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Pronominais 

 
 Dê-me um cigarro 
 Diz a gramática 
 Do professor e do aluno 
 E do mulato sabido 
 Mas o bom negro e o bom branco 
 Da Nação Brasileira 
 Dizem todos os dias 
 Deixa disso camarada 
 Me dá um cigarro 
 

    (Oswald de Andrade, 1925) 
 
    Língua 
 

[...] 
 
E deixe os Portugais morrerem à míngua 
"Minha pátria é minha língua" 
Fala Mangueira! Fala! 
Flor do Lácio Sambódromo Lusamérica latim em pó 
O que quer 
O que pode esta língua? 
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas 
E o falso inglês relax dos surfistas 
Sejamos imperialistas! Cadê? Sejamos imperialistas! 
Vamos na velô da dicção choo-choo de Carmem Miranda 
 
[..] 
 
- Você e tu 
- Lhe amo 
- Qué queu te faço, nego? 
 
[...] 
 

 

(Caetano Veloso, 1984) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

À luz de uma abordagem sociofuncionalista (TAVARES, 2003; 2013; GÖRSKI; 

TAVARES, 2013), analiso 378 dados dos pronomes tu e de você, extraídos de 12 

conversações integrantes do Banco Conversacional de Natal (CUNHA, 2010). Tenho 

como objetivos: (i) mapear tendências linguísticas e extralinguísticas de 

especialização dos pronomes sujeitos de segunda pessoa do singular tu e você na 

conversação de Natal (RN); (ii) avaliar o papel do princípio da persistência 

(HOPPER, 1991) como um possível elemento motivador das tendências de 

especialização dos pronomes tu e você; (iii) identificar em qual dos seis subsistemas 

pronominais propostos por Scherre et al. (2009) se insere o da conversação de Natal 

retratada neste estudo. A fim de alcançar os objetivos propostos, submeti os dados a 

tratamento estatístico multivariado para o fornecimento de frequências e pesos 

relativos. Obtive, como grupos de fatores relevantes, de acordo com a análise 

estatística, a natureza da relação entre os interlocutores (se a relação é assimétrica, 

pouco íntima e mais formal, o uso do você é favorecido, se a relação é simétrica, 

íntima e informal, o uso do tu é favorecido); o grau de formalidade do ambiente em 

que ocorre a conversação (em ambientes mais informais o tu foi favorecido; em 

ambientes mais formais, o você foi favorecido); e o tipo de discurso (relatado/não 

relatado) (o tu foi favorecido no discurso não relatado e o você foi favorecido no 

discurso relatado). Com base nos resultados referentes a esses grupos de fatores, 

organizei o quadro de especializações dos pronomes tu e você, observando que o tu 

parece especializado para contextos de uso mais informais do que aqueles para os 

quais o você parece especializado. A motivação subjacente a essas tendências de 

especialização pode ser o princípio da persistência, pois, ao longo de seu 

desenvolvimento histórico, o você manifesta um traço de maior formalidade ou, ao 

menos, de menor intimidade, quando contrastado com o tu. Por fim, concluí que, dos 

seis subsistemas pronominais propostos por Scherre et al. (2009), a comunidade de 

fala de Natal pode ser enquadrada no quinto, caracterizado pelo uso variável dos 

pronomes sujeito tu e você, com frequência maior de uso de você do que de tu, e 

rara ocorrência de concordância do tu com verbo de segunda pessoa  do singular.  

PALAVRAS-CHAVE: pronomes sujeitos de segunda pessoa do singular; 

conversação; Natal (RN); Sociofuncionalismo. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, under the light of a sociofunctionalist approach (TAVARES, 2003; 

2013; GORSKI; TAVARES, 2013), I analyze 378 data of pronouns tu and você 

extracted from 12 conversations belonging to Natal Conversational Data Base 

(CUNHA, 2010). I have the following objectives: (i) mapping linguistic and extra-

linguistic specialization trends of second person singular subject pronouns tu and 

você in the speech of Natal (RN); (ii) assessing the role of the principle of persistence 

(HOPPER, 1991) as a possible motivating factor of specialization trends of pronouns 

tu and você; (iii) identify in which of the six pronouns subsystems proposed by 

Scherre et al. (2009) is situated the speech community of Natal portrayed in this 

study. In order to achieve the proposed objectives, I submitted the data to 

multivariate statistical analysis, which have provided frequencies and relative 

weights.I obtained, as relevant factor groups, according to the statistical analysis, the 

nature of the relationship between the interlocutors (if the relationship is asymmetric, 

less intimate, and more formal, the use of você is favored; if the relationship is 

symmetrical, intimate and informal, the use of tu is favored); the degree of formality of 

the environment in which the conversation takes place (in more informal 

environments tu was favored; in more formal environments você were favored); and 

the type of discourse (reported / not reported) (tu was favored in not reported 

discourse and você was favored in reported discourse). Based on results regarding 

to these factors groups, I organized a panorama of specializations of pronouns tu and 

você, noting that tu seems specialized for more informal contexts of use than those 

for which você seems specialized. The motivation underlying these trends of 

specialization may be the principle of persistence, since along its historical 

development, você carries a trace of greater formality or, at least, less intimacy, when 

contrasted to tu. Finally, I concluded that, of the six pronoun subsystems proposed by 

Scherre et al. (2009), the speech community of Natal can be framed in the fifth, 

characterized by variable use of subject pronouns tu and você, with more frequent 

use of você than tu, and rare occurrence of agreement of tu with second-person 

singular verb. 

KEYWORDS: second person singular subject pronouns; conversation; Natal (RN); 

sociofunctionalism. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 Observar e entender as línguas, especialmente a nossa, sempre foi algo que 

me fascinou desde criança. E não estou falando do estudo da gramática prescritiva, 

dominante na escola em minha época. Refiro-me à observação do uso real pelos 

falantes de nossa língua, independentemente do grau de escolaridade, da classe 

social ou da naturalidade de cada um. Sempre quis entender o porquê de 

determinadas pessoas falarem de certa maneira. Era-me interessante observar o 

modo como as pessoas falavam. Sem saber, a variação linguística já era um 

fenômeno que chamava minha atenção. 

Essa é uma das razões pelas quais me encontrei aluna, em 2004, do curso de 

Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É verdade que 

gostava das disciplinas de Literatura. Entretanto, era diante das disciplinas de 

Linguística que eu via a possibilidade de resposta para muitos dos meus 

questionamentos. Surgiu, daí, uma certeza: era a essa ciência a que eu iria me 

dedicar. Entre todas as subáreas desta, a Sociolinguística Variacionista Laboviana e 

o Funcionalismo de Vertente Norte-americana despertaram mais do que quaisquer 

outras o meu interesse. Ao término da graduação em 2009, estava decidida a 

enveredar o mestrado! Ciente disso, o que faltava? Pensar qual seria meu objeto de 

pesquisa. Eis uma difícil tarefa, diante do leque de fenômenos variáveis existentes. 

Como professora efetiva de língua portuguesa pela Prefeitura Municipal de 

Natal, tenho tido contato com alunos pré-adolescentes e adolescentes, na fala dos 

quais venho notando o uso do pronome tu ao lado do pronome você para a 

referência a segunda pessoa do singular na função de sujeito, embora o dialeto 

natalense fosse reportado como apresentando, tipicamente, apenas a forma você na 

indicação da função gramatical sob enfoque. Considerando a possibilidade de 

existência de alternância entre as formas pronominas tu e você na fala dos 

natalenses um tema instigante para pesquisa, foi para ele que passei a me dedicar. 

Uma vez selecionado o tema, era necessário ainda definir: (i) o corpus de 

onde seriam extraídos os dados para a análise e (ii) os grupos de fatores linguísticos 

e extralinguísticos a serem controlados.  

Inicialmente, tive a intenção de fazer uso do Banco de Dados FALA-Natal, que 

está em processo de constituição (cf. TAVARES, 2015). Desse modo, poderia tomar 
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como fonte de dados a entrevista sociolinguística, gênero textual criado 

especialmente para as pesquisas na área da Sociolinguística Variacionista. Pensava, 

pois, em analisar o fenômeno de variação entre tu e você a partir das entrevistas 

gravadas para esse banco. Seria possível, então, controlar todos os grupos de 

fatores sociais considerados pelo Banco de Dados FALA-Natal: sexo/gênero, idade e 

nível de escolaridade. Todavia, percebi que o fenômeno em análise não se realizava 

com tanta frequência nesse modelo de entrevista quanto parecia ser possível na 

conversação. Por esse motivo, acabei por optar pelo uso do Banco Conversacional 

de Natal (BCN) (CUNHA, 2010), organizado pelo Grupo Discurso & Gramática 

(D&G), uma vez que:   

representa uma amostragem diversificada que fotografa usos da 
língua em situações de fala espontânea. Os eventos foram 
registrados em recintos onde as pessoas se reúnem e onde a 
atenção não esteja voltada diretamente à linguagem, mas à atividade 
interacional em curso. [...] a primeira e única amostra do estado que 
contempla o discurso natural, espontâneo, dos falantes natalenses. 
(CUNHA, 2010, p. 3) 

  

A validade de utilização do gênero textual conversação como corpus nesta 

pesquisa pode ser justificada em consonância com Travis e Torres-Cacoullos (2012), 

que defendem que podemos compreender melhor a língua com base na análise de 

sua face mais espontânea, que se dá, em geral, na conversação cotidiana, gênero 

textual utilizado por nós na maior parte do tempo, e o primeiro adquirido pela 

criança, independentemente de qualquer instrução formal. Além disso, por ser 

produzido em tempo real, é o gênero que fornece os dados mais sistemáticos para a 

análise de fenômenos gramaticais. 

 Todavia, um dos problemas enfrentados por quem recorre ao Banco 

Conversacional de Natal é não poder controlar a faixa etária e o grau de 

escolaridade dos falantes, pois não há informações referentes a esses fatores no 

banco em questão. Há a possibilidade de se inferir, em algumas conversações, pelo 

ambiente em que as entrevistas foram gravadas ou pelo próprio assunto, algumas 

caraterísticas sociais dos informantes, mas isso não seria totalmente seguro devido 

ao grau de alta subjetividade que estaria implicado a cada decisão. Como não há 

certezas, apenas hipóteses, optei por não controlar faixa etária e grau de 

escolaridade. Foi possível controlar apenas o sexo/gênero dos falantes, único fator 

social identificado pelo Banco Conversacional de Natal. 
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Outro problema relativo ao corpus por mim utilizado tem a ver com o fato de 

que, embora o BCN tenha sido publicado em 2010, as conversações nele existentes 

foram gravadas ao longo da década de 1990. Acredito que de lá para cá, é possível 

que os padrões de uso – ou pelo menos as frequências brutas de ocorrência – dos 

pronomes sob enfoque tenham sofrido alterações, especialmente no caso de estar 

em progresso uma mudança envolvendo o uso dos pronomes sujeito tu e você na 

conversação natalense. Ciente disso, faço um recorte da fala de Natal, a partir de 

conversas gravadas, traçando, dentro das possibilidades existentes, um quadro de 

como era a fala potiguar há cerca de pouco mais de uma década no que diz respeito 

à alternância entre os pronomes tu e você. 

Abaixo, apresento, a título de ilustração, alguns dados extraídos, ipsis litteris 

(os grifos são meus) da conversação 01 do Banco Conversacional de Natal 

(CUNHA, 2010). F1 e F2 são as falantes (mulheres): 

 

 (1)  

 F2 só que ela ligou dizendo que não ia ter aula... 
  aí minha irmã... 
  burra... 
  né? 
  jumenta... 
 F1 menina... 
  um recado desse num se pode errar não... 
 F2 aí... 
  “vai ter aula...” 
  aí lá vai eu... 
  lá vem eu feito uma... 
  abestalhada... 
  (chego aqui...) 
  (quando chego aqui...) 
  o quadro... 
  o aviso maior do que o quadro... 
  porque tu sabe né...   
  como ela é? 
 F1 (sim...) (p. 13-14) 

 

[...] 

 F1 é: :e as meninas inovaram muito... 
  o trabalho de A. e F... 
   tá muito bom... 
 F2 já foi apresen/foi não... 
  foi apresentado não... 
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 F1 não... 
  é amanhã... 
  a da gente é sexta... 
  e hoje é terça-feira... 
 F2 agora... 
  o dela... 
  é o quê 
  qual o texto? 
  tu sabes? 
 F1 num sei... 

  mas deve ser o texto anterior a esse... (p. 23-24) 

 

[...] 

F1  você já chegou o dia de você dizer assim... 
   […] 
  “tem aquele trabalho ali...” 
  e você não conseguir tirar nada... 
  e você/último prazo de entrega naquele dia... 
  […] 
  e você apelou apelou apelou na sua mente... 
  porque você botou na sua cabeça... 
        que não ia dar... 
  que você não ia conseguir... (p. 54) 
 
 

 

Nos exemplos acima, observamos: (1) o uso do tu com concordância na 

terceira pessoa do singular; (2) o uso do tu com concordância na segunda pessoa 

do singular; (3) o uso do você.  Um fator bastante relevante a ser observado, a 

respeito das ocorrências acima, é que há variação na fala de F2, que ora usa tu com 

concordância na segunda, ora na terceira pessoa. 

É importante lembrar que há pesquisadores que propõem que, na verdade, o 

pronome sujeito tu não manifesta concordância de terceira pessoa em casos como 

“tu sabe”, havendo, aí, um elemento default (0) no lugar da morfologia verbal de 

pessoa e número (“tu sabe0”) – a concordância do tu é com esse elemento, 

diferenciando-se, pois, dos casos em que os verbos em segunda pessoa do singular 

apresentam morfologia de pessoa e número codificada por marca específica (no 

caso de “tu sabes”, por exemplo, temos o –s indicador de plural) (cf. LEMLE; 

FIGUEIREDO SILVA, 2013).  
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Menon e Loregian-Penkal (2002) também não concordam com a proposta de 

que o tu pode ser empregado com concordância verbal de terceira pessoa. Nas 

palavras das autoras: 

 

Embora essa seja uma explicação tradicionalmente usada, não 
concordamos com ela pois em português a regra de concordância, 
mesmo a tradicional, diz que o verbo concorda em número e pessoa 
com o sujeito. Assim, é contradição teórico-terminológica afirmar que 
o verbo está na terceira pessoa, concordando com um (sujeito) de 
segunda, porque tanto tu, como você, são formas de se dirigir 
diretamente ao interlocutor, a segunda pessoa do discurso. 

(MENON; LOREGIAN-PENKAL, 2002, p. 149).  
 

Embora concorde com os pontos de vista apresentados pelas autoras 

supracitadas, esse tema não será aprofundado aqui porque a variação na 

concordância do sujeito pronominal de segunda pessoa com o verbo não é o objeto 

de estudo desta pesquisa, voltada especificamente à questão da variação no uso 

das formas tu e você na função de sujeito. A questão da concordância é abordada 

unicamente para melhor subsidiar, em adição aos resultados quantitativos obtidos, a 

identificação do subsistema pronominal em que parecem se enquadrar os pronomes 

sujeitos tu e você no que se refere à comunidade de fala de Natal (cf. proposta de 

Scherre et al. (2009) a seguir), sendo necessária a realização de novos estudos para 

refinar essa questão.   

Por essa razão, ao longo da dissertação, faço referência ao tu com 

concordância de segunda ou terceira pessoa do singular quando estou comentando 

outros trabalhos que adotam essa nomenclatura, em especial Scherre et al. (2009).  

Com esta pesquisa, faço uma contribuição para o preenchimento do espaço 

em branco que caracterizava o Rio Grande do Norte no mapa brasileiro no que se 

refere à variação entre os pronomes sujeito tu e você no português brasileiro falado 

– como ainda não havia estudos sobre esse fenômeno de variação pronominal no 

estado, ele aparece em branco no mapa apresentado por Scherre et al. (2009):  
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1) V (97% a 100%) 

2) T (+80%) – com concordância muito baixa 

3) T/V (50% / 50%) – com concordância muito baixa 

4) T (76% a 96%) – com concordância média 

5) V/T (30% a 95% / 5% a 70%) – sem concordância 

6) V/T – com concordância médio-baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem extraída de Scherre et al. (2009) 

 

 

Scherre et al. (2009), com base em uma série de estudos versando o tema 

alvo desta dissertação, propõem seis possíveis subsistemas como passíveis de 

existir no português brasileiro, dependendo da comunidade de fala focalizada: (1) 

uso predominante do você e suas variantes (ocê, cê) com 97% a 100% do total de 

ocorrências na comunidade de fala; (2) uso predominante do tu com concordância 

de 3ª pessoa do singular; em média, 80%; (3) uso equilibrado do tu e do você (em 

torno de 50%) com baixa frequência de concordância de 2ª pessoa para o tu; (4) uso 

predominante de  tu (de 76% a 96%) com concordância de 2ª pessoa do singular 

acima de 40%;  (5) uso variável dos pronomes você e tu com índices maiores para o 

primeiro de 30% a 95%, não havendo concordância de 2ª pessoa para o pronome tu 

e, por fim, (6) uso variável dos pronomes tu e você com concordância de 2ª pessoa 

acima de 10% (entre 14% e 38%).  

Como referencial teórico desta pesquisa, adoto o Sociofuncionalismo, uma 

abordagem de interface que recorre a pressupostos da Sociolinguística Variacionista 

e do Funcionalismo Norte-americano (cf. NEVES, 1999; TAVARES, 2003; 2014; 

GÖRSKI; TAVARES, 2013). Fundamento-me, em especial, em uma vertente 

sociofuncionalista que dá lugar central ao processo de mudança linguística por 

gramaticalização (cf. TAVARES, 2003, 2014). A gramaticalização é responsável pela 

migração de itens lexicais para a gramática ou de itens já gramaticais para novas 
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funções gramaticais, caso de você, que passou, ao longo do tempo, de pronome de 

tratamento a pronome pessoal.  

Martelotta (2003, p. 58) pontua que “as pesquisas sobre mudança linguística 

em Funcionalismo estão estreitamente associadas à teoria da gramaticalização”, 

visto que é possível encontrar razões para a distribuição linguística e extralinguística 

sincrônicas das formas gramaticais nas alterações sofridas diacronicamente por tais 

formas. Não raro, padrões de emprego de uma dada forma gramatical guardam 

algum tipo de semelhança com seus usos pregressos, o que é explicado pelo 

princípio de gramaticalização denominado “persistência” (cf. HOPPER, 1991). Nesta 

dissertação, procuro relacionar ao processo de gramaticalização os resultados 

referentes aos padrões de distribuição das formas variantes averiguadas. 

Meu objetivo geral, nesta pesquisa, é descrever e analisar a variação, na 

conversação natalense, no que se refere aos padrões de uso dos pronomes de 

segunda pessoa do singular na função de sujeito tu e você, contribuindo para a 

descrição do português falado em Natal (RN). 

As questões que guiaram a realização desta pesquisa foram: 

i) quais são os contextos linguísticos e extralinguísticos que condicionam 

o uso variável dos pronomes sujeitos tu e você na conversação em 

Natal? 

ii) há especializações de uso – linguísticas e extralinguísticas – dos 

pronomes sujeitos tu e você na conversação em Natal? 

iii) caso sejam identificadas especializações de uso dos pronomes sujeitos 

tu e você na conversação em Natal, é possível apontar motivações que 

possam estar subjacentes a essas especializações?  

iv) em qual dos seis subsistemas pronominais propostos por Scherre et al. 

(2009) se insere a comunidade de fala de Natal retratada neste 

estudo?  

 

Com base na leitura, observação e levantamento de resultados obtidos em 

outros estudos, descritos, posteriormente, no capítulo I desta dissertação, apresento, 

como respostas prévias a essas questões, as seguintes: 

i) o uso variável dos pronomes sujeitos tu e você na conversação em 

Natal é condicionado pelos seguintes conjuntos de contextos: (a) 
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contextos linguísticos: ato de fala/ tipo de oração; tipo de referência do 

pronome; tempo verbal; tipo de oração; e (b) contextos 

extralinguísticos: (i) gênero do falante; (ii) gênero do falante em relação 

ao interlocutor; (iii) tipo de discurso; (iv) sequência textual; (v) tópico da 

conversação; (vi) ambiente da conversação; (vii) natureza da relação 

entre os interlocutores; 

ii) o controle dos fatores linguísticos e extralinguísticos (listados no item 

acima) revelará tendências de especialização de uso distintas para os 

pronomes sujeitos tu e você na conversação em Natal;  

iii) uma motivação ligada ao processo da gramaticalização, o princípio da 

persistência, pode estar subjacente às especializações de uso dos 

pronomes sujeitos de segunda pessoa do singular na conversação em 

Natal: a expectativa é que o pronome você seja favorecido em 

contextos que manifestem alguns traços similares aos da fonte de seu 

processo de gramaticalização, o pronome de tratamento Vossa Mercê.  

iv) a comunidade de fala de Natal, na amostra retratada neste estudo, 

deve enquadrar-se no subsistema 5 proposto por Scherre et al. (2009), 

isto é, uso variável dos pronomes você e tu com frequência maior de 

você e rara concordância de 2ª pessoa para o pronome tu (menos de 

2% dos dados referentes a essa forma). 

 

Como objetivos específicos relativos a cada uma dessas hipóteses, apresento 

os seguintes: 

i) controlar, como possíveis condicionadores do uso variável dos 

pronomes sujeitos tu e você na conversação em Natal, os seguintes 

conjuntos de contextos: (a) contextos linguísticos: ato de fala/ tipo de 

oração; tipo de referência do pronome; tempo verbal; tipo de oração; e 

(b) contextos extralinguísticos: (i) gênero do falante; (ii) gênero do 

falante em relação ao interlocutor; (iii) tipo de discurso; (iv) sequência 

textual; (v) tópico da conversação; (vi) ambiente da conversação; (vii) 

natureza da relação entre os interlocutores; 
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ii) mapear possíveis tendências linguísticas e extralinguísticas de 

especialização de uso dos pronomes sujeitos tu e você na conversação 

em Natal; 

iii) avaliar o papel do princípio da persistência como um possível elemento 

motivador das tendências de especialização de uso dos pronomes 

sujeitos tu e você na conversação em Natal; 

iv)  identificar em qual dos seis subsistemas pronominais propostos por 

Scherre et al. (2009) se insere o da comunidade de fala de Natal 

retratada neste estudo.  

 

 
Esta dissertação é composta por quatro capítulos. No primeiro deles, 

inicialmente discorro sobre o tratamento dado aos pronomes sujeito tu e você em 

algumas gramáticas normativas, livros didáticos e gramáticas descritivas. Na 

sequência, com base em estudos prévios, descrevo a possível trajetória diacrônica 

de mudança percorrida pela forma você. Por fim, sintetizo pesquisas que abordaram 

o fenômeno de variação entre os pronomes tu e você, pondo em relevo aquelas que 

controlaram fatores idênticos ou similares aos aqui controlados.  

 No segundo capítulo, apresento o quadro teórico em que se insere esta 

dissertação, constituído pela associação de postulados da Sociolinguística 

Variacionista e do Funcionalismo Linguístico Norte-americano, em uma abordagem 

de pesquisa de vertente sociofuncionalista. 

No terceiro capítulo, apresento a metodologia utilizada, com a descrição do 

corpus, dos grupos de fatores controlados e dos passos percorridos na análise dos 

dados.  

No quarto capítulo, analiso os resultados obtidos, observando se as hipóteses 

inicialmente elencadas são confirmadas ou não. Sob um enfoque sociofuncionalista, 

proponho explicações para os resultados recorrendo ao princípio da persistência,  

ligado ao processo de mudança por gramaticalização. 

Nas considerações finais, sintetizo as conclusões a que cheguei sobre o 

fenômeno variável sob enfoque e apresento possibilidades para pesquisas futuras, a 

fim de aprimorar os resultados, preenchendo as lacunas deixadas por esta pesquisa.  
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CAPÍTULO I – ESTADO DA ARTE 

 

 

 Neste capítulo, inicialmente, abordo o tratamento dado aos pronomes de 

segunda pessoa do singular na função de sujeito tu e você em algumas gramáticas 

normativas, livros didáticos e gramáticas descritivas. Depois, com base na literatura 

existente, descrevo, suscintamente, a trajetória diacrônica de mudança percorrida 

pela forma você, salientando, em especial, a relação entre essa forma e a forma tu 

ao longo do tempo. A seguir, sintetizo estudos anteriores que versaram sobre o 

fenômeno de variação entre tu e você, destacando sobremaneira grupos de fatores 

controlados em tais estudos que são idênticos ou similares aos controlados nesta 

dissertação. 

 

1. Gramáticas normativas, livros didáticos e gramáticas descritivas 

 

Sintetizo, nesta seção, o que trazem algumas gramáticas normativas, livros 

didáticos e gramáticas descritivas a respeito dos pronomes tu e você na função de 

sujeito.  

Em Bechara (2002), há a definição dos pronomes pessoais retos (por 

funcionarem sempre como sujeitos da oração) como a classe de palavras que faz 

referência à pessoa localizada no discurso. Ele os apresenta da seguinte forma: 

1ª pessoa: eu (singular)  nós (plural) 

2ª pessoa: tu (singular)  vós (plural) 

3ª pessoa: ele, ela (singular) eles, elas (plural) 

 

O mesmo ocorre em Rocha Lima (1992), Almeida (1986) e Cunha (1980). 

Todos esses gramáticos consideram você como pronome de tratamento. Para 

Almeida (1986, p. 172), pronomes de tratamento são “palavras ou expressões que 

substituem a terceira pessoa gramatical: fulano, beltrano, sicrano [...]”. 

Ainda sobre os pronomes de tratamento, Cunha (1980, p. 292-3) afirma que, 

no Português Europeu (PE), “a forma pronominal tu é de emprego geral”; já no 

Português Brasileiro (PB), “seu uso restringe-se ao extremo Sul do País e a alguns 

pontos da Região Norte”. Segundo Cunha, em quase todo território nacional, você 
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substituiu tu, podendo mesmo se dizer que, para a imensa maioria dos brasileiros, tu 

já não existe. Consoante esse autor, o tu caiu em desuso, sendo você o seu 

substituto para contextos íntimos, informais, e o senhor, a senhora e a senhorita, as 

formas para contextos mais formais e pessoas menos íntimas. Todavia, pesquisas 

feitas na área da Linguística têm trazido resultados que divergem de algumas das 

observações feitas por Cunha (cf. seção 3 a seguir).  

Em relação aos livros didáticos de português, que norteiam o trabalho de 

grande parte dos professores sobre o que e como trabalhar, em sala de aula, 

determinados tópicos da Língua Portuguesa, encontrei pouca ou nenhuma 

referência sobre a variação existente entre os pronomes tu e você. Em sua maioria, 

quando muito, fazem referência à origem do pronome de tratamento você. Ou, 

ainda, os poucos que abordam a variação entre tu e você, não o fazem 

mencionando a questão da concordância não canônica do verbo na terceira pessoa 

do singular com o tu. 

A título de ilustração, descrevo, a seguir, o tratamento dado aos pronomes de 

segunda pessoa do singular tu e você em quatro livros didáticos destinados ao 6º 

ano do ensino fundamental, uma vez que é comum a abordagem dos pronomes 

pessoais nesse nível de ensino: Para viver juntos (MARCHETTI; SOARES (2009)); 

Tudo é linguagem (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI (2011)); Português: 

linguagens (CEREJA; MAGALHÃES, 2012) e, por fim, A aventura da linguagem 

(TRAVAGLIA; ROCHA; ARRUDA-FERNANDES (2009)). A escolha dos três primeiros 

livros se deve, especialmente, ao fato de serem eles os que, mais comumente, são 

tidos como livros excelentes pelos professores da rede municipal em que trabalho 

(rede municipal de Natal); o último livro foi selecionado por ser o que mais se 

aproxima do que compreendo como uma boa proposta de ensino de Língua 

Portuguesa para o ensino fundamental, ainda que apresente alguns problemas. 

Comecemos pelo livro Para viver juntos: Marchetti e Soares (2009, p. 200) 

conceituam os pronomes como “palavras que substituem ou acompanham nomes”, 

apresentando, como exemplo, uma tirinha do Snoopy, na qual Linus conversa com 

sua amiga Lucy, sobre uma criança, Sally, que engatinha na frente deles. 

Perguntando sobre quanto tempo a amiga ainda acha que falta para a menina 

começar a andar, Linus usa o 'você' para se referir à amiga Lucy. E Lucy usa 'ela' 

para se referir a Sally. Os autores explicam a partir de então que, no discurso, há 
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três pessoas: a que fala, a com quem se fala e a de quem se fala, sendo que os 

pronomes são palavras que têm a função de indicar essas pessoas. Fazendo 

referência à tirinha, afirmam ainda que “Além de indicar as pessoas do discurso, o 

pronome substitui ou acompanha os nomes. No primeiro quadrinho da tirinha, 'você' 

substitui o nome ‘Lucy’ e, no segundo, 'ela' substitui 'Sally'” (2009, p. 201). Na 

sequência, são apresentados os pronomes pessoais do caso reto como sendo: 

 

1ª PS: eu 

2ª PS: tu 

3ª PS: ele 

1ª PP: nós 

2ª PP: vós 

3ª PP: eles 

  

Na mesma página, Marchetti e Soares (2009, p. 201) apresentam um boxe 

com o título “Origem do pronome 'você'”, com a seguinte explicação: “o pronome 

'você', hoje muito utilizado, origina-se da antiga forma 'Vossa Mercê'. Com o passar 

dos anos, o uso dessa expressão foi se tornando mais popular e se transformou em 

'Vossemecê', depois em 'Vosmecê', até chegar à forma atual: 'você'”.  

Depois, a fim de abordar os pronomes de tratamento, os autores usam uma 

tirinha do Garfield, em que Jon conversa com seu gato se dirigindo a ele por 'você', e 

pedem que o leitor (aluno) imagine por um momento que o relacionamento entre Jon 

e Garfield fosse diferente, que eles não fossem íntimos e mantivessem uma relação 

respeitosa e distante. Explicam que, provavelmente, Jon usaria, em lugar de 'você', o 

'senhor', ou, talvez, 'Vossa Excelência'. Daí, concluem que existem algumas palavras 

que empregamos para nos dirigir ao nosso interlocutor, ou seja, à pessoa ou às 

pessoas com as quais nos comunicamos. “Essas palavras são conhecidas como 

pronomes de tratamento”. Mostram o 'você' como pronome de tratamento para se 

dirigir a pessoas íntimas, e 'o senhor' e 'a senhora' como formas de se referir a 

pessoas mais velhas ou para se tratar com respeito e distanciamento alguém, bem 

como listam outros pronomes destinados a príncipes e duques, ao papa, entre 

outros. Esclarecem ainda os autores que os pronomes de tratamento indicam a 

segunda pessoa do discurso. 
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Em nota, Marchetti e Soares (2009, p. 202) pontuam que, “de acordo com as 

regras gramaticais, as duas formas, 'tu' e 'você', são válidas”. Ressaltam, todavia, 

que não se deve “misturar os dois pronomes no mesmo trecho: “Na língua padrão, 

ou se opta pelo uso do 'tu' ou pelo uso do 'você' (que corresponde à segunda 

pessoa, mas leva o verbo para a terceira)” (MARCHETTI; SOARES (2009, p. 202). 

Na página seguinte, os autores propõem um exercício com algumas frases: “I. 

Quando tu chegares, te dou carona./ II. Quando você for embora, te levo de carro.”, 

perguntando sobre em que pessoa do discurso e caso estão os pronomes de cada 

frase, se a concordância entre eles e o verbo segue a norma padrão, e explicando 

em que situação cada frase costuma ser empregada. 

No exercício da seção denominada Língua viva sobre pronomes de 

tratamento e seus usos, Marchetti e Soares (2009) apresentam a canção Saudosa 

Maloca, de Adoniran Barbosa, perguntando como é possível saber se o eu lírico se 

dirige a alguém como em uma conversa. Também perguntam sobre qual variedade é 

falada pelo eu lírico e qual pronome é usado para demonstrar respeito pelo 

interlocutor: “Se o senhor não tá lembrado […] construimo nossa maloca [...]”. Por 

fim, os autores comentam que, normalmente, a forma de tratamento ‘o senhor’ 

revela respeito por parte do falante, devido à idade do interlocutor, à sua posição 

hierárquica, entre outras razões, havendo contextos em que revela diferenças 

sociais e econômicas ou mesmo ironia. Como ilustração, são destacadas algumas 

formas em contextos específicos: “Me dá um trocado, senhora?” (pessoa pedindo 

esmola para a motorista de um veículo); “Chefe, a senhora vai liberar o meu 

aumento?” (funcionário dirigindo-se a sua superiora); “O senhor já fez a lição?” (pai 

perguntando ao filho). 

A abordagem do livro Para viver juntos possui aspectos positivos, como a 

menção ao desenvolvimento histórico de você a partir de Vossa Mercê, e a 

exemplificação de diferentes funções de ‘o senhor’ e ‘a senhora’ em contextos 

distintos. No entanto, a obra restringe o elenco dos pronomes pessoais sujeitos, 

retirando desse conjunto o a gente, o você e o vocês, e, no que se refere 

especificamente à variação entre tu e você, ao estabelecer que não devemos 

“misturar” as duas formas, lembrando, assim, as regras da língua padrão, deixa de 

fora padrões de uso tipicamente encontrados na língua culta. 
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No livro Tudo é linguagem, Borgatto, Bertin e Marchezi (2011, p. 173), com o 

intuito de tratar do emprego dos pronomes junto aos verbos, apresentam uma tira de 

Hagar em que ele afirma: “Trabalhei a vida inteira, e hoje, posso dizer... 'Eu 

consegui!'”. Ao que sua esposa, Helga, responde: “Correção... 'Nós conseguimos!'”. 

Após a leitura, são feitas várias perguntas – sobre a entonação da voz, sobre que 

recurso foi utilizado para dar ênfase ao que Hagar disse (aumento do tamanho da 

letra), identificação de informação subentendida (pelo contexto é possível entender, 

apesar de não ser dito no texto, o que ele(s) conseguiu(ram)); função das aspas etc. 

As autoras solicitam também a reescrita do enunciado agora do modo como a 

mulher de Hagar gostaria que fosse dito e, depois, de acordo com um narrador 

observador substituindo Hagar e Helga por ‘ele’ e ‘ela’. Em seguida, explicam a 

função dos pronomes como palavras utilizadas para substituir o substantivo, e 

mostram que os pronomes pessoais são classificados de acordo com a pessoa do 

discurso a que se referem (1ª, 2ª e 3ª, as quais correspondem, respectivamente, no 

singular, a eu, tu, ele/ela, e, no plural, nós, vós, eles/elas). 

Borgatto, Bertin e Marchezi (2011, p. 174) fazem a seguinte observação:   

 

No português do Brasil, na maioria das regiões, os pronomes de 
tratamento 'você' e 'vocês' têm substituído os pronomes pessoais 'tu' 
e 'vós'.  Por isso, embora sejam pronomes de 3ª pessoa, são 
empregados para se referir à 2ª (a pessoa com quem se fala). Em 
alguns lugares do Norte, do Nordeste e do Sul do Brasil, é mais 
utilizado o pronome 'tu'. Já o uso do pronome 'vós' é muito raro, mas 
pode ser ainda observado em textos de caráter religioso. 

 

Em relação à abordagem desse livro, o avanço que podemos perceber em 

termos dos padrões de uso de tu e de você reside apenas em uma referência ao fato 

de o você ser utilizado como pronome para se referir à 2ª pessoa, embora as 

autoras digam que, mesmo assim, trata-se de um pronome de 3ª pessoa.  

No livro Português: linguagens, Cereja e Magalhães (2012, p. 194) 

conceituam os pronomes como “palavras que substituem ou acompanham um nome, 

principalmente, o substantivo”, diferenciando os pronomes substantivos, que são 

empregados no lugar de substantivos citados anteriormente no enunciado ou que 

estão implícitos na situação, dos pronomes adjetivos, que acompanham o 

substantivo transmitindo ideias de posse, de quantidade indeterminada, de 

localização espacial ou temporal, entre outras indicações. Após, os autores 
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apresentam o mesmo quadro de pronomes pessoais que aparece nos dois livros 

didáticos comentados anteriormente (eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas), mas 

apontam, em um boxe denominado “Contraponto”, que:  

 

Atualmente, alguns especialistas defendem a inclusão de 'você' e 
'vocês' e da expressão 'a gente' entre os pronomes pessoais pelo 
fato de essas palavras, cada dia mais, estarem sendo utilizadas, 
respectivamente, em lugar de 'tu', 'vós' e 'nós'. O pronome ‘vós’ era 
empregado com maior frequência do que hoje e serve para alguém 
se dirigir de modo cerimonioso tanto à única pessoa quanto a um 
conjunto de pessoas. Nos dias de hoje, seu uso se restringe a 
situações muito formais. No lugar dele, emprega-se o pronome de 
tratamento 'você' ou 'vocês'. Nas últimas três décadas, o uso do 
pronome 'tu' também entra em declínio por influência da televisão 
que, geralmente, prefere a forma 'você' a 'tu'. 

 

Após, os autores propõe o tema para reflexão: “Na sua opinião, 'você' e 'a 

gente' deveriam figurar entre os pronomes pessoais?” É justamente aí que se 

encontra o maior avanço nas estratégias de abordagem aos pronomes pessoais 

propostas pelo livro didático sob enfoque relativamente aos dois livros didáticos 

previamente comentados: os alunos são levados a refletir sobre a questão da 

possibilidade de os pronomes mais recentes no português, 'você' e 'a gente', 

poderem ser – ou não – considerados como pronomes pessoais.  

Por fim, no livro A aventura da linguagem, Travaglia, Rocha e Arruda-

Fernandes (2009, p. 135) assim iniciam a temática dos pronomes: “Nos textos, 

usamos com frequência palavras que ficam no lugar de outras, que as substituem 

para não precisarmos repeti-las desnecessariamente. O pronome é uma das classes 

de palavras muito utilizadas com esta função: substituir outras já mencionadas”. 

Voltando ao assunto apenas na p. 157, os autores apresentam aí uma carta escrita 

pelo Banco de Copenhague em que um chimpanzé, Jimmy, é tratado como Sr. 

Jimmy e V.Sa., e explicam que Senhor e Vossa Senhoria são pronomes de 

tratamento cerimonioso, utilizados em situações formais. Apresentam também outros 

pronomes de tratamento – Vossa Excelência, Vossa Alteza e Vossa Majestade, e 

afirmam que, “Para o dia a dia, pode-se utilizar a forma de tratamento 'você', embora 

em algumas regiões do Brasil, os falantes prefiram o pronome pessoal 'tu' 

(TRAVAGLIA; ROCHA; ARRUDA-FERNANDES, 2009, p. 157). 

Travaglia, Rocha e Arruda-Fernandes (2009, p. 159) conceituam os pronomes 

de tratamento do seguinte modo: “como o próprio nome diz, são formas de tratar as 
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pessoas. Geralmente, indicam cortesia ou tratamento cerimonioso”. Entre outros, os 

autores apontam como pronome de tratamento o você, usado para amigos, 

parentes, e esclarecem que, em algumas regiões, utiliza-se, nesse mesmo papel, o 

pronome pessoal tu. Já o senhor seria “empregado quando nos dirigimos a pessoas 

a quem devemos respeito ou quando queremos impor respeito ou estabelecer um 

certo distanciamento”. Depois dessas explanações, consta um bilhete escrito por um 

amigo para outro felicitando-o pelo seu aniversário. Vejamos sua reprodução: 

 

Olá, Dudu, 

 

Fiquei sabendo que hoje é teu aniversário. Parabéns, cara! Desejo a ti muita 

felicidade. Que tu consigas tudo o que queres. 

     

     Um abraço de teu amigo. 

        Zé Carlos 

          

        Águas Santas, 12/9/2005 

 

Como atividade, Travaglia, Rocha e Arruda-Fernandes (2009) apresentam a 

seguinte proposta: o aluno deveria escrever uma carta de mesmo tema para a 

diretora da escola (por ocasião do aniversário desta), fazendo as alterações 

necessárias, no que se refere aos pronomes empregados, quanto ao grau de 

intimidade do emissor (aluno) ao receptor (diretora).   

Na sequência, depois de indagar: “E se você tivesse que enviar esta carta 

para diferentes pessoas? Como as trataria?”, os autores solicitam que o aluno 

identifique que pronome seria mais adequado para cada pessoa: o presidente da 

república (Vossa Excelência), a rainha da Inglaterra (Vossa Majestade), o presidente 

da câmara dos deputados (Vossa Excelência), o príncipe D. João de Orleans e 

Bragança (Vossa Alteza), o avô do interlocutor (Senhor). Quanto à última 

possibilidade, como o uso de o senhor é relativo, os autores poderiam ter 

esclarecido que, dependendo da família e até mesmo da região, netos podem usar 

você ou tu em referência ao avô (podendo ser raro isso). 
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Travaglia, Rocha e Arruda-Fernandes (2009, p. 259) definem os pronomes de 

tratamento como formas de tratar as pessoas, explicando que há o tratamento 

cerimonioso ou de cortesia (Vossa Excelência, Senhor, Vossa Senhoria) e o 

tratamento pessoal para amigo, parentes (você ou tu), conforme a região do Brasil. 

Os autores apontam, além desse último uso, que o você pode ser empregado em 

outras funções: simular um diálogo como o leitor; tratar o leitor com um único 

indivíduo; estabelecer a aproximação entre escritor e leitor; sensibilizá-lo; fazer 

referência ao interlocutor. Após, são apresentadas três frases e é solicitado que os 

alunos identifiquem nelas as funções em que o você está sendo usado. 

O livro didático de Travaglia, Rocha e Arruda-Fernandes (2009) é o que nos 

parece mais avançar na proposta de ensino da variação entre tu e você, pois, além 

de esclarecer sobre a possibilidade de os usos desses pronomes variarem de local 

para local, mostram que o pronome de tratamento não se refere apenas ao 

tratamento cerimonioso, como mencionado em muitas gramáticas, mas também 

serve para tratamento pessoal, íntimo, incluindo como formas típicas desse tipo de 

tratamento o tu e o você. O livro em apreço também se destaca por apresentar 

diferentes funções que podem ser desempenhadas pelo você.  

De qualquer forma, as gramáticas descritivas da língua portuguesa abrigam 

tratamento mais condizente com a realidade dos usos dados às formas pronominais 

tu e você no PB. Perini (2010, p. 121), por exemplo, afirma que “na variedade do PB 

descrita neste livro – a do Sudeste – não se usa o pronome tu e suas formas 

oblíquas -ti e -tigo. Mas em grande parte do Brasil esse pronome é de uso corrente 

(Sul, parte do Nordeste)”.   

Azeredo (2010) cita, ao abordar os pronomes pessoais, a ocorrência de tu e 

de você como variantes. No entanto, não se refere à possibilidade de ocorrência de 

tu com verbo em terceira pessoa do singular. Já Castilho (2010, p. 477) inclui, 

considerando os contextos de uso, no quadro atual de pronomes de segunda 

pessoa do singular do Português Brasileiro, as seguintes formas: 

 Formal: tu, você, o senhor, a senhora (sujeito); te, ti, contigo, prep.+o senhor, 

a senhora, com a senhora (complemento); 

 Informal: você/ocê/tu (sujeito); você/ocê/cê, te, ti, prep.+você, ocê (= doce, 

cocê). 
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E ainda esclarece Castilho (2010, p. 479) que: 

 
Vossa Mercê e derivados eram um tratamento cerimonioso dado 
“pelos baixos” “aos de cima”. [...] o derivado você passou a ser no PB 
um tratamento de igual para igual. Para o tratamento cerimonioso, 
inventou-se o senhor. Em regiões brasileiras em que o tratamento tu 
continua vigente, o uso de você traz de volta o antigo distanciamento. 
E onde o tu bateu as botas, ele e seus derivados ressuscitam, 
quando se quer afetar distanciamento. 

  
Com base nessa síntese sobre as considerações feitas a respeito dos 

pronomes tu e você nas gramáticas normativas e nos livros didáticos, podemos 

concluir que tanto aquelas quanto estes se mostram não raro equivocados no que 

tange ao assunto abordado. Em contraste, as gramáticas descritivas fornecem 

informações mais refinadas a respeito do tema – Perini, Azeredo (ainda que de 

modo incompleto) e Castilho (a mais completa de todas).   

 

 

2. A trajetória da mudança: emergência da forma você 

 

A análise proposta nesta dissertação é sincrônica, uma vez que levo em conta 

dados de um único período da conversação de Natal: a década de 1990 do século 

XX. Embora seja assim, é importante, sempre que possível, abordar um fenômeno 

variável também de modo diacrônico, pois o passado das formas variantes pode ser 

capaz de explicar usos dados a elas em momentos posteriores no tempo (cf. 

TAGLIAMONTE, 2012). Por isso, me proponho, com base em Faraco (1996), Sousa 

(2008) e Lopes e Cavalcante (2011), a apresentar, de maneira sucinta, a 

reconstrução do possível percurso histórico de gramaticalização1 seguido pela forma 

você do português clássico ao português brasileiro contemporâneo, bem como 

aponto as relações que vêm sendo estabelecidas entre você e tu ao longo do tempo 

no português brasileiro. Tanto o percurso de gramaticalização do você quanto a 

natureza das relações que essa forma mantém com a forma tu em diferentes 

períodos de tempo e em diferentes comunidades de fala brasileiras podem fornecer 

                                                 
1 Como veremos no capítulo II, gramaticalização é o processo segundo o qual formas 

lexicais adquirem usos gramaticais e formas já gramaticais adquirem novos usos no âmbito 
da gramática.  
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subsídios para a análise dos dados nesta pesquisa, especialmente considerando-se 

a atuação do princípio da persistência (cf. capítulo II). 

No latim, segundo Faraco (1996), as formas existentes eram tu (para se referir 

a uma única pessoa de maneira menos formal) e vos (para se referir a uma só 

pessoa de maneira formal ou a mais de uma de modo formal e não formal). 

Curiosamente, de todas as línguas neolatinas, a única que conserva esse paradigma 

é o francês. Mais tarde, com a divisão do Império Romano e o surgimento de dois 

imperadores, houve a necessidade de dirigir-se a ambos ao mesmo tempo. Desde 

então, o tratamento a qualquer que fosse a autoridade passou a ser realizado pela 

forma plural vos, ainda que se referisse a uma só pessoa. Com o intuito de 

demonstrar respeito, os falantes de classe baixa usavam vos para se referir a 

membros da classe alta. Já estes tratavam aqueles por tu. 

Câmara Jr. (1985) apud Faraco (1996), afirma que nem sempre o imperador 

romano era tratado por vos. Muitas vezes, eram utilizadas outras formas. Entre elas, 

estava o Uestras Maiestas com o verbo na terceira pessoa do singular. 

Avançando um pouco mais no tempo, adentremos agora na Idade Média, 

acompanhando algumas mudanças por que passou o latim até se tornar o português 

europeu. É preciso, porém, revisitar a história: no século XII, a Europa Ocidental via 

surgir uma nova organização econômica, centrada nas cidades, resultando em uma 

nova classe social: a burguesia. Esta competia com a nobreza em busca de poder 

econômico e político. Fortalecia-se, portanto, o poder dos reis; enfraquecia-se o 

poder dos senhores feudais. 

Entre os anos finais do século XV e os iniciais do século XVI, novos padrões 

emergiram na sociedade portuguesa. Com eles, surgiram formas inovadoras para se 

dirigir aos interlocutores: os usos de Vossa Alteza e Vossa Majestade, sendo esta 

substituída, mais tarde, por aquela, para diferenciar-se do tratamento dado aos 

outros membros da corte, o que acontece também, de acordo com Faraco (1996), 

com as formas Vossa Excelência e Vossa Senhoria nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

O fato é que, sempre que uma forma se popularizava era abandonada e 

substituída por outra, a fim de distinguir o status social do interlocutor. Para tanto, 

decretos foram publicados, impondo o tipo de tratamento que deveria ser dado a 

cada pessoa e punindo aqueles que tomassem para si uma forma de tratamento que 

não lhes pertencia. Não havia referência nesses documentos, no entanto, à forma 
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Vossa Mercê, sendo possível inferir que esta ainda mantinha marca de respeito. 

Aliás, sobre essa forma, é válido citar Sousa (2008, p. 21), segundo quem mercê, 

como substantivo, significava uma solicitação ou uma generosidade concedida pelo 

rei a alguém. Era comum os súditos solicitarem a mercê ou agradecerem a mercê ou 

a mercede concedida pelo soberano. Com as mudanças socioeconômicas ocorridas 

em Portugal, e consequentes mudanças nas classes sociais, era necessária uma 

forma para se dirigir dignamente ao Rei. Eis que surge o Vossa Mercê. 

Assim, se confirma o papel que a avaliação social de uma forma exerce na 

mudança. Sobre isso, Faraco (1996, p. 61) esclarece: 

 
No caso sob análise, formas particulares de tratamento tinham 
valores especiais de prestígio [...] ligadas a elas em virtude de serem 
usadas por um subgrupo específico de pessoas. Aqueles fora desse 
subgrupo específico estavam certamente fazendo um esforço para 
identificar-se como um subgrupo de maior prestígio social. 
 

O autor afirma que o Vossa Mercê “manteve sua integridade formal e seu 

valor como uma forma de tratamento relativamente respeitosa num estilo cuidado 

entre a pequena burguesia urbana” (FARACO, 1996, p. 61), tornando-se arcaica, 

somente, entre os séculos XVII e XVIII.  

Consoante Sousa (2008, p. 30), no século XVI, Vossa Mercê era muito 

utilizada no encerramento do gênero carta. Eis o exemplo que a autora apresenta 

em sua tese: 

 
DEOS Guarde a VosSa Mer-│cê, muitos annos. Bahia e ama│ra 
vinte de Novembro demil sete│centos e onze annos “matheus │de 
Góes Araújo”João de Barros Ma-│chado”Brás Pereira do Lago. 
(Documentos históricos do Arquivo Municipal. Cartas do Senado 
1710-1730) (Grifo nosso) 
  

 Era visível, porém, segundo Sousa (2008), a preocupação das classes 

superiores em não serem mais tratadas por Vossa Mercê, que não mais 

representava a forma de maior dignidade. Isso pode ser comprovado em uma 

ocorrência apresentada por Cintra (1986, apud SOUSA, 2008, p. 31) numa cena do 

Auto do Fidalgo Aprendiz, escrito em 1646, em que, em um diálogo entre D. Gil 

Cogominho e o criado Afonso, é possível perceber a sensação desconfortante por 

que passavam os nobres diante da expressão Vossa Mercê: 
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“AFONSO: Que manda Vossa Mercê? 

GIL: Que tenhais mais cortesia! (Grifo nosso)” 

  
Com a importância do papel da burguesia na popularização crescente da 

expressão Vossa Mercê também concorda Rumeo (2012, p. 37-38): 

 
Voltando o escopo da discussão especificamente para a história de 
formação de Vossa Mercê, interpreta-se a reorganização da 
sociedade portuguesa de origem feudal, em virtude do surgimento de 
uma nova classe social – a burguesia –, como o impulso social 
propulsor ao desgaste semântico e formal de tal FNT a ponto de 
originar um novo pronome (o você) que, por sua vez, convive, na 

sincronia atual do PB, com o tu nos mesmos domínios funcionais.
2 

 

Com a ampliação do uso de Vossa Senhoria e de Vossa Excelência como 

formas de tratamento cortês, verificou-se a redução do emprego de vos, mesmo 

quando passou a fazer referência a pessoas que não eram dignas de tanta cortesia 

quanto seu uso anterior supunha. O espaço deixado por vos, que permaneceu 

somente na esfera religiosa, foi tomado por você, ao passo que o tu continuava a ser 

usado na intimidade. Com a restrição do uso do vos, a ampliação do emprego de 

formas de tratamento nominais e a adoção do você entre iguais, difundiram-se novas 

formas: o senhor, o senhor Dr., o pai, a mãe, o patrão, o João, bastantes 

significativas em nosso sistema de tratamento brasileiro atual (cf. FARACO, 1996; 

SOUZA, 2008). 

Após abordar a evolução do sistema de tratamento no português europeu, 

detenho-me no português brasileiro, sintetizando as explicações fornecidas por 

Lopes e Cavalcante (2011, p. 36). Consoante essas autoras, “em termos históricos, 

Vosmecê, mecêa, vosse, você e a própria forma Vossa Mercê aparentemente 

chegaram ao Brasil sem a força cortês dos primeiros tempos – séculos XIII-XIV”. 

Enquanto, em Portugal, a forma você era mais produtiva nas relações assimétricas 

de superior para inferior, podendo até ser utilizada de modo negativo, em oposição à 

Vossa Mercê, no Brasil, essa concorrência tornou-se mais acentuada entre tu e você 

“nas relações solidárias mais íntimas a partir do século XIX” (LOPES; 

CAVALCANTE, 2011, p. 36). 

                                                 
2 FNT = forma nominal de tratamento.
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Diferentemente do que ocorreu em Portugal, aqui, o você não era 

estigmatizado, o que, segundo Lopes e Cavalcante (2011), pode ter impulsionado 

sua expansão. O comportamento dessa forma era híbrido e instável, pois que tanto 

era usada como estratégia de prestígio quanto para tratamento geral ao lado do tu. 

Do Vossa Mercê, o você parece ter herdado o caráter indireto e atenuante, sendo 

menos invasivo, menos ameaçador. 

Lopes e Duarte (2003), analisando peças teatrais brasileiras e portuguesas 

dos séculos XVIII e XIX, buscam indícios quantitativos relativamente à trajetória da 

gramaticalização de Vossa Mercê a você. Em relação às peças brasileiras, as 

autoras verificam que, na primeira metade do século XVIII, as formas ocorrem de 

maneira equilibrada, pois as frequências de Vossa Mercê, tu e vós são semelhantes; 

você, no entanto, apresenta baixa taxa de emprego. Nos demais períodos, o 

percentual de ocorrência de tu se eleva, crescendo entre a segunda metade do 

século XVIII e a primeira metade do século XIX, mas sofrendo queda na segunda 

metade do XIX, sendo, ainda assim, elevado; no que se refere às demais formas, o 

Vossa Mercê e o vós caem em desuso a partir da segunda metade do século XVII, e 

o uso do você junto a outras formas nominais (o Senhor, Sua Senhoria, Vossa 

Excelência, Vossa Senhoria) aumenta na segunda metade do século XIX. 

Lopes (2006) avalia, considerando fatores histórico-sociais e discursivos, 

cartas pessoais escritas no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Segundo a autora, o uso 

eventual do você numa das cartas na qual predominava o uso do tu revelava o 

rompimento com a temporalidade do texto, indicando impessoalização ou uma 

abstração do referente. Nesse contexto de referenciação genérica, de acordo com 

Lopes, o você fez as primeiras incursões como pronome pessoal, desviando-se de 

seu uso inicial como pronome de tratamento. 

Similar observação já havia sido feita por Menon e Loregian-Penkal (2002, p. 

183), que, relativamente ao “caminho da penetração do pronome você no sistema do 

tu”, afirmam que “o contexto mais vulnerável é o da indeterminação do referente”. 

Segundo as autoras, 

o traço [+genérico] do referente propicia o uso de você, no sentido de 
que o falante atribui a outro(s) a autoria (ou a responsabilidade) no 
uso de você. O traço genericidade é primordial na indeterminação [...] 
e possibilita que o falante, mesmo se fizer parte do grupo referido, se 
dilua na não-responsabilidade individual da afirmativa. (MENON; 
LOREGIAN-PENKAL, 2002, p. 183) 
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Tendo aqui concluído uma rápida síntese versando os desenvolvimentos 

históricos do pronome de tratamento Vossa Mercê rumo ao pronome pessoal você, 

na próxima seção, apresento alguns estudos variacionistas que tomaram como 

objeto formas de tratamento de segunda pessoa do singular, destacando-se o tu e o 

você, e, em alguns estudos, o senhor. Enfatizo, nessa apresentação, o controle de 

grupos de fatores idênticos ou similares aos controlados nesta pesquisa, posto que, 

quando da análise de meus resultados (cf. capítulo IV), retomo resultados obtidos 

em alguns desses estudos a título de comparação.  

 

3. Você e tu: variação e mudança linguística 

 

Lopes e Cavalcante (2011) afirmam que não se pode negar que o você, ao 

longo do tempo, generalizou-se, no português brasileiro, como pronome pessoal, 

quer variando com o tu, quer como tratamento exclusivo. As autoras chamam 

atenção também para o fato de o tu ainda se manter bastante presente e ter 

aumentado sua frequência nos últimos anos em vários lugares do país, comumente 

sem concordância com a 2ª pessoa do singular. Segundo Lopes e Cavalcante 

(2011), estudos feitos em diferentes comunidades de fala brasileira revelam que há 

forte favorecimento do tu em contextos determinados/específicos, atos diretivos, 

situações mais solidárias e íntimas e na fala de jovens do sexo masculino, 

especialmente aqueles que possuem menor escolaridade e que são originários de 

áreas rurais. Em contraponto, a maior generecidade da situação, o caráter menos 

invasivo (menos íntimo) das relações e o contexto indeterminado/genérico seriam 

favorecedores do você. 

Nesta pesquisa, através do controle de grupos de fatores como tipo de 

referência do pronome (genérica vs. específica), ato de fala/tipo de oração 

(afirmativa, negativa, imperativa, exclamativa, interrogativa), natureza da relação 

entre os interlocutores (envolvendo fatores que se relacionam a diferentes graus de 

intimidade) e sexo/gênero, pretendo observar se as tendências de favorecimento do 

tu e do você apontadas por Lopes e Cavalcante como comuns a diferentes 

comunidades brasileiras também se verificam na comunidade conversacional de 

Natal. No entanto, outros estudos também podem contribuir para esta pesquisa, 

como veremos a seguir. 
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Recuando duas décadas no tempo, temos Packer (1990), que, com 

embasamento teórico da Sociolinguística Variacionista, controla os fatores idade, 

sexo, escolaridade e classe social, com quantificação manual dos dados. A 

pesquisadora utilizou-se de um questionário com 16 perguntas cujo objetivo era 

verificar o tratamento dado a membros da família e amigos pelos informantes. Por 

fim, aplicou um teste de avaliação constituído de frases elaboradas com os 

pronomes tu e você com o intuito de verificar qual das formas de tratamento gozava 

de mais prestígio na comunidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.  

Num primeiro contato, a estudiosa apresentava-se como uma pessoa a quem 

fora dada a incumbência de uma pesquisa para uma indústria de cosméticos, cuja 

natureza não mencionava. Após recolher os dados pessoais do informante – idade, 

escolaridade, naturalidade e tempo de residência no local –, iniciava a entrevista, 

submetendo-o ao teste de fotografias: ele recebia uma foto e a descrição da 

situação em que deveria imaginar-se. Tendo, por exemplo, em mãos, a foto de um 

mendigo de aproximadamente 30 anos, supostamente pedindo esmola em frente a 

sua casa, o informante deveria explicar que ele não poderia ficar naquele local e 

teria que pedir que se retirasse.  

Após essa etapa, Packer explicitava ao informante o objetivo da pesquisa, 

para que ele pudesse responder ao questionário sobre o tratamento familiar do 

modo mais fiel possível. Durante a aplicação do questionário, a pesquisadora 

perguntava diretamente à pessoa entrevistada qual a forma de tratamento que ela 

dispensava aos membros da família e por qual forma era por eles tratada. Não 

havia, entretanto, garantias de que o informante estava apontando a forma que 

realmente empregava. As questões eram as mesmas para todos os informantes. 

Assim, ao entrevistar o chefe da família, observava o tratamento dado e recebido 

pelos filhos e esposa. Na entrevista do filho, procedia da mesma maneira, 

questionando-o a respeito da forma empregada para se dirigir a pai, mãe e também 

sobre o tratamento recebido dos mesmos. Dessa forma, era possível verificar com 

mais precisão se os dados eram fidedignos. 

Depois do questionário, era realizado o teste de avaliação no qual os 

entrevistados indicavam as formas de tratamento que consideravam mais polidas. 

Esse teste era composto por duas questões: na primeira, o informante recebia uma 

lista com três frases para indicar, por ordem de preferência, as opções que 
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considerasse mais polidas; na segunda, das seis frases recebidas, o informante 

deveria indicar as duas formas preferidas e as duas evitadas. 

Packer (1990) concluiu que o tratamento de superiores era feito 

principalmente por formas nominais e senhor. Os iguais ou inferiores eram tratados 

por tu e você, sendo que você parecia estar crescendo como tratamento íntimo na 

comunidade averiguada, sobretudo nos grupos de classe social e escolaridade mais 

elevadas. O que condicionava os usos das formas de tratamento, na comunidade de 

fala em questão, eram a classe social e a escolaridade, não o sexo/gênero, mas a 

idade dos interlocutores também foi considerada variável significativa. No caso desta 

pesquisa, por limitações do Banco Conversacional de Natal que me serve como 

fonte de dados, não é possível controlar a classe social, a escolaridade e a idade 

dos falantes, apenas o sexo/gênero, que, no entanto, não se mostrou significativo no 

estudo de Packer (1990).    

Em seu trabalho, Packer (1990) apresenta outros autores que trataram do 

mesmo tema, de forma pioneira. Entre eles, está Head (1976), cujo trabalho é 

descrito a seguir, com base em Packer.   

Head (1976) investiga a influência de fatores sociais no uso das formas de 

tratamento: hierarquia social, diferença de geração, parentesco e sexo/gênero. 

Segundo o autor supracitado, o sistema de formas de tratamento do português 

brasileiro é binário: com o senhor (diferencial e não íntimo) e você ou tu (não 

diferencial ou íntimo). No caso de Natal, embora a realização de o senhor e a 

senhora tragam as marcas de diferencial (isto é, de relações assimétricas entre o 

falante e o seu interlocutor) e não íntimo, não creio que você e tu sejam utilizados 

com o mesmo grau de intimidade: minha hipótese, desenvolvida posteriormente, é a 

de que tu guarda uma carga de intimidade ainda maior que você na comunidade de 

fala aqui investigada.  

Nesta pesquisa, como mencionado acima, e diferentemente do estudo de 

Head, não há o controle da idade, não sendo possível, portanto, a observação de 

diferenças intergeracionais na alternância entre tu e você, e nem o controle da 

classe social, o que impede a verificação de distinções na hierarquia social no que 

se refere a essa alternância. No entanto, há, à semelhança do estudo de Head, o 

controle do sexo/gênero e da natureza da relação entre os interlocutores. 
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Nessa perspectiva, em Head (1976), são analisadas relações em diferentes 

domínios de interação social em interligação com os fatores sociais sexo/gênero, 

idade e classe social, com os seguintes resultados: (i) relações de amizade (a 

solidariedade emocional que une amigos íntimos) neutralizam diferenças pessoais 

como idade, sexo e classe social no tratamento de segunda pessoa, levando ao uso 

de você ou tu; (ii) relações familiares envolvem as seguintes possibilidades: o 

tratamento não recíproco (o senhor, a senhora) entre pais e filhos é mais comum nas 

cidades mais conservadoras, ao passo que o tratamento recíproco íntimo (você, tu) 

é mais comum nas metrópoles; já com os avós (relação em que há duas gerações 

separando os interlocutores), o tratamento não recíproco (o senhor, a senhora) é o 

mais comum; com referência aos tios, o sexo/gênero não é fator significativo para a 

escolha de uma forma de tratamento, e ocorre o emprego de o senhor/a senhora em 

referência a tios mais velhos e você ou tu para os mais jovens.  

Nesta pesquisa, relações entre interlocutores em diferentes domínios de 

interação social também são averiguadas, considerando-se relações de quatro tipos, 

em consonância com os domínios de interação social abarcados pelo Banco 

Conversacional de Natal: família, amizade e trabalho. No que se refere ao 

sexo/gênero, faço o controle desse grupo de fatores de duas formas: (i) geral, 

considerando a distinção homens vs. mulheres; (ii) em relação ao interlocutor, 

considerando quatro possibilidades: a) mulheres dirigindo-se a mulheres; b) homens 

dirigindo-se a homens; c) mulheres dirigindo-se a homens; d) homens dirigindo-se a 

mulheres. 

Teixeira (2002) analisa a alternância tu/você na Bahia do século XIX, 

colhendo dados em textos literários publicados em jornais de Salvador e do 

Recôncavo baiano entre 1846 e 1852. A estudiosa abordou a questão do estilo, 

constatando que tanto o tu quanto o você eram usados para tratamento íntimo 

informal, e que as formas vós, Senhor e Vossa Mercê eram usadas para o 

tratamento formal. Observou, também, que mulheres, quando em diálogo com outras 

mulheres, desfavoreciam o uso do tu, forma recorrente para tratamento íntimo na 

Bahia. Uma das explicações que a autora encontra para isso é o fato de as mulheres 

terem, à época, vida social limitada, pouca ou nenhuma educação formal ou, talvez, 

pelo fato de o você ser encontrado, majoritariamente, em textos satíricos, os quais 

funcionam como desfavorecedores do uso do tu. Teixeira pontua ainda que seus 
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dados indicaram que, quanto maior o nível de escolaridade, seja do escritor, seja do 

personagem da obra, maior era a incidência de tu. 

Há grandes diferenças entre o estudo de Teixeira (2002) e esta pesquisa, 

visto que aquele possui, como manancial de dados, textos literários, e esta recorre à 

conversação para a obtenção dos dados. A similaridade reside no fato de que a 

questão do estilo também é aqui destacada. Controlo, a exemplo de Teixeira (2002), 

fatores voltados à mensuração de graus de formalidade, como o tópico da 

conversação e o ambiente em que esta se desenrola. Minha hipótese, porém, é a de 

que o pronome tido como mais informal na comunidade de fala natalense, o tu, seja 

mais recorrente quando o tópico da conversação seja propício a um 

desenvolvimento informal; esse pronome deve predominar também quando o 

ambiente em que ocorre a conversação possa ser caracterizado como tendo um 

traço de informalidade, levando-se em conta os seguintes tipos de ambientes: (i) 

privado e formal; (ii) privado e informal; (iii) público e formal; (iv) público e informal.  

Paredes Silva, Santos e Ribeiro (2000), ao investigar as formas usadas para a 

representação da segunda pessoa do singular na fala informal em peças teatrais dos 

séculos XIX e XX, cujo cenário era o Rio de Janeiro, observaram que havia o uso de 

tu não padrão, ou seja, com verbo conjugado na terceira pessoa do singular, desde a 

década de 50 do século XX como caracterização de tipos populares. As autoras 

mostraram, dessa forma, que o fenômeno já existia à época no Rio de Janeiro, ainda 

que restrito a alguns segmentos sociais bem definidos. Já na década de 1990, 

Paredes Silva (2003) percebeu esse mesmo uso, no entanto, na fala de 

personagens não infratores ou marginais. A pesquisa realizada por ela aponta para o 

retorno, na comunidade de fala averiguada, do pronome tu, sendo que com verbo 

conjugado em sua forma não padrão, em terceira pessoa do singular. Acredito que 

assim também o tu aparecerá na conversação em Natal. Para testar essa hipótese, 

controlo um grupo de fatores restrito às ocorrências do tu, distribuindo-as quanto à 

concordância verbo-sujeito em duas possibilidades: tu com verbo em segunda 

pessoa do singular e tu com verbo em terceira pessoa do singular. 

Mota (2008) analisou, em uma perspectiva sociolinguística variacionista, o 

mesmo fenômeno focalizado nesta dissertação, com base em 24 entrevistas 

sociolinguísticas feitas com 24 informantes do norte de Minas (especificamente da 

cidade de São João da Ponte), do ensino fundamental, de ambos os sexos, 
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agrupados em quatro faixas etárias (7-14; 15-25; 26-49 e de 50 para cima). Entre os 

fatores analisados pela autora, um deles merece maior atenção – o estilo –, uma vez 

que se apresenta como um dos fatores quantitativamente significativos. 

Assim como Mota (2008), dou destaque, em minha análise, ao grupo de 

fatores estatuto do interlocutor, aqui denominado natureza da relação entre os 

interlocutores. A autora optou por controlar esse grupo de fatores por entender que, 

numa dada situação conversacional, o estilo de fala escolhido pelos interlocutores 

pode estar ligado ao grau de intimidade entre os falantes, uma vez que estes, 

dependendo desse grau de intimidade, monitoram ou não a fala, usando, de acordo 

com a situação, um estilo mais formal ou mais informal. A análise desse grupo de 

fatores possibilitará verificar a dinâmica do processo da variação tu/você, pois 

compartilho da mesma hipótese que Mota, isto é, de que essa variação está 

relacionada ao estilo de fala adotado pelos interlocutores, e o de que este, por sua 

vez, pode estar ligado ao grau de intimidade entre os falantes. Portanto, a análise 

proposta poderá confirmar a hipótese de que a variação tu/você em Natal, como em 

São João da Ponte, depende do tipo de relação entre os interlocutores (se de maior 

ou de menor intimidade). A esse respeito, os resultados de Mota revelaram que ‘tu’ 

foi muito utilizado pelos falantes mais jovens, que mantiveram entre si um nível de 

intimidade bastante propiciador à adoção de um estilo informal, o que, segundo a 

autora, explicaria a grande recorrência do pronome em questão. Ainda no que diz 

respeito ao estilo, como já mencionado, controlei também dois outros grupos de 

fatores aptos a mensurar graus de formalidade: tópico da conversação e ambiente 

em que se desenrola a conversação, ambos podendo caracterizar-se como mais ou 

menos formais. 

Compactuo ainda de outro grupo de fatores dentre os controlados por Mota 

(2008): o tipo de discurso, se relatado ou não relatado – como discurso relatado, 

consideram-se as falas reproduzidas, que poderiam ser tanto do falante como de 

outras pessoas; já o não relatado diz respeito aquele de fato produzido no momento 

da interação conversacional, em que o referente do pronome pessoal é alguém 

envolvido na conversação (o interlocutor). Assim como aconteceu no estudo de Mota 

(2008), espero que o tu tenha seu uso favorecido se o discurso for relatado, o que 

abre espaço para maior informalidade, uma vez que a palavra é atribuída a outrem; 

em contraste, se o discurso for não relatado, o você deve ser favorecido.  
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Outro trabalho que aborda o fenômeno na mesma modalidade estudada aqui, 

a fala, sendo que a brasiliense, é o de Lucca (2005). Nele, assim como nesta 

dissertação e na de Mota (2008), são levadas em conta as influências de fatores de 

natureza estilística, incluindo o tipo de relação entre os interlocutores. Os 

informantes fizeram gravações ocultas de situações conversacionais entre si e seus 

amigos, das quais foram coletados dados de interações entre jovens do sexo 

masculino, jovens dos sexos feminino e masculino e entre rapazes e adultos. Como 

resultados principais, a autora salienta o alto índice de tu (72%), apontando para o 

fato de que a variação tu/você na fala dos jovens brasilienses é determinada pelo 

gênero do falante (tu predomina entre os homens), pelo tipo de relação entre os 

pares (tu predomina na interação entre indivíduos em relação solidária), pelo tópico 

discursivo (tu predomina quando o assunto é mais familiar) e pela região 

administrativa de onde o falante provém: Ceilândia, Taguatinga ou Brasília (tu é mais 

frequente em Ceilândia, que conta com grande concentração de migrantes oriundos 

do Nordeste do país, o que faz com que a autora levante a possibilidade de que a 

forte influência da migração nordestina na comunidade de fala brasiliense possa ter 

trazido o tu como marca social nessa comunidade). 

Segundo Lucca (2005), numa visão macro do português do Brasil, o tu é 

marca regional podendo também ser marca social. Em Natal, isso pode ser 

verdadeiro: há quem considere o tratamento por tu desrespeitoso, uma vez que isso 

pode revelar intimidade demais entre os interlocutores. Por outro lado, observando 

que o tratamento por o(a) senhor(a) pode sinalizar distanciamento excessivo, alguns 

falantes, na dúvida, preferem usar o você (comunicação pessoal feita a mim por 

alunos do ensino fundamental). 

Já Martins (2010) tomou como corpus 19 entrevistas orais, algumas com mais 

de um informante, sendo 4 feitas sem o conhecimento prévio deles. Após a 

gravação, os informantes, naturais de Tefé (AM), eram avisados do propósito da 

gravação e do direito de se recusarem a participar do estudo, mas todos 

concordaram. As formas pronominais analisadas foram tu, você, senhor, cê e a 

forma pronominal zero. O referencial teórico adotado foi também a Sociolinguística 

Variacionista, com o diferencial de inclusão de conceitos provindos da 

Sociolinguística Interacional, especialmente com o fito de analisar o pronome você a 

partir do conceito de footing, proposto por Goffman (2002).  
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Como grupos de fatores controlados por Martins (2010), constam: (i) tipo de 

referência do pronome, se genérica ou específica (o senhor predominou na 

referência específica, o tu foi favorecido pela específica e o você pela genérica, 

sendo este o contexto mais propiciador da entrada desta forma no sistema, como 

afirmam Menon e Loregian-Penkal (2002)); (ii) tipo de discurso, se direto ou relatado 

(o discurso relatado favoreceu o uso de tu, atenuando a presença do interlocutor; 

você foi desfavorecido pelo mesmo contexto e o uso de o senhor não sofreu 

influências por parte desse grupo de fatores); (iii) gênero (mulheres empregam mais 

você (como marca de maior formalidade) e os homens, tu (como marca de maior 

informalidade); o senhor não foi influenciado pelo gênero); (iv) escolaridade 

(fundamental (até cinco anos de estudos) e superior (cursando graduação ou 

graduado); os informantes mais escolarizados utilizaram o tu com a flexão canônica 

do verbo com mais frequência); (v) idade (a faixa etária mais jovem usou mais o 

você, talvez por ter mais acesso à televisão e à internet, segundo o autor; por sua 

vez, as duas faixas intermediárias usaram mais o tu, e os mais velhos, o senhor); (vi) 

tipo de gravação (a oculta favoreceu o tu e a não oculta o você e o senhor).   

Similarmente, nesta pesquisa, controlo os grupos de fatores tipo de referência 

do pronome, tipo de discurso e sexo/gênero, podendo-se, pois, comparar os 

resultados aqui obtidos com aqueles obtidos por Martins no que tange a esses 

grupos de fatores. No entanto, tomo como variantes apenas duas das formas 

consideradas por Martins (2010), tu e você, visto que os dados de o(a) senhor(a) 

foram raros em minha amostra. Devido a singularidades do Banco Conversacional 

de Natal, como já dito, o controle dos grupos de fatores escolaridade e idade não 

pode ser levado a cabo. Já quanto ao tipo de gravação feita na constituição desse 

banco, foi unicamente do tipo não oculta, estando os participantes cientes da 

presença do gravador durante as conversações.   

Paredes Silva (2003), ao analisar o retorno do pronome tu à fala do Rio de 

Janeiro em contextos informais, caso em que o verbo é flexionado na terceira 

pessoa do singular de modo categórico, contrapõe o tu à forma reduzida cê, sendo 

que, no dialeto em questão, o uso dessa última forma se sobrepõe ao da forma 

plena correspondente, você. Paredes Silva mostra que, na fala carioca, em 1980, no 

corpus Censo do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL), havia 

pouquíssimas ocorrências do pronome tu – menos que 10% do total de ocorrências. 
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Em 1990, uma década depois, no corpus Banco de Dados Interacionais (BDI, 

também do PEUL, composto por conversações), as ocorrências foram menores 

ainda, menos que 5% dos casos. Em contrapartida, em 1996, o corpus Paredes 

(formado por gravações ocultas), apenas seis anos depois do último corpus, traz 

65% de ocorrências do pronome tu em oposição ao você. Ainda no que diz respeito 

ao corpus Paredes, o gênero do falante foi a primeira variável a ser selecionada pelo 

programa estatístico: os homens, diferentemente das mulheres, favoreciam a 

ocorrência de tu. A faixa etária que mais empregava o tu era a dos 20 anos, tendo 

tido a faixa etária dos 30 anos efeito desfavorecedor. 

Moura (2013) analisa, de modo pioneiro, o processo de implementação do 

você no Rio Grande do Norte (RN), com base em dados extraídos de cartas escritas 

na primeira e segunda metades do século XX. As cartas foram distribuídas em três 

conjuntos consoante o período do século XX em que foram escritas. As cartas do 

primeiro conjunto datam de 1916 a 1925, tratando-se de sessenta e cinco 

correspondências entre dois irmãos. Já as do segundo conjunto datam de 1946 a 

1976, tratando-se de cinquenta e uma correspondências entre um casal, do período 

do namoro ao casamento. Por fim, o terceiro conjunto, de 1992 a 1994, é composto 

por trinta correspondências de um rapaz a sua namorada. Tomando como 

embasamento os postulados da Sociolinguística Variacionista, a autora concluiu que 

a implementação do você não ocorre de igual modo em todos os ambientes 

morfossintáticos: os pronomes sujeitos, as formas verbais imperativas e os 

pronomes complementos preposicionados são contextos favorecedores do você, ao 

passo que, em relação ao tu, os contextos de resistência são o dativo e o acusativo, 

isto é, pronomes complementos não preposicionados e formas verbais não 

imperativas. Para a pesquisadora, no Rio Grande do Norte, a mudança, no que se 

refere ao período de tempo considerado em seu estudo, já está implementada e o 

sistema pronominal norte-riograndense é quase categórico no que se refere ao 

emprego do você.  

A pesquisa de Moura (2013) é bastante inovadora, uma vez que, no Rio 

Grande do Norte, não havia sido realizado, até então, nenhum trabalho sobre o 

fenômeno de variação entre tu e você. O que difere esta dissertação da de Moura é 

o fato de que a dela, como já mencionado na introdução, analisa dados de escrita, 

enquanto, nesta dissertação, analiso dados de fala. Além disso, meu foco concentra-
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se apenas nos casos em que os pronomes tu e você funcionam como sujeitos, ao 

passo que Moura analisou a variação entre esses pronomes em diferentes funções 

sintáticas. Finalmente, cumpre apontar que o estudo de Moura (2013) afilia-se à 

Sociolinguística Histórica, de caráter diacrônico, e esta pesquisa analisa apenas 

dados provenientes de um único período de tempo, a década de 1990.  

No que se refere à distribuição, quanto à concordância verbal, dos pronomes 

de segunda pessoa na função de sujeito tu e você em diferentes comunidades 

brasileiras, para Lopes e Cavalcante (2011), há pelo menos três subsistemas no 

português brasileiro contemporâneo: em alguns lugares, o você prevalece ou é 

exclusivo; em outros, prevalece majoritariamente o tu com ou sem concordância do 

verbo na 2ª pessoa do singular e, por fim, na maior parte do país, identifica-se a 

variação entre o você e o tu. 

Já Scherre et al. (2009), como vimos, subdividem em seis os subsistemas 

existentes: (1) uso predominante do você e suas variantes (ocê, cê) com 97% a 

100% do total de ocorrências na comunidade de fala; (2) uso predominante do tu 

com concordância de 3ª pessoa do singular; em média, 80%; (3) uso equilibrado do 

tu e do você (em torno de 50%) com baixa frequência de concordância de 2ª pessoa 

para o tu; (4) uso predominante de  tu (de 76% a 96%) com concordância de 2ª 

pessoa do singular acima de 40%; (5) uso variável dos pronomes você e tu com 

índices maiores para o primeiro de 30% a 95%, não havendo concordância de 2ª 

pessoa para o pronome tu e, por fim, (6) uso variável dos pronomes tu e você com 

concordância de 2ª pessoa acima de 10% (entre 14% e 38%). Nesta pesquisa, 

considero a proposta de Scherre et al. (2009) na análise dos resultados, apontando 

em qual desses seis subsistemas parece se enquadrar a comunidade de fala de 

Natal.  

 Há muitos trabalhos que abordam o fenômeno variável que constitui o alvo 

desta dissertação nas diferentes regiões do país e que podem contribuir para a 

composição do quadro pronominal brasileiro. Neste capítulo, descrevi apenas alguns 

desses trabalhos, aqueles que mais se assemelham e que, de alguma forma, mais 

puderam contribuir com o meu estudo, por terem controlado grupos de fatores 

idênticos ou similares aos que controlei (conforme menções já tecidas acima). No 

capítulo de análise, vários dos resultados obtidos pelos estudos ora sintetizados 

serão retomados para contraste com os resultados obtidos nesta pesquisa. 
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No próximo capítulo, delineio alguns dos principais pressupostos teórico-

metodológicos da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo Norte- 

americano, bem como teço considerações sobre a interface sociofuncionalista, que 

busca integrar pressupostos de ambas as teorias. É nessa abordagem de interface 

teórico-metodológica que enquadro minha pesquisa.  
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 
  

 Esta pesquisa é embasada em uma abordagem de interface entre a 

Sociolinguística Variacionista e o Funcionalismo de Vertente Norte-americana.  Essa 

interface teórica pode ser denominada Sociofuncionalismo. Sintetizo, a seguir, 

postulados teórico-metodológicos de ambas as teorias consideradas aqui, dando 

especial relevo aos postulados que mais interessam a esta pesquisa.   

 

1. Funcionalismo de vertente norte-americana 
  

O Funcionalismo Norte-americano surge, na década de 1970, nos Estados 

Unidos, quando os linguistas Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón 

advogaram por uma linguística baseada no uso, ou seja, uma linguística que tivesse 

como ponto central a língua compreendida como instrumento de comunicação. 

Como tal, a língua deveria ser analisada como um fenômeno maleável, sujeito a 

pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que seriam 

determinantes para a sua estrutura gramatical. A tendência principal era observar a 

língua do ponto de vista do contexto linguístico e extralinguístico. As formas 

linguísticas são examinadas em relação com as funções que desempenham nas 

mais variadas situações, fundamentando-se as explicações para o uso dado a essas 

formas pelos falantes em possíveis condicionamentos cognitivo-comunicativos em 

ação no momento da interação. Nessa ótica, a comunicação oral espontânea – isto 

é, a conversação cotidiana – é considerada pelos funcionalistas como o meio mais 

revelador da natureza dos fatos linguísticos (cf. GIVÓN, 1995).   

Detalho, a seguir, os pressupostos teóricos do Funcionalismo que mais dizem 

respeito a este estudo: o conceito de gramática emergente e o processo de 

mudança linguística por gramaticalização. 

 

1.1. Gramática emergente 

 

 A proposta de gramática emergente defendida por Hopper (1987, 1998) faz 

entender a gramática como um conjunto de construções linguísticas que, de início, 

são empregadas de modo criativo no discurso, mas que, caso haja alta recorrência 
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em certo padrão, podem vir a ser incorporadas, de modo rotineiro e convencional, à 

gramática da língua. Todavia, essas mesmas estruturas já rotinizadas, ao sofrerem 

pressões das situações discursivas, podem sofrer remodelagem, dando origem a 

novas estratégias a serem utilizadas no discurso, que também estão sujeitas a 

novas rotinizações. Daí, a gramática ser vista por Hopper como em frequente fluidez 

e mutabilidade, sendo modificada pelas experiências passadas dos falantes e pelas 

avaliações que eles fazem dos contextos de uso.  

Dessa forma, Hopper (1987) nega a ideia de que a gramática seja um 

fenômeno fixo e abstrato, não passível de mudanças. Ao contrário, a gramática deve 

ser vista como um fenômeno que se desenvolve em tempo real; estando em 

constante processo, é sempre emergente. O autor propõe que a gramática “nunca é 

fixa, nunca é determinada, mas está constantemente aberta e em fluxo. O termo 

‘emergente’ se refere à incompletude essencial de uma língua, e revela a 

instabilidade entre forma e sentido como uma situação constante e natural” 

(HOPPER, 1998, p. 157). 

 Para Bybee e Hopper (2001), a frequência no uso é fator preponderante para 

o estabelecimento e a manutenção da gramática: aquilo que se encontra no âmbito 

gramatical são, geralmente, rotinas. É na repetição dos eventos locais no discurso 

que as construções gramaticais se originam (cf. BYBEE, 2006, 2010). Assim, sua 

frequência de exposição e de uso se tornam relevantes para o estabelecimento e a 

manutenção da gramática, isto é, a representação cognitiva da língua é afetada  pelo  

contato  do  falante  com  repetidas  instâncias  de  uso, o que fortalece os 

exemplares linguísticos armazenados (cf. PIERREHUMBERT, 2001). 

 Nessa perspectiva, as construções gramaticais são repetidas e, assim, têm 

reforçadas sua regularidade e seu caráter fixo e sistemático, ou seja, é o uso que 

conserva a gramática. Além disso, no uso, pode haver rearranjos e remodelagens 

dessas construções, originando construções inovadoras, ou, ao menos, alterações 

na frequência de uso dessas construções em diferentes padrões linguísticos e 

extralinguísticos. As estruturas linguísticas são instáveis, sempre suscetíveis à 

mudança. Os rearranjos e as remodelagens ocorrem com base nas experiências 

anteriores imediatas e de longa duração de cada falante nas mais diversas situações 

de uso da língua (cf. TAVARES, 2012).  
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De acordo com Ford, Fox e Thompson (2003, p. 122), a gramática pode ser 

definida como: 

 

[...] um conjunto vagamente organizado de memórias sobre o que as 
pessoas ouvem e repetem ao longo de sua vida em situações de 
comunicação, um conjunto de formas, padrões e práticas que 
surgem para servir às funções que os falantes necessitam 
desempenhar com maior frequência. 
 

 Ao se compartilhar da ideia de uma gramática emergente, que está em 

constante processo, por vezes cíclico, de remodelagem, o entendimento do que seja 

a mudança por gramaticalização torna-se fundamental. Considerando que tenho por 

hipótese que esse tipo de mudança é de grande relevância para o entendimento do 

fenômeno variável aqui investigado, abordo-o com mais detalhes na seção seguinte. 

 

1.2 A gramaticalização e seus princípios 

  

A proposta de gramática emergente pressupõe que as línguas sofrem 

constantes mudanças, devido a pressões de uso. O processo de gramaticalização é 

um dos tipos de mudança linguística que mais recebe destaque nos estudos 

funcionalistas (cf. HARDER, BOYE, 2011). Trata-se de uma trajetória de mudança 

que envolve a regularização gradual em que formas ou construções lexicais, devido 

a pressões contextuais, adquirem funções gramaticais, e, uma vez gramaticalizadas, 

podem continuar a desenvolver novas funções gramaticais (cf. HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993). 

 Os primeiros estudos sobre gramaticalização datam do século X na China, 

havendo, posteriormente, retomadas através de estudos relevantes também na 

França e na Inglaterra do século XVII, na Alemanha e nos Estados Unidos do século 

XVIII e, tal qual a concebemos hoje, com o nome de gramaticalização, na França do 

início do século XX, sendo o nome de maior proeminência, nesse período, o de 

Meillet. Em seu artigo L'évolution des formes grammaticales (1912), o autor 

descreve como novas formas gramaticais emergem. Antes dele, porém, merecem 

destaque os trabalhos de Tooke, que afirmava que a língua é concreta em seu 

estágio original e que itens abstratos derivam de itens concretos, e de Humboldt, que 

defendia que a estrutura gramatical das línguas humanas era precedida por um 
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estágio de evolução em que somente ideias concretas eram expressas. A partir de 

Meilett, outros estudiosos se aprofundaram em pesquisas sobre gramaticalização, 

no final da segunda metade do século XX: Lehmann, Heine, Claudi, Hünnemeyer, na 

Alemanha, e Givón, Hopper, Traugott, Bybee, Pagliuca, entre outros, na costa oeste 

americana (cf. GONÇALVES et al., 2007). 

 Os estudos sobre a gramaticalização em uma perspectiva funcionalista veem 

as unidades linguísticas como entidades sofrendo constantes processos dinâmicos 

de criação e recriação na gramática, seja sincrônica, seja diacronicamente. Do ponto 

de vista diacrônico, estuda-se a gramaticalização utilizando-se de dados de 

diferentes épocas, e a preocupação está na explicação de como as formas 

gramaticais surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Do ponto de vista 

sincrônico, estuda-se a gramaticalização com base em dados de uma determinada 

época. Sobre esse ponto de vista, Tavares (2003, p. 75-76) afirma: 

 
Em relação à abordagem sincrônica, é mister indagar como é 
possível a investigação  do passado das formas a partir de seus usos 
de hoje. Um dos princípios centrais da gramaticalização é a 
persistência, isto é, o fato de que nuanças semântico-pragmáticas e 
mesmo estruturais de uma construção fonte são passíveis de serem 
retidas por bastante tempo por suas herdeiras. Assim, mesmo na 
ausência de evidência direta ou no caso de evidências esparsas 
acerca da fonte e das trajetórias seguidas por um item gramatical, 
estas podem ser divisadas através dos usos múltiplos sincrônicos, 
entendidos como estágios de possíveis percursos de 
gramaticalização (cf. Bybee, Perkins & Pagliuca, 1994:18). Para 
Myhill (1988: 352), a análise dos dados atuais permite ver com maior 
clareza detalhes e fatores motivadores do processo. 

  
 

As mudanças envolvidas na gramaticalização, tanto as fonético-fonológicas e 

morfossintáticas quanto as semântico-pragmáticas, são induzidas pelos contextos 

de uso das formas relevantes. Tal é o caso da perda de substância fonética sofrida 

por Vossa Mercê, como aponta Martelotta (2011, p. 103): o aumento de sua 

frequência de uso acarretou-lhe redução fonética: vossa mercê > vossamecê > 

vossemecê > vosmecê > você e, em alguns contextos, ocê ou, ainda, cê.   

 Considerando a importância da gramaticalização para este trabalho, torna-se 

relevante entender o que dizem os cinco princípios de gramaticalização propostos 

por Hopper (1991): estratificação, divergência, especialização, persistência e 

decategorização, expostos a seguir. 
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 No que concerne à estratificação, em um domínio funcional,3 novas camadas 

– isto é, novas formas gramaticais – podem emergir de maneira contínua ao longo 

do tempo. Isso não implica, necessariamente, no descarte das camadas antigas. 

Estas podem interagir e coexistir com as novas camadas, como se dá com os 

pronomes aqui estudados, tu e você. Isso acontece porque, quando uma nova forma 

gramatical surge, tende a não substituir de imediato formas já existentes para a 

codificação da mesma função, podendo mesmo jamais as substituir, em uma longa 

história de convivência (cf. HOPPER, 1991). 

 Já a divergência consiste no fato de que, quando uma forma lexical sofre 

gramaticalização, a forma original é passível de permanecer como elemento 

autônomo e sofrer as mesmas mudanças que itens lexicais comuns, seguindo a 

forma-fonte e a forma-alvo cada qual o seu próprio caminho ou continuando a 

coexistir por muito tempo (cf. HOPPER, 1991). 

 A especialização diz respeito ao momento em que, avançando-se ainda mais 

o processo de gramaticalização, ocorre a redução do número de formas a serem 

empregadas para a expressão de uma dada função gramatical. Havendo mais de 

uma forma para uma mesma função, se uma delas for preponderante, pode chegar a 

se especializar, adquirindo um significado mais geral, e, possivelmente, eliminando 

as formas que com ela competiam. Assim, a especialização extingue ou diminui a 

competição entre as formas que convivem em um mesmo domínio funcional (cf. 

HOPPER, 1991). 

 Tavares (2003) aponta, além dessa especialização por generalização de 

significados proposta por Hopper (1991), a possibilidade de haver a especialização 

por especificação, segundo a qual as formas de um mesmo domínio funcional, ao 

adquirirem significados mais específicos e/ou passarem a ser empregadas em 

contextos semântico-pragmáticos e/ou morfossintáticos específicos, eliminam a 

competição. Desse modo, “nenhuma forma seria excluída ou generalizada para 

cobrir todas as funções pertinentes a um domínio particular, mas cada uma seria 

                                                 
3 Domínio funcional pode ser assim definido: “área coberta por (macro)funções/significações 
que se projetam, via codificação, em mecanismos linguísticos que se articulam de forma 
mais, ou menos, recorrente/regularizada, em diferentes níveis” (GÖRSKI, 2012). A área 
gramatical que constitui um domínio funcional pode ser mais ampla (um macrodomínio), a 
exemplo de TAM (tempo/ aspecto/ modalidade), caso, referência, ou uma área gramatical 
mais estrita (um microdomínio), como o tempo futuro, o aspecto inceptivo, a modalidade 
epistêmica, o caso nominativo, a dêixis etc. (GIVÓN, 1984). 
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empregada em certas funções e/ ou contextos particulares pertinentes ao domínio” 

(TAVARES, 2003, p. 73). 

 Em relação à persistência, acontece que uma forma, ao sofrer 

gramaticalização de uma função lexical para uma função gramatical, pode guardar 

alguns dos traços originais, refletindo detalhes de sua história nas restrições de sua 

distribuição gramatical, o que pode ser identificado em qualquer ponto sincrônico (cf. 

HOPPER, 1991). Assim, o esperado é que “uma forma seja polissêmica, e que um 

ou mais de seus significados reflitam traços de significados anteriores, capazes de 

interferir no modo como é utilizada pelos usuários atuais da língua” (TAVARES, 

2003, p. 73).  

 A descategorização tem a ver com o fato de, ao sofrerem gramaticalização, as 

formas linguísticas “tendem a perder ou neutralizar seus marcadores morfológicos e 

características sintáticas peculiares das categorias plenas nome e verbo, e a 

assumir atributos característicos de categorias secundárias como adjetivos, 

particípios, preposição etc.” (HOPPER, 1991, p. 22). 

Entre esses cinco princípios de gramaticalização, interessa a esta 

dissertação, mais diretamente, o primeiro, a estratificação, que faz sobressair a 

possibilidade de duas ou mais formas linguísticas competirem pela expressão de 

uma dada função em algum ponto de suas trajetórias de gramaticalização, caso dos 

pronomes tu e você. Além disso, também considero importante o princípio de 

especialização, que envolve a possibilidade de que formas pertencentes a um 

mesmo domínio funcional, a exemplo dos pronomes tu e você, passem a ter, ao 

longo do tempo, especializações distintas de uso – seja no âmbito linguístico ou 

extralinguístico –, criando nichos próprios de atuação, o que poderia levar à 

eliminação da situação de estratificação. Evidências da ocorrência desse processo 

podem ser averiguadas em uma amostra sincrônica de dados, como a amostra a 

que recorro nesta dissertação. 

Também pode ser de grande relevância para este estudo o princípio da 

persistência, que prevê que, como as formas gramaticais são oriundas da evolução 

do material linguístico, os sinais da sua história podem se manifestar em sua forma, 

seu significado e mesmo em seus padrões de distribuição linguística e 

extralinguística, em qualquer período sincrônico (cf. HOPPER, 1991). Assim sendo, 
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buscarei relacionar ao princípio da persistência alguns resultados referentes aos 

padrões de distribuição dos pronomes tu e você apresentados no capítulo IV. 

 

2. Sociolinguística Variacionista 

 

 O termo Sociolinguística, como uma subárea da linguística, fixou-se, 

oficialmente, em 1964, durante um congresso organizado por William Bright, na 

Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Desse evento, participaram vários 

estudiosos, entre eles alguns dos que se tornariam referências clássicas na tradição 

sociolinguística: William Labov, John Gumperz, Dell Hymes e John Fisher. Nesse 

mesmo ano, Bright reuniu e publicou, sob o título de Sociolinguistics, os trabalhos 

apresentados no evento, cuja introdução feita por ele definia e caracterizava a nova 

área (cf. ALKMIN, 2012). 

 Um ano antes, ao investigar a fala da comunidade de Martha’s Vineyard, em 

Massachussetts, William Labov percebera a importância de levar em conta o 

importante papel dos fatores sociais (idade, sexo, ocupação, etnia e atitude) para a 

explicação da variação linguística por ele encontrada. Assim, o autor finaliza outra 

pesquisa, versando a estratificação do inglês em Nova Yorque, e propõe um modelo 

de descrição e interpretação dos fenômenos linguísticos variáveis (cf. LABOV, 

2008[1972]). Esse modelo ficou conhecido como Sociolinguística Variacionista, 

Sociolinguística Laboviana ou Teoria da Variação e da Mudança Linguística. 

 Uma das características distintivas da Sociolinguística Variacionista na área 

de estudos da linguagem é o fato de que ela insiste que a estrutura da língua é 

padronizada na comunidade, e, por isso, não pode entendida sem que se considere 

cuidadosamente um grande número de fatores sociais em adição a fatores 

linguísticos. Ou seja, o foco da investigação sociolinguística é a língua em uso. 

Apesar de reconhecer que a observação do encaixamento da mudança na estrutura 

linguística é o primeiro passo para entender o seu mecanismo, esse modelo teórico 

defende que apenas a consideração dos fatores estruturais internos não é suficiente 

(cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006[1968]).  

A Sociolinguística Variacionista considera a língua em seu caráter 

heterogêneo, ou seja, investiga fenômenos variáveis, os quais se manifestam 

através do uso de diferentes formas que ocorrem num mesmo contexto linguístico 
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(as ditas “formas variantes”) com o mesmo significado ou a mesma função. Formas 

desse tipo podem ser encontradas em qualquer nível linguístico: fonológico, 

morfossintático, pragmático/discursivo (cf. TAGLIAMONTE, 2012). A expressão 

“variável linguística” é aplicada a um conjunto de formas variantes, e representa o 

objeto de estudo da Sociolinguística Variacionista. O objetivo central dessa vertente 

da linguística é a análise de padrões de distribuição das formas variantes, o que 

possibilita a identificação de possíveis condicionamentos de natureza social, 

linguística e estilística sobre a utilização variável dessas formas.  

A princípio, as formas variantes se equivalem semântica e pragmaticamente, 

ainda que possam apresentar certas distinções em termos de nuanças de sentido ou 

traços pragmáticos (cf. TAGLIAMONTE, 2012). Entretanto, é preciso considerar que 

essas diferenças, caso existam, devem ser controladas através de grupos de 

fatores, devendo-se, de acordo com Paredes Silva (1991), verificar se esses grupos 

de fatores semânticos e/ou pragmáticos são condicionantes da variação ou 

determinantes da escolha do falante. Neste último caso, não haverá, de fato, 

variação. 

 Há de se considerar que o pressuposto básico do estudo da variação no uso 

da língua é o de que a heterogeneidade, tanto quanto a homogeneidade, não é 

aleatória, e sim, regular, sistemática. Assim, a análise quantitativa é importante para 

o estudo da variação linguística, uma vez que permite ao pesquisador apreender a 

sua sistematicidade, o seu encaixamento linguístico e social e a sua eventual 

relação com a mudança linguística. Os métodos estatísticos tem permitido um 

entendimento mais refinado de questões ligadas à constituição da identidade, à 

solidariedade ao grupo local, à comunidade de fala, ao prestígio e ao estigma sofrido 

por certas formas linguísticas, entre outras (cf. GUY; ZILLES, 2007). 

 

 
2.1. Princípios e problemas gerais de uma teoria de variação e mudança 

 

 O sociolinguista busca não só descrever e explicar a heterogeneidade 

linguística, mas também verificar se o fenômeno por ele estudado apresenta-se 

como um caso de variação estável ou se há indícios de mudança em progresso 

afetando os padrões de uso das formas variantes. Nessa perspectiva, é preciso levar 
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em conta, na análise, alguns princípios gerais para o estudo da mudança linguística 

apresentados por Weinreich, Labov e Herzog (2006[1968]): 

 

 i) A mudança começa quando há generalização de uma alternância particular 

num dado subgrupo da comunidade de fala, assumindo caráter de uma 

diferenciação ordenada; 

 ii) a estrutura linguística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos 

estilos a partir de regras que governam a variação na comunidade de fala; 

 iii) nem toda variação implica mudança, mas toda mudança implica variação; 

 iv) a generalização da mudança não é uniforme nem instantânea, uma vez 

que envolve a covariação de mudanças associadas durante substanciais períodos 

de tempo; 

 v) as gramáticas em que ocorre a mudança linguística são gramáticas da 

comunidade de fala; 

 vi) a mudança é transmitida dentro da comunidade com um todo, não está 

restrita a lapso geracional; 

 vii) fatores linguísticos e sociais estão intimamente inter-relacionados na 

mudança. 

 

 Para analisar os fenômenos de mudança linguística, Weinreich, Labov e 

Herzog (2006[1968]) propõem que se considerem cinco dimensões (problemas): (i) 

quais são os fatores sociais e linguísticos que influenciam na mudança? – problema 

das restrições; (ii) qual é o percurso realizado pelas formas linguísticas – há 

estágios? há um contínuo? – problema da transição; (iii) em que medida se dá a 

correlação entre o processo de (re)estruturação da língua e o conjunto das relações 

sociohistóricas na comunidade de fala? – problema do encaixamento; (iv) qual é a 

avaliação feita pela comunidade de fala em relação aos possíveis efeitos da 

mudança sobre a estrutura linguística e sobre a eficiência comunicativa? – problema 

da avaliação; (v) quais são os fatores responsáveis pela mudança e qual é o porquê 

de determinada mudança ocorrer em uma língua e não em outra ou em determinado 

momento de uma língua e não em outro? – problema da implementação. 

 Em relação ao primeiro problema, o das restrições, é preciso que o 

pesquisador identifique as variantes envolvidas no fenômeno variável que é alvo de 
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seu estudo e os contextos de uso (de natureza social e linguística) que lhes são 

favoráveis e desfavoráveis, para poder verificar que contextos melhor condicionam o 

emprego de cada forma variante. No que se refere ao segundo problema, o da 

transição, temos que toda mudança é gradual e, assim sendo, é preciso identificar 

seus estágios intermediários. Urge investigar, pois, quando e como surgiu uma nova 

forma linguística, com qual(is) outra(s) forma(s) competiu essa nova forma e em que 

momento caiu em desuso, processando-se, desse modo, efetivamente, a mudança. 

Em relação ao terceiro problema, o do encaixamento, é preciso investigar o sistema 

linguístico em interação com a comunidade de fala. Nessa ótica, o pesquisador 

precisa identificar em que grau de encaixamento linguístico e social se encontra o 

fenômeno variável por ele analisado. (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006[1968]) 

O quarto problema, o da avaliação, tem a ver com o modo como os falantes 

avaliam cada forma variante utilizada por eles, visto que essa avaliação pode afetar 

a mudança, acelerando-a ou restringindo-a. E, finalmente, o quinto e último 

problema, o da implementação, tem ligação com os outros quatro problemas, uma 

vez que, ao se investigar os motivos da mudança, é necessário identificar em que 

ponto da estrutura social e da estrutura linguística ela surgiu (encaixamento), bem 

como averiguar como ela se disseminou para novos contextos linguísticos e sociais 

(transição) e que contextos linguísticos e grupos sociais são mais favoráveis ou mais 

desfavoráveis a ela (restrição, avaliação). (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

2006[1968])  

    Com o levantamento desses problemas fundamentais para a análise 

sociolinguística, Weinreich, Labov e Herzog (2006[1968]) abrem espaço para 

discussões que vão além de fatores internos à língua como condicionadores da 

mudança, passando-se a abrigar também os fatores extralinguísticos ou sociais. Na 

próxima seção, delineio aspectos fundamentais no que tange à incorporação desses 

fatores pela Sociolinguística Variacionista. 

 

2.2. Variação e mudança linguística: o social e o estilístico 

 

A análise em uma perspectiva Sociolinguística Variacionista se processa da 

seguinte forma: 1) levantamento de dados de fala (dados que reflitam o vernáculo da 
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comunidade); 2) descrição detalhada da variável linguística, acompanhada de um 

perfil completo das formas variantes que a integram (envelope de variação); 3) 

identificação de fatores condicionadores linguísticos e extralinguísticos que podem 

estar favorecendo o emprego de cada uma das formas variantes; 4) encaixamento 

da variável investigada no sistema linguístico e social da comunidade de fala; 5) 

projeção histórica da variável no sistema social e linguístico da comunidade 

(TARALLO, 1985, p. 10-11). 

Há um fator extralinguístico que é de grande importância na investigação da 

variação e da mudança linguística: o tempo. Os efeitos do tempo na estrutura 

linguística são sentidos nos indivíduos em todos os níveis da organização social. Um 

dos pontos focais da investigação sociolinguística é o fato de que a mudança não 

precisa ser observada “depois do fato”, mas em progresso (cf. LABOV, 1994). 

Os indícios de mudança linguística são buscados pela Sociolinguística 

Variacionista em estudos em tempo real e/ou em tempo aparente, isto é, 

comparando-se dados de duas ou mais épocas – o uso em tempo real; ou dados de 

uma única época, relacionando-se as formas variantes à idade dos informantes – 

nesse caso, o uso das formas variantes em um dado período de tempo é entendido 

como reflexo do uso passado e fonte dos usos futuros (LABOV, 1994). Ao 

controlarmos a mudança em tempo aparente, caso estejamos tratando de uma 

situação de mudança em progresso, possivelmente encontraremos diferenças no 

emprego das formas variantes entre falantes mais jovens e mais velhos de uma 

mesma comunidade de fala. Todavia, como em minha amostra de dados, referente a 

um único período de tempo, não foi possível o controle da idade como um grupo de 

fatores, não me estenderei aqui na questão da mudança linguística. 

O único grupo de fatores de natureza social que foi passível de abordagem 

neste estudo foi o gênero. Segundo Labov (1990, 2001), no que se refere aos usos 

da língua, de todos os princípios da Sociolinguística, o mais claro e mais consistente 

é o contraste entre mulheres e homens. Esse contraste ocorre porque, segundo o 

autor, as mulheres apresentam maior sensibilidade na evolução das formas 

linguísticas do que os homens. Labov pontua que, ao se comparar homens e 

mulheres de um mesmo grupo social e sob as mesmas circunstâncias, verifica-se, 

em casos de variação estável, que eles tendem a utilizar mais formas variantes 

estigmatizadas do que elas.  



 

60 

 

Nos casos de mudança linguística em progresso, porém, verificam-se 

diferentes padrões, consoante o tipo de mudança envolvida. Os principais padrões 

podem ser assim sintetizados: (i) nas mudanças linguísticas do tipo change from 

below (isto é, que se dão abaixo do nível de percepção consciente dos indivíduos 

envolvidos), as mulheres fazem maior uso das formas variantes inovadoras, que, 

são em geral, positivamente bem avaliadas na comunidade de fala, mas não 

necessariamente; (ii) nas mudanças linguísticas do tipo change from above (isto é, 

que se dão em um nível de percepção consciente por parte dos indivíduos 

envolvidos), as mulheres tendem a privilegiar formas variantes provenientes de 

outras comunidades de fala (essas formas, são, em geral, bem conceituadas na 

comunidade de fala, mas não necessariamente), enquanto os homens tendem a 

privilegiar formas variantes locais (cf. LABOV, 2001; TAGLIAMONTE, 2012).  

Neste estudo, já que não tenho como averiguar indícios de mudança 

linguística em progresso por não ser possível controlar a idade dos informantes 

como grupo de fatores, considero, como ponto de partida, que estou lidando com um 

fenômeno variável estável, em que as mulheres tendem a utilizar as formas bem 

avaliadas pela comunidade de fala (caso, a princípio, do pronome você) mais do que 

os homens (que privilegiariam, em contraparte, o pronome tu). Qualquer resultado 

diferente desse poderá ser tomado como indício de mudança em progresso, mas 

apenas pesquisas que levem a idade dos informantes em conta poderão ser mais 

esclarecedoras a esse respeito. 

Urge salientar que Chambers (2003) defende que, nas sociedades ocidentais 

industrializadas da atualidade, os papéis sociais exercidos por homens e mulheres, 

grosso modo, se equivalem. O autor chega à conclusão de que as diferenças são, 

em geral, construídas socialmente e podem variar de sociedade para sociedade. 

Assim, hoje, ao se falar em gênero na pesquisa sociolinguística, a referência 

tipicamente é para além do sexo, como um aspecto constituinte da identidade social 

do indivíduo, que se desenvolve a partir das interações e práticas sociais 

vivenciadas no cotidiano. Desse modo, a variação e a mudança estariam atreladas 

ao gênero, entendido como derivado da experiência social de cada pessoa, e não 

somente ao sexo do falante, entendido como característica biológica. 

 Como vários estudos têm apontado (cf. capítulo I), o estilo de fala tende a 

exercer influência sobre a alternância entre tu e você na indicação do sujeito. Grosso 
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modo, a variação estilística envolve variação no discurso individual de cada falante, 

em vez de em todo um grupo de falantes. Padrões de variação estilística, no 

entanto, podem caracterizar um grupo mais amplo. Schilling-Estes (2003) defende 

que não se pode esperar entender os padrões de variação de uma língua sem se 

considerarem os padrões individuais bem como os padrões de grupos de falantes. 

Neste estudo, ao averiguar a variação entre os pronomes tu e você em sua relação 

com o estilo de fala, tomo como foco os padrões de um grupo de falantes, 

pertencentes à comunidade de fala de Natal.  

 O estudo das influências do estilo sobre fenômenos de variação linguística, na 

perspectiva da Sociolinguística Variacionista, surge atrelado à noção de formalidade. 

Há, portanto, diferentes estilos: do mais formal ao menos formal ou mesmo informal. 

Daí falarmos em vernáculo – o estilo em que, segundo Labov (2008[1972]), um 

mínimo de atenção é depositado sobre a maneira como se fala, por estar o falante 

profundamente concentrado no conteúdo do que está dizendo.4  

Uma vez que se relaciona com a capacidade do falante de adequar a sua fala 

aos diferentes contextos de uso, o estilo adapta-se, entre outros fatores, ao gênero 

textual produzido pelo falante. No caso da pesquisa sociolinguística, o gênero textual 

mais frequentemente utilizado como fonte de dados é a entrevista sociolinguística, 

cujo estilo de fala predominante pode ir do semiformal ao informal (cf. MACAULAY, 

1991). 

 Nesta pesquisa, como já foi mencionado na introdução, o corpus não é 

composto por entrevistas sociolinguísticas, mas sim de conversações gravadas em 

diferentes ambientes sociais. Sem dúvida, esse é um bom corpus para análise, uma 

vez que a conversação cotidiana é considerada o mais informal dos gêneros, pois é 

produzida, geralmente, de modo bastante espontâneo. Mesmo assim, é preciso levar 

em conta o fato de que as conversações do corpus aqui empregado tiveram a 

presença de um gravador e que os falantes estavam cientes disso, o que pode fazer 

com que, mesmo se tratando de conversações, já que não são exatamente 

“naturais”, não sejam totalmente informais.  

                                                 
4 Restrinjo minha abordagem ao estilo, nesta pesquisa à Sociolinguística de “primeira onda”, 
que, segundo Eckert (2012), equaciona questões de estilo a questões de (in)formalidade. 
Em estudos futuros sobre os pronomes tu e você, outras perspectivas de análise estilísticas 
poderão ser adotadas. 
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De qualquer forma, é preciso averiguar se, em contextos mais informais, 

como vêm mostrando os estudos anteriores sobre o tema aqui investigado, os 

falantes tenderão a utilizar com maior frequência o pronome tu em detrimento do 

pronome você. No caso das conversações do Banco Conversacional de Natal, há, 

como veremos no capítulo III, a possibilidade de controle de grupos de fatores 

vinculados a questões estilísticas que permitem a observação de condicionamentos 

de ordem estilística. 

 
 

3. Sociofuncionalismo 

 

 
 Para entender o que propõe a perspectiva sociofuncionalista, é necessário, 

primeiro, compreender a funcionalista e a sociolinguística. Por isso, elas foram 

abordadas nas seções anteriores. Agora, com base principalmente em Tavares 

(2003; 2013) e Görski e Tavares (2013), tratarei do Sociofuncionalismo. 

 Essa nova perspectiva teórica surgiu, na década de 1980, com o objetivo de 

investigar fenômenos de variação e de mudança linguística, analisando-os a partir 

de uma interface entre pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista e do Funcionalismo Linguístico Norte-americano.  

No Brasil, de acordo com Neves (1999), o termo Sociofuncionalismo surgiu no 

Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL/RJ). As pesquisas realizadas 

junto a esse programa procuravam se utilizar de postulados das duas teorias sob 

enfoque. Aos poucos, essas pesquisas se estenderam para outras universidades 

brasileiras, em diferentes regiões do país. 

A seguir, abordo convergências possíveis entre a Sociolinguística 

Variacionista e o Funcionalismo Linguístico Norte-americano, a fim de que os leitores 

possam entender como é possível estabelecer uma conversa na diferença, ou seja, 

o casamento entre as teorias, em uma terceira via de análise, o Sociofuncionalismo.5   

                                                 
5 Em Tavares (2003, 2013) e Görski e Tavares (2013), são abordados, além de pressupostos 

convergentes, também pressupostos de ambas as teorias que são de difícil convergência ou 
mesmo divergentes, e são delineadas sugestões de estratégias das quais o pesquisador 
pode se valer para lidar com tais pressupostos. Em Tavares (2003, 2014), pode ser 
conferida uma discussão a respeito do espaço ocupado pelo Sociofuncionalismo na 
pesquisa linguística. 
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3.1. Convergências 

 

Na ótica funcionalista, para dar conta de inúmeros casos de mudança 

morfossintática, é preciso recorrer ao processo de gramaticalização (cf. BYBEE, 

2010; NEVALAINEN; PALANDER-COLLIN, 2011). Na ótica Sociolinguística, a 

gramaticalização também é considerada como uma possível fonte de explicação 

para a mudança morfossintática (cf. LABOV, 2010). É possível estabelecer uma 

relação entre o processo de gramaticalização e o fenômeno de variação linguística, 

relação essa que representa uma das vigas de sustentação da interface 

sociofuncionalista que guia este estudo.  

Lembremos que a gramática é composta por um conjunto de diferentes 

domínios funcionais; cada domínio, por sua vez, abrange um dado número de 

formas que possuem funções gramaticais similares ou idênticas. Hopper (1991), 

como vimos, explica a possibilidade de surgimento desses conjuntos de formas 

gramaticais com funções sobrepostas através do princípio de gramaticalização 

denominado estratificação, assim definido: 

 

Dentro de um domínio funcional amplo, novas camadas estão 
continuamente emergindo. Quando isso acontece, as camadas 
antigas não são necessariamente descartadas, mas podem 
permanecer coexistindo e interagindo com as novas camadas. 
(HOPPER, 1991, p. 22).   

 

A possibilidade de coexistirem, em um certo domínio funcional, duas ou mais 

formas de mesma função gramatical, pode ser relacionada ao fenômeno da variação 

linguística, que também implica a coexistência de formas de mesma função 

gramatical. Surge daí o objeto dos estudos sociofuncionalistas em que o processo 

de gramaticalização é parte essencial das análises: diferentes camadas ou formas 

variantes que competem por determinada função gramatical, como os pronomes tu e 

você na função de sujeito. 

Trabalhando dentro dessa perspectiva, Tagliamonte e Smith (2006, p. 344) 

acreditam que a “variabilidade na gramática pode ser interpretada como 

estratificação em que formas diferentes refletem mudança gramatical”. Fazendo 

coro, Torres Cacoullos (2001, p. 462) afirma que a “estratificação no sentido de 
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diversidade formal” corresponde à “variação sincrônica entre diferentes formas em 

um mesmo domínio funcional”. 

Na mesma linha, temos a explicação dada por Poplack (2011, p. 211), 

segundo a qual “a existência da estratificação implica que, ao lado da forma em 

gramaticalização, outras formas variantes vão competir pelo mesmo trabalho 

linguístico”. Para a autora, a estratificação pode ser considerada “um subconjunto do 

que os variacionistas se referem como variabilidade inerente” (POPLACK, 2011, p. 

211), o que quer dizer que podem ser tomadas como casos de estratificação as 

situações de variação em que as formas variantes são oriundas de diferentes 

processos de gramaticalização desenvolvidos ao longo do tempo, dos quais 

emergiram novas camadas em um mesmo domínio funcional.  

 Segundo Tavares (2013, p. 15-16), os seguintes pressupostos, entre outros, 

também podem convergir, visto serem comuns a ambas as teorias; tal convergência 

possibilita a implementação de abordagens de interface:  

 

 Prioridade atribuída à língua em uso, cuja natureza 
heterogênea abriga a variação e a mudança (cf. WEINREICH; 
LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; GIVÓN, 1995; entre outros). 

 A variação está presente nos níveis mais profundos de 
representação gramatical, sendo, portanto, inerente à língua (cf. 
LABOV, 1994; BYBEE, 2010). 

 O fenômeno da mudança linguística recebe um lugar de 
destaque, e é entendido como um processo contínuo e gradual (cf. 
WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; GIVÓN, 1995, 2001; 
HOPPER; TRAUGOTT, 1993). 

 Há relação entre os fenômenos linguísticos e a sociedade que 
usa a língua. A mudança se espalha de forma gradual ao longo do 
espectro social, considerando-se fatores como região, geração e 
classe social, por exemplos (cf. LABOV, 2008[1972]; LICHTENBERK, 
1991);  

 A frequência das ocorrências recebe destaque. Na perspectiva 
funcionalista, a frequência é fundamental para o estabelecimento e a 
manutenção da gramática, e, além disso, a difusão linguística e 
social da mudança pode ser captada através do aumento da 
frequência de uso em diferentes contextos (BYBEE, 2010). Na 
perspectiva variacionista, o aumento de frequência é compreendido 
como índice de difusão sociolinguística (LABOV, 2008[1972]), além 
do que as variantes devem ter certa recorrência para que possam ser 
comparadas por meio de instrumental estatístico.  

 Fatores de natureza interacional têm papel importante na 
variação e na mudança linguística. No âmbito da sociolinguística, 
Labov (2008[1972]) compreende a variação estilística como uma 
adaptação da linguagem do falante ao contexto imediato do ato de 
fala. E no âmbito do funcionalismo, Traugott (2002) não só defende 
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que a mudança é motivada por práticas discursivas e sociais, como 
acredita que os estudos funcionalistas de gramaticalização 
orientados para o falante podem contribuir para o estudo 
sociolinguístico da variação intrafalante.  

 

Além disso, segundo Tavares (2003), “as duas teorias preveem que situações 

de estratificação e situações de variação costumam ser solucionadas com o passar 

do tempo”. Labov (2008[1972]) afirma que as regras variáveis apresentam tendência 

de se tornar categóricas, generalizando-se para o maior número possível de 

contextos. Similarmente, Heine (1994) pontua que, em uma situação na qual uma 

função gramatical é expressa por duas ou mais formas, há a tendência de mudança 

para uma situação em que a função é expressa por apenas uma das formas. 

   Para o Funcionalismo, a extinção ou suavização da estratificação de formas 

gramaticais ocorre pela especialização, com duas possibilidades: (i) uma das 

camadas sofreria generalização, passando a sobrepor-se às outras, assumindo 

totalmente ou em grande parte os contextos de emprego do conjunto de formas 

competidoras, o que acarretaria a diminuição de uso ou mesmo eliminação das 

demais concorrentes (cf. HOPPER, 1991); ou (ii) uma das camadas adquiriria 

significado específico, diferente em algum grau dos significados das formas 

concorrentes, e/ou passaria a ocorrer em contextos linguísticos e mesmo sociais 

distintos (cf. TAVARES, 2003). Cada uma dessas possibilidades representa o fim da 

competição entre as formas envolvidas. Para a sociolinguística, o processo seria 

semelhante: uma variante se sobrepõe a outra, causando sua eliminação; ou as 

variantes assumem significados diferentes; ou as variantes são controladas 

pragmaticamente de modo diverso (cf. OLIVEIRA, 1987). 

  Na próxima seção, a ênfase recai sobre os passos metodológicos que podem 

ser percorridos em uma abordagem sociofuncionalista aos fenômenos de variação e 

de mudança linguística.  

 

 
3.2. Passos da análise sociofuncionalista 

 

 De acordo com Tavares (2013, p. 38), os procedimentos de análise que são, 

tipicamente, adotados num estudo sociofuncionalista podem ser assim resumidos: 
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1. Análise do percurso de gramaticalização de uma forma para a 

identificação de domínios funcionais que contenham, além dessa forma, 

outras formas que desempenham a mesma função em um mesmo 

período de tempo. Essas formas são, então, consideradas camadas ou 

variantes; 

2. Testagem de grupos de fatores diversos para identificar os contextos 

(linguísticos, discursivos, estilísticos e socioculturais) que influenciam a 

escolha de uma dessas formas em detrimento das demais, buscando-se 

descobrir, assim, os padrões de variação das formas envolvidas. 

3. Interpretação desses padrões de variação como indícios de 

gramaticalização. 

 

 Nesta dissertação, não me dedico à análise do percurso de gramaticalização 

da forma você em si, questão já bastante explorada em outros estudos (alguns dos 

quais referidos no capítulo I), embora recorra a descobertas feitas nesses estudos 

como subsídios para explicar os resultados aqui obtidos. 

Parto da identificação de um domínio funcional que, em decorrência do 

processo de gramaticalização, abriga o fenômeno de variação linguística alvo desta 

dissertação, qual seja, o domínio funcional referente à indicação do sujeito de 

segunda pessoa do singular pronominal, cujas camadas ou formas variantes mais 

recorrentes, no corpus desta pesquisa, composto por conversações entabuladas por 

natalenses, são os pronomes tu e você.6  

 Em uma investigação sociofuncionalista a respeito de um fenômeno variável 

que envolve formas variantes oriundas de gramaticalização, costumam ser 

mobilizados princípios ligados a esse processo de mudança para a explicação dos 

resultados obtidos relativamente aos padrões de variação dessas formas (cf. 

TAGLIAMONTE, 2003, 2012). No caso deste estudo, serão trazidos para a análise 

dos resultados, como já mencionado, dois dos princípios de gramaticalização 

propostos por Hopper (1991): 

 

                                                 
6 Encontrei, no corpus, também fazendo referência à segunda pessoa do singular, algumas 

ocorrências das formas de tratamento o(a) senhor(a), mas em número reduzido demais para 
que fosse possível considerar essas ocorrências na análise estatística. 
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 Persistência: os padrões de distribuição variável das formas podem ser 

derivados da conservação de traços de natureza semântico-pragmática, 

morfossintática e/ou estilística dos empregos prévios dessas formas; 

 Especialização: é possível que os padrões de distribuição variável das formas 

forneçam um diagnóstico da situação corrente de variação quanto aos 

contextos favorecedores da utilização de cada forma, bem como que tragam 

“indícios referentes aos próximos estágios da trajetória de gramaticalização 

que está sendo percorrida por cada forma variante” (cf. TAVARES, 2013). 

 

 

Concluo assim a apresentação dos postulados teórico-metodológicos que 

guiam esta pesquisa, para, no próximo capítulo, descrever os procedimentos 

metodológicos que adotei no processo de análise dos dados.  
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Neste capítulo, descrevo os procedimentos metodológicos seguidos no 

decorrer da análise do fenômeno de variação na conversação natalense entre os 

pronomes sujeitos de segunda pessoa do singular tu e você. Primeiramente, 

apresento com maior detalhamento o corpus do qual são provenientes os dados: o 

Banco Conversacional de Natal (CUNHA, 2010). A seguir, elenco os passos que 

percorri para a codificação e a análise estatística dos dados.  

Optei pela extração dos dados na única amostra de conversações disponível 

no Rio Grande do Norte, qual seja, o Banco Conversacional de Natal, organizado 

pela Profa. Dra. Maria Angélica Furtado da Cunha, com coleta, transcrição e 

segmentação sob a responsabilidade da bolsista de iniciação científica Lucia Chaves 

de Oliveira Lima, ligada ao Grupo de Pesquisa Discurso & Gramática (D&G), do 

Departamento de Letras (DELET) da UFRN. Esse banco de dados apresenta uma 

amostra diversificada de usos da língua em situações de fala espontânea. Os 

eventos conversacionais foram registrados em locais onde as pessoas reunidas 

estavam mais preocupadas com a atividade interacional do que com a língua por 

elas utilizadas, embora estivessem conscientes das gravações, o que deve ter 

resultado na adoção de estilos de semiformais a informais, mas, talvez, com a 

possibilidade de que graus maiores de informalidade tenham sido atingidos, em 

comparação com o que costumeiramente ocorre em entrevistas sociolinguísticas (cf. 

MACAULAY, 1991).  

No processo de organização do Banco Conversacional de Natal, vinte 

conversações foram gravadas, transcritas e segmentadas em unidades 

entoacionais. Consoante Chafe (1994), as unidades entoacionais são limitadas por 

pausas que o falante naturalmente produz na fala, ou seja, cada pausa marca uma 

unidade entoacional e cada unidade entonacional é transcrita em uma mesma linha.  

O Banco Conversacional de Natal, apesar de publicado em 2010, é composto 

por conversações gravadas, em sua maioria, na década de 1990. Das vinte 

conversações integrantes desse banco de dados, selecionei doze para análise, 

considerando aquelas que contam com um maior número de ocorrências dos 

pronomes tu e você na função de sujeito. As outras oito conversações apresentam 

raras ou mesmo nenhuma ocorrência de tu e de você na função de sujeito.  
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O número das conversações utilizadas, os locais onde elas foram gravadas, o 

tópico principal abordado em cada uma delas, o número de falantes e a duração da 

situação de interação estão listados no quadro abaixo. 

 

Conversação Local Tópico Informantes Duração 

1 Biblioteca 
Central Zila 

Mamede 
(BCZM) 

Seminário a ser 
apresentado em aula 

4, sendo 1 homem e 
3 mulheres 

(alunos da graduação 
em Letras) 

30' 

4 Sala de aula – 
UFRN 

Música 4 mulheres 
(alunas da UFRN) 

13'10'' 

6 UFRN Esporte 6 mulheres 
(alunas da UFRN) 

18' 

7 Área 
residencial 

Família 5 mulheres (membros 
da família) 

10'07'' 

8 Calçada de 
casa 

Jogo de futebol 4, sendo 1 homem e 3 
mulheres 
(amigos) 

24'30'' 

9 Residência - 
sala de estar 

Jogo de futebol 4, sendo 1 homem e 3 
mulheres 

(avó, mãe, filho e 
filha) 

14'50'' 

10 Residência - 
sala de estar 

Vídeo game 6, sendo 1 homem e 5 
mulheres (amigos e 

família) 

26'36'' 

11 Sala de aula O conteúdo da aula: 
pronomes 

4, sendo 1 homem e 3 
mulheres 

(professor e alunas 
(amigas da 
faculdade)) 

11'10'' 

12 Área 
residencial – 

cozinha 

Gravação e relações 
de amizade 

5 mulheres 
(jovens e idosas) 

48'50'' 

14 Residência - 
sala de estar 

Reforma da casa 5, sendo 3 homens e 
2 mulheres 

(membros da família) 

32'40'' 

19 Carro Almoço de domingo 3, sendo 2 homens e 
1 mulher 

(membros da família) 

12'12'' 

20 Residência – 
cozinha 

Financiamento da casa 5, sendo 2 homens e 
3 mulheres 

(membros da família e 
amigos) 

11'10'' 

Quadro 1: Caracterização das conversações integrantes do corpus desta pesquisa 
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Só foram codificados dados de tu e de você na função de sujeito e em 

enunciados completos. Foram descartados os sujeitos elípticos,7 os enunciados 

incompletos e aqueles que geraram dúvidas na transcrição do corpus – casos desse 

tipo foram postos entre parênteses na transcrição das conversações, como nas 

ocorrências a seguir: 

 

 não se sentiu muito bem? (p. 290) – sujeito elíptico 

 [mulher você::...]) (p. 50) – enunciado incompleto  

 (por que que tu num pegou(   ) )? (p. 187) – enunciado que gerou dúvida 

 

 Foram selecionados para controle, com base na literatura a respeito do 

fenômeno variável investigado e nas características do corpus, onze grupos de 

fatores. Na codificação dos dados, todos esses grupos de fatores foram levados em 

conta:  

 

1. Gênero do falante: 

 feminino 

 masculino 

 

2. Gênero do falante e do interlocutor: 

 feminino/feminino 

 masculino/masculino 

 feminino/masculino 

 masculino/feminino 

                                                 
7 Os sujeitos elípticos foram descartados porque esta dissertação visa à análise da variação 
entre formas plenas oriundas do processo de gramaticalização, quesito em que a “forma” 0 
não se enquadra. Ademais, em muitos contextos, tornava-se difícil precisar se a forma 0 
seria um 0 de tu ou um 0 de você, visto que o tu, em minha amostra de dados, aparece 
geralmente com verbo em terceira pessoa do singular, assim como o você. Teríamos, então, 
0 de tu, 0 de você e 0 ambíguos, fenômeno com o qual acredito ser possível lidar em um 
estudo posterior, havendo maior tempo para a codificação dessas diferentes variantes 0, 
junto às variantes codificadas lexicalmente. 
 
 



 

71 

 

 

3. Ato de fala/ tipo de oração: 

 afirmativa 

 negativa 

 imperativa 

 exclamativa 

 interrogativa 

 

4. Tipo de referência do pronome: 

 genérica 

 específica 

 

5. Tipo de discurso:  

 relatado (direto) 

 não relatado  

 

6. Tempo verbal: 

 presente do indicativo 

 pretérito perfeito do indicativo 

 pretérito imperfeito do indicativo 

 pretérito imperfeito do subjuntivo  

 futuro do presente do indicativo 

 futuro do pretérito do indicativo 

 futuro do subjuntivo 

 infinitivo 

 outros  

 

7. Sequência textual: 

 narrativa 

 descritiva 

 argumentativa 

 explicativa 
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 procedimental/ injuntiva 

 outras  

 

8. Tipo de oração: 

 principal 

 subordinada 

 coordenada 

 justaposta 

 absoluta 

 

9. Tópico da conversação:  

 mais informal 

 mais formal 

 

10. Ambiente da conversação: 

 privado e formal 

 privado e informal 

 público e formal  

 público e informal 

 

11. Natureza da relação entre os interlocutores: 

 pai/mãe para filho/filha 

 filho/filha para pai/mãe 

 amiga(o) para amigo(o)  

 irmão(ã) para irmã(ão) 

 parente para parente 

 colega para colega 

 outras relações 

 

Houve ainda o controle específico de um grupo de fatores para as ocorrências do 

tu: 
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12. Concordância do sujeito com o verbo:8 

 verbo em segunda pessoa do singular  

 verbo em terceira pessoa do singular  

 

Nesta pesquisa, empreguei, para as rodadas estatísticas, o GOLDVARB X (cf. 

SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que consiste em um conjunto de 

programas computacionais de análise multivariada especificamente estruturados 

para acomodar dados de variação sociolinguística, pois o previsto é que processos 

linguísticos variáveis são influenciados, de maneira simultânea, por diversos grupos 

de fatores ou variáveis independentes, tanto linguísticas quanto extralinguísticas. 

Assim, são medidos os efeitos provenientes simultaneamente de todos os fatores de 

cada grupo de fatores considerado e é apontado o nível de significância de cada 

grupo de fatores no condicionamento da variável linguística investigada. Recorrendo 

ao VARBRUL, o pesquisador pode testar diversas hipóteses sobre a natureza, a 

extensão e a direção dos efeitos dos grupos de fatores controlados (cf. GUY; 

ZILLES, 2007).  

Através do GOLDVARB X, obtive o cálculo de frequências, percentuais e 

pesos relativos, e a identificação da ordem de significância dos grupos de fatores. 

Realizei rodadas binárias do programa, considerando uma variante versus a outra. 

No próximo capítulo, descrevo e analiso os resultados alcançados.  

 

 

 

                                                 
8
 A concordância verbal foi controlada apenas em relação ao pronome tu, visto que todos os 

dados do pronome você têm concordância verbal em terceira pessoa do singular. Para esse 
grupo de fatores, conto apenas com frequências e percentagens, já que apenas uma das 
formas variantes é levada em conta. Lembro que utilizo a proposta de Scherre et al. (2009) 
para falar de tu com “concordância de terceira pessoa”, proposta com a qual discordam, por 
exemplo, Lemle e Figueiredo Silva (2013) e Menon e Loregian-Penkal (2002), conforme já 
mencionado. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS DADOS EM UMA PERSPECTIVA 

SOCIOFUNCIONALISTA 

 
 
 
 Neste capítulo, apresento, na primeira seção, a distribuição geral das formas 

variantes aqui investigadas, os pronomes de segunda pessoa do singular tu e você 

na função de sujeito, e comento a seleção dos grupos de fatores feita pelo programa 

estatístico GOLDVARB X. Na segunda seção, descrevo e analiso, em uma 

perspectiva sociofuncionalista, os resultados quantitativos fornecidos por esse 

programa estatístico.  

 
 
 
1. Distribuição geral das variantes e hierarquização dos grupos de fatores por 

ordem de relevância 

 
 

Obtive 62 dados de tu (16%) e 316 de você (84%) na função de sujeito, 

totalizando 378 dados (100%), o que já era esperado, uma vez que uma das minhas 

hipóteses iniciais era de que o subsistema de distribuição dos pronomes sujeitos de 

segunda pessoa em que Natal se insere – entre aqueles propostos por Scherre et al. 

(2009) para o português brasileiro – é o  de número 5, em que há uso variável dos 

pronomes tu e você com índices maiores de ocorrência do pronome você, de 30 a 

95% (no caso de minha amostra, 84% de você), não havendo, nos termos de  

Scherre et al. (2009), concordância de 2ª pessoa para o pronome tu. 

A outra única possibilidade, face aos resultados obtidos, seria o subsistema 

de número 6, em que há variação entre tu e você, e a taxa de concordância de tu 

com verbo de segunda pessoa do singular fica entre 10% e 38%, o que não se 

aplica ao fenômeno variável averiguado. Houve quatro ocorrências de tu com 

concordância de segunda pessoa singular, o que representa um total de 6% dos 

casos de tu como sujeito.  

Todavia, apenas uma dessas ocorrências (1%) aparece de modo natural, isto 

é, de fato sendo utilizada na conversação em referência ao interlocutor (cf. dado (4) 

a seguir), o que quer dizer que esse tipo de concordância, embora existente, é 

bastante raro em minha amostra de dados. O contexto de ocorrência desse dado 
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envolve um ambiente que considero mais formal, a biblioteca da UFRN, e o tópico 

tratado na conversação também é mais formal: a preparação de um seminário a ser 

apresentado posteriormente em sala de aula. Além disso, os interlocutores 

envolvidos na conversação são alunos do curso de Letras, que talvez atentem, em 

certas ocasiões, para o uso de formas balizadas pelas gramáticas normativas, 

mesmo que essas, geralmente, não apareçam em sua vida cotidiana.   

 

 (1) Colegas de curso (biblioteca da UFRN)9 

 

F2  agora... 

  o dela... 

  é o quê? 

  qual o texto? 

  tu sabes? 

F1 num sei... (p. 23) 

 

As outras três ocorrências de concordância canônica de segunda pessoa 

singular encontradas emergem em contexto de menção metalinguística sobre o 

pronome tu, justamente na fala de um professor durante uma aula sobre pronomes 

(“eu leio... meu livro... tu lês... o teu... teu livro... tá correto... num tem erro não... a 

frase tá correta...” – conversação nº 11).10   

A tabela a seguir traz a distribuição dos dados por conversação: 

 

                                                 
9 O número inicial (por exemplo, (1), (4), (12)) das ocorrências ilustradas refere-se ao 

número da conversação de onde foram extraídas essas ocorrências. 
10 É importante salientar que foi incluída na análise estatística apenas o dado de tu com 

concordância de segunda pessoa que de fato foi direcionado ao interlocutor. 
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 TU VOCÊ 

Conversação Freq. % Freq. % 

1 7 6% 101 94% 

4 3 36% 5 64% 

6 5 36% 9 64% 

7 2 29% 5 71% 

8 16 34% 31 66% 

9 2 9% 21 91% 

10 2 25% 6 75% 

11 5 33% 10 67% 

12 12 13% 84 87% 

14 5 13% 33 87% 

19 1 33% 3 67% 

20 2 20% 8 80% 

TOTAL 62 16% 316 84% 
Tabela 1: Distribuição dos dados por conversação 

 

As duas conversações com maior frequência de tu foram a 8 (com 16 dados, 

que representam 34% das ocorrências dessa conversação) e a 12 (com 12 dados, 

que representam 13% das ocorrências dessa conversação). O você foi a forma mais 

utilizada em todas as conversações, com percentagens variando de 64% a 91% das 

ocorrências por conversação. 

Os grupos de fatores selecionados como relevantes para o fenômeno variável 

em escrutínio, entre os doze grupos considerados, foram apenas três, listados em 

ordem de significância apontada pelo GOLDVARB (2001): a natureza da relação 

entre os interlocutores, o ambiente da conversação e o tipo de discurso. É sobre 

esses grupos de fatores que se concentra a análise dos dados neste capítulo.  

É digno de nota que dois entre os grupos de fatores testados mensuram mais 

diretamente aspectos estilísticos, o tópico da conversação e o ambiente da 

conversação, mas apenas este último foi selecionado como significativo pelo 

GOLDVARB. No que tange ao tópico da conversação, acredito que a não seleção 

seja devido ao fato de que a maior parte dos dados (363/96%) ocorreu em tópicos 

informais e não nos formais (15/4%), além do que não houve grande diferença na 

distribuição de tu e você (ambos predominaram nos tópicos informais). Já quanto ao 

ambiente da conversação, selecionado como significativo pelo GOLDVARB X, houve 

mais equilíbrio na distribuição dos dados, como veremos a seguir.  
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2. Análise dos dados referentes aos grupos de fatores condicionadores 

 

 Nesta seção, apresento os resultados que obtive para os grupos de fatores 

selecionados como condicionadores do fenômeno variável aqui investigado: 

natureza da relação entre os interlocutores, ambiente da conversação e tipo de 

discurso. 

 

2.1. Natureza da relação entre os interlocutores 

 

 O grupo de fatores natureza da relação entre os interlocutores se refere ao 

modo como os interlocutores das conversações averiguadas interagem no 

tratamento entre si, tendo a ver com as relações de simetria e assimetria entre os 

indivíduos envolvidos em cada conversação, e a escolha de um dos pronomes 

pessoais sujeitos, tu ou você, como marca dessas relações, e, em decorrência, 

como reflexo do estilo adotado: (i) relações simétricas, que são caracterizadas por 

maior intimidade entre os interlocutores, resultando na adoção de um estilo mais 

informal; (ii) relações assimétricas, que são caracterizadas por menor intimidade, 

resultando na adoção de um estilo mais formal.  

Minhas hipóteses a respeito desse grupo de fatores são as seguintes: em 

contextos de maior neutralidade, ou seja, em que os interlocutores não sejam muito 

próximos, como no caso de colegas de faculdade ou de trabalho, o você será 

favorecido; entre amigos, por haver intimidade e solidariedade emocional, o que 

pode neutralizar diferenças pessoais tais como idade, sexo e classe social, tu será 

favorecido. Já no tratamento familiar não recíproco entre pais/mães, filhos/filhas e 

parentes, por acreditar ser a Natal da década de 1990 do século passado uma 

cidade bastante conservadora no que diz respeito ao tratamento do outro nas 

relações sociais assimétricas, espero, com maior frequência, o tratamento você de 

filhos para pais e para outros parentes que se equivalem, como avós, e o tu para os 

que apresentem relação de reciprocidade, tais como irmãos, tal qual defende Head 

(1976). 

 No que tange às relações entre os interlocutores, temos, na conversação 1, 

alunos da graduação em Letras, ou seja, colegas de curso, que, embora convivam 

ao menos por um semestre, podem evidenciar relação de assimetria, caso não 
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mantenham relação de amizade fora dos bancos escolares. O mesmo ocorre na 

conversação 4, isto é, a conversação se desenrola entre alunos da graduação em 

Letras. De modo semelhante, na conversação 6, as falantes são alunas da UFRN, o 

que pode caracterizar uma relação de assimetria. Em contraste, na conversação 8, 

as relações que se estabelecem entre os falantes são de amizade, revelando, 

possivelmente, maior intimidade entre os indivíduos – relações simétricas. Para 

perceber as relações de amizade nas conversações analisadas, adotei como critério 

a observação dos assuntos (mais íntimos) que eram tratados pelos falantes e do 

modo como o faziam, e considerei também os ambientes (se eram os mais 

favoráveis para se receber amigos ou não), bem como o modo como se dirigiam uns 

aos outros. Tenho consciência de que tais critérios são subjetivos, mas não havia 

outro modo de distinguir diferentes tipos de relações entre os interlocutores, uma vez 

que não fui eu quem gravou as conversações e, no Banco Conversacional de Natal, 

havia poucos dados que pudessem esclarecer mais profundamente essas questões. 

Nas conversações 7, 9, 14 e 19, os falantes são membros de famílias, por 

isso, é possível que haja relações assimétricas de pai/mãe para filho(a), filho(a) para 

pai/mãe e simétricas entre irmão(ã) para irmão(ã) e parente para parente. 

Semelhantemente, nas conversações 10 e 20, em que a interação se dá entre 

membros de família e amigos, as relações podem ser, dependendo do interlocutor, 

simétricas ou assimétricas. Na conversação 11, espera-se que os falantes estejam 

em relação assimétrica, visto que a interação envolve alunas de faculdade para 

professor e professor para alunas, em contexto de aula: por entender que, nem 

sempre, pessoas que estão juntas em uma sala de aula são íntimas; por não ter 

percebido na conversa analisada nenhum fator que revele sentimento de amizade 

entre as alunas; e, principalmente, por entender que, por mais que um professor seja 

distante de seus alunos, é inevitável que se estabeleça entre eles uma relação, ao 

menos, de cortesia, pois que dividirem o mesmo espaço durante determinado 

período de tempo. Diante disso, no que se refere à natureza das relações entre os 

interlocutores, considero, no sentido mais amplo do termo, as falantes dessa 

conversação (alunas) como colegas e classifico a relação entre o professor e essas 

alunas em outras relações. Na conversação 12, também pode haver relações 

simétricas e assimétricas, pois as falantes são mulheres jovens e idosas.  
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Sendo assim, espera-se que: (i) na conversação 8, em que predominam 

relações simétricas, o pronome tu apareça com mais frequência como marca de 

maior intimidade e de consequente maior informalidade; (ii) nas conversações 7, 9, 

10, 12, 14, 19 e 20, em que transparecem tanto relações simétricas quanto 

assimétricas, as duas formas pronominais investigadas tenham espaço; e (iii) nas 

conversações 1, 4, 6 e 11, em que predominam relações assimétricas, o pronome 

você destaque-se como marca de menor intimidade e de consequente maior 

formalidade. 

 No decorrer da análise dos dados, uma vez que apresentaram 

comportamento quantitativo similar (e desfavorecedor do emprego do tu), tiveram de 

ser amalgamados os seguintes fatores referentes à natureza da relação entre os 

interlocutores: pai/mãe para filho/filha, filho/filha para pai/mãe, colega para colega, 

irmão(ã) para irmão(ã) e parente para parente (todos agrupados sob o rótulo “outras 

relações”), em contraposição a amigo(a) para amigo(a), único tipo de relação 

favorecedor do uso do tu.  

O grupo de fatores em apreço foi o que se tornou mais relevante entre os 

grupos controlados quando essas amalgamações foram feitas, o que revela que o 

uso do tu, na comunidade de fala natalense, vincula-se sobremaneira a uma relação 

entre interlocutores de natureza muito específica: a de amizade; as demais relações 

controladas (sejam familiares ou entre colegas) desfavorecem o seu uso. São 

apresentados na tabela abaixo os resultados da rodada estatística após a 

amalgamação que resultou em dois fatores: amigos versus outras relações. 

  

 

 

 TU VOCÊ 

RELAÇÃO Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Amigos 38/178 21 0.62 140/178 79 0.38 

Outras relações 52/171 12 0.37 150/171 88 0.63 

TOTAL 62/378 16  316/378 84  

Log likelihood:  -155.567 Significância: 0.007  

Tabela 2: Distribuição de TU e VOCÊ quanto à natureza da relação entre os interlocutores 
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 O que ocorreu, como revela a tabela, em parte atesta a hipótese inicial, uma 

vez que as relações menos íntimas, mais assimétricas, e, em decorrência, mais 

formais – do tipo pai/mãe para filho/filha e filho/filha para pai/mãe – mostraram-se 

favorecedoras do uso do você (com frequência de 88% e peso relativo de 0.63) e 

desfavorecedoras do tu (com frequência de 12% e peso relativo de 0.37), em 

contraposição à relação de amigo(a) para amigo(a), geralmente de natureza 

simétrica, íntima e informal, que foi favorecedora do uso do tu (com frequência de 

21% e peso relativo de 0.62) e desfavorecedora do você (com frequência de 79% e 

peso relativo de 0.38). No entanto, duas outras relações que, por hipótese, são de 

natureza simétrica – colega para colega e irmão(ã) para irmão(ã) – foram 

favorecedoras do emprego do você e, por isso, amalgamadas com as relações de 

tipo assimétrico supracitadas.  

Vejamos alguns exemplos desses diferentes tipos de relações entre os 

interlocutores das conversações em tela: 

 
    (4) Colega para colega 
     F1 você acha o quê...  
  que eu se/ que ela é mais organizada do que eu? 
  imagina...  
  nun::ca... 
     F4 eu coloquei tudo num canto só... 
     F3 sim...         (p. 108-109) 
 
 
 

    (6) Amigo(a) para amigo(a) 
     F1       ei... 
  tu num joga vôlei não... 
  lá no:: (     ) ? 
 F2 [lá eu joguei basquete...] 
 F1 por que tu num faz vôlei? 
  o treinador de lá ainda é (Gegê)? 
 F2 é não... 
  é... 
  porque quando/é não... 
  é Pierre... 
  quando eu entrei no vôlei... 
  minha cirurgia começa a arder... 
 [...] 
 F2 [todo amostrado...] 
 F1 é teu sobrinho... 
  tu queria que o menino fosse assim... 
  bem quietinho... 
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  é? 
 F1 como tu tá velha... 
 F2 ei... 
  me respeite... 
  eu sou a (menina) mais nova dessa rua... 

(p. 120, 128) 
 

               (19) Irmão(ã) para Irmão(ã) 
 F1 hum... 
  se você for... 
  eu queria vim também... 
  aí tu me liga antes... 
  pra eu me arrumar tá? 
 F3 (     ) 
  

(p. 362) 
   
              (20) Mãe (F3) para Filho (F1) 
                F1 entendi outra coisa...      ((sobre o assunto do bilhete)) 
  chega meu coração se assustou...   ((risos)) 
               F3 entendeu o quê? 
  hein?   
                F3 você tá doido? 

 (p. 370) 
 

               (20) Filha (F2) para Mãe (F3) 

                F2 você quer também desse caldo? 
  é caldo esse... 
                F3 quero... 

(p. 383) 
 
               
  (20) Parente para Parente 
                 F2 porque não vai comer? 
  tem almoço... 
                 F5 não... 
  comi agora... 
                 F2 foi? 
                 F5 saí de casa... 
                 F3 tu vai pra cidade é? 
                 F5 não... 
  vou só no Via Direta comprar tíquete... 
          depois vou pra casa...      (p. 382) 

 
 

Esses resultados – que opõem a amizade a todas as demais relações 

controladas – podem ser atribuídos ao fato de que, como apontou Head (1976), nas 
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relações de amizade, a solidariedade emocional que une amigos íntimos neutraliza 

diferenças pessoais como idade, sexo e classe social no tratamento; já, nas relações 

familiares, o tratamento não recíproco entre pais e filhos é mais comum nas cidades 

mais conservadoras (que pode ser o caso de Natal),11 o que condicionaria o uso de 

você.  

Estudos prévios, versando o mesmo fenômeno variável, chegaram a 

resultados similares. Por exemplo, Sette e Ribeiro (1984) apud PACKER (1990) 

verificaram, com base em 45 diálogos espontâneos, que, em relações mais 

assimétricas, havia maior uso de você e, em relações mais simétricas, de tu.12 Lucca 

(2005), com base na fala de jovens brasilienses, também observou que o tipo de 

relação entre os pares foi condicionadora da variação tu/você, com taxas maiores de 

tu nas relações simétricas e de você nas assimétricas.  

 Mota (2008), ao analisar dados de fala de informantes do ensino fundamental 

de diferentes faixas etárias naturais de São João da Ponte (MG), apontou que a 

variação entre os pronomes tu e você está associada, nesta comunidade, ao estilo 

de fala adotado pelos interlocutores, o qual é um reflexo do grau de intimidade 

existente entre eles: nas relações mais íntimas, predomina o tu, e nas menos 

íntimas, o você. Similarmente, Lopes e Cavalcante (2011) observaram, em seus 

dados, forte favorecimento do tu em situações mais solidárias e íntimas.  

Em Natal, conforme mostram os resultados aqui obtidos, esse tipo de situação 

tem seu ápice quando amigos dirigem-se uns aos outros, sendo que os demais tipos 

de relações entre interlocutores que controlei parecem evidenciar assimetria. Um 

estudo que retome essas questões, em uma perspectiva etnolinguística, buscando 

aprofundar o conhecimento sobre a natureza simétrica e assimétrica existente entre 

diferentes grupos que compõem a comunidade de fala natalense poderá ser muito 

esclarecedor a esse respeito: seria, de fato, a relação entre amigos íntimos a mais 

simétrica de todas? Essa grande simetria valeria para pessoas de qualquer faixa 

etária ou seria maior entre falantes mais jovens? Certamente, há muitas questões 

sobre as quais pesquisas futuras sobre a variação tu-você poderão se debruçar na 

                                                 
11 É recomendável que estudos futuros que abordem a temática da variação entre os 
pronomes tu e você na fala de Natal realizem testes de avaliação com falantes nativos para 
confirmar (ou não) a hipótese de que o tu é considerado íntimo demais para a maior parte 
das relações sociais travadas em Natal; hipótese essa levantada informalmente por alunos 
de nível fundamental com quem mantenho contato na prática de sala de aula.  
12 Packer (1990) não menciona em que localidade foi realizada essa pesquisa. 
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comunidade de fala natalense em termos da natureza da relação entre os 

interlocutores.    

 

 

2.2. Grau de formalidade do ambiente em que ocorre a conversação 

 
 Para a análise do grupo de fatores ambiente da conversação, considerei duas 

possibilidades: ambientes mais e menos formais. Nas conversações 1, 4, 6, 11 e 13, 

têm-se os ambientes tidos como mais formais, quais sejam, a biblioteca central da 

UFRN (BCZM), uma sala de aula da UFRN, algum lugar não identificado na UFRN e 

uma sala de aula na UFRN, respectivamente. Nas conversações 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

19 e 20, têm-se os ambientes tidos como mais informais: uma área residencial, uma 

calçada de casa, uma sala de estar, outra sala de estar, uma cozinha, outra sala de 

estar, um carro e outra cozinha, respectivamente. 

 Minha hipótese é que, em ambientes mais formais, haja predomínio de você 

e, nos mais informais, de tu, uma vez que, quando um indivíduo se encontra em um 

ambiente mais formal, ele pode tender a tomar maior cuidado com o modo como irá 

se comportar, o que inclui o uso que faz da língua, ocorrendo o contrário em 

ambientes mais informais. Vejamos os resultados na tabela a seguir: 

 
 

 TU VOCÊ 

AMBIENTE Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Mais informal 48/248 19 0.58 200/248 81 0.44 

Mais formal 14/130 11 0.39 116/130 89 0.60 

TOTAL 62/378 16  316/378 84  

Log likelihood: -155.567 Significância: .007 
Tabela 3: Distribuição de TU e VOCÊ quanto ao ambiente da conversação 

 
 
 Como se pode perceber, foi atestada a hipótese de que ambientes mais 

informais favoreceriam o tu (com frequência de 19% e peso relativo de 0.58) e 

desfavoreciam o você (com frequência de 81% e peso relativo de 0.44). Assim como 

foi atestada a hipótese de que ambientes mais formais favoreceriam o você (com 

frequência de 89% e peso relativo de 0.60) e desfavoreciam o tu (com frequência de 

11% e peso relativo de 0.39).  
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Ao que parece, em Natal, é preciso que o falante esteja bastante à vontade 

para que empregue o tu. Apresento a seguir alguns dados retirados do corpus que 

exemplificam a utilização de tu e você em diferentes ambientes de conversação. 

   

       (8) Na calçada de casa (ambiente informal) 
          F1          sabe onde é que tu encontra jogo? 
  assim barato... 
  no um e noventa e nove... 
 F2 é... 
  mas tem que ser uma coisa assim... 
 F1 por que tu num... 
  tu devia faze::r... 
  Angela... 
  tu:: devia pegar assi::m... 
  recortar... 
  recortar uma paisagem... 
 F1 [bicho Angela...] 
  tu já ensinou bicho pra eles? 
 F2 não... 
  porque tem que ser uma coisa... 
  Dayane... 
  [que eles...] 
 F1 [animais...] 
  tu/tu deveria er/er igual como::... 
  como é... 
  nos livro de inglês... 
  primeiro eles ensina assim a::a::... 
  os cumprimentos... 
  né? 
 F1 [sim...] 
  [ontem...] 
  ontem eu tava assistindo (     )... 
  duas vezes...   
  ontem eu tava assistindo no SBT Repórter... 
  sabe 
  tu assistiu? 
 F2 o quê? 
 F1 tu num assistiu não o SBT Repórter ontem? 
 F2 não... 
 [...] 
 F1 o chano só vive doze anos... 
 F2 ai... 
  tu ainda diz só? 
 F1 dez... 
  onze anos... 
 F2 e quantos anos ele já tem? 
 F1 vai fazer dois esse ano... 
 [...] 
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 F1 tu é um ano mais velha que eu doida... 
  [tu vai estar com trinta e um...] 
 F2 [peraí trinta e um?] 
  é mesmo... 
  vixe... 
 F2 aí... 
  peraí... 
 [...] 
 F1 mas mulher...                                                         ((risos)) 
  tu é muito assim... 
  ah::meu Deus... 
 F2 ah [mulher...] 
 [...] 
 F1 mulhé... 
  tu fica cheia só com um pãozinho daquele? 
 F2 fico... 
 [...] 
  

(p. 137-138, 140, 144-145, 150-151, 161, 164-165) 
  
           
 
                 (11) Na sala de aula de uma faculdade (ambiente formal) 
 F1 na tua casa... 
  num tem como tu fazer isso (     )? 

 F2 não... 
 [...]  
 F2 ô Helena... 
  você fez o exercício que::... 
  Renata passou? 
 F3 quem? 
 F2 Renata... 
 F3 ainda não... 
  mas eu vou fazer essa semana... 
 [...] 
 F3 (     )vamos ver se tem alguma coisa aqui... 
  você olhou no dicionário? 
 F2 olhei... 
 [...] 
 F3 [un livre...] 
  [un demi ] quilo... 
  porque você pode usar... 
  tanto um como o outro... 
 F2 é...                                                                  ((pigarro)) 
 [...] 
 F2 aí você pegou depois? 
 F1 aí eu estudei depois sozinha né... 
  essa aqui ó... 
  foi esta... 
 [...] 
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     ((o professor coloca um exemplo no quadro)) 
 F4 eu leio... 
  meu livro... 
  tu lês... 
 F3 o teu... 
 F4 teu livro... 
  tá correto... 
  num tem erro não... 
  a frase tá correta...   
 [...] 
  tu lês... 
 [...] 
 F1 você disse pronome adjetivo... 
 F2 eu disse pronome adjetivo... 
  foi? 
 [….] 
 F1 mas a gente num usa essa classificação... 
  de adjetivos possessivos... 
 F2 não... 
  em português não... 
 F1 (que nem) nesse caso que (     )... 
  nesse exemplo... 
  você vê que são diferentes... 
  “meu livro...” 
  age como realmente... 
  um adjetivo possessivo... 
  tu lês o teu é pronome... 
 [...] 
 F2 engraçado que (     ) 
  se você disser un voleur... 
  você tá dizendo um voador... 
  dependendo do contexto... 
  você tá dizendo (     ) um ladrão também... 
  un voleur... 

    (p. 192-4, 197, 200-2) 
 

 

 Na conversação 8, há um número razoável de realizações de tu em 

ambiente mais informal, afinal, era a calçada de uma casa. Já na conversação 11, 

temos um ambiente mais formal, uma sala de aula de francês em uma faculdade, 

com a presença do professor; há, aí, uma única realização de tu no tratamento de 

uma amiga para outra. Depois disso, as ocorrências de tu têm a ver com o assunto 

da aula, isto é, pronomes. Portanto, o primeiro contexto, o da conversação 8, 

representa o tipo de contexto que os resultados mostraram ser favorecedor do tu, e 
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o segundo contexto, o da conversação 11, é o tipo de contexto que os resultados 

mostraram ser um condicionador positivo para o você.  

 

 

2.3. Tipo de discurso 

   
 

Esse grupo de fatores se refere ao modo como o falante produz o seu 

discurso: no discurso relatado ou reportado ou, ainda, citado, o falante dá voz a 

outros indivíduos – ou a si mesmo – em discurso direto, geralmente ao narrar 

eventos passados; no discurso não relatado, o falante dirige-se, com o pronome 

sujeito de segunda pessoa do singular, diretamente a seu interlocutor, no momento 

mesmo em que diz.    

Aqui, relembramos a análise de Mota (2008) feita com base na fala de 

informantes de São João da Ponte (MG), a partir de entrevistas sociolinguísticas e 

testes de produção (nos quais os informantes eram induzidos a fazer perguntas aos 

seus interlocutores em diferentes contextos). Mota observou que o tu foi favorecido 

quando o discurso era relatado, contexto que, segundo a autora, abre espaço para 

maior informalidade, uma vez que a palavra é atribuída a outrem; em contraste, 

quando o discurso era não relatado, o você foi favorecido. Similarmente, Martins 

(2011) constatou que, no discurso relatado, houve favorecimento do tu, atenuando a 

presença do interlocutor; já, no discurso não relatado, o você é que foi favorecido, e 

o uso de o senhor, terceira variante  controlada pro Martins, não sofreu influências 

por parte desse grupo de fatores.  

Espero, com base nos resultados obtidos pelas pesquisadoras supracitadas, 

que, nesta pesquisa, a direção dos favorecimentos dos pronomes sujeito tu e você 

seja a seguinte: o tu deve ser condicionado no discurso relatado, ao passo que o 

você deve ser condicionado no discurso não relatado. A tabela a seguir traz os 

resultados: 
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 TU VOCÊ 

TIPO DE DISCURSO Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Relatado 11/98 11 0.31 87/98 89 0.68 

Não relatado 51/280 18 0.56 229/280 82 0.43 

TOTAL 62/378 16  316/378 84  

Log likelihood: -155.567 Significância: 0.007 

Tabela 4: Distribuição de TU e VOCÊ quanto ao tipo de discurso 

 

Como se pode observar, os resultados não atestaram a hipótese inicialmente 

feita: o tu foi favorecido no discurso não relatado (com frequência de 18% e peso 

relativo de 0,56) em contraposição ao você, que foi desfavorecido nesse contexto 

(com frequência de 82% e peso relativo de 0,43). Já no discurso relatado, o você foi 

favorecido (com frequência de 89% e peso relativo de 0,68), em contraposição ao tu, 

que foi desfavorecido nesse contexto (com frequência de 11% e peso relativo de 

0,31). Por que os resultados referentes a Natal são diferentes – e opostos – aos 

resultados obtidos por Mota (2008) em São João da Ponte (MG) e por Martins 

(2011), em Tefé (AM)? 

Talvez o tipo de amostra utilizada nas pesquisas possa ser a causa das 

diferenças encontradas: é provável que, na conversação, nos trechos de discurso 

não relatado, em que não é necessário atribuir o discurso a alguém, o falante esteja 

mais à vontade, menos preocupado em manter a formalidade da situação, daí o uso 

do mais recorrente do tu. O contrário pode ocorrer nas entrevistas sociolinguísticas, 

em que, por vezes, preocupado em manter a formalidade da situação, o falante 

preocupa-se com o modo como irá relatar o discurso de outrem de modo a não 

parecer invasivo ao seu interlocutor, usando, portanto, o você. Outro direcionamento 

interessante de análise é observar, no discurso não relatado, qual fala está sendo 

reproduzida: se se trata da fala do outro, reproduzida legitimamente, é preciso 

observar também as características sociais desse outro falante que não se encontra 

na situação de entrevista. Um estudo futuro detalhando mais essas questões faz-se 

necessário. 

Mota (2008) e Martins (2011) utilizaram entrevistas sociolinguísticas como 

fonte de dados, enquanto, neste estudo, faço uso de conversações. As entrevistas 

sociolinguísticas tendem a ser mais formais que as conversações, mesmo 
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considerando-se o fato de que os participantes das conversações aqui empregadas 

sabiam que estavam sendo gravados. 

No caso das entrevistas sociolinguísticas, não só há essa consciência, como 

também uma relação de natureza assimétrica: o entrevistador conduz a entrevista, 

estimulando o informante a falar sobre diversos tópicos e a manter a palavra a maior 

parte do tempo, afinal, a razão de ser desse tipo de entrevista é justamente a 

obtenção de uma amostra relativamente extensa da fala de membros de uma dada 

comunidade (cf. TAGLIAMONTE, 2006).    

Em contraste, nas conversações do Banco Conversacional de Natal, há 

diferentes tipos de relações entre os interlocutores envolvidos, alguns mais e outros 

menos assimétricos. Foi na conversação entre amigos que o tu predominou em 

Natal (cf. seção 2.1), e, nesse contexto, o tu talvez seja empregado mais livremente 

no discurso não relatado, já que não seria necessário, entre amigos, atribuir a 

palavra a outrem para que esse pronome, de natureza informal, apareça. 

Vejamos, a seguir, algumas ocorrências extraídas do corpus analisado, em 

que o você aparece no discurso relatado, contexto que o favoreceu, e o tu no 

discurso não relatado, contexto que o favoreceu: 

 

(20)  Discurso relatado  

      F3        Doutor N. é um médico até bacana né M.? 

 F4 eu gosto dele...  

  eu (     ) meu amigo::... 

 F2 ele só vê os (       )...  

  quando chegou a vez de M....  

  como é...  

  o nome N.? 

  ele que operou M....  

  aí ele chegou na (cara)...  

  e “o ano que vem cê taqui de novo...”  

  ai Meire “Deus me livre...”                                         ((risos)) 

 F4 bem que ele disse... 

  “(o ano que vem cê num menstrua)...” 

 F3 foi praga de médico? 
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 F4 ele falou pra mim... 

  “você lembra que eu falei isso...”                               

 F2 tava até com o (ele) na hora...                          

  quando ele chegou...  

  o rabo de cavalo dele...  

  meni::no...  

  ó::...  

  é:: só uns cinco cabelinhos...                                    

 F3 ah:: meu Deus...       (p. 370) 

 

(1) Discurso não relatado 

 F1 menina... 

  um recado desse num se pode errar não... 

          F2 aí... 

  “vai ter aula...” 

  aí lá vai eu... 

  lá vem eu feito uma... 

  abestalhada... 

  (chego aqui...) 

  (quando chego aqui...) 

  o quadro... 

  o aviso maior do que o quadro... 

  porque tu sabe né... 

  como ela é?       (p. 13) 

 
 
3. Gramaticalização, especialização e persistência 
 
 

 Esta seção sintetiza as principais descobertas feitas por esta pesquisa no que 

se refere aos condicionamentos sobre o uso variável dos pronomes de segunda 

pessoa do singular na função de sujeito tu e você na comunidade de fala de Natal 

(RN). A partir da análise das influências exercidas sobre o uso desses pronomes por 

parte de diversos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos, observei que 

exercem condicionamento significativo sobre a variação, na amostra de dados aqui 
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considerada, apenas três grupos de ordem extralinguística entre os doze grupos de 

fatores controlados: a natureza da relação entre os interlocutores, o ambiente da 

conversação e o tipo de discurso.   

O quadro a seguir mostra os fatores que favorecem o uso dos pronomes tu e 

você relativamente a cada um desses grupos:  

  

 

Grupos de Fatores TU VOCÊ 

Natureza da relação entre 

os interlocutores 

amigos outras relações 

Ambiente da conversação mais informal mais formal 

Tipo de discurso não relatado relatado 

Quadro 2: Fatores favorecedores do uso do tu e do você 
 

 

 Esse quadro permite um mapeamento das tendências de especialização de tu 

e você na função de sujeito na amostra de dados considerada. A utilização repetida 

de forma variante em um dado contexto pode fazer com que, com o passar do 

tempo, essa forma torne-se especializada para o contexto em questão, superando 

as demais variantes. Os padrões de distribuição preferenciais de uso do tu e do você 

em Natal sintetizados no quadro acima representam indícios das tendências de 

especialização desses pronomes em diferentes contextos extralinguísticos.  Em 

decorrência, podem trazer indícios sobre os rumos que podem estar sendo tomados 

por cada um dos pronomes. Como já mencionado, situações de variação podem ser 

solucionadas devido à especialização sofrida por uma ou mais das variantes. Há, a 

princípio, duas possibilidades:  

 

 Especialização por generalização: uma das variantes sofre generalização 

de significado, tornando-se apta a assumir significados gramaticais mais 

gerais, abarcando especificações de significado e/ou preferências contextuais 

que porventura sejam manifestadas pelas formas concorrentes. Estas se 

tornam, então, desnecessárias e podem vir a perder espaço até desaparecer; 

(cf. HOPPER, 1991) 
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 Especialização por especificação: cada uma das variantes adquire 

significados mais específicos e/ou passa a ser utilizada em contextos sociais, 

linguísticos ou estilísticos específicos, eliminando-se assim a competição. 

Nesse caso, nenhuma forma desapareceria ou seria utilizada na codificação 

de todos os contextos relacionados à função gramatical envolvida, mas cada 

forma seria empregada em contextos particulares. (cf. TAVARES, 1999a)  

 

 Ao considerarmos a hipótese (i) que se refere ao predomínio de uma das 

variantes sobre as demais, temos a possibilidade de que a variante predominante 

acabe por substituir as outras completamente. Embora a distribuição geral dos 

pronomes sujeito de segunda pessoa do singular evidencie a ampla predominância 

de uso do você, que conta com 84% do total de ocorrências, sobre o tu, que conta 

com 16% do total de ocorrências, os resultados referentes aos grupos de fatores 

condicionadores revelam que existem, na comunidade de fala de Natal, nichos 

preferenciais para o uso do tu. Esses nichos podem servir de foco de resistência 

para uma extensão total do você para todos os contextos de uso; são eles: 

interlocuções em que os participantes sejam amigos (em relações marcadas por 

simetria e grande informalidade), ambientes informais para o desenvolvimento da 

troca dialógica e o tipo de discurso não relatado.  

Nesses contextos, o uso do tu pode ser preservado e até ampliado. No 

momento, o que podemos afirmar é que a variação entre os pronomes sujeito tu e 

você na conversação em Natal parece se caracterizar como um caso de 

especialização por especificação, fato que diz respeito não à vitória de uma das 

variantes com a eliminação das concorrentes, mas sim à especialização de cada 

variante para contextos distintos. Temos indícios, apesar da ampla recorrência do 

você na amostra de dados, de diferentes especializações de utilização das duas 

formas variantes, como evidenciado no quadro acima. 

A especialização de cada pronome para um contexto extralinguístico diferente 

poderia tornar a variação entre eles inexistente. No entanto, os resultados apenas 

ressaltam tendências preferenciais de emprego dos itens averiguados, não sendo 

constatado o uso categórico de nenhum deles em nenhum dos contextos 

controlados. Portanto, embora o pêndulo, dependendo do contexto considerado, 

aponte ora para um ora para outro dos pronomes, há indícios, a partir dos resultados 
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observados, de que ambos disputam espaço na indicação do sujeito de segunda 

pessoa pronominal na conversação de Natal.   

 Na retaguarda das especializações observadas, pode estar subjacente um 

dos princípios de gramaticalização propostos por Hopper (1991), o princípio da 

persistência. Lembro, em consonância com Tavares (2015), que a gramaticalização 

pode fundamentar explicações não apenas para a origem da variação, mas também 

para padrões de distribuição sincrônica das variantes. A gramaticalização é um dos 

mais importantes mananciais da variação morfossintática e discursiva, uma vez que, 

devido a ela, itens linguísticos adquirem, no transcurso do tempo, novas funções 

gramaticais, e, nesse processo, podem vir a desempenhar uma função já 

desempenhada por outro(s) item(s), surgindo, assim, uma situação de variação. Por 

causa disso, podemos dizer que, “em muitos casos, a variação sincrônica é um 

sintoma de mudanças longitudinais que foram acontecendo durante um longo 

tempo” (TAGLIAMONTE, 2012, p. 207), tendo as formas variantes “diferentes fontes 

lexicais bem como diferentes histórias na língua” (TAGLIAMONTE; D’ARCY, 2009, p. 

3).    

Os padrões de variação sincrônicos podem ser reflexos de traços das fontes 

lexicais e/ou de diferentes etapas do processo de gramaticalização percorrido pelas 

variantes que ainda estejam sendo conservados por elas, o que é relacionado, na 

literatura da área (cf. TORRES CACOULLOS, 2011), ao princípio da persistência. De 

acordo com esse princípio, traços dos significados originais de uma forma podem 

ser mantidos por ela no decorrer de sua trajetória de gramaticalização. Esse 

fenômeno pode resultar em que detalhes da história dessa forma reflitam-se como 

“condicionamentos morfossintáticos e semântico-pragmáticos a seu uso variável, 

mesmo quando assume significados gramaticais distanciados daqueles dos quais 

provém” (TAVARES, a sair). Como isso pode ser aplicado ao caso dos pronomes 

sujeito tu e você na conversação em Natal?  

Como vimos, na relação estabelecida entre o tu e o você ao longo do tempo, 

questões de formalidade sempre estiveram presentes. No caso do tu, essa 

característica remonta ao latim. Faraco (1996), por exemplo, aponta que no idioma 

latino o tu era empregado na referência a um único indivíduo de maneira menos 

formal, em contraste com o vos, empregado na referência a um único indivíduo de 

maneira formal ou a mais de um indivíduo de maneira formal e não formal. O autor 



 

94 

 

informa ainda que, com o aumento de uso de formas de tratamento cortês (a 

exemplo de Vossa Senhoria, Vossa Excelência etc.), houve a diminuição do uso do 

vos, cujo espaço, posteriormente, foi sendo tomado pelo você, permanecendo o tu 

para utilização em contextos marcados por menor formalidade. 

Segundo Lopes e Cavalcante (2011), o você, no português europeu, era mais 

frequente nas interlocuções envolvendo relações assimétricas de superior para 

inferior. No caso do português brasileiro, embora, com o decorrer do tempo, o você 

tenha entrado em concorrência com o tu também nas relações mais simétricas e 

íntimas a partir do século XIX, manifestava um comportamento híbrido e instável, 

sendo empregado tanto como estratégia de prestígio, quanto para tratamento geral 

ao lado do tu. Segundo as autoras, o você deve ter herdado o caráter indireto e 

atenuante do Vossa Mercê, pois revela-se, no português brasileiro, em geral menos 

invasivo, menos ameaçador, em contraste com o tu.  

Ou seja, parece que, nas comunidades de fala brasileiras que recorrem às 

duas formas sob enfoque como pronome sujeito, ocorre essa característica de o tu 

parecer mais propício ainda do que o você para contextos de maior intimidade (e, às 

vezes, até menor respeito) entre os interlocutores. Os resultados por mim obtidos 

podem ser reflexo desse comportamento, de certa forma histórico, do tu, qual seja, a 

sua característica de, em contraste com outra forma indicadora de segunda pessoa 

do singular que com ele esteja competindo, ser a mais íntima, a mais informal, a 

preferencial para contextos mais simétricos de interlocução. Isso porque, entre os 

nichos de favorecimento do tu em minha amostra de dados, estão dois contextos 

ligados à menor formalidade, maior simetria, maior intimidade e, até, maior 

descontração entre os falantes: a conversação envolvendo indivíduos em relação de 

amizade (em contraste com todas as demais relações aqui consideradas) e o 

ambiente de conversação caracteristicamente informal.  

Por sua vez, o você pode estar preservando ainda, em sua relação de 

contraste com o tu na comunidade de fala de Natal, traços de sua origem como o 

pronome de tratamento Vossa Mercê, de caráter mais formal e marca de relações 

assimétricas, o que poderia estar subjacente ao fato de que a única relação entre 

interlocutores para a qual o você não é favorecido entre as aqui controladas é 

justamente a mais íntima e simétrica, a de amizade. Além disso, o você tem seu uso 
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condicionado positivamente em ambientes de conversação mais formais, no que se 

opõe ao tu. 

Portanto, os fatores que influenciam na escolha do tu e do você na comunidade 

de fala de Natal parecem consistentes com as trajetórias de desenvolvimento 

seguidas por essas formas pronominais no transcurso do tempo, em conformidade 

com o previsto pelo princípio da persistência.  

Cabe ainda comentar o padrão dissonante do tu observado em Natal 

relativamente a estudos feitos em outras comunidades de fala, a exemplo de Mota 

(2008) e Martins (2011), que mostraram predomínio desse pronome em contextos de 

discurso relatado. De acordo com os dados analisados, em Natal, o tu não parece 

seguir essa tendência, sendo, ao invés, favorecido em contextos de discurso não 

relatado.  É possível que essa tendência, que contraria o que seria esperado dada a 

característica histórica do tu como pronome mais informal, mais simétrico, mais 

íntimo, seja explicada, como já dito, pelo fato do pronome em questão ter seu uso 

favorecido na conversação entre amigos, situação de interlocução em que pode 

aparecer recorrentemente, inclusive no discurso não relatado. Entre amigos, talvez 

não seja necessário atribuir a palavra a outrem (discurso relatado) para que emerja 

mais livremente um pronome como o tu, de natureza marcadamente informal. 

Finalizo aqui a análise dos resultados, feita em uma perspectiva 

sociofuncionalista, em que avaliei a distribuição dos dados quanto aos grupos de 

fatores favorecedores, destacando possíveis relações entre essa distribuição e o 

processo de gramaticalização, especialmente no que se refere ao princípio da 

persistência. A seguir, apresento as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do percurso trilhado, eis que chega o momento de traçar as últimas 

considerações sobre os achados de minha pesquisa. Como objetivo geral desta, me 

propus, sob a égide dos pressupostos teórico-metodológicos do Sociofuncionalismo, 

a descrever e a analisar a variação, na conversação natalense, no que se refere aos 

padrões de uso dos pronomes de segunda pessoa do singular na função de sujeito 

tu e você na conversação, contribuindo para a descrição do português falado em 

Natal (RN). 

  Para tanto, utilizei como fonte de dados doze conversações pertencentes ao 

Banco Conversacional de Natal (cf. CUNHA, 2010). No total, obtive 378 dados, entre 

os quais prevaleceu o uso de você, com 316 ocorrências (84%), em contraposição 

ao uso de tu, com 62 (16%). No que se refere à questão da concordância verbo-

sujeito, apenas quatro dados da amostra apresentaram a concordância verbo-sujeito 

esperada pela gramática normativa e, mesmo assim, apenas um deles aconteceu de 

modo natural (uma aluna do curso de Letras conversando com outra) e, por isso, foi 

o único incluído na análise estatística. Os outros três dados ocorreram em uma 

situação de sala de aula, em que o professor estava explicando de que modo a 

gramática normativa mostrava que deveria ser conjugado determinado verbo quanto 

aos diferentes pronomes sujeitos do Português.  

 Tais resultados trazem indícios favoráveis a minha hipótese de que, entre os 

seis subsistemas propostos por Scherre et al. (2009), a comunidade de fala de Natal 

pode ser enquadrada no subsistema 5. Esse subsistema se refere à existência de 

uso variável dos pronomes sujeito tu e você, com taxas de ocorrência maiores para 

o segundo, da ordem de 30% a 95%, e baixo índice de concordância canônica para 

o tu (isto é, sujeito de segunda pessoa do singular com verbo em segunda pessoa 

do singular). No caso deste estudo, a taxa de ocorrência do você foi de 84%, e 

houve apenas um caso natural de concordância canônica para o tu (o que 

representa 1% das ocorrências desse pronome na amostra).  

 Dos doze grupos de fatores controlados (gênero do falante; gênero do falante 

e do ouvinte; ato de fala/ tipo de oração; tipo de referência do pronome; tipo de 

discurso; tempo verbal; sequência textual; tipo de oração; tópico da conversação; 

ambiente da conversação; natureza da relação entre os interlocutores e flexão 
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verbal), apenas três deles foram selecionados como relevantes pelo GOLDVARB X 

para o fenômeno variável investigado.  

 No que concerne ao primeiro grupo de fatores tido como relevante, a natureza 

das relações entre os interlocutores, como já haviam feito Head (1976), Sette e 

Ribeiro (1984), Lucca (2005), Motta (2008) e Lopes e Cavalcante (2011), atestei 

minha hipótese de que, em relações mais assimétricas, há o favorecimento do você, 

e, na relação mais simétrica dentre as controladas, a de amizade, há o 

favorecimento do tu. 

 Sobre o fator grau de formalidade do ambiente em que ocorre a conversação, 

também pude obter elementos indicadores para a validade de minha hipótese inicial 

de que, em ambientes mais informais, haveria o favorecimento do tu em 

contraposição ao você, que seria favorecido em ambientes mais formais. 

Em relação à hipótese de que o tu seria favorecido no discurso relatado e o 

você no discurso não relatado, na linha do que mostraram os estudos de Mota 

(2008) e Martins (2010), ocorreu o contrário do que era esperava: o tu foi favorecido 

no discurso não relatado e o você no discurso relatado. Atribuí esses resultados ao 

fato de o tu ter tido seu emprego favorecido na conversação entre amigos, situação 

em que o pronome parece poder aparecer recorrentemente, inclusive no discurso 

não relatado. No entanto, uma investigação mais detalhada, preferencialmente de 

base etnolinguística, poderá ser mais esclarecedora a esse respeito. 

Relacionei os resultados obtidos ao princípio de gramaticalização da 

persistência (cf. HOPPER, 1991). Ao longo de seu desenvolvimento histórico, como 

mostram pesquisas de natureza diacrônica a exemplo de Faraco (1996) e Lopes e 

Cavalcante (2011), o você tende a carregar um traço de maior formalidade, ou, ao 

menos, de menor  intimidade nas comunidades de fala em que há alternância de uso 

entre esse pronome e o tu na função de sujeito.  Em contrapartida, o tu carrega 

traços de maior informalidade, maior intimidade (até mesmo maior desrespeito) e 

grande simetria entre os interlocutores.  

As diferentes especializações de uso que observei para o tu e o você em 

minha análise apontam para a persistência dos traços supracitados como estando 

subjacente à distribuição dos pronomes sob enfoque: (i) o tu predomina na 

conversação envolvendo indivíduos em relação de amizade (em contraste com 

todas as demais relações entre interlocutores que controlei) e no ambiente de 
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conversação caracteristicamente informal; (ii) o você predomina nas demais relações 

entre interlocutores observadas no corpus e no ambiente de conversação mais 

formal.  

Finalizo apontando que, embora o Rio Grande do Norte não possa mais ser 

considerado um espaço totalmente em branco no que se refere à distribuição dos 

pronomes sujeito tu e você no “mapa” do português brasileiro falado (cf. SCHERRE 

et al., 2009), já que, depois da realização desta pesquisa, Natal passa a contar com 

resultados referentes a essa distribuição, ainda há muito a ser investigado no que se 

refere ao fenômeno variável em apreço.  

Novas pesquisas, voltadas à distribuição social e estilística dos pronomes 

sujeito tu e você, tanto sincrônica quanto diacronicamente, tanto em relação a Natal 

quanto a comunidades de fala do interior do Rio Grande do Norte, tomando como 

fonte de dados textos orais e/ou escritos, são muito necessárias para que possa ser 

construído um quadro mais completo e refinado do processo de variação em foco. É 

preciso colorir o mapa! 
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