência de uso das formas de tu, sobretudo a missivista Ruzinete. Nessa 

perspectiva, identificamos baixa frequência de uso das formas de você (20% e P.R. de 0,07) 

no período de 1946 a 1972, diferenciando-se dos resultados encontrados em outras regiões do 

país, que registram uma suplantação do você a partir de 1930. Por outro lado, faz-se 

necessário observar que essas cartas recobrem um período de namoro/noivado e início do 

casamento dos informantes, fato esse que possibilita uma maior recorrência de assuntos mais 

íntimos, consequentemente, influenciando numa maior preferência pelas formas de tu. 

A exemplo do estudo de Rumeu (2008), monitoramos, nas cartas norte-

riograndenses, as realizações das formas verbo-pronominais antecedentes às ocorrências de 

segunda e terceira pessoas gramaticais num mesmo trecho selecionado da carta, bem como a 

primeira ocorrência dessas formas, com o intuito de observar se há uniformidade no 

tratamento, ou seja, observar se há um uso exclusivo de formas relacionadas a tu ou de formas 

relacionadas a você. Os resultados expressos na tabela 3, a seguir, são referentes ao controle 

dessa variável. 
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Tabela 3: Frequências de uso do você , nas cartas norte-riograndenses, por formas verbo-pronominais 

antecedentes 
 

FORMAS VERBO-PRONOMINAIS ANTECEDENTES 

 

 

VOCÊ - % 

 

P.R. 

Precedidas por formas de você 546/642 - 85% 0,65 

1ª ocorrência 387 /553 - 69% 0,50 

Precedidas por formas de tu 43/217 - 19% 0,14 

Total 976/1412-69%  

Log likelihood = - 371,660; Significance = 0,000 

 

A tabela 3 aponta algo já relatado por estudos anteriores: o fato de a forma inovadora 

você ser mais produtiva quando antecedida por formas relacionadas a ela ou nas primeiras 

ocorrências. A respeito dos rearranjos ocasionados pela inserção do você descritos em estudos 

anteriores, como Lopes e Machado (2005) e Rumeu (2008), entre outros, as cartas pessoais 

norte-riograndenses não apresentaram nenhum ineditismo, apesar de termos encontrado 

ocorrências do pronome possessivo seu/sua fazendo referência a segunda pessoa do discurso 

concorrendo com os pronomes teu/tua nos mesmos domínios funcionais, conforme ilustram 

os exemplos de (11) a (17). 

 

(11) Eu fiquei em | paz com VOCÊ já pensou se | ela faz um escandalo e dai | como 

podemos ficar juntos por | isso eu quero que VOCE evite | tudo. Pelo menos isto será 

| muito bom prá nós dois amôr || (Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 30|3|92) 

(12) VOCÊ é uma pessoa incrivel e es | pecial para me, VOCE nem po | de imaginar 

o quanto eu sinto a | TUA falta acho que neste mundo | so existe uma pessoa para me 

| e esta pessoa é VOCÊ,[...] (Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 30|3|92) 

(13) Lucinha só TE peço uma | coisa se eu estiver causando algum pânico so | bre os 

SEUS irmãos acho muito bom | VOCÊ acabar com tudo isso pois. eu não | matei 

ninguém portanto não quero que nin- | guem me condene. (Carta 3- de Walter 

Oliveira para Lucinha, 16|3|92) 

(14) Recebi tua carta de tudo fiquei ciente, quanto ao caso da| saúde de Leny fiquei e 

bem satisfeito, sobre o SEU caso de| saúde não perguntei porque escrevi até um 

pouco apressado e destraido| não é porque falte cuidado; pois, as destancias de tu 

para Leny é| para os meus cuidados a mesma sem nenhuma diferença.||(Carta 22 – de 

Lourival para Ruzinete, 7/4/1949). 

(15) Acabo de receber SUA carta, não há nesta cidade| a maquina Alfa, no entanto 

estou encomendando para vir| de Fortaleza. Aqui tem Zetina mais não compre de 

manei|ra nenhuma. (Carta 26– de Lourival para Ruzinete, 5/5/1951). 
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(16) [...] “Ruzinete: | deixas de tolice, o Lourival nada gosta de tu, não ti amas”, | e 

enfim; prologousse por varios minutos um diálogo TEU com | esta pessôa que se diz 

intima às nossas vistas. (Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

(17) Mais uma vez venho acusar o recebimento de uma | estimada cartinha TUA, 

afirmando tambem que, de tudo es- | tou ciente; quanto ao que falei em carta anterior. 

(Carta 5 – de Lourival para Ruzinete, 9/11/1946). 

 

No exemplo (11), está evidenciado o paralelismo no uso das formas pronominais, em 

que as formas do você se mostraram mais produtivos ao serem utilizadas nas primeiras 

ocorrências das cartas. Ao passo que, em (12), o missivista Walter Oliveira segue se dirigindo 

a sua namorada com formas de você, confirmando a tese de que a produtividade do você é 

mais frequente quando antecedido por formas do você. No entanto, a “mistura de tratamento”, 

é ilustrada nos exemplos (12) e (13), ou seja, as formas de você são combinadas com formas 

de tu, rompendo com a uniformidade do tratamento nas cartas. Em (14) e (15) ilustramos o 

rearranjo ocasionado a partir da inserção do você em que os pronomes possessivos seu/sua, 

antes usado como referência de terceira pessoa, foram alçados para segunda pessoa. 

Concernente ao universo discursivo das cartas, muitos estudos têm mostrado que este 

se constitui como motivações pragmáticas que podem (des)favorecer a escolha de uma ou 

outra forma pronominal de referência ao interlocutor. Ancorados nessa asserção, julgamos 

pertinente controlarmos, dentro da variável universo discursivo, os seguintes fatores: mais 

íntimo para cartas em que há maior recorrência de assuntos amorosos e menos íntimo em 

cartas com menos recorrências de assuntos amorosos. É importante referir que, no córpus 

analisado, existem dois conjuntos de cartas que são cartas de amor e um deles dispõe de 

correspondências trocadas entre o casal (Lourival e Ruzinete) no período de namoro/noivado 

e casamento. Nesse sentido, nas cartas norte-riograndenses analisadas, exibem-se pesos 

relativos bastante relevantes, com peso relativo de 0,92 (256/301 - 85% dos dados) para cartas 

com menor recorrência de assuntos amorosos e de 0,33 (720/1111- 64% dos dados) em cartas 

com ambientes discursivos mais íntimos, conforme ilustram a tabela 4 e os exemplos de (18) 

a (22), a seguir. 
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Tabela 4: Frequências de uso do você, nas cartas norte-riograndenses, por universo discursivo da carta 

 

UNIVERSO DISCURSIVO DAS 

CARTAS 

 

VOCÊ - % P.R. 

Menos íntimo (com menor recorrência 

de assuntos amorosos) 
256/301 - 85% 0,92 

Mais íntimo (com maior recorrência de 

assuntos amorosos) 
720 /1111 - 64% 0,33 

Total 976/1412 – 69%  

Log likelihood = - 345,767; Significance = 0,000 

 

É relevante reforçar que os pesos relativos, apresentados na tabela 4, permitem-nos 

observar quais os universos discursivos são mais significativos no condicionamento das 

formas associadas ao você. Dessa maneira, podemos perceber que o P.R. 0,92 indica que, nas 

cartas norte-riograndenses, há um menor condicionamento das formas associadas ao você, 

sobretudo nas cartas com maior recorrência de assuntos amorosos. Outros estudos já tinham 

mostrado esse quadro, como, por exemplo, o estudo desenvolvido por Lopes, Marcotulio e 

Rumeu (2011) atestando que, quanto maior o grau de informalidade maior as chances de 

ocorrência do tu.  

 

(18) Lucinha, quando voce for  li- | gar pra me dia 05 de abril | peço que[ø] não ligue 

la pra o | salão pois o meu irmão aquele | dia que mamãe estava com voce | no 

telefone ele falou tudo | pra Ana. [fol. 3 r] | ele ouviu toda nossa conversa | no 

telefone por tanto[Ø] não LIGUE | pra o salão, por que só assim | podemos evitar as 

fofocas ja | que tem tantas. ||(Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 30|3|92) 

(19) DIGA a Tião que se| seu Cicero Bento vier| deixar o dinheiro ele| receba e dê 

meu recibo| a letra entregarei quando| chegar. Lourival Rocha (Carta 23– de Lourival 

para Ruzinete, 25/11/1950). 

(20) Res- | ta-me a conformação e | o consolo de ver-te dentro | de alguns mesês para 

sor- | rir-me com a tua beleza | e tua meiguice como fazia | antes de ØPARTIRES 

para es | tas lonjuras. || (Carta 12- de Walter Oliveira para Lucinha, 3|10|92).  

(21) Deixe-me andar assim no teu | caminho, por toda a vida amor, de | vagarinho até 

a morte me levar | consigo... TU és a vida da minha própria vida por isso e que | te 

amo amo 365X365, que De- | us te conserve bonita e bela pa- | ra mim. ||(Carta 19 - 

de Walter Oliveira para Lucinha, 31|03|93). 
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(22) Cupri-me o dever de responder | TUA mimosa cartinha, que veio suavisar | o 

meu coração pungido pelo punhal | cruciante da saudade! | A Festa foi muita boa, 

más não para | mim, pois hoje só tenho no | coração a TUA imagem. || (Carta 6 – de 

Ruzinete para Lourival, 27/12/1946). 

 

Nos exemplos (18) e (19), os missivistas tratam de assuntos pessoais, mas 

identificamos uma menor recorrência de assuntos amorosos. Nesses dados, visualizamos 

contextos em que eles expressam ordens aos seus respectivos destinatários, favorecendo o uso 

das formas associadas ao você; por outro lado, em (20), (21) e (22), ilustramos, por meio 

desses dados retirados do córpus, um diálogo mais íntimo entre remetente/destinatário e 

percebemos que os remetentes tratam de assuntos mais íntimos como a ‘dor da saudade’, a 

presença imaginária da pessoa amada, entre outros. Logo, confirma-se a tese já defendida por 

outros estudiosos, havendo uma maior frequência das formas de tu. 

Ao observarmos as variáveis independentes o período de escrita das cartas e o 

universo discursivo, percebemos que as correspondências com maiores recorrências de 

assuntos mais íntimos e, por conseguinte, maior produtividade das formas de tu, foram 

escritas nos anos de 1946 a 1972, pelos missivistas Lourival e sua namorada/noiva/esposa 

Ruzinete. Essas missivas apresentam índices significativos de utilização das formas de tu, 

sobretudo pelo fato de serem redigidas no período de namoro, noivado e casamento do 

referido casal. E, consequentemente, versam sobre assuntos de caráter mais íntimo/ mais 

amorosos. Na tabela 2, apresentada anteriormente, observamos que justamente nesse período 

há um decréscimo no uso das formas verbo-pronominais relacionadas ao você, fato que 

provavelmente está ligado a essa motivação pragmática. Destarte, como mostram os 

resultados da tabela 4, os 85% de você (256/301- P.R. 0,92) encontrados nas cartas norte-

riograndenses aparecem em contextos sociopragmático menos íntimo, o que, de um modo 

geral, confirma as asserções apresentadas por estudos anteriores como, por exemplo, o de 

Lopes, Marcotulio e Rumeu (2011) que, ao analisarem bilhetes amorosos, perceberam caráter 

mais íntimo do pronome tu. Segundo os autores, quanto maior o grau de informalidade, maior 

as chances de ocorrência do tu; ao passo que o você é mais frequente nas relações inter-

pessoais não tão íntimas e mais formais.  

Controlamos os tipos de orações, conforme referido na exposição das variáveis 

independentes no capítulo 3, a fim de observar se há alguma correlação entre os tipos de 

oração e a produtividade das formas pronominais de tu e de você. Nessa perspectiva, 

percebemos que a forma inovadora você é significativamente produtiva tanto nas orações 
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principais/coordenadas (564/812 - 69%; P. R. 0,33) como nas orações subordinadas (412/600 

- 68%; P. R. 0,92). Observa-se, no entanto, que apesar de não ser selecionada pelo programa 

GOLDVARB 2001(cf. ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001), o peso relativo 

de 0,92 de você em orações subordinadas parece ser significativo, no sentido de apontar para 

um quadro em que contextos com orações subordinadas favorecem (ou parecem favorecer) o 

uso das formas associadas ao inovador você, conforme ilustra a tabela 5, a seguir. 

Tabela 5: Frequências de uso do você, nas cartas norte-riograndenses, por tipo de oração 

 

TIPO DE ORAÇÃO 

 

VOCÊ - % P.R. 

Orações subordinadas 412/600 - 68% 0,92 

Orações principais/ coordenadas 564 /812 - 69% 0,33 

Total 976/1412 – 69%  

Log likelihood = - 344,307; Significance = 0,091 

 

 

 No controle das formas pronominais nas posições de pronomes complementos 

(acusativo, dativo e oblíquo preposicionado)
21

, encontramos, nas cartas norte-riograndenses, 

596 ocorrências, das quais 370 são formas associadas ao pronome você (62%) e 226 são 

formas associadas ao tu (37%). Assim, ilustramos, nos exemplos (22) a (27), a realização das 

formas pronominais relacionadas ao pronome tu: te, para/ de tu, para/ a/ de ti; e (28) a (34) 

exemplificam as formas associadas ao inovador você: lhe, você, se, consigo e 

por/até/para/pra/ a/ de/ em/ com/ você(s). É importante mencionar que encontramos, também, 

nas cartas escritas pelo missivista Walter Oliveira (1992 e 1993), 3 ocorrências, apresentadas 

nos exemplos (35) a (37), de formas não realizadas dos pronomes objetos. 

 

(22) Tião telegrafou para| Mossoró TE avisando mas, certamente o| telegrama 

chegou depois que tinhas saído.| (Carta 16 – de Ruzinete para Lourival, 14/4/1951). 

(23) [...]Mas não perdi | a esperança, os dias correm | até que o tempo chega, pois, | o 

passado nêgro não quero ja | mais, apelo para TU, para o | futuro para que o meu 

sonho | sêja realizado. ||(Carta 1 – de Lourival para Ruzinete, 17/2/1946). 

(24) Agora mesmo fui à Mossoró, cheguei quarta-feira, lá| fui ligeiramente 

interrogado por Tia Luizinha, perguntando| ela se eu estava noivo conforme haviam 

lhe contado, eu res| pondi que não, mais estava quase e seria breve meu casamen| to, 

este assunto se abordar lá por casa, quando tive a opor| tunidade para levar ao 

                                                 
21

 Essa variável foi descartada nas rodadas com peso relativo, devido aos knockouts nesse ambiente 

morfossintático. 
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conhecimento de Tia Fransquinha, ela| apenas fez grandes elogios a TÍ. (Carta 8 – de 

Lourival para Ruzinete, 10/1/1947). 

(25) Eu fiz ver então que, fasia| 18 meses, namorava a ti, e que teria dentro em breve 

o nos| so enlace, isto dependendo de TÍ. (Carta 8 – de Lourival para Ruzinete, 

10/1/1947). 

(26) Recebi tua carta de tudo fiquei ciente, quanto ao caso da| saúde de Leny fiquei e 

bem satisfeito, sobre o seu caso de| saúde não perguntei porque escrevi até um pouco 

apressado e destraido| não é porque falte cuidado; pois, as destancias de TU para 

Leny é| para os meus cuidados a mesma sem nenhuma diferença.||(Carta 22 – de 

Lourival para Ruzinete, 7/4/1949). 

(27) Lucinha, te acho uma pes- | soa especial, que tem tudo pra | oferecer a um 

homem, só que | ainda não tenho uma resposta pra | TE dizer. (Carta 1- de Walter 

Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

(28) Theodosio || Venho hoje por em meu poder suas presa-| das cartas de 6, 7, 15 e 

17, todas deste mês, bem como o | conhecimento das tabôas para as portas da casa da 

es-| cola, cumprindo de minha parti agradecer-LHE muito esta | finesa. ||.(Carta 1 – 

de Theodósio para João de Paiva, 18/1/1916). 

(29) Theodosio || [...] Pelo companheiro José Herculano, portador des | ta, mando 2 

caixões de mangas para VOCEIS. || (Carta 54 – de Theodósio para João de Paiva, 

10/3/1923). 

(30) Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para VOCÊ, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, 

quanto a | isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival para 

Ruzinete, 19/5/1946). 

(31) Deixe-me andar assim no teu | caminho, por toda a vida amor, de | vagarinho até 

a morte me levar | CONSIGO... Tu és a vida da minha própria vida por isso e que | 

te amo amo 365X365, que De- | us te conserve bonita e bela pa- | ra mim. ||(Carta 19 

- de Walter Oliveira para Lucinha, 31|03|93). 

(32) Lucinha, o amor que sin- | to por VOCÊ é tão grande que | todas as noites e 

dias, foi | tão lindo o sonho que eu tive | com você. Só que eu não posso contar esse 

sonho, pense imagine || (Carta 19 - de Walter Oliveira para Lucinha, 31|03|93). 
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(33) Lucinha, mandei uma foto prá | VOCÊ junto com as que mandei | pra Francisca 

não sei se vai | gostar espero que sim. || (Carta 20- de Walter Oliveira para Lucinha, 

6|5|93). 

(34) Lucinha, quando é que você | vem a São Paulo estou com | saudades de VOCÊ 

amor. [fol. 3 r] || (Carta 20- de Walter Oliveira para Lucinha, 6|5|93). 

(35) Lucinha, desejo Ø tudo bom | e que você realize todos os | seus sonhos te amo. 

||(Carta 8- de Walter Oliveira para Lucinha, 14|5|92). 

(36) Meu amor, lamento sinceramente que | tenhas dúvidas sobre este que tanto te 

ama e que |Ø admira sobre este que é capaz de dar a vida [fol. 1 r] | por ti caso fosse 

preciso. Te adoro. Lucinha vai | estes pensamentos especialmente pra você. || (Carta 

15- de Walter Oliveira para Lucinha, 8|12|92). 

(37) Como já | tem mais de mês não foi | possível trocar, por tanto Ø pe- | ço mil 

desculpas por tudo. || (Carta 23- de Walter Oliveira para Lucinha, 11|08|93). 

 

Em súmula, do que visto até aqui, sistematizam-se os seguintes resultados:  

 

1) No RN, as formas relacionadas ao você mostraram-se bastante produtivas nas duas 

primeiras décadas do século XX (98% e P.R. de 0,95), quando o esperado segundo 

estudos anteriores seria a partir de 1930 (cf. LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU, 

2008; LOPES; MARCOTULIO; RUMEU, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011). 

2) A implementação do você não se dá da mesma maneira em todos os contextos 

morfossintáticos, logo é possível observar ambientes favorecedores e ambientes 

inibidores do uso das formas associadas ao inovador você. Nesse sentido, os 

ambientes condicionadores ao uso das formas de você são: pronome sujeito (98% e 

P.R. de 0,95); formas verbais imperativas (92% e P.R. de 0,93) e pronomes 

complementos preposicionados (94% e P.R. de 0,81); ao passo os pronomes 

complementos não preposicionadaos (acusativo - 31%, P.R.0,06/ dativo - 62%, 

P.R.0,16); as formas verbais não imperativas (39%, P.R. 0,28) e os pronomes 

possessivos (62%, P.R. 0,28) são desfavoráveis a implementação do inovador você.  

3) Nas missivas analisadas, as formas de você mostraram maior produtividade 

quando precedidas por formas de você (85%, P.R. 0,65) ou nas primeiras ocorrências 

das cartas (69%, P.R.0,50). 

4) As formas verbo-pronominais associadas ao você apresentaram-se mais frequentes 

tanto nas construções com orações subordinadas (68%, P.R. 0,92) como nas orações 
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coordenadas ou principais com porcentagem de 69%, mas peso relativo de 0,33, logo 

parece ser mais favorável, ou ter maior probabilidade, a implementação da forma 

inovadora nas construções em que há orações subordinadas, pois temos peso relativo 

de 0,92. 

5) O preenchimento lexical do sujeito mostrou-se mais recorrente nas construções com 

formas relacionadas à forma inovadora você (98%, P.R.0,95). 

 

5.2 O VOCÊ EM CADA CONJUNTO DE CARTAS  

 

Nas subseções a seguir, exporemos os resultados encontrados em cada conjunto de 

cartas separadamente. Utilizamos, ainda, o GOLDVARB 2001 para obtenção das frequências 

de uso e pesos relativos
22

. 

 

5.2.1 Você nas cartas dos irmãos Paiva 
23

 

 

Como já especificado no capítulo 3, esse primeiro conjunto de cartas é composto por 

65 cartas, datadas de 1916 a 1925 e temos apenas informantes do sexo masculino, Theodósio 

Paiva e João de Paiva, ambos nascidos norte-riograndenses. As correspondências eram 

trocadas com significativa assiduidade. O universo discursivo dessas cartas, em sua maioria, 

era questões comerciais. 

 É importante referir que, nesse primeiro conjunto de cartas, a variável contextos 

morfossintáticos mostrou-se relevante ao condicionamento do uso das formas de você. Nesse 

sentido, apresentamos, a seguir, os resultados relacionados a essa variável. Nas cartas pessoais 

norte-riograndenses das duas primeiras décadas do século XX, identificamos 204 ocorrências 

de formas pronominais e verbais associadas ao tu e ao você, das quais 201 (98%) são formas 

associadas ao você e 3 (2%) são formas associadas ao tu. A tabela 6 e os exemplos, a seguir, 

ilustraram essa produtividade da forma inovadora você.  

 

 

 

                                                 
22

 O terceiro conjunto de cartas, por apresentar maior variação quanto ao uso das formas de tu/você, nos 

possibilitou realizar rodadas com peso relativo, nos demais conjuntos de cartas essa ação não foi possível dado o 

grande número de knockouts.  
23

 É importante ressaltar que os dados aqui apresentados não constituem a mesma análise apresentada no artigo 

que publicamos em 2012, (MARTINS; MOURA, 2012). Os dados foram revisados e recategorizados tendo em 

vista o arquivo de especificação da análise dos dados para esta dissertação.  
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Tabela 6: Frequências de uso das formas de você, nas cartas dos irmãos Paiva, por contextos morfossintáticos 

 

CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 

 

VOCÊ - % 

Sujeito Pleno 7/7 – 100 % 

Pronomes possessivos 87/87 - 100% 

Sujeito nulo (não imperativo) 11/12 – 91 % 

Sujeito nulo (imperativo) 37/39 – 94 % 

Dativo 52/52 - 100% 

Oblíquo preposicionado 3/3 – 100 % 

Acusativo 4/4 – 100 % 

Total 201/204 - 98% 

 

Considerando os contextos morfossintáticos analisados, percebemos uma 

significativa recorrência das formas de você, nos seguintes ambientes: sujeitos plenos como 

em (38); pronomes possessivos em (42); pronomes complementos não preposicionados 

(acusativo/dativo), exemplificados em (43) e (44), e nas formas pronominais oblíquas 

preposicionadas ilustradas em (45). Além desses ambientes morfossintáticos, as construções 

com formas verbais imperativas e não imperativas sem o preenchimento lexical do sujeito 

também mostraram-se bastante produtivas no uso das formas associadas ao você, como 

ilustram os exemplos (39), (40) e (41). 

 

(38) João|| [...] A Fabrica ainda não recebera os| 20 fardos de lã que V. 

[?]pachou|[inint.] para ella e aos quaes nos remetteo|p[o]r [inint.] ser a[...] (Carta  – 

de Theodósio para João de Paiva, 28/9/1918). 

(39) Monte Alegre, 24 de Fevereiro <↑1ªx> de 1919 || Theodosio [...] Desde 5ª feira 

que entrei na limpesa | do muro, ainda esta semana terminarei [fol. 1r] | com a 

limpeza  <↑2ª x> dos lados e fundo, para en- | tão passar para a frente, so depois que 

aca- | bar com a calsada é que saberei se o | tijollo que sobra dará para fazer o muro | 

que me FALLA em sua carta de hontem. || Tive o diario que juntou a sua carta | de 

hontem, vi o preço de algodão dado nelle, 40 [inint.]. || (Carta 27 – de Theodósio 

para João de Paiva, 24/2/1919). 

(40) .Monte Alegre 18 de Julho de 1917 || Theodosio || Sem carta sua a responder, 

vou | por meio desta pedir <↑lhe> para ver se COLLOCA 40 | fardos de algodão a 

preço de 35 mil réis [inint.]. || (Carta 10 – de Theodósio para João de Paiva, 

18/7/1917). 
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(41) João||[...] AGUARDE-me para [inint.] contar os| 6:050[?]000 que lhe mandei 

[inint.],| com o [inint.] de lã que está na| fabrica de [inint.].|| (Carta 23 – de João de 

Paiva para Theodósio, 3/10/1918). 

(42) Theodosio|| tive SUA carta hontem, pelo compr.| Horacir, e quatro contos de 

reis e tambem 500 cigarros,| obrigado.|| (Carta 21 – de Theodósio para João de Paiva, 

30/9/1918). 

(43) Theodosio || [...] Esta seman esteve aqui José Altino em diverças | cazas, menos 

na minha, fasendo a todos a descripção que | ouviu do [?], da dissidencia politica, 

LHE involvendo | na encrenca e elle é desses que quando conta um ponto | 

acressenta mil. || (Carta 44 – de Theodósio para João de Paiva, 7/10/1921). 

(44) Monte Alegre 6 de Junho de 1917 || Theodosio || Não recebemos mais gado de 

João dos Santos, a | não ser as das partidas de que ja LHE forneci | as listas. || (Carta 

8 – de Theodósio para João de Paiva, 6/6/1917). 

(45) João de Paiva || [...] Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca | exigi A 

VOCÊ couza alguma com quebra de seu | caracter, não é assim? Pois se há quem as- 

| sim pense está perdendo o seu tempo e o seu [inint.](latim). || (Carta 45 – de João de 

Paiva para Theodósio, 9/10/1921). 

 

Dentre as frequências de uso apresentadas na tabela 6, é importante destacar que 

mesmos nos contextos atestados como ambientes de resistência das formas associadas ao tu, a 

saber: formas verbais não imperativas, pronomes possessivos e pronome complemento não 

preposicionado, percebemos uma produtividade significativa das formas associadas ao você, 

pois, nos referidos contextos, temos frequências  de 91% (11/12), 100% (87/87) e 100% 

(52/52; 4/4), respectivamente. Como mencionado antes, essas cartas já foram analisadas, em 

caráter preliminar, por Martins e Moura (2012) e em nossa análise, desta feita com mais 

afinco, podemos perceber que muitas das evidências agora encontradas corroboram com o 

diagnóstico preliminar apresentado pelos pesquisadores a respeito da produtividade das 

formas do você nesse conjunto de cartas. 

Com relação ao preenchimento do sujeito, identificamos 7 ocorrências com uso 

categórico das formas associadas ao inovador você. Essa constatação confirma o quadro já 

descrito, por estudos anteriores, sobre a implementação do você no PB. No contexto com 

sujeito não-preenchido, com formas verbais imperativas ou não, encontramos 3 ocorrências 

associadas a forma conservadora tu. É importante referenciar que encontramos mais formas 

de tu com formas verbais imperativas (1 ocorrência de 12 dados) do que com as formas 
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verbais não-imperativas (2 ocorrências de 39 dados). As três ocorrências de tu encontradas 

nesse conjunto de cartas são registradas nas missivas produzidas nos anos de 1916 a 1920 

pelo informante Theodósio.  

 

(46) Natal, 29 de outubro de 1918||João [...] MANDA-me sem falta amanhã até| aqui 

o nosso compadre Horacir| para acompanhar a menina Luiza|que não quer continuar, 

a[inint.] [inint.] pequeno baú de| bagagem. (Carta 25 – de João de Paiva para 

Theodósio, 29/10/1918). 

(47) Monte Alegre, 4 de Outubro de 1918 || Theodosio || Pelo compadre Horacio me 

foi entregue sua | carta de hontem datada, bem como 15:017 [?] 400 réis | de que foi 

postada, conforme seu aviso na cita- | da carta, como TINHAS [?]. || (Carta 64 – de 

João de Paiva para Theodósio, 4/10/1918). 

 

Acreditamos que esse informante apresenta um perfil, aparentemente, mais 

conservador em relação ao uso das formas de tu e de você, pois as três ocorrências de tu foram 

encontradas nas cartas escritas por este norte-riograndense. 

É importante destacar também que, no início do século XX, ainda na década de 10 - 

a partir de 1916, considerando esse conjunto de cartas, no Rio Grande do Norte, já se percebia 

significativa produtividade das formas associadas ao você, destoando, um pouco, das 

pesquisas desenvolvidas por pesquisadores da região sudeste do Brasil, com base em corpora 

de cartas pessoais, a exemplo de Lopes e Machado (2005) e Rumeu (2008). 

Continuamos nossa caminhada, apresentando na subseção a seguir os resultados do 

nosso segundo conjunto de missivas. 

 

5.2.2 Você nas cartas de Lourival e Ruzinete  

 

Nosso segundo conjunto de cartas é composto por 51 cartas, escritas por informantes 

dos sexos masculino e feminino, Lourival Rocha e Maria Ruzinete Dantas. As missivas desse 

segundo conjunto foram escritas no período de 1946 a 1972 e estão divididas da seguinte 

forma: 16 são cartas escritas por Ruzinete destinadas ao seu namorado/noivo/esposo Lourival 

Rocha (1946-1951) e 35 escritas por Lourival (1946-1972), das quais 34 são dedicadas a sua 

namorada/noiva/esposa Ruzinete e 1 para o seu sogro, o senhor Francisco Dantas (seu Chico 

Dantas). O seu universo discurso era diversificado, desde assuntos amorosos e familiares até 

política e negócios. 
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Na coleta de dados, nesse conjunto de cartas, identificamos 321 ocorrências, sendo 

66 (20%) formas associadas ao você e 255 (79%) formas relacionadas ao tu. No entanto, é 

importante registrar que as formas de você estão concentradas nas cartas de Lourival, uma vez 

que esse informante apresenta variação no uso das formas tu/você, já que a informante do 

sexo feminino, Ruzinete, apresenta uma tímida variação, com uso quase categórico das 

formas de tu. As duas únicas formas associadas ao você encontradas nas cartas de Ruzinete 

são as apresentadas em (48) e (49). 

 

(48) D. Francisquinha ainda está ai?| fineza DIZER a ela que mamãe, brevimente| 

irá a Mossoró, e por isso, peço-te avi| zar o regreço dela.|| (Carta 7 – de Ruzinete para 

Lourival, 27/1/1947a). 

(49) Recebi SUA cartinha com a qual| fiquei bastante satisfeita pois há dias| que 

havias saído e ainda não tinhas| dado noticias de formas que não sabia| se ias até 

Patu contudo peço-te que fa| cãs por vir o mais breve possível pois| estou anciosa 

que chegues apezar de que| talvez ainda não estejas com saudades| de casa.|| (Carta 

16 – de Ruzinete para Lourival, 14/4/1951).  

 

Interessante registrar que uma das ocorrências das formas associadas ao você nas 

cartas de Ruzinete, ilustrada em (49), é encontrada no contexto morfossintático de resistência 

do tu, conforme já atestado por outras pesquisas, pronomes possessivos. Ainda em (49) é 

possível visualizar a mescla de tratamento, pois a informante inicia com uma forma 

pronominal associada ao inovador você (sua) e rompe o paralelismo utilizando nas demais 

construções as formas verbo-pronominais relacionadas ao tu. 

 Nesse sentido, na análise dos dados gerais desse conjunto de missivas, percebemos, 

por meio das frequências de uso expostas na tabela 7, a seguir, uma maior recorrência das 

formas de tu, sobretudo nos contextos ditos de resistência do tu: formas verbais não 

imperativas (86%) como em (50) e (51); pronomes possessivos (94%), em (52); e pronomes 

complementos não preposicionados (dativos - 88% e acusativo - 97%), ilustrados em (53), 

(54) e (55). Por outro lado, a forma inovadora você mostrou-se mais produtiva nos seguintes 

contextos morfossintáticos: pronome-sujeito com formas verbais não imperativas e 

imperativas (66%; 100%) exemplificados em (56) e (57); formas verbais imperativas (100% - 

suj. pleno e 96% - suj. nulo) ilustradas em (58) e pronome complemento preposicionado, 

como em (59) e (60).  
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(50) Tenho | por costume ir à mala todas as noites, ou como obrigação; | passar um 

visto num presente que me deste, julgo até mesmo | tu não LEMBRAS; mas, para 

mim significa tudo... (Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

(51) É bem possível| que troquem idéias sobre nós, o tio Amadeu e a tia Fransquinha, 

peço| ESCREVAS dizendo algo sobre, puderas escrever no mesmo endereço 395 ou 

por tia Fransquinha.|| (Carta 14 – de Lourival para Ruzinete, 24/5/1947). 

(52) Foi em uma dessas horas de | saudades, que a poesia do amôrbri- | lhava sobre 

meu ser, que fui surpre- | endida pela TUA delicada e bem aten- | ciosa 

cartinha,[...](Carta 1 – de Rusinete para Lourival, 26/2/1946). 

(53) Estava ciente de que você não | estava namorando, banquei | a vez do tolo, como 

LHE disse, | não sei se era porque o | Guiomar estava aí, eu não | me conformava em 

você não | aparecer a mim como de cós- | tume, com isto, fiquei deso- | rientado 

como cientifiquei-lhe, | pois; se não é que tivessemos, | falado quase na hora de 

minha | saída; a carta seria diferente, | mas Deus protege os inocentes, | nós ambos 

estavamos neste caso. (Carta 2 – de Lourival para Ruzinete, 19/5/1946) 

(54) De hoje em dian- | te peço-TE se alguem te disser que comiti | esta falta a que te 

referes não fiques de | mau humôr antes de falar comigo, porque | se assim acontecer, 

te serei a mais franca | em revelar-te o ocorrido. ||(Carta 2 – de Ruzinete para 

Lourival, 21/5/1946). 

(55) Netinha: || [espaço] Saudo-TE. || (Carta 1– de Lourival para Ruzinete, 

17/2/1946). 

 (56) Pelo nosso amigo Apolonio estou remetendo a| importância de Cr$ 250,00 

(Duzentos e cinquenta cruzeiros),| VOCÊ mande entregar a menina desta carta a 

importância de Cr$ 30,00 conforme acusa na mesma,[...]. (Carta 32 – de Lourival 

para Ruzinete, 16/5/1972). 

(57) Por Guimar estou remetendo| Cr$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiro)| para 

VOCÊ mandar pagar a luz| que é até o dia 17, DEVE| pagar antes e também a| 

prestação da roupa de Junior| que é no dia 13 amanhã| estamos remetendo também| a 

roupa, caso tenha mais| deixe para quando eu for, | pois,  não dá para lavar| esta 

semana. (Carta 31 – de Lourival para Ruzinete, 12/4/1972). 

(58) Netinha; quero apenas que SÊJA | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para você, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, quanto a 
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| isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival para Ruzinete, 

19/5/1946) 

(59) Por motivo de doença estou mandando seu Chico, e pelo| mesmo estou 

remetendo uns quilos de carne, tenho pena de não| puder passar os meus 50 com 

VOCÊ, mas; assim Deus quis, estou| com uma gripe impossível, esta noite passei a 

noite sentado na| rêde, porém; já estou melhor.(Carta 33 – de Lourival para Ruzinete, 

20/5/1972). 

(60) Estava ciente de que você não | estava namorando, banquei | a vez do tolo, como 

lhe disse, | não sei se era porque o | Guiomar estava aí, eu não | me conformava em 

VOCÊ não | aparecer a mim como de cós- | tume, com isto, fiquei deso- | rientado 

como cientifiquei-lhe, | pois; se não é que tivessemos, | falado quase na hora de 

minha | saída; a carta seria diferente, | mas Deus protege os inocentes, | nós ambos 

estavamos neste caso. (Carta 2 – de Lourival para Ruzinete, 19/5/1946)  

 

Os resultados expostos na tabela 7, a seguir, confirmam, mais uma vez, que os 

contextos morfossintáticos com maior produtividade das formas associadas ao inovador você 

são: sujeito pleno e nulo com formas verbais imperativas, formas não imperativas com sujeito 

pleno e pronomes oblíquos preposicionados. 

 

Tabela 7: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Lourival e Ruzinete, por contextos 

morfossintáticos 
 

CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 

 

VOCÊ - % 

Sujeito Pleno (imperativo) 2/2 – 100% 

Sujeito nulo (imperativo) 31/32 – 96 % 

Sujeito Pleno (não imperativo) 4/6 – 66 % 

Oblíquo preposicionado 5/14 – 35 % 

Sujeito nulo (não imperativo) 13/91 – 14 % 

Dativo 4/36 - 11% 

Pronomes possessivos 6/99 - 6% 

Acusativo 1/41 – 2 % 

Total 66/321 - 20% 

 

Destacamos, mais uma vez, que os resultados apresentados, neste primeiro momento, 

são referentes aos dois remetentes (Lourival e Ruzinete). No entanto, é interessante reforçar 

que as altas ocorrências das formas de tu são frutos das cartas escritas por Ruzinete. Nessa 

perspectiva, estudos anteriores como o de Lopes e Machado (2005) e Rumeu (2008) advogam 

que as mulheres, muito mais que os informantes do sexo masculino, tendem a optar as formas 
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inovadoras como referência a segunda pessoa; no entanto, isso não ocorre nas cartas do RN. 

Nossa única informante do sexo feminino faz uso quase categórico das formas associadas ao 

tu. Por outro lado, nossos informantes do sexo masculino elegem, com altas frequências de 

uso, as formas do você para fazerem referência a segunda pessoa. Acreditamos que esse 

comportamento conservador da nossa informante Ruzinete dá-se pelo fato de ela ter um perfil 

social muito recatado, com poucas viagens e saídas da cidade de Patu/RN e poucas amizades. 

Fato que minimiza as ocorrências de relações com pessoas de outras comunidades de fala, 

desfavorecendo o contato, de certa maneira, com a mudança linguística.  

Concernente ao controle das formas verbo-pronominais precedentes nas cartas, 

percebemos, por meio da observação dos resultados expostos na tabela 8, a seguir, no quadro 

1 e nos exemplos, que as cartas norte-riograndenses, especialmente as correspondências de 

Lourival e Ruzinete, não apresentam nenhum ineditismo nesse aspecto, uma vez que exibem 

algo já relatado por estudos anteriores, visto que a forma inovadora você é mais produtiva nas 

ocorrências em que está precedida por formas relacionadas a ela, como em (61) e (62).  

 

Tabela 8: Frequências de uso do você, nas cartas de Lourival e Ruzinete, por formas verbo-pronominais 

antecedentes 
 

FORMAS VERBO-PRONOMINAIS ANTECEDENTES 

 

VOCÊ - % 

Precedidas por formas de você 45/48 - 93% 

1ª ocorrência na carta 21 /126 - 16% 

Precedidas por formas de tu 0/147 – 0% 

Total 66/321– 20% 

 

 
Quadro 1: Formas verbo-pronominais precedentes ao você, nas cartas de Lourival e Ruzinete. 

 

 

 

 

(61) Sem mais do|| Lourival Rocha. || RECOMENDO (você) DAR noticias| SUAS e 

de Leny. || Lourival Rocha.(Carta 25– de Lourival para Ruzinete, 12/4/1951). 

(62) Netinha; quero apenas que SÊJA | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não DEVE dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para você, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, quanto a 

| isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival para Ruzinete, 

19/5/1946) 

 

Você      você = 93% 

Tu    você = 0% 
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No controle da variável período de escrita da carta, é interessante destacar a 

evolução no uso da forma inovadora você, em que os missivistas saem da marca de 5% para 

100%, como mostram a tabela 9 e o gráfico 1. 

 

Tabela 9: Frequências de uso do você, nas cartas de Lourival e Ruzinete, por período de escrita da carta 

 

PERÍODO DE ESCRITA DA CARTA 

 

VOCÊ - % 

1946 a 1949 15/255- 5% 

1950 a 1951 18/33 - 54% 

1965 11/11 - 100% 

1972 22/22 – 100% 

Total 66/321– 20% 

 

 

Gráfico 1: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Lourival e Ruzinete, por período de escrita da 

carta 
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É importante referir que, como já comprovado por estudos anteriores, o universo 

discursivo das cartas é um fator pragmático condicionador para uso das formas de referência a 

segunda pessoa. Nesse sentido, é preciso considerar que as cartas de Lourival e Ruzinete 

recobrem o namoro/noivado e casamento do casal e as cartas escritas no período de 1946 a 

1951, são, em sua maioria, cartas de amor, visto que o namoro/noivado ocorre em 1946 e o 

casamento em 1947. Desse modo, o universo discursivo dessas cartas é menos formal e com 

maior recorrência de assuntos íntimos, condicionando, assim, um favorecimento ao uso das 

formas de tu, como se pode observar por meio das baixas frequências de uso das formas de 

você nesse período (1946 a 1949 – 5%; 1950 a 1951 – 54%). Entretanto, se separarmos os 

dados de Ruzinete teremos outro panorama. Tendo em vista esse comportamento linguístico 

diferenciado entre os missivistas, realizamos duas rodadas, uma com os dados gerais e outra 

separando os dados das cartas de Ruzinete. Os resultados dessa segunda rodada serão 

expostos/comentados logo mais adiante, após a análise sobre a variável universo discursivo. 
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Tabela 10: Frequências de uso do você, nas cartas de Lourival e Ruzinete, por universo discursivo da carta 

 

UNIVERSO DISCURSIVO DAS CARTAS 

 

VOCÊ - % 

Menos íntimo (com menor recorrência de assuntos 

amorosos) 

 

55/98 - 56% 

Mais íntimo (com maior recorrência de assuntos 

amorosos) 

 

11 /223 - 4% 

Total 
 

66/321 – 20% 

 

Os resultados expostos na tabela 10 não apresentam nenhum ineditismo, mas 

reforçam algo já divulgado no estudo de Lopes e Marcotulio (2011), a tese de que as formas 

de você são mais produtivas em contextos com maior formalidade e menor recorrência de 

assuntos íntimos, conforme podemos observar por meio das altas frequências de uso, 

apresentados na tabela 10, em que o você teve 56% (55/98) das ocorrências nas cartas mais 

formais, enquanto, nas cartas com maior recorrência de assuntos amorosos, registramos, 

apenas, 4% das formas relacionadas ao você. 

Considerando os diferentes comportamentos linguísticos dos missivistas, realizamos 

duas rodadas para obtenção das frequências de uso das formas de tu/você. A primeira rodada 

considera os dados coletados das cartas dos dois missivistas (Lourival e Ruzinete), cujos 

resultados foram analisados e comentados até aqui. A segunda rodada diz respeito, apenas, 

aos dados retirados das cartas de Lourival, uma vez que, como já referido, esse missivista 

apresenta variação no uso das formas de referência ao interlocutor. Há, nas cartas de Lourival, 

um total de 144 dados, dos quais 60 ocorrências são relacionadas ao você (41%) e 84 (59%) 

relacionadas ao tu. Logo, Lourival apresenta uma maior variação em relação à missivista 

Ruzinete, que exibe 99% (175/177) de uso das formas de tu e 1% (2/177) de formas de você, 

como ilustram os exemplos (63) e (64), retirados das cartas escritas por Ruzinete. 

 

(63) Tião telegrafou para| Mossoró te avisando mas, certamente o| telegrama chegou 

depois que TINHAS saído.| (Carta 16 – de Ruzinete para Lourival, 14/4/1951). 

(64) Lourival, TRANQUILISA-te! pois | mesmo diante de minha pouca idade, en- | 

quanto me fores sincera jamais a míni- | ma sombra de falcidade posará sobre meu | 

espírito. || (Carta 1 – de Ruzinete para Lourival, 21/5/1946). 

 

(65) Lourival quando demo- | rar responder TUAS cartinhas não te | preocupas, que é 

dificuldade de trans- | porte, pois só te escreverei por interme- | Dio de Dinorá. || 

(Carta 1 – de Ruzinete para Lourival, 26/2/1946). 
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Observamos que, mesmo nas cartas de Lourival, nas quais se atesta maior variação 

tu/você, existe, ainda, uma recorrência muito grande, com 59% das frequências de uso, das 

formas associadas ao tu. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que, com a separação dos 

missivistas, temos um crescimento mais significativo do uso das formas de você, quando 

consideramos a variável período de escrita da carta. Percebemos um aumento que sai de 

12%, na década de 40, e cresce para 100%, nas décadas de 50, 60 e 70, conforme ilustram a 

tabela 11 e, o gráfico 2 a seguir. 

 

Tabela 11: Frequências de uso do você, nas cartas de Lourival, por período de escrita da carta 

 

PERÍODO DE ESCRITA DA CARTA 

 

VOCÊ - % 

1946 a 1949 12/92 - 12% 

1950 a 1951 17/17 - 100% 

1965 11/11 - 100% 

1972 20/20 – 100% 

Total 60/144 – 41% 

 

 

Gráfico 2: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Lourival, por período de escrita da carta 
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Um fato interessante a ser destacado, na observação dos resultados da análise das 

cartas do informante Lourival, é que, já na década de 40, registramos um alto percentual com 

88% de frequência de uso das formas de tu. Como já dito, esse resultado parece se diferenciar 

dos resultados da região sudeste, em que se registra uma maior produtividade do você a partir 

da década de 30 (cf. LOPES; MACHADO, 2005; LOPES; MARCOTULIO, 2011).  

Acreditamos que esse crescimento no uso das formas relacionadas ao inovador você, 

na escrita do missivista Lourival, estejam associada a dois fatores sociais, registrados em sua 

história de vida. O primeiro é o fato das primeiras correspondências serem, em sua maioria, 

cartas de amor dedicadas a sua namora/noiva e, posteriormente, esposa Ruzinete, e o segundo 

fator está associado a sua atividade profissional como vendedor viajante de produtos 

regionais, fato que lhe possibilitou viajar por vários municípios do estado, bem como outros 

estados da região norte e nordeste. 

Seguiremos nossa caminhada com a apresentação do terceiro e ultimo conjunto de 

cartas. 

 

5.2.3 Você nas cartas de Walter Oliveira                        

 

O informante desse conjunto de cartas é o jovem patuense Walter Matias Oliveira 

(Walter), que estudou até o Ensino Médio, como já dito no capítulo 3, e, aos 29 anos de idade, 

decidiu mudar-se para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho. Na capital 

paulista, trabalhou como auxiliar de serviços gerais em um prédio residencial. As 30 missivas 

que compõem esse segundo conjunto de cartas datam de 1992 a 1994 e são todas destinadas à 

namorada do remetente, a patuense Lucinha. O universo discursivo dessas cartas trata de 

assuntos amorosos e notícias pessoais, uma vez que eles moravam em cidades diferentes.  

Coletamos, deste conjunto de cartas, 895 dados, dos quais 713 (79%) são formas 

associadas ao você e 182 (20%) são ocorrências de formas relacionadas ao tu, distribuídos nos 

contextos morfossintáticos expostos na tabela 13.  

Dada à significativa variação tu/você apresentada nesse conjunto de cartas, 

realizamos rodadas de análise multivariada para obtermos as frequências de uso e os pesos 

relativos. Para isso, contamos, como já dito antes, com o auxílio dos programas do pacote 

estatístico GOLDVARD 2001 (cf. ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001).  
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Tabela 12: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Walter, por contextos morfossintáticos 

 

CONTEXTOS MORFOSSINTÁTICOS 

 

VOCÊ - % 

 

P.R. 

Sujeito Pleno (imperativo e não imperativo) 269/270 – 99% 0,94 

Oblíquo preposicionado 187/189 – 98 % 0,84 

Sujeito nulo (imperativo) 27/31 – 87 % 0,28 

Pronomes possessivos 107/133 - 80% 0,19 

Sujeito nulo (não imperativo) 4/6 – 66% 0,10 

Dativo 50/83 - 60% 0,08 

Acusativo 67/181 – 37 % 0,03 

Total 713/895 - 79%  

 

Observamos que as construções em ambientes morfossintáticos com formas verbais 

não - imperativas sem o preenchimento do sujeito parecem perder a força, considerando esse 

conjunto de cartas, na implementação do você. É como se o sujeito nulo fosse uma estrutura 

de outro sistema/uma outra gramática, confirmando a tese defendida por Lopes e Cavalcante 

(2011, p. 15) de que, na posição/função de sujeito, há um favorecimento de você como sujeito 

preenchido, enquanto o tu é favorecido como sujeito nulo. Nesse sentido, nas cartas do 

missivista norte-riograndense Walter Oliveira, percebemos que, dentre os contextos elencados 

como favorecedores à implementação do você, o sujeito pleno (com formas verbais 

imperativas e não imperativas), como em (66) e (67), os oblíquos preposicionados em (68) e 

as formas verbais imperativas exemplificados em (69) mostraram maior condicionamento ao 

uso da forma inovadora, com pesos relativos de 0,94; 0,84 e de 0,28, respectivamente.  

 

(66) Eu fiquei em | paz com você já pensou se | ela faz um escandalo e dai | como 

podemos ficar juntos por | isso eu quero que VOCE evite | tudo. Pelo menos isto será 

| muito bom prá nós dois amôr || (Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 30|3|92). 

(67) Lucinha, achei lindo o | cartão de aniversario que VOCÊ | me mandou, você é 

uma pes- | soa de muito bom gosto [...](Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 

18|10|92). 

(68) Lucinha os finais de semana para | mim sem VOCÊ não tem sentido[...] (Carta 

2- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|2|92). 

(69) Lucinha peço | que não me a- | bondone que | pelo menos | me Ø ESCREVA. | 

Lucinha, hoje nós estamos | separado mas, o meu | coração palpita de amor | por 

você. || [espaço] às 20:43h/min || (Carta 18 - de Walter Oliveira para Lucinha, 

10|03|93). 
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No tocante aos contextos de resistência do tu, em especial nesse conjunto de cartas, o 

acusativo, ilustrados em (70), é aquele que se apresenta menos favorável à implementação do 

você (P.R. de 0,03). Destacamos, também, que, nos demais contextos (dativos, pronomes 

possessivos, sujeito nulo-com formas verbais não imperativas) inibidores da forma inovadora 

você, as frequências de uso e os pesos relativos são bastante elevados. Os exemplos (71), (72) 

e (73) apresentam esses contextos. 

 

(70) A unica e especial | que posso lhe dizer é, que | TE amo muito, com muita | 

sinceridade, mas ainda não | sei o que eu quero. (Carta 1- de Walter Oliveira para 

Lucinha, 18|10|91). 

(71) Escrevo-lhe esta para | dar as minhas notícias e ao mesmo | instante obter as 

TUAS. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91). 

(72) Meu amor, lamento sinceramente que | Ø TENHAS dúvidas sobre este que 

tanto te ama e que |Ø admira sobre este que é capaz de dar a vida [fol. 1 r] | por ti 

caso fosse preciso. Te adoro. Lucinha vai | estes pensamentos especialmente pra 

você. || (Carta 15- de Walter Oliveira para Lucinha, 8|12|92). 

(73) Lucinha, te acho uma pes- | soa especial, que tem tudo pra | oferecer a um 

homem, só que | ainda não tenho uma resposta pra | TE dizer. (Carta 1- de Walter 

Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

 

Dentre os resultados observados, nesse conjunto de cartas, é relevante destacar que a 

forma inovadora você já está implementada na escrita norte-riograndense do final do século 

XX. Mostrou-se bastante produtiva na década de 90, na maioria dos contextos. No entanto, 

existe um contexto, dentre os contextos de resistência do tu, em que as formas de tu ainda são 

mais frequente nessa amostra: é o contexto dos pronomes complementos não preposicionados 

com pesos relativos de 0,03 (acusativo) e 0,08 (dativo), como ilustram os exemplos (74) e 

(75).  

 

 (74) A unica e especial | que posso lhe dizer é, que | TE amo muito, com muita | 

sinceridade, mas ainda não | sei o que eu quero. (Carta 1- de Walter Oliveira para 

Lucinha, 18|10|91). 

(75) Escrevo-lhe esta só para TE dizer | o quanto estou com saudade de você amôr. 

(Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|2|92). 
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Nesse sentido, é importante salientar que as frequências de uso com pesos relativos, 

como mostradas na tabela 12, apresentam a influência do uso da forma inovadora você num 

contexto morfossintático em comparação aos demais, enquanto que as frequências de uso com 

porcentagens essa comparação não acontece, há apenas uma amostragem do uso das formas 

de você, em cada contexto analisado, excluindo-se a comparação com os demais ambientes 

morfossintáticos. Assim, se fossemos elencar os contextos de resistência do tu, 

consequentemente com maior resistência à forma inovadora você, nesse conjunto de cartas, 

por ordem de menor peso, seriam: pronomes complementos não preposicionados (acusativo/ 

dativo- P.R.0,03/0,08, respectivamente); formas verbais não imperativas (P.R.0,10); 

pronomes possessivos (P.R. 0,19). Essa constatação traz uma contribuição bastante 

significativa aos estudos sociolinguísticos sobre a implementação do você no PB, pois nos 

permite elencar os contextos, em especial na escrita do RN, no final do século XX, que 

apresentaram maior favorecimento à implementação da forma inovadora você; ou seja, os 

sujeitos plenos, os oblíquos preposicionados e as formas verbais imperativas são ambientes 

morfossintáticos condicionadores à implementação do você. 

Outra variável que se apresentou bastante significativa na análise dos resultados foi a 

das formas verbo-pronominais antecedentes ao dado coletado, como mostram a tabela 13 e o 

quadro 2. 

 

Tabela 13: Frequências de uso do você, nas cartas de Walter, por formas verbo-pronominais antecedentes 

FORMAS VERBO-PRONOMINAIS ANTECEDENTES VOCÊ - % P.R. 

Precedidas por formas de você 454/544 - 83% 0,53 

1ª ocorrência 215 /277 - 77% 0,52 

Precedidas por formas de tu 44/74 – 59% 0,22 

Total 713/895 – 79%  

 

Quadro 2: Formas verbo-pronominais precedentes ao você, nas cartas de Lourival e Ruzinete 

     

   

. 

O controle dessas formas verbo-pronominais antecedentes nos possibilitou identificar 

se existia ou não, nas cartas do missivista Walter, uma mistura de tratamento. Diante disso, 

podemos perceber que as formas de você são mais produtivas quando antecedidas por formas 

de você (83% e P.R. de 0,53) ou quando aparecem na primeira ocorrência do trecho 

selecionado da carta (77% e P.R. de 0,52), como em (76). No entanto, podemos notar, 

também, que existe uma mescla de tratamento nas cartas desse missivista, em que as formas 

Você      você = 83% 

Tu    você = 59% 
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de você são realizadas precedidas por outras formas associadas ao tu, exemplificado em (77), 

com 59% (P.R. 0,22) das ocorrências.  

 

(76) Eu fiquei em | paz com VOCÊ já pensou se | ela faz um escandalo e dai | como 

podemos ficar juntos por | isso eu quero que VOCE evite | tudo. Pelo menos isto será 

| muito bom prá nós dois amôr || (Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 30|3|92). 

(77) Pen- | sei muito em te ligar domingo mas como | e dificil, mais ficamos assim 

domingo dia | 01-03 as 6:30 eu TE ligo VOCÊ vai la | em casa e fica esperando e vai 

com | Francisca no Sr. Osvaldo. || (Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 

18|2|92). 

 

Como já dito antes, a análise desse conjunto de cartas, com variação das formas 

tu/você bastante significativa (79%), possibilitou evidenciar alguns ambientes favoráveis à 

implementação do inovador você: sujeito pleno>oblíquo preposicionado>formas verbais 

imperativas com sujeito nulo. Por outro lado, os contextos de resistência do tu são: pronomes 

complementos não preposicionados (acusativos/dativos) >formas verbais não imperativas 

com sujeitos nulos> pronomes possessivos. Outro fator evidenciado foi a produtividade do 

inovador você quando precedido das formas de você. Nessa perspectiva, podemos dizer que, 

nas cartas do RN, a variação entre as formas tu/você tornou-se mais aparente até mesmo em 

ambientes prototípicos de uma e outra estratégia de referência a segunda pessoa. Prova disso, 

mesmo de forma tímida (com 19% e P.R. 0,14 - formas de você precedidas de formas de tu), 

são as mesclas de tratamento, em que há um rearranjo das formas pronominais, pois as formas 

de você mesclam-se com as formas de tu e vice-versa.  

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Em súmula, os resultados apresentados neste capítulo sobre a expressão de segunda 

pessoa do singular no PB, nas cartas do RN nos possibilitou a identificação de algumas 

particularidades na escrita dessas cartas pessoais, quais sejam: 

 

(i) Em cartas do início do século XX, mais precisamente nas cartas escritas nas 

décadas de 10 e 20, constatamos elevadas taxas de você; 

 



90 

 

(ii) A única informante do sexo feminino elege as formas de tu para se referir ao seu 

interlocutor, Lourival Rocha - seu namorado, noivo e esposo; ao passo que os 

informantes do sexo masculino apresentam muito mais variação no uso das formas 

de tu e de você; 

(iii) O emprego do tu é mais produtivo nas relações interpessoais mais íntimas, 

enquanto que o você mostrou-se mas frequente nas relações com maior grau de 

formalidade; 

(iv) Dentre os contextos morfossintáticos analisados podemos elencar alguns 

ambientes de resistência à implementação do você, são eles: pronomes complementos 

não preposicionados (dativo/acusativo) formas verbais não imperativas e os 

pronomes possessivos. 

 

Considerando esses resultados expostos neste capítulo e as discussões teóricas 

apresentadas nos capítulos anteriores, continuaremos nosso caminhar apresentando, a seguir, 

as considerações finais desta pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A observação das cartas pessoais norte-riograndenses do século XX nos permitiu 

observar a implementação do você, no português escrito no RN, confirmando alguns dos 

resultados obtidos em outros estudos sobre a diacronia do você. Além disso, nos possibilitou 

avançar no tempo, analisando, de forma inédita, a expressão de segunda pessoa em cartas 

norte-riograndenses escritas na primeira e segunda metade do século XX. A análise do córpus, 

no qual sabemos o universo discursivo, quando, onde, por quem e para quem foram escritas 

tais cartas, nos possibilitou maior segurança para análise dos resultados. Na sistematização 

dos nossos resultados apresentaremos, num primeiro momento, os resultados da análise de 

todo o córpus; ou seja, os resultados dos três conjuntos de cartas e, em seguida, a síntese dos 

resultados de cada conjunto de cartas.  

A análise diacrônica dos três conjuntos de cartas, de um modo geral, parece ratificar 

os postulados advogados pelos estudos sociolinguísticos de cunho diacrônico, evidenciando 

que existem ambientes morfossintáticos que favorecem a implementação da forma inovadora 

você. Assim, os ambientes com maior probabilidade de ocorrência das formas associadas ao 

você, considerando os três conjuntos de cartas, são: pronome sujeito (P.R. 0,98), formas 

verbais imperativas (P.R. 0,93) e pronomes complementos preposicionados (P.R. 0,82); por 

outro lado, os contextos com maior resistência do tu são: acusativos (P.R. 0,06), dativos 

(62%; P.R. 0,16), formas verbais não imperativas (P.R. 0,19) e, por fim, pronomes 

possessivos (P.R. 0,28). Com relação ao preenchimento do sujeito com as formas de você, nas 

cartas pessoais norte-riograndenses, o sujeito pleno apresentava frequência acima de 90% e, 

em contrapartida, o sujeito nulo não imperativo apresenta índice inferior a 40%. Acreditamos 

que a forma você teria seguido a tendência de aumento do preenchimento e o tu permanecido 

associado a um sistema com maior recorrência do sujeito nulo. Tais resultados corroboram a 

hipótese de Duarte (2012, p. 31) de que o PB, na segunda metade do século XX, apresenta 

maior tendência ao preenchimento do sujeito.  

A variável período de escrita das cartas também se mostrou relevante para a 

implementação do você, revelando que as cartas do RN escritas nas duas primeiras décadas do 

século XX apresentam maior recorrência de uso das formas associadas ao você (P.R. 0,95). 

Nesse sentido, percebemos uma peculiaridade nas cartas do RN, notadamente nas cartas 

escritas no período de 1916 a 1925, diferenciando-se dos resultados encontrados em estudos 

anteriores que advogam haver uma suplantação do você em relação ao tu, a partir de 1930.  
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Duas variáveis independentes tanto exibiram taxas significativas que foram 

consideradas relevantes à implementação da forma inovadora você pelo programa estatístico 

GOLDVARB 2001: as formas verbo-pronominais antecedentes e o universo discursivo das 

cartas. Concernente às formas verbo-pronominais antecedentes, nas cartas analisadas, 

percebemos que as formas associadas ao você são mais produtivas quando precedidas por 

formas de você (P.R. 0,65) ou nas primeiras ocorrências (P.R. 0,50). No tocante ao universo 

discursivo das cartas, podemos observar que as formas ligadas ao você são mais produtivas 

(P.R. 0,92) em cartas com menor recorrência de assuntos íntimos, alinhando-se aos resultados 

de Lopes e Marcotulio (2011), que atestam uma maior produtividade do você nas relações 

com maior grau de formalidade.   

A produtividade do você, nas cartas norte-riograndenses escritas pelos irmãos Paiva 

(1916-1925), mostrou que, nas décadas de 10 e 20 do século XX, de forma inédita, a 

competição tu/você se evidencia, com frequências de uso bem elevadas favoráveis ao você 

98% (P.R. 0,95). Outro ineditismo encontrado nesse conjunto de cartas da primeira metade do 

século XX foi o fato das formas verbo-pronominais relacionadas ao você se mostrarem 

bastantes produtivas, também, nas construções com sujeito nulo (formas verbais não 

imperativas - 94% e imperativas – 91%). Nesse ambiente morfossintático, o esperado, 

segundo estudos anteriores, seria uma maior produtividade das formas verbo-pronominais 

associadas ao pronome tu, sobretudo nas construções com formas verbais não imperativas e 

sem o preenchimento lexical do sujeito. 

As cartas pessoais norte-riograndenses, escritas no período de 1946-1972, nos 

permitiu identificar também que ainda há preferência significativa das formas associadas ao 

tu. A missivista Ruzinete, a única informante do sexo feminino, elege, com uso quase 

categórico, as formas associadas ao tu como referência ao interlocutor. No entanto, é 

importante frisar que, na escrita dessa missivista, encontramos apenas duas formas 

relacionadas ao inovador você e uma delas se realiza em um contexto de resistência do tu, 

uma construção com pronome possessivo relacionado ao você (sua). O esperado, segundo os 

estudos de Lopes e Machado (2005) e Rumeu (2008), é que as mulheres façam mais uso das 

formas inovadoras. Ainda, nesse mesmo conjunto de cartas, o informante Lourival Rocha, em 

suas missivas, apresenta uma variação nas formas de alusão a segunda pessoa do singular, 

alternando no uso das formas de tu e das formas de você, mas com maior recorrência das 

formas de tu (58%). Nessas cartas, escritas no período de 1946 a 1972, podemos perceber 

algumas particularidades, tais como:  
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a) Frequências de uso elevadas nas construções com as formas ligadas ao tu, 

especialmente nas cartas escritas na década de 40. Essa particularidade parece 

divergir dos resultados encontrados nos estudos anteriores em que o você suplanta o 

tu a partir da década de 30 do século XX (cf. LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU 

2008; LOPES, RUMEU; MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011). 

b)  A informante do sexo feminino aparentemente não segue o ‘padrão’ esperado para 

as mulheres no processo de variação e mudança envolvendo a implementação do 

você, pois ela prefere as formas de tu, com apenas duas ocorrências de você. Os 

estudos sociolinguísticos na perspectiva diacrônica e sincrônica defendem que as 

mulheres tendem a usar com maior frequência que os homens as formas inovadoras 

(cf. LABOV, 1990 apud RUMEU, 2008). No caso da informante norte-riograndense, 

Ruzinete, acreditamos que um fator colaborador para a conservadorismo do perfil 

linguístico dessa informante é o fato de ela ter um ‘estilo de vida’ social bastante 

recatado, havendo poucos contatos com outras comunidades de fala, logo suas 

restrições nas relações sociais acabavam por não propiciar contato com outros 

falantes que utilizassem com maior frequência as formas associadas ao inovador 

você.     

 

As correspondências norte-riograndenses escritas no período de 1992 a 1994 

espelham um panorama em que as formas relacionadas ao você suplantam as forma de tu com 

79% (713/895). Dessa maneira, as frequências de uso evidenciam que a forma inovadora já 

está implementada na gramática na escrita do RN. Nesse conjunto de cartas norte-

riograndenses, os ambientes morfossintáticos com maior resistência ao você são os pronomes 

complementos não preposicionados, acusativos (P.R. 0,03) e dativos (P.R. 0,08), seguidos das 

formas verbais (não imperativas) com sujeito nulo (P.R. 0,10) e dos pronomes possessivos 

(P.R. 0,19). As evidências encontradas nesse conjunto de cartas ratificam, de certo modo, os 

postulados deixados por estudos anteriores, por exemplo, os estudos de Rumeu (2008), Lopes, 

Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes e Marcotulio (2011), no sentido de que as formas 

inovadoras associadas ao você mostram-se com menor produtividade nos contextos de 

resistência do tu. É importante referir que esta pesquisa terá continuidade no doutorado e, 

certamente, teremos oportunidade de investigar com mais vagar esses contextos 

morfossintáticos, em particular, os pronomes complementos (acusativos e dativos). 

Por fim, os resultados encontrados, tendo em vista a análise das cartas pessoais norte-

riograndenses do século XX, parecem ratificar, em sua maioria, as constatações feitas por 
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Lopes e Machado (2005), Rumeu (2008), Lopes (2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), 

Lopes e Marcotulio (2011). Nesse panorama, as cartas pessoais norte-riograndenses 

confirmam que a implementação do pronome você no PB não ocorre da mesma maneira em 

todos os ambientes morfossintáticos, uma vez que é possível verificar ambientes 

morfossintáticos favorecedores e inibidores do uso da forma inovadora, sendo os pronomes 

sujeitos (P.R. 0,95), as formas verbais imperativas (P.R. 0,93) e os pronomes complementos 

preposicionados (P.R. 0,81) os contextos favorecedores ao uso do inovador você e, os 

ambientes inibidores do você, ou de resistência do tu são: acusativo (P.R. 0,06); dativo (P.R. 

0,16); ou seja, pronomes complementos não preposicionados, e formas verbais não 

imperativas (P.R. 0,28). Sendo assim, o próximo passo desta pesquisa está relacionado à 

observação dos contextos em que ocorre resistência à implementação do você, em especial os 

pronomes complementos não preposicionados, e a buscar responder o porquê dessa 

resistência nesses ambientes morfossintáticos. 
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