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RESUMO 

 

          Considerando os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionalista (WEINREICH, LABOV, HERZOG, [1968] 2006) e Sociolinguística 

Histórica (CONDE SILVESTRE, 2007), descrevemos e analisamos o processo de variação / 

mudança envolvendo formas pronominais de segunda pessoa do singular (P2), na posição de 

complemento verbal, nas funções acusativas, dativas e oblíquas, em sete conjuntos de cartas 

pessoais escritas por norte-rio-grandenses ao longo do século XX. Apresentamos uma análise 

quantitativa / qualitativa com o objetivo de identificar quais fatores linguísticos e / ou 

extralinguísticos influenciam o processo de mudança observado no paradigma pronominal no 

Português Brasileiro (PB). Tomamos por base estudos anteriores sobre o sistema pronominal 

no PB, que registram a produtividade das formas pronominais, te, o, a, contigo, prep. + Ti, 

prep. + Você, ø, na posição de complemento verbal. Esses estudos atestam o seguinte cenário: 

uma descrição dos ambientes morfossintáticos favoráveis ao uso das formas associadas ao 

você, sendo mais recorrentes em contextos com formas verbais imperativas, sujeitos explícitos 

e pronomes preposicionais. Os resultados obtidos nesta tese confirmam, em parte, as 

declarações defendidas pelos estudos anteriores: i) produtividade significativa das formas 

pronominais 'te / lhe', a primeira associada ao tu e a segunda ao você; ii) uso expressivo das 

formas associadas ao pronome inovador, você, especialmente nas construções do tipo: Suj + 

V + OD + OI, Suj + V + OI, nas construções com complementos preposicionais; iii) 

incidências de uso das formas de complemento associadas ao você em contextos com menos 

grau de formalidade; iv) preferência significativa para construções com um objeto 

lexicamente explícito; v) ratificação do prognóstico já apresentado por Moura (2013) quanto 

às formas de preferência associadas ao você, nas cartas pessoais do Rio Grande do Norte 

(RN), desde as primeiras décadas do século XX (1916). Os resultados desta tese mostram que 

as formas de complemento associadas ao você, bem como as construções com o objeto 

explícito, têm preferência quase majoritária nas cartas do RN. 

 

Palavras-chaves: Português Brasileiro. Pronomes complementos (acusativo/dativo/oblíquo).  

Século XX. Tu. Você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Considering the theoretical methodological presuppositions of Variationist 

Sociolinguistics (WEINREICH, LABOV, HERZOG, [1968] 2006) and Historical 

Sociolinguistics (CONDE SILVESTRE, 2007), we describe and analyze the process of 

variation/change involving pronominal forms of second person of the singular (P2), in the 

position of verbal complement, in the accusative, dative and oblique functions, in seven sets 

of personal letters written by people from Rio Grande do Norte(RN) along thethe 20th 

century. We present a quantitative / qualitative analysis with the objective of identifying 

which linguistic and / or extralinguistic factors influence the process of change observed in 

the pronominal paradigma in Brazilian Portuguese (BP). We are based on previous studies 

about the pronominal system in BP, wich register the productivity of pronominal forms te, 

lhe, você, o/a, contigo, prep.+ ti, prep.+ você, ø,  in the position of verbal complemente. These 

studies attesd the following situationa lso showed a delineation of the morphosyntactic 

environments favorable to the use of the forms associated to você, these being more recurrent 

in contexts with imperative verbal forms, the explicit subjects and prepositional complements 

pronouns. The results got in this thesis confirm, partially, the statements defended by the 

previous studies: i) significant productivity of the pronominal forms 'te / lhe' the first being 

associated with the tu and the second with você; ii) expressive use of the forms associated 

with the innovative pronoun você, especially in constructions of the type: Suj + V + OD + OI, 

Suj + V + OI, in the constructions with prepositional complements; iii) incidences of use of 

the forms of complement associated to você in contexts with less degree of formality; iv) 

significant preference for constructions with a explicit lexically object; v) ratification of the 

prognosis already presented by Moura (2013) regarding the preference forms associated with 

você, in the personal letters of RN, since the first decades of the 20th century (1916). The 

results of this thesis show that the forms of complement associated with you, as well as the 

constructions with the object explicit  have almost majority preference in the letters of RN. 

 

Keywords: Brazilian Portuguese. Pronouns complements (accusative/dative/oblique). 20th 

century. Tu. Você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMÉ 

Considérant les présupposés méthodologiques théoriques de la sociolinguistique 

variationniste (WEINREICH, LABOV, HERZOG, [1968] 2006) et de la sociolinguistique 

historique (CONDE SILVESTRE, 2007), nous décrivons et analysons le processus de 

variation / changement des formes pronominales de la seconde personne du singulier (P2), 

dans la position de complément verbal, dans les fonctions accusatives, datives et obliques, 

dans sept groups de lettres personnelles écrites par des gens de Rio Grande do Norte (RN) le 

long du 20ème siècle. Nous présentons une analyse quantitative / qualitative dans le but 

d'identifier quels facteurs linguistiques et / ou extralinguistiques influencent le processus de 

changement observé dans le paradigme pronominal en Portugais Brésilien (BP). Nous 

sommes basés sur des études antérieures sur le système pronominal dans BP, qui enregistrent 

la productivité des formes pronominales  'te', 'lhe', 'você', 'o / a', 'contigo', 'prep. + Ti', 'prep. + 

Você', 'ø', dans la position de complemente verbale . Ces études ont montré que la situation 

suivante présentait une délimitation des contextes morphosyntaxiques favorables à l'utilisation 

des formes associées au 'você', celles-ci étant plus récurrentes dans les contextes aux formes 

verbales impératives, les sujets explicites et les compléments prépositionnels pronoms. Les 

résultats obtenus dans cette thèse confirment, en partie, les affirmations défendues par les 

études précédentes: i) productivité significative des formes pronominales 'te / lhe' le premier 

étant associé au' tu' et le second au 'você'; ii) l'utilisation expressive des formes associées au 

pronom novateur 'você', spécialement dans les constructions du type: 'Suj + V + OD + OI', 

'Suj + V + OI', dans les constructions avec compléments prépositionnels; iii) les incidences de 

l'utilisation des formes de complément associées au 'você' dans des contextes avec moins de 

formalité; iv) préférence significative pour les constructions avec un objet lexical explicite; v) 

la ratification du pronostic déjà présenté par Moura (2013) concernant les formes de 

préférence associées au 'você', dans les lettres personnelles de RN, depuis les premières 

décennies du XXe siècle (1916). Les résultats de cette thèse montrent que les formes de 

complément associées au 'você', ainsi que les constructions avec l'objet explicite ont presque 

la préférence majoritaire dans les lettres de RN. 

 

Mots-clés: Portugais Brésilien. Compléments de pronoms (accusatif / datif / oblique). 20ième 

siècle. Tu. Você.
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INTRODUÇÃO: delimitação do objeto de pesquisa, questões, hipóteses e objetivos 

 

É consensual o fato de que a língua é viva e está em constante evolução, nessa 

perspectiva as formas linguísticas ocorrem em função da necessidade do falante e com os 

significados que este a emprega, isso faz com que muitas palavras/formas adquiram novos 

significados e funções em decorrência do uso. Com os pronomes não é diferente, esses são 

bastante suscetíveis a mudanças e apresentam uma complexidade que vai além da foricidade
1
. 

Vilela e Koch (2001, p. 212) pontuam que os pronomes encontram sua definição no discurso, 

apontando para pessoas, seres vivos, objetos ou estados de coisas.  

A variação entre as formas pronominais de segunda pessoa do singular em português 

(P2), tu e você, na posição de sujeito, ultimamente, se constituiu um campo bastante fecundo 

para as pesquisas linguísticas, sob os diferentes enfoques e perspectivas no Brasil. No 

mapeamento diacrônico do Português Brasileiro (PB), a alternância das formas de P2 em 

outros contextos sintáticos se encontra praticamente inexplorada na região Nordeste. No 

Brasil, há poucos estudos já realizados sobre esse fenômeno linguístico variável, em especial, 

nas regiões Sul e Sudeste do país, dentre os quais mencionamos Cyrino e Brito (2000), Lopes 

e Cavalcante (2011), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes, Souza e Oliveira (2011), 

Souza (2014), Oliveira (2014), Nunes de Souza (2015) e Silva (2017) 

 Nas primeiras décadas do século XX, na história do PB figura a entrada da forma 

pronominal inovadora você no quadro da segunda pessoa do singular (P2), na posição de 

sujeito; a implementação das formas do paradigma de você que passaram a coocorrer com as 

formas do paradigma de tu motivaram uma séria de reorganizações no que se refere às formas 

pronominais de complemento verbal e possessivas.  

Lopes (2009) sinaliza que a inserção do pronome inovador você possibilitou uma série 

de repercussões gramaticais, quais sejam: i) as novas possibilidades combinatórias (você com 

te, teu/tua); ii) a migração do possessivo seu (e variantes) de terceira para segunda, 

ocasionada, também, pela entrada da forma dele como estratégia possessiva de terceira para 

evitar ambiguidade, já que o seu opera nas duas pessoas; iii)  fusão das formas oblíquas de 

terceira pessoa (lhe, o/a, se) para a segunda pessoa; e iv) reestruturação no paradigma verbal 

do PB que passou de seis para três formas básicas (eu falo, tu/você/ele/a gente fala, vocês/eles 

                                                 
1
 As referências realizadas pelos pronomes podem ocorrer por anáfora ou por catáfora. Há, também, segundo 

Neves (2000, p. 450), as referências endofóricas (anáfora ou catáfora) que ocorrem, especialmente, por 

pronomes de terceira pessoa e as referências exofóricas, i. e., o elemento de referência está na situação 

comunicativa, o qual é realizado por pronomes de primeira e segunda pessoa. 
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falam), ocasionando um maior preenchimento do sujeito, uma vez que não é mais possível 

identificar a marcação de pessoa pelo verbo. O quadro 1, a seguir, ilustra essas reformulações 

no paradigma pronominal do PB.  

 

Quadro 1: paradigma pronominal atual do PB. 

Pessoa Pronome sujeito Pronome Complemento Direto  Possessivos 

P1 Eu Me Meu/minha 

P2 Tu/você Te, lhe, (se), você Teu/tua/seu/sua/de você 

P3 Ele/ela o, a(se)/lhe/ele(a) Seu/sua/dele(a) 

P4 Nós/a gente Nos/ a gente Nosso (a)/ da gente 

P5 Vocês Vocês/lhes/ se Seu(s)/ sua(s)/ de vocês 

P6 Eles/ elas Os, as (se)/lhes/ eles(as) Seu(s)/ sua(s)/ deles(as) 
Fonte: adaptado de Lopes (2009, p.116) 

 

Diante desse campo de estudos fecundo, esta tese objetiva investigar, em cartas 

particulares norte-rio-grandenses do século XX, quais formas concorrem para a expressão 

pronominal de referência a P2 na posição sintática de complemento verbal, nas funções 

acusativa, dativa e oblíqua.  Nesse sentido, nosso olhar investigativo estará voltado para as 

formas de P2, na posição de argumentos internos do predicador verbal. Na gramática do 

português, seguindo os pressupostos da gramática gerativa, Raposo (2013, p. 360) assume o 

que é consensual nos estudos acerca da linguagem e afirma que “o verbo, sozinho, não forma 

uma frase”. Em vias de exemplificação, ao observarmos o verbo lavar, enquanto predicador
2
, 

exemplo citado pelo pesquisador luso, este precisará de duas expressões que lhe completem o 

sentido para formar uma proposição, i.e., será necessário indicar quem praticará a ação de 

lavar e o objeto lavado. Desse modo, o predicador lavar necessitará de argumentos para 

formar uma proposição completa. O gramático luso (RAPOSO, 2013, p. 361) esclarece que, 

em linguística, essa escolha do predicador por expressões que completem seu sentido é 

chamada de seleção, nas palavras do gramático supracitado temos: 

 

[...] chama-se seleção, à relação semântica estreita que existe entre um 

predicador e os seus argumentos na formação de uma frase (ou seja, de uma 

sequência com conteúdo proposicional completo). Dizemos, assim, que um 

predicador seleciona os seus argumentos.
3
  

 

                                                 
2
Raposo (2013, p. 358) definem predicador como sendo “o item lexical que define conteúdo fundamental das 

proposições, independentemente da sua natureza semântica mais precisa como representando ações, atividades, 

processos ou situações estáticas. Os itens lexicais que podem funcionar como predicadores são aqueles que têm 

um conteúdo descritivo, i. e., que representam propriedades atribuídas a entidades ou relações entre entidades. 

Os predicadores frásicos mais típicos são os verbos, mas podem também funcionar como tal adjetivos, nomes, 

determinadas preposições e alguns (poucos) advérbios.”  Vale destacar que,  nesta pesquisa, nosso foco é 

direcionado ao predicador verbal, porém nosso objeto de estudo são os complementos verbais não 

preposicionados (objeto direto) e os complementos preposicionados (objeto indireto e complemento oblíquo).   
3
 Grifos do autor. 
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Nessa perspectiva, o verbo lavar, mencionado no parágrafo anterior, requer dois 

argumentos, “um que representa uma entidade que lava e outro que representa a entidade que 

é lavada. Com a completude desse predicador, poderemos formar uma proposição do tipo: a 

noiva lavou o vestido
4
”. Raposo (2013, p. 369) define complemento como sendo estritamente 

“um tipo de argumento.” O gramático luso (RAPOSO, 2013, p. 360, grifo nosso) acrescenta 

que  

 

[...] um predicador é um elemento que se combina – tipicamente de 

forma obrigatória – com argumentos, ou seja, com expressões que lhe 

completam o sentido e sem as quais o predicador não poderia formar 

uma proposição – uma frase –semanticamente coerente e completa.  

Raposo (2013) advoga, ainda, a existência de verbos com “enaridade maior que três” 

(RAPOSO, 2013, p. 363). Isto é, verbos que denotam movimento ou transações, como atirar, 

levar, transferir, comprar, pagar ou vender, por exemplo, predicam 4 (quatro) argumentos. 

Ex.: O João levou [o carro] [do stand de vendas] [para casa]. A Isabel comprou [um livro] 

[ao Luís] [por vinte escudos]. Os sintagmas destacados em negrito são os argumentos do 

predicador verbal, sendo os entre colchetes os argumentos internos. (RAPOSO, 2013, p. 363 

[grifo nosso]). Assim, de acordo com Raposo (2013), todo verbo, como predicador, pode 

selecionar até mais de três argumentos, estabelecendo a sua configuração sintática. Essa se 

realiza por meio de pronomes retos ou oblíquos, sintagmas nominais (SN) e/ou sintagmas 

preposicionais (SPREP). Como vimos, a predicação se estabelece em volta do núcleo 

predicador e os argumentos são necessários para a construção de proposições ou sentenças. 

Nesse contexto, é importante enfatizar que “a relação semântica entre um predicador e seu 

argumento interno é muito mais estreita do que a que se estabelece entre o predicador e seu 

argumento externo, espelhando uma assimetria sintática entre esses argumentos” (KATO; 

NASCIMENTO, 2015, p. 81).  

Nesta pesquisa, voltamos nosso olhar para um recorte das mudanças operadas no 

paradigma pronominal do PB, como já dito, e mais especificamente, do português escrito no 

estado do RN, no curso do século XX. O objetivo central desta tese é, pois, descrever e 

analisar a distribuição das formas pronominais de P2 na posição sintática de complemento 

verbal nas funções de acusativo, dativo e oblíquo em cartas pessoais escritas por norte-rio-

grandenses ilustres e não ilustres
5
, escritas no curso do século XX. As missivas estão 

                                                 
4
 Exemplo citado por Raposo (2013, p. 359, item 29a). 

5
 Faremos uso do termo “ilustre” – bastante conhecido entre os estudos de perspectiva diacrônica – para designar 

pessoas que tiveram, além do acesso ao ensino superior, uma vida pública reconhecida. No entanto, isso não as 

sobrepõe às demais pessoas da sociedade. Em geral, os documentos históricos produzidos por essas pessoas são 
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divididas em sete conjuntos de cartas como detalhado mais adiante. Parte dessas cartas 

pertence ao banco de dados do Projeto História do Português Brasileiro no Rio Grande do 

Norte (PHPB-RN), uma vertente estadual do Projeto PHPB, que, em âmbito nacional, busca 

coletar, editar e catalogar materiais referentes a gêneros textuais diversos, como cartas 

pessoais, cartas ao redator, peças teatrais, anúncios de jornais etc., a fim de documentar a 

história do português escrito no Brasil
6
. As categorias morfossintáticas aqui analisadas vão 

além das formas tu e você propriamente, mas se estendem para aquelas que se convencionou 

nomear como formas associadas ao tu e formas associadas ao você, a saber: te, ti, para ti, a ti 

e outros sintagmas preposicionados de tu (associadas ao tu), e o/a (com suas variações 

referentes a P2), lhe, se, para você, a você e outros sintagmas preposicionados de você 

(associadas ao você), com o acréscimo do chamado pronome/forma zero. A seguir, são 

apresentados dados extraídos do corpus.  

A categoria morfossintática de complemento verbal acusativo é destacada nos excertos 

a seguir retirados do corpus. 

Lhe  

(1) [...] Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que esta chegue em suas | 

maos e LHE encontre com muita sau- | de e que você alcance todos os se- | us 

objetivos[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

  O,a 

 

(2) [...]V. já deve saber que não o esqueci. É que estava doente. [...]. (Carta de Câmara 

Cascudo para Mário de Andrade, 17/4/1925). 

 

  Te 

 

(3) [...] Deixe-me andar assim no teu caminho, por toda a vida amor, de vagarinho até a 

morte me levar consigo... tu és a vida da minha própria vida por isso e que te amo amo 

365X365, que Deus te conserve bonita e bela para mim[...]. (Carta de Walter Oliveira 

para Lucinha, 31|03|93). 

  

Você 

 

(4) [...] Minhas lembranças a todos os seus.  Mamãi e papai, Cotinha e minha mulher, 

todos abraçam V. desejando felicidades e a prompta sahida de João Alberto[...].(Carta 

de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 27/4/31). 

 

 Ø 

                                                                                                                                                         
facilmente encontrados em acervos públicos, justamente porque dizem respeito a figuras ilustres da sociedade, 

uma vez que museus e institutos, comumente, preocupam-se em guardar um acervo organizado de material 

relacionado a pessoas públicas. 
6
 As cartas utilizadas nesta pesquisa foram coletadas, catalogadas e transcritas pela autora desta tese. Na coleta 

das missivas dos escreventes irmãos Paiva e José Geraldo contamos com o auxílio dos pesquisadores Renato 

Ferreira e Gisonaldo Arcanjo que gentilmente cederam esse material para nossa pesquisa. Para mais informações 

sobre o PHPB, consultar o site do projeto: <https://sites.google.com/site/corporaphpb/>. 
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(5) [...]Meu amor, lamento sinceramente que | tenhas dúvidas sobre este que tanto te ama 

e que |Ø admira sobre este que é capaz de dar a vida [fol. 1 r] | por ti caso fosse 

preciso. Te adoro. Lucinha vai | estes pensamentos especialmente pra você. [...] (Carta 

de Walter Oliveira para Lucinha, 8|12|92). 

  

 

 A categoria morfossintática de complemento verbal dativo é destacada nos fragmentos 

das missivas abaixo. 

 

Lhe 

(6) [...] Eu é que lhe estou devendo o pretesto, o motivo, o thema, o lombo, o 

(ilegível). (Carta de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 25/8/1924). 

 Te 

(7) [...] Lucinha, te acho uma pes- | soa especial, que tem tudo pra | oferecer a um 

homem, só que | ainda não tenho uma resposta pra | te dizer. (Carta de Walter 

Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

 

A você 

(8) [...] Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca | exigi a você couza alguma 

com quebra de seu | caracter, não é assim? Pois se há quem as- | sim pense está 

perdendo o seu tempo e o seu [inint.](latim).[...]. || (Carta de João de Paiva para 

Teodósio, 9/10/1921). 

 

Para você 

(9) [...] Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para você
7
, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, 

quanto a | isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta de Lourival para 

Ruzinete, 19/5/1946). 

  

 A ti 

(10) [...] eu res| pondi que não, mais estava quase e seria breve meu casamen| to, 

este assunto se abordar lá por casa, quando tive a opor| tunidade para levar ao 

conhecimento de Tia Fransquinha, ela| apenas fez grandes elogios a tí[...]. (Carta de 

Lourival para Ruzinete, 10/1/1947). 
  

 

Para tu 

(11) [...]Mas não perdi | a esperança, os dias correm | até que o tempo chega, pois, | 

o passado nêgro não quero ja | mais, apelo para tu, para o | futuro para que o meu 

sonho | sêja realizado[...]. (Carta de Lourival para Ruzinete, 17/2/1946). 
 Ø 

(12) [...] Como já | tem mais de mês não foi | possível trocar, por tanto [Ø] pe- | ço 

mil desculpas por tudo.[...] (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 11|08|93). 

 

(13) [...]Lucinha, desejo [Ø] tudo bom | e que você realize todos os | seus sonhos te 

amo. [...] (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 14|5|92). 

                                                 
7
 Apesar de sabermos que o verbo ‘apelar’ não é prototipicamente um predicador verbal que requer um 

complemento dativo, decidimos mantê-lo em nosso banco de dados da função dativa, pois acreditamos na 

existência de uma variação diatópica, uma vez que na escrita norte-rio-grandense é comum o uso deste 

predicador em construções possível de clitização. 
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Por fim, a categoria morfossintática de complemento verbal oblíquo é destacada nos 

fragmentos das missivas do RN exibidos a seguir.  

Em Você 

(14) [...] øCofie em v. no seu sangue, vontade , desejo, alegria de viver[...]. (Carta 

de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 09/3/1925). 

 

Com você 

(15) [...] Sonho com você | todos os dias | fico daquele | jeito | voce | sabe | te amo | 

beijos.[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 16|3|92).  

 

(16) [...] você é uma pessoa muito | marcante que marcou minha | vida para sempre, 

quando | estou com você do meu lado | esqueço que o mundo existi pa | ra me será 

amor ou pai | xão acho que é mais que | amor é algo bem diferente [...]. (Carta de 

Walter Oliveira para Lucinha, 5|5|92). 

 

De você  

(17) [...] Tudo isso é feito sem que me esqueça de você. Do quanto você é capaz de 

fazer, alem do ótimo que fez e faz. Aprenda a escrever carta comprida, seu 

bilheteiro. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 19|10|41). 

 

(18) [...]Gos- [fol. 2 v] | taria que você se colocasse em | meu lugar somente por 

alguns mi- | nutos e Ø verás que faço todas | essas confissões de amor so- | mente 

por que gosto de você. [...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 22|05|93). 

 

De ti 

(19) Eu fiz ver então que, fasia| 18 meses, namorava a ti, e que teria dentro em 

breve o nos| so enlace, isto dependendo de tí. (Carta de Lourival para Ruzinete, 

10/1/1947). 

 

Ø 

(20) [...] O melhor que tenho tido em minha vida é não esperar senão bonde e missa. 

Idéas, elogios, rapapés, frechisbeques litterários, vem quando contra o provável. 

Tradução - a única maneira d’eu desconfiar Ø e de seu talento seria um livro 

compreendido inteiramente. [...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 25|8|24). 

 

Elencamos, a seguir, as questões, as hipóteses aventadas e os objetivos desta pesquisa.  

 

(I) Quais formas pronominais competem pela realização da segunda pessoa do singular (P2) 

na categoria morfossintática de complemento verbal (nas funções acusativa, dativa e oblíqua), 

em cartas pessoais escritas por brasileiros norte-rio-grandenses, no curso do século XX?  

 

Hipóteses: 

(i) Com base nos trabalhos de Lopes e Machado (2005), Lopes (2009), Lopes e Cavalcante 

(2011), Oliveira e Souza (2013), estudando cartas do Sudeste, e Moura (2013) e Silva (2017) 

estudando cartas do Nordeste, com relação aos complementos verbais, esperamos que o 
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complemento te apareça com frequência elevada nos dados coletados, tendo em vista que esse 

clítico apresenta grande produtividade tanto associado ao tu como ao você na posição de 

sujeito. Além disso, de acordo com estudos sociolinguísticos, o ‘te’ tem ganhado espaço no 

paradigma pronominal tanto como complemento acusativo quanto como complemento dativo. 

Todavia ressaltamos que, como já atestado por Moura (2013), os complementos 

preposicionados realizados por formas associadas ao você têm maior produtividade, na escrita 

do RN, desde a primeira década do século XX, mais especificamente em cartas pessoais do 

ano de 1916. A propósito disso, vale registrar que Lopes e Cavalcante (2011) afirmam que o 

clítico lhe, após a inserção da forma inovadora você, perdeu espaço para os sintagmas 

preposicionados introduzidos pelas preposições a e para. Ademais, Silva (2017), analisando 

cartas do nordeste brasileiro, identificou que o uso da forma pronominal lhe é favorecido pela 

hierarquia social, ou seja, quanto maior o distanciamento maior a produtividade de uso dessa 

forma.  Com relação ao objeto nulo, ou a não realização do pronome complemento, Lopes 

(2009), em seu estudo com cartas cariocas, afirma que os dados de pronomes complementos 

não realizados apresentam índices consideráveis em cartas com “mescla de tratamento” e 

quando há o aumento de frequência de você como sujeito. Assim, esperamos que essas formas 

pronominais de complemento associadas ao você tenham seu registro bastante significativo 

em nossos dados, sobretudo, as formas pronominais preposicionadas, as quais, segundos 

estudos anteriores, foram a porta de entrada para o você no paradigma pronominal brasileiro. 

No que concerne às formas não realizadas, nas cartas do RN, esperamos que essas sejam 

produtivas, sobretudo nas cartas em que o escrevente faça uso do subsistema misto (tu~você). 

 

(II) Diante dos padrões empíricos atestados nas cartas do RN e descritos na Tese, como se 

comporta a mudança, em especial no fenômeno linguístico investigado - formas pronominais 

de P2, nas funções de complemento – em cartas pessoais do RN no curso do século XX? Ou, 

em outras palavras, a análise desse fenômeno linguístico aponta para mudança em curso ou 

para variação estável? 

 

Hipóteses: 

(ii) Aventamos a hipótese de que o processo de variação do fenômeno linguístico em tela 

caminha para a sua resolução em favor de uma das variantes identificadas - as formas 

pronominais associadas ao você e o preenchimento da posição de complemento, pois como já 

atestado em estudo anterior com cartas pessoais do RN e da região Nordeste, (MOURA, 

2013; SILVA, 2017), há significativa produtividade das formas associadas ao pronome você. 

Logo, esperamos que o resultado da análise das formas pronominais de complemento 
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encontradas nas cartas do RN apontarão para mudança em curso em direção às formas 

associadas ao você, especialmente os complementos preposicionados, bem como ao 

preenchimento da posição complemento. 

 

(III) Quais fatores linguísticos e/ou extralinguísticos influenciaram no processo de mudança 

observado no paradigma pronominal brasileiro, na posição de complemento nas funções 

acusativo e dativo e oblíquo? 

 

Hipóteses: 

 

(iii) No PB, como já atestado por estudos anteriores, registrou-se a perda da marcação 

morfológica de casos, passando o PB a ter Caso abstrato
8
; essa perda parece ter favorecido a 

entrada do você na posição de sujeito.  No que concerne à escolha das estratégias de 

complemento verbal nas cartas do RN, aventamos a hipótese de que a forma pronominal de 

P2 utilizada na posição de sujeito não condicionará diretamente a escolha das diferentes 

estratégias de complemento, como embasamento para esta hipótese, recorremos ao estudo 

desenvolvido por Oliveira e Souza (2013), cartas cariocas, pois identificaram a produtividade 

do clítico te tanto na função acusativa como dativa, independente da forma pronominal que 

ocupa a posição de sujeito, seja tu ou você.  

(iv) Ainda com base no estudo de Oliveira e Souza (2013), categorias sociais não interferem 

diretamente na realização das diferentes estratégias de complemento, entretanto fatores dessa 

natureza podem influenciar na manutenção (ou não) da uniformidade de tratamento apregoada 

pela tradição gramatical, no sentido de que informantes de categorias sociais mais elevadas, 

com maior domínio de modelos de escrita, ‘tendem’ a manter um maior monitoramento da 

escrita, a fim de ‘obedecer’ ao uso uniforme dos pronomes na carta. Embora estudos 

sociolinguísticos anteriores não identifiquem interferência de categorias sociais, no que diz 

respeito à escolha do pronome objeto, esperamos que, nas cartas do RN, em situações de 

escrita monitorada, como correspondências entre informantes ilustres, haja certo 

monitoramento da escrita favorecendo a manutenção do paralelismo discursivo. 

(v) Com base em Moura (2013) a temática das missivas pode influenciar a escolha das 

estratégias pronominais de complemento, esperamos que as formas associadas ao pronome 

inovador tenham maior produtividade nas missivas com conteúdo temático menos intimista, 

                                                 
8
 De um modo geral, a noção de Caso está relacionada às propriedades que permitem que os sintagmas nominais 

se tornem visíveis para a interpretação temática. Essa visibilidade pode ser codificada de diferentes formas em 

diferentes línguas seja abstratamente (Caso estrutural) seja também superficialmente (caso morfológico). 
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ao passo que as formas associadas ao tu sejam mais recorrentes em temáticas com maior grau 

de envolvimento dos interlocutores, por exemplo, assuntos amorosos. 

 (vi) Com base em estudos anteriores, por exemplo, Lopes e Machado (2005) e Moura (2013), 

nas primeiras décadas do século XX registra-se, nos documentos históricos, uma maior 

produtividade das formas associadas ao você. Esperamos que os complementos de P2 sigam 

esse mesmo diagnóstico já apontado pelos estudos supracitados. 

No que concerne aos objetivos gerais desta tese, estes distendem-se em duas direções: 

(1) descrever e analisar a distribuição das formas pronominais de P2 na posição sintática de 

complemento verbal, nas funções de acusativo, dativo e oblíquo, com base em cartas 

particulares produzidas, no curso século XX, por brasileiros nascidos no RN. Para tanto, 

consideramos fatores linguísticos e extralinguísticos que serão sistematizados mais adiante 

neste capítulo; e (2) contribuir para os estudos da história linguística e social da escrita na 

Região Nordeste do Brasil. 

 Como objetivos específicos temos: 

(i) Observar e explicar a produtividade das formas pronominais de complementos associadas 

ao tu. 

(ii) Identificar e analisar a recorrência das formas pronominais de complementos relacionadas 

ao pronome inovador você.  

(iii) Averiguar quais são os fatores linguísticos e/ou extralinguísticos que influenciam o uso 

das formas pronominais de complementos, nas diferentes funções analisadas neste estudo. 

Esta pesquisa se baseia nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e 

Mudança (doravante TVM), conforme defendido por Weinreich, Labov; Herzog (2006[1968]- 

daqui em diante, WLH) e nos apontamentos de Conde Silvestre (2007) no que concerne aos 

desafios da pesquisa sociolinguística sob uma perspectiva diacrônica.   

Esta tese está dividida em três capítulos. Além desta introdução, o capítulo 1 traz a 

fundamentação teórica desta pesquisa, a TVM e a Sociolinguística histórica, abordando os 

principais problemas, bem como destacando suas principais preocupações teóricas. No 

capítulo 2, apresentamos uma delimitação das funções sintáticas investigadas, bem como uma 

revisão dos estudos desenvolvidos sobre o tema em tela, nas perspectivas sincrônica e 

diacrônica. No capítulo 3, expomos e analisamos os resultados obtidos por meio da análise 

dos fatores linguísticos e extralinguísticos Por fim, têm-se as considerações finais. 
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1 PRESSUPOSTOS DE ANÁLISE 

 
Muito antes de se poder esboçar teorias preditivas da mudança linguística, 

será necessário aprender a ver a língua - seja de um ponto de vista diacrônico 

ou sincrônico - como um objeto constituído de heterogeneidade ordenada 

(WLH, 2006[1968], p. 35, grifo nosso). 

 

Esta investigação segue os pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (TVM), 

delineados na obra Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística 

(2006,[1968])
9
, de Uriel Weinreich, William Labov e Marvin Herzog (WLH), desenvolvida, 

notadamente, por pesquisadores britânicos e americanos como William Labov entre outros 

pesquisadores. Consideraremos, também, os apontamentos do sociolinguista Conde Silvestre 

(2007) relacionados aos desafios encontrados por pesquisadores que se dedicam ao estudo da 

língua em uso sob o enfoque diacrônico. 

No capítulo posterior, capítulo 2, sistematizamos resultados de estudos 

sociolinguísticos sobre o processo da mudança sintática que envolveu as formas pronominais 

de P2, nas funções de complemento verbal, na sincronia e na diacronia do PB. Vale salientar 

que os pressupostos teóricos tratados neste capítulo, assim como os resultados dos estudos 

anteriores apresentados no próximo capítulo servirão de base para respondermos a questão 

central desta pesquisa: quais formas pronominais competem pela realização da segunda 

pessoa do singular (P2) na categoria morfossintática de complemento verbal (nas funções 

acusativa, dativa e oblíqua), em cartas pessoais escritas por brasileiros norte-rio-

grandenses, no curso do século XX? 

 

 1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: A TVM 

 

Os percursores da TVM defendem que o estudo dos processos de variação e de 

mudança linguística deve ser embasado em dados reais, observando, além dos princípios 

internos à língua, o contexto sócio-cultural em que estes dados estão inseridos. Utilizamos, 

nesta investigação, cartas pessoais escritas por norte-rio-grandenses como material empírico a 

ser analisado.   

O texto escrito por WLH (2006[1968]), notadamente a primeira parte, expõe uma 

discussão a partir dos principais conceitos chave dos estudos neogramáticos - a concepção de 

língua como sistema homogêneo e de idioleto. WLH (2006[1968])  discutem e questionam o 

                                                 
9
 No original: Empirical foundations for a theory of language change. In: Directions for historical linguistics: A 

symposium, editado por W.P. Lehmann e Yakov Malkied, Austin&London: University of Texas Press, 1968, p. 

95-199.  
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estudo da língua, a fim de argumentar em favor dos novos paradigmas a serem inaugurados 

por sua teoria. A respeito dessa discussão, Faraco (2006, p. 15-16) enfatiza  

 

[...] O seu marco axiomático é ver a língua – seja de um ponto de vista 

diacrônico ou sincrônico – como um objeto constituído de heterogeneidade 

ordenada. Tendo esse marco como baliza, eles se propõem lançar as bases de 

uma teoria da mudança linguística capaz de superar os paradoxos que as 

teorias estruturais, fundadas no axioma da homogeneidade, têm trazido para 

a linguística histórica. (grifo nosso). 

 

Até a cristalização da sociolinguística como linha de investigação autônoma
10

, a 

língua era concebida como um sistema autônomo desvinculado do processo histórico, já com 

o advento da TVM torna-se notória a necessidade de perceber a língua considerando as 

relações sociais, culturais e ideológicas, nas quais ela se atualiza. Nessa perspectiva, a língua 

é entendida como “uma realidade inerentemente variável” (cf. FARACO, 2006, p. 13). Desse 

modo, rompe-se com a visão estruturalista e tem-se “o resgate da historicidade” em que “[...] 

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

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

2004, p.170). 

WLH sugerem um modelo de língua que acomoda os usos variáveis e seus 

determinantes sociais e estilísticos. Assim, a variação é entendida como inerente ao sistema 

linguístico, não incidindo diretamente sobre a língua, mas sobre a gramática da comunidade 

de fala
11

, que é, por natureza, heterogênea (LABOV, 2008 [1972]; TARALLO, 1990). Esse 

grupo social não é um grupamento de pessoas que fala exatamente igual, mas, sim, falantes 

que compartilham traços linguísticos peculiares a seu grupo e essa característica, 

consequentemente, os distinguirá dos demais grupos. Na análise das missivas norte-rio-

grandenses esperamos encontrar indícios que confirmem essa asserção. Moura (2013) 

identificou indícios que comprovaram traços peculiares à escrita norte-rio-grandense, dentre 

eles podemos citar o fato de que nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente na 

década de 1910, já havia um uso bastante significativo da forma pronominal de segunda 

pessoa do singular você, bem como das demais formas relacionadas ao paradigma desse 

                                                 
10

 Por volta de 1960, cf. Conde Silvestre (2007, p.9). 
11

 Calvet (2002, p. 96) destaca que Labov entende comunidade linguística não como “um conjunto de falantes 

empregando as mesmas formas”, mas como um grupo de falantes que “partilha as mesmas normas quanto à 

língua.” Entretanto, vale frisar que não é nosso objetivo, neste estudo, detalhar os limites de uma comunidade de 

fala, mas, como bem apontado Nunes de Souza (2015, p. 20), é possível inferir o zelo que os pesquisadores, 

WLH (1968), tiveram ao investigar “a língua usada e avaliada por determinados sujeitos, situados em um 

determinado espaço, estando essa língua submetida, portanto, a fatores tanto de natureza interna quanto de 

natureza externa.” Nesse sentido, nosso material de análise são amostras de “uma língua usada e avaliada por 

determinados sujeitos” e que sofreu, no período da escrita das missivas, influência de fatores internos e externos 

a essa língua.   



23 

 

pronome. Essa constatação diferencia a escrita do nordeste brasileiro
12

 da escrita das regiões 

sul e sudeste do Brasil.  

WLH (2006 [1968]), na construção de uma nova base epistemológica, visam 

estabelecer uma teoria de mudança linguística que observe o modo como a estrutura 

linguística de uma comunidade se transforma no curso do tempo de tal maneira que tanto a 

língua quanto a comunidade permaneçam as mesmas, embora a língua adquira uma forma 

diferente. Os autores (WLH, 2006 [1968], p. 105) propõem que a língua seja entendida como 

uma estrutura dotada de heterogeneidade ordenada, i.e., uma estrutura que comporte a 

“variável linguística – um elemento variável dentro do sistema controlado por uma única 

regra”. Assim, garante-se a inclusão tanto de regras categóricas como variáveis
13

.  

Os autores dividem as variáveis em variáveis linguísticas dependentes e 

independentes (cf. WLH, 200[1968], p. 107; LUCCHESI, 2004, p. 204). A variável 

dependente é o fenômeno linguístico que se objetiva estudar e as variantes são as formas 

linguísticas que estão em competição. Em outras palavras, de acordo com Calvet (2002, p. 

90), a variável seria “o conjunto constituído pelos diferentes modos de realizar a mesma coisa 

(um fonema, um signo), ao passo que a variante seria “cada uma das formas de realizar a 

mesma coisa”. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o processo de mudança 

linguística não se realiza por meio de uma simples substituição de um elemento por outro na 

língua, pois “nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura linguística implica 

mudança, mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade” (cf. WLH 

(2006[1968], p. 126). WLH postulam, portanto que um processo de mudança linguística 

implica sempre um quadro de variação, no qual há fases em que as variantes coexistem, fases 

em que elas se comportam como concorrentes e fases em que uma variante termina por vencer 

a outra.  

Com relação ao desenvolvimento da mudança linguística, WLH ([1968]2006) 

postulam que os fatores linguísticos e sociais/estilísticos estão fortemente correlacionados no 

desenvolvimento da mudança, uma vez que o uso de uma ou outra variante é condicionado 

por fatores linguísticos (estruturais) e/ou socioestilísticos que fatores constituem as variáveis 

independentes. Ou seja, a variação não é aleatória, desregrada ou caótica; pelo contrário, se 

mostra sempre motivada, tanto por fatores linguísticos (estruturais) quanto por fatores 

extralinguísticos (sociais ou estilísticos).  

                                                 
12

 Diferentes estudos sociolinguísticos já atestam isso, por exemplo, Martins et al.(2015) e Silva (2017). 
13

 Como já apontado por Nunes de Souza (2015, p. 22), a regra categórica e a variável podem ser exemplificadas, 

respectivamente, por dois fenômenos linguísticos do PB: a ordem entre artigo e substantivo e a expressão 

pronominal de P2 (tu~você).  
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É por meio de análises baseadas em uma quantidade de dados linguísticos que o 

pesquisador sociolinguista investiga de forma sistemática o uso da variante; isto é, as 

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

[1972], p. 221). Por meio da análise das variáveis extralinguísticas e estruturais, a pesquisa 

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

final da análise, pretende, nos termos de Tarallo (2007, p. 11), “desvendar o aparente caos 

linguístico”.  

Ao final da obra Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística, 

WLH enfatizam que para se estudar a mudança linguística, é preciso dar conta de cinco 

problemas que norteiam esse tipo de estudo.  Faraco (2006), no prefácio da tradução para o 

português da referida obra, detalha esses cinco problemas empíricos. 

a) a questão dos fatores condicionantes (mudanças e condicionantes 

possíveis); 

b) a questão da transição (os estágios intervenientes entre dois estados da 

língua); 

c) a questão do encaixamento (o entrelaçamento das mudanças com 

outras que ocorrem na mesma estrutura linguística e na estrutura social); 

d) a questão da avaliação (os efeitos da mudança sobre a estrutura e o 

uso da língua); 

e) a questão da implementação (razões para mudanças ocorrerem em 

certas línguas numa dada época). 

 

Lucchesi (2004, p. 173) ressalta que, por meio desses cinco problemas, “é possível 

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

explicação estrutural-funcionalista como também as características desta que se perpetuam 

naquela”. 

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

fatores condicionantes (ou problema das restrições), o qual remete à preocupação de definir 

quais as condições que favorecem ou restringem as mudanças.  Tarallo (2007, p. 36) ressalta 

que “a cada variante correspondem certos contextos que a favorecem” e esses contextos são 

denominados “fatores condicionadores”. Nessa perspectiva, é importante destacar que  

[...] é o controle de grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos aplicado 

a inúmeros fenômenos variáveis que vai nos permitir responder à pergunta 

central deste problema empírico: Qual é o conjunto de mudanças possíveis e 

de condições para a mudança que podem ocorrer em uma determinada 

estrutura? (COELHO et al., 2015, p. 79, grifo dos autores)  

 

No que diz respeito à realização das formas de P2 na posição de complemento verbal 

- nas funções acusativa, dativa e oblíqua, estudos anteriores (por ex., RUMEU, 2008; LOPES 

et al. 2009, LOPES; CAVALCANTE, 2011) identificaram que as formas pronominais 

associadas ao você são mais produtivas como complementos preposicionados; já o pronome 
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clítico te apresenta boa produtividade tanto na função acusativa quanto dativa, mesmo com o 

pronome você na posição sujeito. Esses estudiosos perceberam, também, uma significativa 

frequência de uso da forma zero quando há alternância entre tu~você na posição de sujeito. 

Com relação aos contextos restritivos, podemos citar a produtividade do pronome clítico lhe 

em contextos com maior grau de formalidade e a não ocorrência da forma pronominal de 

complemento acusativo você quando o pronome tu aparece na posição de sujeito
14

.  

Desse modo, “um grupo de fatores é o conjunto total de possíveis armas usadas pelas 

variantes durante a batalha” (cf. TARALLO, 2007, p. 33) e para ser “um excelente juiz e 

mediador dessa batalha” (cf. TARALLO, 2007, p. 33) é necessário ter conhecimento das 

variantes e dos contextos (não) favoráveis para a realização, pois somente a partir desse 

conhecimento poderemos “explorar as armas e avaliar os contextos mais favoráveis à derrota 

de uma e à vitória de outra” (cf. TARALLO, 2007, p. 33). Considerando a estrutura da língua 

no contexto social, em 1982, Labov faz um balanço e reconhece que as diretrizes associadas 

ao problema dos fatores condicionantes foram mal conduzidas e propõe que esse problema 

seja fundido ao problema do encaixamento, a ser detalhado a seguir, uma vez que “a busca 

por uma restrição estritamente ‘universal’ é, portanto, uma busca por uma faculdade da 

linguagem isolada, que não está encaixada na matriz mais ampla da estrutura linguística e 

social.” (cf. LUCCHESI, 2004, p. 174, grifo nosso). 

O segundo problema empírico proposto por WLH (2006[1968]) é o problema da 

transição, que se refere à “necessidade de definir e analisar o percurso através do qual cada 

mudança se realiza” (LUCCHESI, 2004, p. 174). De acordo com WLH (2006[1968], p. 122), 

tal problema está relacionado à tentativa de descobrir “o estágio interveniente que define a 

trilha pela qual a estrutura A evolui para a estrutura B”. Assim, em linhas gerais, ao 

refletirmos sobre transição na ótica da mudança linguística, logo nos vêm à memória etapas 

intermediárias para que uma mudança seja consolidada (ou implementada) na língua. Dito de 

outra maneira, pensa-se nas seguintes etapas: i) o surgimento de uma forma alternativa; em 

seguida, ii) a entrada dessa forma no sistema e o começo de uma competição com as demais 

variantes de uma variável X; e, por fim, iii) o momento do desuso de uma das formas, 

efetivando-se, pois, a mudança. 

Coelho et al. (2015, p. 84) corroboram essa afirmação afirmando que  
 

[...] a característica mais evidente da transição é o fato de a mudança não ser 

discreta, isto é, ela se dá de forma contínua: as formas antigas não são 

abruptamente substituídas pelas novas, mas há fases intermediárias em que 

as variantes de um fenômeno variável coexistem e concorrem, diminuindo 

aos poucos o uso de uma variante em relação a outra, até que a mudança se 

complete. (Grifo nosso). 

                                                 
14

 Cf. estudo de Lopes e Cavalcante (2011). 
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Coelho et al. (2015, p. 91), salientam, ainda, que para responder a questão principal do 

problema de transição, “como as mudanças passam de um estágio a outro?”, o pesquisador 

deve estar atento “aos estágios de natureza linguística e extralinguística envolvidos no 

processo de variação/mudança”. Considerando que a difusão da mudança não ocorre 

uniformemente, mas em ritmos e direções diferenciados, estamos atentos, nesta pesquisa, a 

alguns pontos relacionados ao problema de transição, quais sejam: (i) com relação à transição 

no espaço gramatical, temos a expectativa de averiguarmos quais contextos morfossintáticos 

(complemento acusativo, complemento dativo e complemento oblíquo) favorecem ou inibem 

a entrada das formas pronominais associadas ao pronome inovador você em cartas pessoais do 

RN; (ii) no que tange à transição na estrutura social, espera-se haver a possibilidade de 

comparação entre os resultados obtidos na escrita dos missivistas norte-rio-grandenses ilustres 

e não ilustres; com isso, provavelmente, poderemos identificar diferentes estágios de mudança 

no RN; e (iii) com relação à transição no tempo, tem-se a expectativa de que seja possível 

comparar os índices de uso das formas pronominais de P2, nas posições de complemento 

verbal, associadas ao pronome você, em diferentes décadas ao longo do século XX. 

O terceiro problema empírico investigado por WLH é o problema do encaixamento, o 

qual visa à resolução de questões concernentes à “natureza e extensão desse encaixamento” 

(cf. LUCCHESI, 2004, p. 175); i.e, este problema empírico está relacionado ao modo como a 

mudança linguística é encaixada na estrutura linguística e na sociedade. Coelho et al. (2015, 

p.79, grifo nosso) explicam que a expressão ‘estar encaixado’ diz respeito “[...] a como um 

fenômeno linguístico variável se relaciona com outro(s) fenômeno(s), que fatores linguísticos, 

estilísticos e sociais condicionam (favorecendo ou inibindo) determinadas variantes[...].” De 

acordo com o pensamento laboviano, o problema do encaixamento é o que mais possibilita 

uma concepção das causas e dos efeitos da variação/mudança linguística. Labov (1994, p. 2-3, 

tradução nossa, grifo nosso) enfatiza que 

Em qualquer divisão entre fatores internos e externos ou sociais, o aspecto 

bipartido do problema do encaixamento se tornará evidente. De um lado, 

qualquer mudança está inserida/encaixada na matriz estrutural das formas 

linguísticas que estão mais intimamente relacionadas com ela, e a mudança 

será restringida, redirecionada, ou acelerada por sua relação com outras 

formas. Nesse sentido, o problema do encaixamento é um aspecto implícito 

do problema de restrição. De outro lado, uma mudança é encaixada na 

estrutura da comunidade de fala. Para entender as causas da mudança, é 

necessário entender onde na estrutura social a mudança se originou, como 

ela se espalhou para outros grupos sociais, e quais grupos mostraram maior 

resistência a ela.  

 

WLH (2006[1968], p. 36) correlacionam esse problema a seguinte questão:  
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[...] como as mudanças observadas estão encaixadas na matriz de 

concomitantes linguísticos e extralinguísticos das formas em questão? (ou 

seja, que outras mudanças estão associadas a determinadas mudanças de um 

modo que não pode ser atribuída ao acaso?)  

 

Ancorado nos pressupostos labovianos, Faraco (2005, p. 58) esclarece que, para a 

TVM o “tratamento sistêmico dos fenômenos de mudança” distende-se em duas direções: i) 

encaixamento estrutural e ii) encaixamento na estrutura social. O primeiro “envolve tanto a 

descrição do(s) contexto(s) linguístico(s) que favorecem a mudança [...], quanto possíveis 

reações em cadeia, isto é, uma mudança puxando outra(s) [...]”, ao passo que o encaixamento 

na estrutura social diz respeito às “[...] relações entre o fenômeno de mudança e a estrutura 

sociolinguística da comunidade de falantes.” De um modo geral, o que vai definir de que 

maneira um determinado fenômeno está encaixado na estrutura linguística e na estrutura 

social serão os fatores que se mostrarem relevantes na análise. 

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

propõem a ampliação do lugar da mudança de um idioleto
15

 para uma comunidade de fala; 

nesse sentido, a heterogeneidade do sistema é reafirmada pela concorrência das variantes, as 

quais estão disponíveis à comunidade. Nessa perspectiva, os autores postulam que a mudança 

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

alteração de variáveis dentro do sistema. Coelho et al. (2015, p. 80) explicam que “[...] os 

fenômenos em mudança se encaixam no sistema sem que ele precise mudar por completo, ou 

seja, o sistema contínua estruturado enquanto muda, de forma que os falantes continuam se 

comunicando sem prejuízo”. 

A partir do controle de fatores linguísticos e extralinguísticos, na investigação de um 

determinado fenômeno variável, é possível identificar outras mudanças correlacionadas entre 

si, por exemplo, podemos citar a inserção do você no paradigma pronominal do PB. De 

acordo com pesquisadores sociolinguísticos, a entrada do você está relacionada a um maior 

número de ocorrência de construções com sujeito pronominal preenchido. Esse crescimento 

no uso de sujeitos lexicalmente preenchidos é justificado pelo enfraquecimento do paradigma 

de flexão verbal no PB, visto que numa situação comunicativa com os pronomes você/ele/a 

gente, sem o preenchimento do sujeito, não é possível recuperar o sujeito pela flexão verbal, 

pois esses pronomes estão associados a uma mesma conjugação verbal - (você canta, ele 

canta, a gente canta). 

No tocante ao encaixamento social, WLH (2006 [1968], p. 123) advogam que a 

variação social e geográfica são intrínsecas à estrutura da língua, no sentido de que, nos 

                                                 
15

 O termo idioleto utilizado na teoria de Herman Paul, de um modo geral refere-se ao sistema único de língua do 

indivíduo, esse termo nas palavras de WLH (2006[1968], p. 44) seria a “representação psicológica”.  
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elementos do sistema, não há uma distribuição equilibrada da significação social, já que esses 

elementos não costumam se encaixar em determinada esfera social nos momentos iniciais e 

finais da mudança. Desse modo, WLH (2006 [1968], p. 123) enfatizam que a tarefa do 

linguista “[...] não é tanto demonstrar a motivação social de uma mudança quanto determinar 

o grau de correlação social que existe e mostrar como ela pesa sobre o sistema linguístico 

abstrato.” Ou seja, compete ao linguista examinar o grau de correlação entre o social e a 

mudança que influencia a organização do sistema. 

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

pesquisa sociolinguística, a análise dos “fatores externos à língua”, pois esses fatores 

“possibilitarão retratar o campo de batalha de outros ângulos”. Lucchesi (2004, p. 187), por 

sua vez, reforça as postulações anteriores, citando o princípio da sociolinguística proposto por 

Labov de que “não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística fora da 

vida social da comunidade em que ela ocorre”. WLH (2006[1968], p. 114) pontuam ainda que 

“linguistas que desejam evitar o estudo dos fatores sociais não conseguirão avançar muito 

neste sistema: existe uma matriz social em que a mudança está encaixada, tanto quanto uma 

matriz linguística”. Desse modo, na análise de um fenômeno linguístico variável deve-se 

atentar tanto para a observação do encaixamento desse fenômeno na matriz social, bem como 

na estrutura linguística, pois isso certamente possibilitará uma visão global dos fatores 

condicionadores da mudança investigada. Assim, será possível delinear o grau de correlação 

entre o fenômeno em variação/mudança e as estruturas linguística e social. 

O penúltimo problema empírico citado por WLH (2006[1968]) é o problema da 

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

variáveis linguísticas e suas variantes. Nesse sentido, “[...] o nível de consciência social é uma 

propriedade importante da mudança linguística [...]” (WLH, 2006[1968], p. 124).  

Este problema está relacionado às questões: 

[...] como as mudanças observadas podem ser avaliadas - em termos de seus 

efeitos sobre a estrutura linguística, sobre a eficiência comunicativa (tal 

como relacionada, por exemplo, com a carga funcional), e sobre o amplo 

especto de fatores não-representacionais envolvidos no falar? (WLH, 

2006[1968], p. 36, grifo nosso) 

 

De um modo geral, segundo os pressupostos da TVM, a avaliação dos falantes sobre 

fatores não representacionais pode ser identificada por meio de testes de avaliação subjetiva. 

Todavia, no caso de estudos diacrônicos, como esta pesquisa, o valor social das formas 

variantes costuma ser identificado por outras evidências. Na maioria das vezes, usa-se como 

parâmetro o fato de uma forma substituir a outra no tempo: essa evidência sinaliza que em 

algum momento a forma nova foi bem avaliada pelos falantes.   
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Com relação à forma pronominal de P2 (você) que tem sua raiz na forma Vossa 

Mercê utilizada, por volta dos séculos XIV~XV, em Portugal, como forma de tratamento 

exclusivo para a figura do rei, logo há registro do alto status dessa forma. Entretanto, embora 

Vossa Mercê tenha tido esse elevado status, isso não nos permite afirmar que a entrada do 

você, no paradigma pronominal do PB, esteja, também, associada a esse alto status. Durante o 

estágio inicial de uma mudança, segundo os pressupostos labovianos, em geral, é comum o 

fato das variantes não sofrerem qualquer tipo de avaliação por parte dos falantes. No percurso 

genealógico da forma Vossa Mercê registra-se uma reconfiguração ou, talvez, uma avaliação 

relativamente negativa, passando a ser utilizada para referir a toda plebe, com isso ocorre a 

inserção de outras formas de tratamento para uso exclusivo das classes mais altas da 

sociedade, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, 

etc (cf. FARACO,1996).  

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

(WLH, 2006[1968], p. 124) dentre os cinco problemas propostos. Este, por sua vez, refere-se 

às questões:  

[...] a que fatores se pode atribuir a implementação das mudanças? Por que 

as mudanças num aspecto estrutural ocorrem numa língua particular numa 

dada época, mas não em outras línguas com o mesmo aspecto, ou na mesma 

língua em outras épocas? (WLH, 2006 [1968], p. 37). 

 

Em linhas gerais, esse problema está relacionado com a determinação da direção que a 

mudança toma na estrutura social e linguística.  Nas palavras de Mattos e Silva (2008, p. 106), 

“envolve o conjunto de processos da mudança, estímulos e restrições, tanto no que se refere à 

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

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

mudança. Assim, esse problema busca justificar como uma mudança insere-se no sistema e 

qual o motivo de essa inserção ocorrer em dado momento e não em outro. Para tanto, é 

necessário levar em conta os inúmeros fatores que influenciam a mudança, já que mudança na 

língua pode representar mudança no comportamento social, pois, segundo WLH (2006[1968], 

p. 123), “as variações socais e geográficas são elementos intrínsecos da estrutura”.  

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

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

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

do encaixamento social, tendo em vista que o problema da implementação “suscita a 

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

2004, p. 179). Nesta pesquisa, pretende-se apontar quais fatores estruturais e 
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sociais/estilísticos motivam a realização das formas de P2 na posição de complemento, nas 

funções acusativas, dativas e oblíquas, nas cartas pessoais norte-rio-grandenses. 

Ao longo desse panorama teórico sobre a TVM pode-se perceber que essa se instaura 

como um projeto de teoria, permeado por questionamentos (ou problemas empíricos) que 

devem guiar (desafiar?) os pesquisadores da variação/mudança linguística. Esses problemas 

empíricos continuam sendo repensados, revisados e reformulados, como registra a obra de 

Labov (2010). Há outros pontos ligados à TVM que passaram por revisões, por exemplo, os 

apontamentos associados à aplicabilidade da metodologia variacionista a estudos diacrônicos. 

Na próxima subseção, discutiremos sobre os desafios da elaboração de uma pesquisa 

sociolinguística sob a diacrônica. 

1.2 A SOCIOLINGUÍSTICA HISTÓRICA: os desafios de se conduzir um estudo diacrônico 

 

Ao sistematizar os problemas e princípios dos estudos em sociolinguística histórica, 

Conde Silvestre (2007) discute os problemas que surgem ao utilizarmos métodos da 

sociolinguística sincrônica em estudos com materiais históricos: 

[...] Por um lado, a pressão de ‘fazer o melhor uso possível de materiais 

defeituosos’ [...] comum a todas as especialidades que enfrentam o passado 

das línguas e se veem obrigados a estudar materiais isolados, que 

sobreviveram por azar e são difíceis de conectar aos seus contextos 

comunicativos originais; por outro lado, a dificuldade no que concerne à 

reconstrução, com plena confiabilidade, das variáveis históricas 

independentes (estruturas socioeconômicas, redes de relações interpessoais, 

comportamentos diferenciados em relação com o fator sexo etc) que 

poderiam estar conectados com a variação e a mudança linguística em 

estágios anteriores de evolução de um idioma. (CONDE SILVESTRE, 2007, 

p. 13, tradução nossa) 

 

Com o intento de recuperar os usos linguísticos do passado a partir de registros 

escritos sobreviventes na atualidade, inúmeros são os desafios enfrentados pela pesquisa 

sociolinguística sob uma perspectiva diacrônica. Esses desafios da pesquisa sociolinguística 

surgem bem antes das etapas de análise. A constituição do corpus, por exemplo, é uma 

‘enorme montanha a ser escalada’; há, inclusive, uma máxima laboviana muito conhecida 

entre os sociolinguistas que retrata bem quão desafiador é enfrentar essa ‘montanha’ – “a arte 

de fazer o melhor uso possível dos maus dados” (LABOV, 1972, p. 100; CONDE 

SILVESTRE, 2007, p. 13, tradução nossa). Nesta seção, com base em Conde Silvestre (2007), 

pontuamos os principais problemas enfrentados no caminhar da pesquisa sociolinguística sob 

uma perspectiva diacrônica. 

Nos primeiros anos de desenvolvimento da sociolinguística histórica, alguns 

encaminhamentos foram importados da sociolinguística sincrônica, no entanto, desde a 
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constituição do corpus, os estudiosos já encontraram um problema: a disponibilidade dos 

dados históricos. No que diz respeito aos problemas acerca da constituição do corpus, Conde 

Silvestre (2007, p. 35, tradução nossa) observa que  

Em comparação com a diversidade, quantidade e autenticidade dos dados à 

disposição do investigador em sociolinguística sincrônica ou em linguística 

descritiva, a informação de que dispõe quem tenta desenvolver sua 

investigação no âmbito da linguística ou da sociolinguística histórica é 

fragmentada, escassa e dificilmente vinculada com a produção real dos seus 

falantes. [grifo nosso] 

 

Realmente, como bem descrito por Conde Silvestre (2007), quando o pesquisador em 

sociolinguística sincrônica precisa aumentar seus dados para investigar um determinado 

fenômeno, em geral, ele organiza novas entrevistas, novas gravações, seguindo os parâmetros 

previamente estabelecidos para a coleta, por exemplo, número equilibrado de informantes 

quanto ao sexo, à faixa etária, à escolaridade, à classe social etc. No entanto, quando um 

estudioso da sociolinguística diacrônica/histórica necessita ampliar o número de dados para 

análise, infelizmente não tem a mesma dinâmica da sociolinguística sincrônica, uma vez que é 

impossível aumentar o número de dados coletados em um texto produzido no século passado, 

essa impossibilidade decorre simplesmente pelo fato do informante não estar mais vivo.  

Conde Silvestre (2007), ancorado nas asserções labovianas, descreve essa árdua tarefa do 

pesquisador em sociolinguística histórica como “a arte de fazer o melhor uso possível de 

materiais defeituosos”, os quais sobreviveram no tempo por azar (CONDE SILVESTRE, 

2007, p. 13, tradução nossa). Ainda de acordo com Conde Silvestre (2007, p. 35), há dois 

motivos que tornam os dados linguísticos do passado insatisfatórios para a investigação 

empírica, a saber: i) a conservação por meio escrito e ii) o caráter fragmentário das 

amostras. No que diz respeito à conservação por meio escrito, este método de conservação 

dá-se por não haver em séculos passados meios técnicos de gravação e reprodução de voz, 

logo esses textos aparecem, na maioria das vezes, isolados e desprovidos de uma história 

social dos seus escreventes e de qualquer informação da situação comunicativa que os 

originou. Com relação ao segundo motivo, o caráter fragmentário das amostras, refere-se à 

constatação de que os textos do passado são excertos de produções textuais com maior 

amplitude em sua origem que sobreviveram até os nossos dias. Além disso, provavelmente 

um terceiro motivo, o autor ressalta que nos séculos passados o uso da escrita era restrito aos 

homens de status social elevado, logo não há muito material histórico representativo de outros 

estratos da sociedade. Com isso, tem-se a dificuldade de manter a representatividade das 

amostras tão cara para os estudos da sociolinguística sincrônica. Em geral, no estudo com 
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dados de séculos passados, tem-se que trabalhar com o material que se dispõe, mesmo 

havendo lacunas na estratificação social e estilística.  

Além do problema de composição do corpus, tem-se o problema da autenticidade dos 

dados. Este diz respeito à pureza nos textos e aos usos autoconscientes que são feitos pelo 

informante, por exemplo, as hipercorreções. Esse problema suscita um questionamento 

bastante pertinente: até que medida é viável estudar formas vernaculares a partir da língua 

escrita? Por inferência, podemos assinalar que se há usos conscientes na escrita, e certamente 

há, também, formas na língua falada que são substituídas ou evitadas em determinados 

contextos. Além disso, há algumas situações em que os textos (orais e escritos) parecem 

refletir um esforço em utilizar uma norma padrão que não é a língua nativa dos informantes. 

Nesse caminhar, cabe ao linguista tentar filtrar essa interferência e identificar o uso de uma 

norma socialmente aceita e o vernáculo do informante, bem como estar atento às atitudes 

autoconscientes do informante, sobretudo as hipercorreções ao cometer um desvio e tentar 

adequar-se a alguma regra. 

Mesmo a sociolinguística sincrônica não está isenta de problemas e encontra dificuldade 

ao lidar com o problema da autenticidade dos dados, como bem descreve Conde Silvestre 

(2007, p. 36, nota 3, tradução nossa): 

 
[...] o investigador em (sócio)linguística histórica não enfrenta a priori as 

dificuldades derivadas do que Labov denomina de paradoxo do observador: 

a contradição entre o objetivo de detectar como falam os informantes quando 

não são observados sistematicamente e a única possibilidade de se obter este 

tipo de dados mediante a observação sistemática[...]. (grifo do autor). 

 

Nesse entrave, cabe ao investigador refletir que “a presença de uma pessoa 

desconhecida utilizando um equipamento de gravação menos sofisticado” certamente pode vir 

a comprometer a autenticidade da entrevista sociolinguística, uma vez que “quem está neste 

contexto pode ver-se condicionado a produzir um discurso mais próximo da norma padrão e 

consequentemente mais longe da fala espontânea que o investigador desejava coletar” (cf. 

CONDE SILVESTRE, 2007, p. 36, nota 3, tradução nossa). Na pesquisa sociolinguística 

histórica, há, também, um monitoramento da norma utilizada; apesar dos textos se 

configurarem como “produtos linguísticos espontâneos”, estão submissos “a certas normas de 

composição”. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 36, nota 3, tradução nossa). No caso das cartas 

pessoais, pela própria consciência dos seus remetentes pode haver um determinado 

monitoramento da escrita, com um temor próprio de que seus textos sejam divulgados ou 

lidos em público.   
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Outro ponto que o pesquisador da sociolinguística histórica precisa estar atento é a 

validade social e histórica, que diz respeito ao fato de que a caracterização da sociedade atual 

difere da sociedade dos séculos passados. Considerando a amplitude do período a ser 

investigado, é importante atentar para alguns elementos sociais, tais como: a estrutura social, 

os comportamentos humanos, as atitudes etc. Esses elementos costumam variar no decorrer 

do tempo.  Ao tomarmos como exemplo o conceito de um cidadão culto no século passado, 

certamente não são os mesmos critérios de um cidadão culto deste século. Desse modo, o 

pesquisador da sociolinguística histórica não poderá lançar mão de características atuais para 

definir comportamentos ou características dos séculos passados, todavia deve atentar para as 

características da época e, por meio do estudo da história social, tentar reconstruir a 

configuração social para analisar o passado. 

Além desses problemas citados até aqui, existem limitações com relação aos dados do 

contexto social. Essas limitações fazem referência ao problema da validade empírica. 

Segundo Conde Silvestre (2007, p. 37-38), o contexto social dos dados está mais acessível aos 

estudiosos que investigam sob uma perspectiva sincrônica do que sob uma perspectiva 

diacrônica.  Ainda de acordo com Conde Silvestre (2007), em um estudo sincrônico os fatores 

externos são considerados como elementos invariáveis, “que permanecem inalteráveis durante 

o período de tempo em que se estende a investigação e atuam de forma independente com a 

variação linguística” (cf. CONDE SILVESTRE 2007, p. 37, tradução nossa). Em contraste, 

nos estudos sob uma perspectiva diacrônica, o período que se investiga “pode ser amplo e a 

estrutura social, os comportamentos humanos e as atitudes costumam variar nesse período” 

(cf. CONDE SILVESTRE 2007, p. 37, tradução nossa). 

Apesar das inúmeras dificuldades em se trabalhar com a diacronia, o autor enfatiza, 

também, a satisfação de se realizar uma pesquisa sob a perspectiva diacrônica e de se perceber 

o “resultado final” e conjeturar sobre um caminho da mudança. Em geral, os estudos sob a 

perspectiva diacrônica costumam partir dos resultados da atualidade para reconstruir, de 

acordo com as possibilidades, o percurso da mudança de um determinado fenômeno 

linguístico variável. 

Diante desse cenário complexo, alguns questionamentos surgem: como proceder? O que 

fazer com esses textos tão fragmentados que chegam as nossas mãos? Como norte frente a 

essa situação, Conde Silvestre (2007, p. 45, tradução nossa), ancorado nas asserções de 

Romaine (1982,1988), afirma que “os dados históricos são válidos em si mesmos”. Apesar 

dos problemas assinalados anteriormente, os registros textuais sobreviventes do passado 

trazem consigo um pedaço do passado que não pode ser desprezado. Assim, cabe ao 

pesquisador utilizar-se de diferentes ferramentas e tentar completar o quebra-cabeça.  
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Até este ponto, elencamos os principais problemas na pesquisa em sociolinguística 

histórica. A seguir, apresentamos princípios de ordem metodológica que possibilitarão ao 

pesquisador uma relativa segurança na condução de um estudo sob a perspectiva diacrônica. 

Esses princípios baseiam-se, especialmente, na Uniformidade Linguística (ou uniformitarismo 

linguístico), na reconstrução do material linguístico histórico e na reconstrução do contexto 

social das produções textuais que se constituem como corpus para a investigação em 

Sociolinguística Histórica (cf. CONDE SILVESTRE, 2007). 

1.2.1 Princípio da uniformidade linguística 

O princípio da uniformidade linguística ou princípio do Uniformitarismo (daqui em 

diante, PU) advém da geologia, sendo apresentado pela primeira vez em Principles of 

Geology, de Charles Lyell (1833). Os linguistas do século XIX, muito impressionados com os 

trabalhos dos geólogos, importaram o PU para a linguística. Conde Silvestre (2007, p. 41, 

tradução nossa), ancorado em outros teóricos, esclarece que 

[...] é possível inferir certo conhecimento dos fenômenos geológicos que 

ocorreram no passado a partir da observação dos que estudam no presente. 

[...]. No âmbito da linguística histórica [...] a explicação e compreensão dos 

processos que afetaram historicamente as línguas devem assumir a influência 

de (alguns) fatores observáveis em seu desenvolvimento atual [...]. 

 

Em linhas gerais, este princípio possibilita-nos elucubrar que se no presente 

encontramos variação e mudança linguística correlacionadas a determinadas variáveis 

independentes, assim também ocorria no passado. Nessa perspectiva, Conde Silvestre (2007, 

p. 41, tradução nossa) reproduz a conclusão de Romaine (1982,1988) sobre a uniformidade 

linguística, e ressalta que 

 
‘[...] os fatores linguísticos que são possíveis observar e analisar ao nosso 

redor não são absolutamente diferentes daqueles que atuaram no passado; o 

que significa que não há razões para duvidar que a variação linguística se 

manifestava no passado da mesma forma estruturada como se faz no 

presente’.   

 

Dessa forma, a partir da conclusão de Romaine, parece-nos evidente o fato de que não 

só o presente pode ser usado para explicar o passado, como também o passado pode ser usado 

na explicação do presente. Todavia, esse movimento de vai e vem ao passado a fim de 

compreender os mecanismos da mudança linguística, proposto por Conde Silvestre (2007) e 

já sinalizado anteriormente por Labov (1994), deve ser executado com cautela, respeitando as 

restrições com relação à descrição linguística e social de períodos distintos. A negligência 
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dessa cautela pode adicionar os riscos de cair no anacronismo
16

, como bem adverte Conde 

Silvestre (2007, p. 40, tradução nossa) 

  
Sem chegar ao extremo de negar a possibilidade de existência da disciplina, 

todos os que investigaram em sociolinguística diacrônica são conscientes de 

que a projeção direta de padrões e resultados obtidos no âmbito atual para o 

passado pode cair no anacronismo [...].  

 

Portanto, essa relação entre o passado e o presente e o uso de um para explicar o outro 

pode ser válido por um lado, se pensarmos no princípio de uniformidade linguística, que 

muito pode ajudar na pesquisa sob uma perspectiva diacrônica. Entretanto, por outro lado, 

como já dito antes, é preciso ter muito cuidado na aplicação deste princípio, pois a projeção 

direta para o passado de padrões e resultados obtidos na atualidade pode levar a análises 

anacrônicas. É preciso considerar que os atuais conceitos de classe social, gênero, normas, 

prestígio divergem significativamente nas diferentes comunidades e em diferentes épocas. 

Assim, em uma pesquisa com missivas do século passado, como é o caso desta, a negligência 

deste cuidado torna-nos vulneráveis ao risco de caracterizarmos erroneamente nossos 

escreventes e consequentemente teremos resultados enganosos. Nesta perspectiva, tivemos o 

cuidado de observar a história social dos escreventes
17

, além disso, identificamos o tipo de 

relação entre o escrevente e seu destinatário, bem como o conteúdo temático de cada carta 

analisada.  

 

1.2.2 A reconstrução do material linguístico histórico 

 

Conforme já foi dito anteriormente, o pesquisador em Sociolinguística histórica 

depende de textos escritos no passado que se conservaram por acaso. E essa dependência de 

fontes escritas faz com que haja certo questionamento a respeito da viabilidade da 

investigação histórica. No que concerne à reconstrução do material linguístico histórico, 

Conde Silvestre (2007) indica alguns caminhos para lidar com os esses dados que 

“sobreviveram por azar”. O autor, primeiramente, destaca a validade do material escrito, 

inicialmente um coadjuvante nas pesquisas desenvolvidas a partir da década de 1960 

ancoradas nas ideias labovianas, e, em seguida, aborda como a Linguística de Corpus tem 

                                                 
16

 Anacronismo, segundo o dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0 (2009): 1 – erro de 

cronologia que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são 

de outra época, ou em representar, nas obras de arte, costumes e objetos de uma época a que não pertencem; 2 – 

atitude ou fato que não está de acordo com sua época; 3 – erro de data relativa a fatos ou pessoas. 
17

 Vale destacar que há, em nosso corpus, 2 (dois) conjuntos de cartas cujas informações da história social dos 

escreventes só foram levantadas por meio das informações descritas nas próprias missivas. 
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contribuído para o desenvolvimento de pesquisas no âmbito da diacronia. De acordo com 

Conde Silvestre (2007, p. 43, tradução nossa), existem algumas diferenças entre língua escrita 

e oral; o autor destaca que 

 
[...] As diferenças substanciais entre as manifestações da linguagem derivam 

de divergências fundamentais: a comunicação oral se desenvolve em uma 

dimensão temporal, é dinâmica, efêmera e requer a presença dos 

participantes no intercambio comunicativo. Ao passo que a comunicação 

escrita se manifesta no espaço de forma estática, permanente e só é 

produzida quando o emissor não está em contato direto com o receptor. Esta 

distinção se traduz em diferenças estruturais, gramaticais e léxicas. (grifo 

nosso). 

 

No que tange às divergências estruturais, há, na escrita, uma construção mais cuidada, 

uma vez que a mensagem é emitida em um meio estável e está destinada a ter uma longa 

duração; diferentemente da fala, que é espontânea e possui um caráter mais flexível. As 

diferenças gramaticais e léxicas abrangem o uso de expressões dêiticas, que aparecem mais no 

meio oral, já que necessitam de um contexto imediato para sua compreensão e abarcam 

também o caráter estilisticamente mais formal da língua escrita, na qual se infunde a noção de 

padrão. Conde Silvestre utiliza-se dessas diferenças para justificar a ideia de que a escrita e a 

oralidade são meios mais ou menos independentes, e que a escrita não é um mero registro da 

fala ou uma fonte secundária de dados. (cf. CONDE SILVESTRE, 2007, p. 44-45). Como já 

mencionado antes, o autor hispânico traz uma conclusão de Romaine (1988a) ressaltando que  

 
[...] os dados históricos são válidos em si mesmos – como, em geral, são 

todas as amostras escritas do presente ou do passado - independente de que 

reflitam com fidelidade as circunstâncias de sua emissão ou ao contrário 

estejam desprovidos delas. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 45, tradução 

nossa). 

 

Apesar dessa conclusão, Conde Silvestre (2007, p. 44-45) chama a atenção para o fato 

de que nem todos os documentos do passado mostram o mesmo grau de variabilidade, tendo 

em vista que a influência da norma padrão, do caráter narrativo ou descritivo de alguns textos, 

como é o caso dos literários, por exemplo, impossibilita a exibição, em sua maioria, da 

variação linguística. Os textos mais produtivos para o pesquisador são aqueles que transferem 

para a escrita trocas comunicativas que ocorreram ou poderiam ter ocorrido no meio oral, 

pois, além de poderem manifestar mais variações, podem também auxiliar na correspondência 

das variáveis linguísticas com as condições pessoais de emissão e recepção (cf. CONDE 

SILVESTRE, 2007, p.45).  Considerando essas e outras circunstâncias, Conde Silvestre 

(2007, p. 45-46) retoma outros autores que no final do século XX e início do XXI 
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catalogaram e relacionaram os materiais escritos que possuem maior confiabilidade para a 

investigação da mudança e variação sob uma perspectiva diacrônica. 

 O autor supracitado (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 46, tradução nossa) expõe um 

catálogo, proposto por Schneider (2002), que distingue cinco categorias de textos escritos que 

podem ser usados com certas garantias na pesquisa Sociolinguística histórica: 

 

a) registros diretos de atos de comunicação oral no momento do intercâmbio 

comunicativo, por exemplo, expedientes judiciais, processos, acusados, 

testemunhas; 

b) registros de atos de comunicação realizados depois da emissão, exemplo: 

narração de escravos antigos; 

c) registros escritos que podem reproduzir o vernáculo, como cartas 

pessoais, diários; 

d) observações sobre o comportamento linguístico de outros falantes 

(pronunciamentos prescritivos sobre usos considerados vulgares, exemplo: 

viajantes, observação de estrangeiros etc); 

e) transcrições inventadas ou imaginadas, exemplos, obras literárias e teatro. 

 

Embora existam, nestes documentos, certos traços que destoam da realidade oral, os 

apont amentos apresentados, nesta seção, permitem-nos concluir que a expressão escrita tem o 

seu valor e pode ser utilizada sem nenhum impedimento em investigações históricas. 

 

1.2.3 A contribuição da Linguística de Corpus 

 

Conde Silvestre (2007, p. 46) aponta para a Linguística de Corpus (daqui em diante LC) 

como uma aliada para os estudos variacionistas sob a perspectiva diacrônica, uma vez que 

busca agrupar textos isolados no tempo e no espaço; a LC ocupa-se da coleta e exploração de 

conjuntos de dados linguísticos textuais, i.e. corpora, que foram coletados criteriosamente, a 

fim de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Ela tem se 

desenvolvido consideravelmente nas últimas décadas, devido aos avanços recentes no âmbito 

da informática e o tratamento digital da informação através de computadores. Com o advento 

da internet, as ferramentas de buscas, a disponibilização de amplas bases de dados, também, 

vieram a facilitar o desenvolvimento de pesquisas no âmbito da Sociolinguística Histórica.   

Com o auxílio da LC tornou-se viável reunir coleções que contêm todos os materiais 

históricos preservados, permitindo seu tratamento digitalizado, o que permite a reconstrução 

da variabilidade linguística histórica e a seleção das variáveis que admitem um estudo 

sociolinguístico. Desse modo, a LC pode ajudar a resolver o problema do isolamento e do 

caráter fragmentário dos materiais históricos, visto que proporciona a manipulação simultânea 
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da maioria dos textos preservados que pertencem a uma mesma época ou, ainda, permite 

analisá-los ao longo de períodos distintos.  

Concernente à pesquisa sociolinguística histórica com dados da língua inglesa e 

espanhola, Conde Silvestre (2007, p. 48-49) destaca alguns bancos de dados: The Helsinki 

Corpus of English Texts, Corpus of Middle English Prose and Verse, Michigan Early Modern 

Materials, The Oxford Text Archive, The British National Corpus, Corpus of Historical 

Spanish Texts, Corpus Diacrónico del Español, Archivo de Textos Hispánicos (ARTHUS), 

Archivo Gramatical de la Lengua Española, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e 

Estudio histórico del Español de América. No que tange aos bancos de dados do PB, podemos 

citar: o Programa Para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) e o Projeto Para a 

História do Português Brasileiro (PHPB), Tycho Brahe na Unicamp, Laborhistórico na UFRJ, 

BIT – PROHPOR da UFBA
18

, os quais buscam coletar, catalogar, editar e disponibilizar 

textos históricos de diversos gêneros da escrita.  

Ainda de acordo com Conde Silvestre (2007, p. 48, tradução nossa), “a linguística do 

corpus é uma das ferramentas mais adequadas para ‘fazer o melhor uso dos dados 

defeituosos’”. Entretanto, suas contribuições à Sociolinguística histórica são limitadas, pois, 

embora haja muitos benefícios, os quais já elencamos aqui, algumas vezes não é possível – ou 

é muito difícil – extrair informação confiável acerca de fatores externos que poderiam estar 

correlacionados com dados linguísticos do passado.  

 

1.2.4 A reconstrução do contexto social  

 

No tocante à reconstrução do contexto social, Conde Silvestre (2007, p. 53) sinaliza que 

a Sociolinguística histórica deve se ocupar em reconstruir os fatores extralinguísticos que 

poderiam estar relacionados com a variação linguística. O pesquisador em Sociolinguística 

sincrônica, por exemplo, pode encontrar ajuda na sociologia, através de “um conhecimento de 

primeira mão sobre questões como a estratificação social da comunidade objeto de estudo e 

das atitudes ou comportamentos vigentes nela”, ao passo que os estudiosos que se dedicam a 

perspectiva diacrônica devem reconstruir as informações por meio de “dados históricos de 

caráter em geral fragmentário” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 53, tradução nossa).  

Nesse sentido, o pesquisador deve buscar meios que o auxiliem, como a análise do 

estilo e do registro ou, até mesmo, através de outras ciências, como a história social. A 

                                                 
18

 Para maiores informações sobre os bancos de dados do PB consultar: <http://www.prohpor.org/>; 

https://sites.google.com/site/corporaphpb/,<http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/index.html>, 

http://www.prohpor.org/bit-prohpor, http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/. 
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história social traz informação acerca dos diferentes grupos sociais do passado, o que inclui, 

por exemplo, suas estruturas e as relações e os conflitos entre eles.  

Dessa maneira, investigar a história social da(s) comunidade(s) envolvida(s) nos estudos 

linguísticos é uma excelente alternativa para as pesquisas sob a perspectiva diacrônica, já que 

lhes permite desvendar alguns aspectos desconhecidos, na medida em que reconstrói “de 

maneira realista e sem anacronias as circunstâncias sociais que podem ter afetado a mudança 

e a variação no passado, incluindo o estabelecimento das estruturas socioeconômicas” 

(CONDE SILVESTRE, 2007, p. 14, tradução nossa). Esse processo de reconstrução visa 

obter informações extralinguísticas dos informantes, seja de cunho social ou individual, tais 

como a idade, o nível socioeconômico, escolaridade, o lugar de residência, a rede de relações 

interpessoais, considerando que a sociolinguística defende que esses fatores extralinguísticos 

podem influenciar no processo de variação/mudança do fenômeno linguístico investigado; 

então, quanto mais se sabe, melhor é a análise e mais verídico é o seu resultado. Todavia, nem 

sempre essas informações estão ao alcance do pesquisador: há materiais que chegam as nossas 

mãos desprovidos de qualquer informação extralinguística. Nessas situações resta ao 

pesquisador tentar captar na própria documentação elementos que possibilitem reconstruir um 

pouco do contexto social desses informantes, além de tentar fazer correlações de estilos, como 

orienta Conde Silvestre (2007, p. 53, tradução nossa) 

 
[...] a seleção de um estilo por parte do falante [ou escrevente] supõe que 

seus usos linguísticos se adaptam a algumas das possibilidades 

sociolinguísticas que se dão em sua comunidade, quer dizer, que se pode 

estabelecer uma correlação entre a frequência de aparição de certos traços no 

estilo de um falante [ou escrevente] individual e os que caracterizam 

habitualmente a um grupo social concreto.  

 

Conde Silvestre (2007) propõe projetar o continuum estilístico-social para o passado, de 

forma a depreender condicionamentos sociais por meio da identificação dos condicionadores 

estilísticos. Desse modo, ao identificar padrões estilísticos no material histórico, seria possível 

conjeturar sobre o contexto social do material e sobre o significado social das variantes na 

época da produção. Contudo o autor faz um alerta para o fato de que essa transposição não 

pode ser direta e deve ser considerada com cuidado. 

Labov é um pioneiro no estudo das relações entre estilo e nível social e sua utilização na 

Sociolinguística. Em seus estudos sobre a fala Nova-iorquina, o linguista identificou a 

ocorrência de cinco estilos contextuais nas entrevistas realizadas por ele. Estes cinco estilos 

estão expostos num continuum que vai desde a emissão informal até a mais monitorada e se 

apoiam no grau de atenção que o falante presta a seu próprio discurso e na maior ou menor 

formalidade do contexto comunicativo. Conde Silvestre (2007, p. 54) reporta o contínuo 
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estilístico desenvolvido por Labov e publicado na obra The Social Stratification of English in 

New York City (1966). Esse mesmo contínuo foi adaptado e exposto no quadro, a seguir. 

Quadro 2: O continuum estilístico estabelecido por Labov. 

Estilo Grau de atenção do 

falante 

Contexto 

 

Fala espontânea Mínimo 

 

Mínima formalidade 

 

 

Fala informal 

  

Fala Monitorada   

Fala formal: leitura de 

Textos 

  

Fala formal: leitura de 

listas de palavras e pares 

mínimos 

Máximo 

 

Máxima formalidade 

 

Fonte: adaptado de Conde Silvestre (2007, p.54) 

 

Como podemos observar no continuum desenvolvido por Labov, exposto no quadro 

acima, o grau mínimo de atenção está relacionado à fala espontânea, que é esperada em 

contextos de menor formalidade, por exemplo, em conversas cotidianas com amigos e/ou 

parentes. Já o grau máximo de atenção está associado aos contextos muito formais, como 

respostas em entrevistas de emprego, leitura de textos, listas de palavras e pares mínimos em 

voz alta.  

Embora esse contínuo estilístico laboviano seja útil para o desenvolvimento da 

Sociolinguística histórica, ele foi alvo de muitas críticas, em diferentes perspectivas. Estas 

críticas se referem ao fato de tal proposta subestimar, de certa forma, diversos componentes 

essenciais do processo de comunicação, como o ouvinte, o canal, o código, o contexto 

situacional, a intenção do falante ou a relação entre interlocutores, uma vez que todos estes 

fatores também contribuem para a formalidade ou informalidade estilística. 

Frente às censuras ao contínuo estilístico laboviano, Conde Silvestre (2007, p. 59-60) 

destaca a proposta de Traugott e Romaine de compreender o estilo 

[...] como o resultado de uma relação comunicativa entre os participantes em 

um discurso de fala, os quais negociam cada ato de fala e o dotam de um ou 

outro em virtude de uma série de fatores pessoais e contextuais, porém 

também em função de sua própria imersão na estrutura social da comunidade 

de fala, do desenvolvimento de funções socioprofissionais concretas e do 

estabelecimento de redes de relações pessoais além da interação 

comunicativa de que se trata (CONDE SILVESTRE, 2007, p.59, tradução 

nossa). 
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Sob esta perspectiva proposta por Traugott e Romaine, uma reconstrução completa e 

válida dos estilos deve atender aos seguintes fatores
19

: 1) Fatores pessoais, que incluem: (i) o 

falante, (ii) os interlocutores e (iii) o tipo de relação que se estabelece entre eles; 2) Fatores 

não pessoais, que abrangem: (I) elementos discursivos, por exemplo, o tema (formal ou 

informal, (não) pessoal), (II) o tipo de comunicação (monólogo, conversação livre etc) e (III) 

o gênero discursivo (narrativo, expositivo, argumentativo etc) e (3) elementos contextuais, 

tais como: (a) o lugar (familiar ou não), (b) o momento no qual ocorre a interação e (c) o tipo 

de atividade pública ou privada que com ela se desenvolve. 

Outra forma de obter informação acerca dos estilos é através do estudo dos processos 

de acomodação linguística
20

, considerando as relações sociopsicológicas entre os 

interlocutores. A acomodação linguística auxilia na reconstrução das diferenças socioculturais 

existentes em certas épocas, uma vez que é entendida como a alteração do estilo de forma 

consciente ou não, dependendo de alguns fatores, tais como o pertencimento a um grupo 

social e a identificação com suas normas, e a aproximação ou o afastamento do falante em 

relação ao seu interlocutor através da convergência ou divergência de estilos, respectivamente 

(CONDE SILVESTRE, 2007, p. 60). 

Por fim, Conde Silvestre (2007) ressalta a importância da História Social para a 

reconstituição do contexto social do material histórico. De acordo com o autor hispânico, ao 

conciliar interesses das disciplinas Sociologia e História.  “A história social trata da 

configuração de distintos grupos sociais no passado, incluindo sua estrutura, as relações e 

conflitos entre eles, etc.” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 63, tradução nossa).  Portanto, o 

estudo da História Social pode auxiliar na delimitação das variáveis sociais independentes, 

como os papéis sociais dos envolvidos na interação, as relações familiares estabelecidas entre 

os sujeitos, a estrutura e a mobilidade social da época retratada, as relações entre gêneros, a 

construção de um gênero, as relações de poder e solidariedade etc. (CONDE SILVESTRE, 

2007, p. 64). O autor alerta, mais uma vez, para o risco do anacronismo e recomenda que o 

pesquisador evite uma transferência direta do modelo de sociedade atual para a época 

investigada. 

Ao longo desta seção, percebemos que há a necessidade de adotar diferentes 

estratégias na tentativa de reconstruir o contexto social que envolve a realidade dos 

informantes: investigação da história social, estudo dos estilos e registros e, até mesmo, 

observação da acomodação linguística. Nada obstante, devemos ter em mente que não há uma 

                                                 
19

 Conde Silvestre (2007, p. 59) traz um detalhamento desses fatores, os quais foram inicialmente publicados em 

Princípios de sociolinguística y sociologia del linguaje (1988, p.98-103) 
20

 Os estudos de processos de acomodação linguística desenvolveram-se na década de 1970 dentro da psicologia 

social. 
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fórmula definitiva que possibilite a reconstrução das variáveis extralinguísticas a partir do 

estudo de estilos e registros, pois tudo depende muito dos dados de que dispomos para 

análise. Com o intento de reconstruir, na medida do possível, o contexto social do material 

investigado nesta pesquisa, na seção a seguir, tratamos da metodologia de organização do 

corpus, há um detalhamento a cerca do período histórico em que foram produzidos os sete 

conjuntos de cartas analisados, evidenciando fatores que possivelmente influenciaram a 

produção linguística dos missivistas.  

 

1.3 A METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DO CORPUS PARA A PESQUISA 

Como já dito, nosso corpus é constituído de cartas pessoais escritas no curso do século 

XX por brasileiros nascidos no RN. O quadro a seguir apresenta a totalidade das cartas 

coletadas para a análise, sistematizadas por informantes e por período de escrita. 

Quadro 3: distribuição do corpus analisado por período. 

CONJUNTO 

 

 

PERÍODO DE 

ESCRITA DAS 

CARTAS 

NÚMERO DE 

CARTAS 

SUBSISTEMA 

UTILIZADO 

NA POSIÇÃO 

DE SUJEITO 

Irmãos Paiva 1916-1925 61 Exclusivo de 

você 

Câmara 

Cascudo 

1924-1944 84 Exclusivo de 

você 

José Geraldo 1943-1944 32 Exclusivo de 

senhor(a) 

Lourival 

Rocha   

1946-1972 34 Misto 

(tu~você) 

Rusinete 

Dantas 

1946-1951 16 Exclusivo de 

tu 

Joana Rocha 1973-1989 20 Exclusivo de 

você 

Desemb. 

Manoel 

Onofre 

1973-1999 19 Exclusivo de 

você 

Walter 

Oliveira 

1992-1994 30 Misto 

(tu~você) 

TOTAL DE 

CARTAS 

ANALISADAS 

 

296 

 

 

Fonte: autoria própria 
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O quadro 3, acima, expõe  as 296 cartas coletadas e transcritas para análise.
 
A seguir, 

apresentamos um panorama da história social dos missivistas, assim como do contexto de 

produção das cartas.  

 

I. O primeiro conjunto de cartas (1916-1925): os irmãos Paiva 

Esse conjunto reúne 61 cartas pessoais escritas por dois irmãos do sexo masculino: 

Teodósio Paiva, que nasceu em 1858, e João de Paiva, que nasceu no ano de 1867. Teodósio 

Paiva morava em Natal, era funcionário público Estadual, considerado um ilustre, pois tinha 

uma vida política e social bastante ativa, chegando até a ocupar cargos públicos de destaque 

como o de Major da Guarda Nacional e intendente de Natal em 1916. João de Paiva era o 

irmão que mais tinha afinidade com Teodósio Paiva. Eles eram sócios e muito amigos.  O 

conteúdo temático dessas cartas, em sua maioria, contempla questões comerciais, uma vez 

que João de Paiva, agricultor, comerciante, não ilustre que residia em Monte Alegre/RN, 

ajudava na comercialização do algodão e da cana-de-açúcar, bem como na administração dos 

bens adquiridos pelo irmão Teodósio. 

 

II. O segundo conjunto de cartas (1924-1944): Luís da Câmara Cascudo 

Esse conjunto reúne 84 cartas pessoais escritas pelo ilustre norte-rio-grandense Luís da 

Câmara Cascudo ao seu amigo poeta Mário de Andrade no período de 1924 a 1944. A 

temática dessas cartas é bastante variada e inclui notícias da cidade e dos familiares, 

comentários sobre livros e viagens, bem como conversas sobre a economia e política nacional. 

Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) nasceu e cresceu em Natal e se dedicou ao estudo 

da cultura brasileira. Foi professor da Faculdade de Direito de Natal, hoje curso de Direito 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujo Instituto de Antropologia leva 

seu nome.   

 

III. O terceiro conjunto de cartas (1943-1944): José Geraldo Fonseca 

Esse conjunto reúne 32 cartas familiares escritas pelo estudante norte-rio-grandense, 

não ilustre, José Geraldo Fonseca (1925-), nos anos de 1943 e 1944, que foram endereçadas a 

sua mãe. O conteúdo temático das cartas contempla notícias do dia-a-dia no colégio 

Diocesano Seridoense – em Caicó/RN, notícias do cotidiano de Fonseca e de suas viagens 

com a orquestra do colégio Diocesano. 

 

IV. O quarto conjunto de cartas (1946-1972): Lourival Rocha e Ruzinete Dantas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
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O quarto conjunto reúne a correspondência ativa e passiva entre dois informantes: 

Lourival Rocha (1922-) e Maria Ruzinete Dantas. Lourival estudou até o Ensino Médio, foi 

comerciante até 1965 e nessa época comercializava seus produtos (algodão, arroz, oiticica, 

açúcar etc.) em várias cidades do RN e do Brasil. Após o fracasso da sua atividade comercial, 

tornou-se dentista prático. Teve uma vida pública bastante ativa, chegando a ocupar cargo 

ilustre no município de Patu/RN, o de chefe do executivo, no período de 1968 até janeiro de 

1973. Ruzinete Dantas (1931-?) estudou até a terceira série primária. Segundo informações de 

amigos e familiares, Ruzinete teve um perfil social bastante reservado; na sua juventude, não 

frequentou muitas festas, nem bailes, sempre muito caseira. Em 1947, casou-se com Lourival 

Rocha, nessa altura, com apenas 16 anos de idade. Sempre muito caseira, dedicou-se às 

atividades domésticas e maternas. 

Esse conjunto de cartas apresenta uma particularidade, pois reúne cartas de amor e 

cartas familiares de um período do namoro/noivado e depois do casamento de Lourival e 

Ruzinete. Está dividido da seguinte forma: 16 são cartas escritas por Ruzinete destinadas ao 

seu namorado/noivo/esposo Lourival Rocha e 34 escritas por Lourival são dedicadas a sua 

namorada/noiva/esposa Ruzinete.  As missivas datam de 1946 a 1972 e o seu conteúdo 

temático é diversificado, tais como: notícias pessoais, da família, dos partidos políticos, dos 

negócios e assuntos amorosos. 

 

V. O quinto conjunto de cartas (1973-1989): Joana Rocha
21

 

Esse conjunto reúne 20 cartas familiares da família Rocha. São correspondências de 

irmã para irmã, datadas de 1973 a 1989. Dispomos de poucas informações sobre essas irmãs. 

Sabe-se, apenas, que elas moravam em cidades distintas e trocavam notícias pessoais e 

familiares por meio dessas epístolas. A remetente, não ilustre, dessas cartas, senhora Joana 

Rocha, morou em diferentes cidades brasileiras. A irmã, Antonia Rocha, que recebia as cartas, 

sempre residiu no interior do estado do RN, na cidade de João Câmara. A temática dessas 

cartas trata basicamente de notícias familiares e do cotidiano das irmãs. 

 

VI. O sexto conjunto de cartas (1973-1999): Desembargador Manoel Onofre Júnior  

Esse conjunto reúne 19 cartas escritas pelo ilustre desembargador norte-rio-grandense 

Manoel Onofre Júnior. Essas cartas são endereçadas a vários ilustres do RN e do país e 

tratam, quase que exclusivamente, de apreciações do referido desembargador acerca das 

produções bibliográficas de seus destinatários.  

                                                 
21

 Essas cartas foram doadas à autora desta pesquisa com poucas informações da história social dessas 

missivistas. Sabe-se apenas que são potiguares e consanguíneas e que trocavam correspondências 

constantemente. As demais informações foram inferidas a partir dos dados registrados nas próprias  missivas.  
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Manoel Onofre Jr. nasceu em 1943, em Santana do Matos/RN, e diplomou-se em 

Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Natal em 1967. Profissionalmente, 

foi professor de História, repórter e assessor jurídico. Ingressou na magistratura em 1970. Em 

1989, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do RN. Aposentou-se 

três anos depois, em 1992. 

 

VII. O sétimo conjunto de cartas (1992-1994): Walter Martins Oliveira 

Esse conjunto reúne 30 cartas de amor escritas pelo missivista, não ilustre, Walter 

Martins Oliveira (1960-?), norte-rio-grandense, natural de Patu/RN, onde estudou até o 

Ensino Médio. Passou toda a sua juventude na sua cidade natal e, no ano de 1989, mudou-se 

para São Paulo/SP. No período de 1992 a 1994, teve um relacionamento com a patuense 

Lúcia Suassuna (Lucinha), a maior parte por correspondência. Todas as cartas são 

endereçadas à Lucinha e o conteúdo temático trata de assuntos amorosos e notícias pessoais. 

Após a apresentação da fundamentação teórica e da metodologia de organização do 

corpus exibidas neste capítulo, passamos a delimitar as funções sintáticas investigadas nesta 

tese, bem como apresentamos uma revisão dos estudos sociolinguísticos já desenvolvidos 

sobre as formas de P2 na posição de complemento tanto na sincronia como na diacronia, os 

quais nos servem de referência e dão suporte as nossas hipóteses já apresentadas na 

introdução.  
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2 COMPLEMENTOS VERBAIS PARA A EXPRESSÃO DE SEGUNDA PESSOA EM 

PORTUGUÊS: definição das funções sintáticas investigadas e revisão de trabalhos sobre 

o português brasileiro 

 

O sistema pronominal do PB atual é um dos pontos gramaticais a que se tem dedicado 

muita atenção na linguística, tendo em vista que esse se encontra em processo de 

reestruturação (cf. LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU, 2008, entre outros). É fato que essa 

reestruturação não poderia estar restrita apenas as formas nominativas, já que existem os  

pronomes clíticos associado a essas formas. Neste capítulo, apresentamos a definição das 

funções sintáticas investigadas conforme as gramáticas do PB e PE, além disso, retomamos 

estudos sociolinguísticos relacionados ao tema em tela nesta tese. O capítulo está organizado 

como segue: na seção 2.1, apresentamos uma noção de complemento verbal, segundo Faria 

(1958), Castilho (2010), Mira Mateus et al. (2003), Raposo et al. (2013), entre outros; na 

seção 2.2 tratamos do complemento não preposicionado, na seção 2.3 tratamos dos 

complementos preposicionados; 2. 4 retomamos os estudos sociolinguísticos relacionados ao 

tema em tela, nas perspectivas sincrônica e diacrônica.  

 

2.1 SOBRE A NOÇÃO DE COMPLEMENTO VERBAL E AS FUNÇÕES ACUSATIVA, 

DATIVA E OBLÍQUA  

 

Na língua latina, assim como nas línguas com caso morfológico, a função sintática das 

classes gramaticais (substantivos, adjetivos, pronomes e os advérbios, etc) dentro de uma 

sentença era/é indicada por uma desinência específica. Em latim, havia seis casos 

morfológicos: o nominativo, o vocativo, o genitivo, o acusativo, o dativo e o ablativo
22

. (cf. 

FARIA, 1958). Desses seis, o acusativo e o dativo correspondem, de forma simplificada
23

, ao 

complemento verbal, o objeto direto e o indireto, respectivamente. Segundo Faria (1958, p. 

59), caso é a “forma tomada por uma palavra declinável para indicar precisamente qual a 

função que desempenha na frase”. A flexão de caso, na língua latina, era realizada na 

alteração da terminação da palavra de acordo com a função sintática. Ou seja, nessa língua, as 

funções eram diferenciadas por meio da marcação morfológica. Diversos estudos atestam que 

na passagem do latim para as línguas românicas ocorreu uma mudança do tipo morfológico 

para o tipo sintático, isto é, a informação sintática antes contida na desinência das palavras 

                                                 
22

 Para um estudo mais rebuscado, sugerimos consultar Faria (1958), entre outras fontes - a respeito da língua 

latina. 
23

 Reconhecemos que o caso dativo não corresponde apenas ao objeto indireto, há outras funções que são 

representadas por este caso, todavia nesta pesquisa focamos apenas no dativo como complemento verbal de P2, 

introduzido pelas preposições a ou para e que seja possível cliticizá-lo.  
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passa a ser veiculada por meio da posição dos elementos na frase. De acordo com Castilho 

(2010, p. 155), no português, essa flexão se perdeu em favor do uso das preposições e da 

ordem das sentenças (Sujeito+Verbo+Objeto).  

Nesta pesquisa, voltamos nosso olhar analítico/descritivo para os complementos 

verbais em cartas pessoais escritas no nordeste do Brasil, mais precisamente as escritas no Rio 

Grande do Norte (RN), no curso do século XX; esses complementos são realizados por 

formas pronominais de P2 nas posições de acusativo, dativo e oblíquo. Em nossa análise, 

buscamos não apenas observar as frequências de uso das formas pronominais de 

complemento de P2, mas, também, identificar, por meio dos padrões empíricos atestados nas 

missivas norte-rio-grandenses, como as diferentes taxas de frequência de uso podem revelar 

(ou não) evidências da existência de diferentes sistemas (cf. LOPES; CAVALCANTE, 2011) 

na escrita norte-rio-grandense do século XX.  

Consideramos como complementos verbais os elementos de natureza sintática e 

semântica diferentes e esses, por sua vez, estão subdivididos em classes distintas, rotuladas 

acusativo, dativo e oblíquo. Nesse aspecto, é importante destacar que adotamos, nesta 

pesquisa, a divisão proposta por Cavalcante e Figueiredo (2009) em que os complementos 

verbais preposicionados são subdivididos em três categorias, quais sejam: oblíquos, 

circunstanciais e dativos. Todavia, analisaremos, apenas, os complementos verbais acusativos 

(ou diretos, ou não preposicionados), os dativos e os oblíquos. 

Desse modo, as acepções apresentadas a seguir serão primordiais para a compreensão 

do recorte realizado neste estudo, pois há outras categorias morfossintáticas que poderiam ser 

estudadas a fim de revelar instâncias de variação das formas pronominais de P2, (tu/você), 

como é o caso dos adjuntos adnominais (dentre os quais estão incluídos os pronomes 

possessivos teu e seu), todavia, na categorização dos dados, desta pesquisa, essas formas 

pronominais possessivas são observadas, apenas, para identificar a qual das formas de P2 

esses estão associados. De acordo com Kato e Mioto (2015, p. 28), o complemento de um 

verbo é “um argumento interno
24

 que não foi ou não pôde ser promovido a sujeito, o que 

acontece sempre que o verbo tem argumento externo [...]”.  

                                                 
24

 Para melhor definirmos Argumento Interno (AI), numa sentença, recorremos à construção arbórea, advinda do 

gerativismo, conforme Cyrino et al. (2015, p.42) em que o Sintagma Verbal (SV) conectado sintaticamente a um 

Sintagma Nominal (SN) - SN2, formam o constituinte verbal V’, “chamado de projeção intermediária [...]”, essa 

projeção intermediária, por sua vez, liga-se, por uma conexão sintática, a um SN1. O SN1 é considerado um AI do 

sintagma verbal, descrito nesta construção arbórea, Cyrino et al. (2015, p.42) reforçam que os AI’s são 

constituintes que “estabelecem uma relação sintática direta com o verbo no interior de V’[...]”. Ao passo que o 

SN2 considerado o Argumento Externo (AE), desta construção, são “os elementos que estão imediatamente 

dominados por SV e estabelecem uma conexão sintática com V’” (op. cit., p. 42). 
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A noção de argumento tem sua origem na lógica de predicados. Esse constituinte 

central, o predicado, é insaturado, i.e., não tem seu sentido completo, pede um determinado 

número de argumentos que lhe completem ou saturem o sentido. 

Kato e Mioto assinalam que “os verbos podem ter no máximo dois complementos”, os 

quais são marcados pela tradição gramatical como direto e indireto (cf. KATO; MIOTO, 

2015, p. 28)
25

.  Acrescentam, ainda, que em línguas com morfologia casual rica, como é o 

caso do latim “o complemento direto em geral exibe o caso acusativo”, já “o indireto é 

marcado por outros casos, como o dativo” (cf. KATO; MIOTO, 2015, p. 28). Eles advertem 

que nessas línguas “o complemento tem que ser marcado por um caso diferente do caso do 

sujeito”, quando, segundo Kato e Mioto (2015, p. 28) essa marcação parece evidenciar “um 

reflexo da assimetria entre sujeito e complemento”. No Português Brasileiro (PB), como já 

referido antes, não temos uma morfologia rica de caso. Essa marcação persiste (ou persistiria) 

apenas nos pronomes. A informação sintática, antes associada à desinência das palavras, 

portanto, passa a ser marcada por meio da posição dos constituintes na oração. No caso da 

complementação, os autores afirmam que a assimetria entre sujeito e complemento é marcada 

“posicionando os complementos após o verbo” (cf. KATO; MIOTO, 2015, p. 28), exceto 

quando esses são clíticos. Postulam, também, que “a posição natural do complemento direto é 

logo após o verbo do qual é irmão e do qual recebe caso acusativo”, enquanto o 

“complemento indireto é o último e tem de vir preposicionado, pois, do contrário, não seria 

marcado por caso” (cf. KATO; MIOTO, 2015, p. 28). Em se tratando dos complementos 

pronominais, Cyrino et al. (2015, p. 58) admitem que os pronomes pessoais não se restringem 

apenas ao papel de “veicular informações semânticas”, mas “possuem comportamento 

sintático e fonológico bastante específico”. Nesse sentido, a luz da tradição gramatical, esses 

“podem ser classificados como clíticos
26

 (átonos) e pronomes plenos (não átonos)”.  

Antes de prosseguirmos, ancorados nas definições sistematizadas na gramática do 

Português de Mira Mateus et al. (2003, p. 826-828), apresentaremos uma breve conceituação 

dos pronomes clíticos que “correspondem prototipicamente às formas átonas do pronome 

pessoal que ocorrem associadas à posição de complementos dos verbos [...]”. Em geral, são 

                                                 
25

 Achamos por bem, repetir aqui, o texto já destacado nesta tese, mais precisamente, na nota de rodapé de 

número 6, que enfatiza, segundo a visão de Raposo et al., (2013), a possibilidade de haver verbos com 

“enaridade maior que três” (cf. RAPOSO et al., 2013). Isto é, segundo Raposo, verbos que denotam movimento 

ou transações, como atirar, levar, transferir, comprar, pagar ou vender, por exemplo, predicam 4 argumentos. 

Ex.: O João levou [o carro] [do stand de vendas] [para casa]. A Isabel comprou [um livro] [ao Luís] [por 

vinte escudos]. os sintagmas destacados em negrito são os argumentos do predicador verbal, sendo os entre 

colchetes os argumentos internos. (RAPOSO, 2013, p. 363 [grifos nossos]) 
26

 Cyrino et al. (2015, p. 58) definem clíticos como sendo elementos gramaticais pertencentes a “uma classe 

especial”, pois “ têm uma natureza ambivalente: são átonos que se afixam às palavras e têm, ao mesmo tempo, 

características de elementos independentes. Nesse sentido diferem de pronomes plenos, pois não são 

independentes [...].”  
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objetos estruturalmente simples, fonologicamente deficientes, quase sempre monossilábicos e, 

por serem formas átonas
27

, dependem de itens lexicais com acentuação própria para se 

ancorarem, usualmente, esses itens lexicais são designados como hospedeiros. No caso do 

clítico pronominal é possível identificar algumas particularidades, a saber: i) o hospedeiro tem 

que ser necessariamente um verbo; ii) o clítico pronominal, geralmente, não apresenta ordem 

fixa em relação ao seu hospedeiro, podendo precedê-lo (próclise), segui-lo (ênclise) ou 

apresentar-se no interior do seu hospedeiro (mesóclise).  

Perseguindo o propósito deste capítulo, passaremos a conceituar os complementos 

verbais separadamente, de acordo com as asserções de Castilho (2010), Faria (1958), Mira 

Mateus et al. (2003), Raposo et al. (2013), entre outras fontes. 

 

2.2 COMPLEMENTO VERBAL NÃO PREPOSICIONADO: ACUSATIVO 

 

 O gramático latino Ernesto Faria (1958, p. 60) admite que o caso acusativo é difícil 

de categorizar em uma única fórmula, mas ressalta que seu emprego mais genérico ocorre na 

função “de indicar o objeto ou complemento direto do verbo”.  Mira Mateus et al. (2003, p. 

284) e Castilho (2010, p. 298) assumem que o Objeto Direto (OD) possui uma relação 

gramatical central e que essa centralidade é decorrente do fato de esses argumentos serem 

selecionados pelo verbo. Têm essa relação “os argumentos internos directos de predicadores 

verbais de dois ou três lugares [...]” (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 284). 

Ancorados nos gramáticos supracitados, chamamos de acusativo o complemento 

verbal não preposicionado, conhecido na tradição gramatical como OD
28

, caracterizado por, 

na maioria dos casos, ligar-se ao verbo sem intermédio de uma preposição, além de manter 

uma ligação sintático-semântica com o predicador verbal.   

De acordo com Castilho (2010, p. 300)
29

, o OD “é proporcional às formas pronominais 

acusativas”.  Mira Mateus et al. (2003, p. 288) sugerem três testes para o reconhecimento do 

OD de uma sentença
30

; dentre os testes sugeridos, tem-se a possibilidade de substituição do 

                                                 
27

 A propriedade de formas átonas é partilhada, também, por outras unidades lexicais, como as preposições e os 

artigos. (cf. MATEUS et al., 2003, p. 828). 
28

 Nas palavras de Bechara (2009, p. 416) trata-se do complemento verbal “representado por um signo léxico de 

natureza substantiva (substantivo ou pronome) não introduzido por preposição necessária [...]”  
29

 Exemplos adaptados e renumerados. 
30

 Seguem os dois outros testes sugeridos por Mateus et al. (2003, p. 288):  i) passar a oração da voz ativa  para a 

voz passiva e na passiva correspondente, o constituinte que obtiver a relação gramatical de sujeito será o OD – 

Ex.: “(23)(g) [ Esse livro]su foi comprado por eles em Londres”; ii) pode-se formular questões sobre o 

constituinte OD, interrogativas do tipo: quem/ o que é que SUV?, quando se tratar de um OD [+hum.] ou [-hum.], 

constituindo o OD a resposta mínima não redundante, ex.: “(23) (f) interrogativa: O que é que eles compraram 

em Londres?; Resposta: [ Esse livro]OD.” 
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“constituinte com a relação gramatical de OD” pela forma pronominal acusativa, como 

ilustrado abaixo
31

:  

 

a. Eles compraram [esse livro]OD em Londres./ Eles compraram-[no]OD em Londres.  

b. O miúdo comeu [um gelado]OD/O miúdo comeu-[o]OD.  

 

Essa estratégia parece funcionar muito bem com os exemplos do Português Europeu 

(doravante, PE), apresentados pelas autoras. Todavia é importante assinalar que, no PB, 

estudos anteriores
32

 constataram que essa correspondência não é absoluta, pois há algumas 

particularidades, a saber: i) a substituição do clítico acusativo de terceira pessoa o pela forma 

zero tende a ocorrer, majoritariamente, quando o referente apresenta traço [-animado] e ii) a 

substituição pela forma pronominal ele é elegida preferencialmente quando o referente 

apresenta traço [+animado]. Essas possibilidades de substituição são ilustradas a seguir.  

 

c. João pôs [o livro] OD na estante -> João pôs [ele/o/ zero] OD pôs na estante. 

 

Com relação ao grupo de propriedades semânticas atribuídas aos argumentos internos 

diretos
33

, i.e., os papéis temáticos. Os quais de acordo com Cançado (2009, p.38) podem ser 

definidos como funções semânticas associadas aos argumentos de um predicador, segundo o 

sentido específico do predicador.
 34

  

Castilho (2010, p. 301) defende que “o papel temático do OD é paciente, mesmo com 

verbos causativos”. O gramático brasileiro exemplifica, nos item 55b e 56, sua asserção com 

as seguintes sentenças: “(55b) viu o rapaz na rua”; “(56) o passageiro desceu o pacote.” 

Perini (2010) concorda com Castilho (2010) ao afirmar que o OD pode ser interpretado, 

prioritariamente, como paciente, cf. ilustrado em: a) “O terrorista castigou [três prisioneiros]” 

(cf. CAVALCANTE; FIGUEIREDO, 2009, p. 6). Tipicamente, o verbo demanda que o AI 

possua, entre outros, o traço [+animado]; quando esse requerimento é desrespeitado, têm-se 

incompatibilidade entre o verbo e o argumento, logo surgem as sequências inaceitáveis, como 

em: “*O terrorista castigou [três pedras]” (cf. CAVALCANTE; FIGUEIREDO, 2009, p. 6). 

Os pesquisadores lusitanos Mira Mateus et al. (2003) advogam que o OD tem, 

tipicamente, o papel semântico tema e ilustram essa constatação, na sentença exposta a seguir: 

                                                 
31

Exemplo citado por Mira Mateus et al. (1994, p. 165), renumerado para esta ocasião. No PB, essa sentença 

seria: “o menino (o garoto/o guri/o moleque, a depender da variação diatópica) comeu um sorvete”. 
32

 Para maiores esclarecimentos sobre a expansão do objeto nulo, sugerimos consultar Cyrino (1993, 1997), entre 

outras referências. 
33

 Rótulo usado por Mateus et al. (2003, p. 284) para se referir ao Objeto Direto (OD). 
34

 Grifos nossos. Em outras palavras, ainda de acordo com Cançado (2009, p.38), os papeis temáticos podem ser 

definidos como “o grupo de propriedades semânticas atribuídas a esse argumento a partir dos acarretamentos 

estabelecidos por toda a proposição em que esse argumento encontra-se.”.  
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“os amigos ofereceram uma viagem ao Japão aos recém-casados.” (cf. MIRA MATEUS et 

al., 2003, p. 284). 

 Cançado (2009, p. 38) reforça ainda que o papel temático de paciente, em geral, é 

aquele que sofre a ação expressada pelo verbo, havendo mudança de estado, já o tema trata-se 

daquele que é deslocado por uma ação.  

 Castilho (2010, p. 301), em consenso com os gramáticos lusitanos Mira Mateus et al. 

(2003, p. 285), observa que o OD pode ser nulo e, de modo característico, ocorrer sem 

preposição, como ilustram os exemplos propostos pelos autores supracitados – “João leu [Ø 

OD] toda a noite”; “ A Ana está a comer [Ø OD]” (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 285) e “viu 

[Ø OD] na rua” (cf. CASTILHO, 2010, p. 300-301).  Os gramáticos em tela concordam ainda 

que, na voz passiva, o OD assume a função de sujeito, como ilustrado na sentença proposta 

por Castilho (2010, p. 301) “João pôs o livro na estante -> O livro foi posto por João na 

estante”. 

 É consenso entre os gramáticos, no entanto, a existência de três casos em que o OD 

pode ser preposicionado, como ilustram os exemplos dos pesquisadores lusitanos Mira 

Mateus et al. (2003): (i) quando o OD é o pronome relativo quem, como em “Vi o velhote [a 

quem]OD o Luís ajudou” (p. 286); (ii) quando o OD é um clítico pronominal com redobro - 

“Vi-[os]OD a eles à saída do cinema” (p. 286); e (iii) em certas expressões cristalizadas, nas 

quais o OD aparece precedido da preposição a, como em Amar a (Deus)OD e Temer a 

(Deus)OD (MIRA MATEUS et al., 2003, p.286). 

 No tocante à ordem do OD nas frases básicas, Mira Mateus et al. (2003, p. 287) 

enfatizam que este argumento interno pode ocorrer: i) 1º argumento à direita do verbo se se 

tratar de um Sintagma Nominal (SN) que não seja pesado, como ilustrado na sentença “O 

miúdo deu [o caramelo]OD ao amigo imediatamente”; ii) à direita do argumento com relação 

gramatical de OI, se for um clítico – “ João deu-[lhe]OI [um livro] OD” e iii) à direita dos 

restantes argumentos internos e adjuntos, se o OD for um SN pesado ou uma frase – “A Ana 

comprou [ao Gonçalo]OI [o quadro do vencedor da 2ªBienal de Artes Plásticas de Cerveira]OD  

/ A Ana contou [ao Gonçalo] OI [o filme que foi ver ontem]OD.”. 

 Na perspectiva da tradição gramatical, o pronome acusativo original de P2 seria 

apenas o te, conforme defendido por Bechara (2009) e Cunha e Cintra (2008), porém, de 

acordo com Lopes e Machado (2005), a partir da inserção do pronome inovador você no 

paradigma pronominal do PB, outras estratégias passaram a ocupar essa posição como o 

pronome lexical você, os clíticos de terceira lhe e o/a, bem como o objeto nulo [ø]. Logo, 

conforme estudos anteriores, temos, no PB, cinco possibilidades de realização do OD, são 

elas: i) te; ii) você; iii) lhe; iv) o/a e v) zero- ø. Os trechos das missivas do RN, expostos a 
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seguir, ilustram essas possibilidades de realização do complemento verbal não 

preposicionado. 

 

(21) [...] Fui à Mossoró nos utimos dias | do Congresso, a-fim-de ver-te; mas, não 

TE | encontrei[...].(Carta de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

 

(22) [...] Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que esta chegue em 

suas | maos e LHE encontre com muita sau- | de e que você alcance todos os se- | 

us objetivos[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

 

(23) [...] Acho que se um dia | você viesse a viver comigo, você | poderia acabar 

sofrendo, acho VOCÊ | uma pessoa maravilhosa e que vo- | ce pode arrumar coisa 

melhor pra | você. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91). 

 

(24) [...] Lucinha, tudo bem sei que errei mas peço desculpas por tudo o que fiz; 

mas embora não lhe agrade, devo repetir-lhe que A amo com todas as forças do 

meu coração, e como também confeço que se eu morrer amanhã saiba que morri 

por te amar demais[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 31|3|93). 

 

(25) [...] Escusado é dizer que a gente governamental não gosta destas monobras. 

Mas essa gente não é a população. É apenas a força ........ que passará. Fico Ø 

esperando. Ciau (Carta de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 4/1/33). 

 

 A seguir, trataremos a respeito complemento verbal preposicionado.  

 

2.3 COMPLEMENTO VERBAL PREPOSICIONADO: DATIVO E OBLÍQUO 

 

A tradição gramatical convencionou correlacionar o objeto indireto (OI) ao dativo, 

com isso a partir da publicação da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), em 1959, 

alguns gramáticos tradicionais optaram por diferenciar o OD do OI regulando-se pela 

ausência ou presença de preposição.  

Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 92), ancorados nos postulados de Rocha Lima 

(1992), criticam essa divisão dos complementos verbais em apenas dois grandes grupos: 

aqueles sem preposição (OD) e aqueles com preposição (OI), regulamentada pela NGB e 

adotada pelas gramáticas tradicionais e livros didáticos do PB. Cavalcante e Figueiredo 

(2009) avaliam essa divisão como “simplificadora e imprecisa”
35

 e sugerem que os 

complementos verbais preposicionados sejam subdivididos em três grupos, considerando os 

traços semânticos e sintáticos: i) complementos oblíquos, ii) complementos circunstanciais e 

iii) complementos dativos. Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91) destacam que  

 

                                                 
35

 Rótulo utilizado por Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91) para se referir à divisão preconizada pela NGB. 
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Enquanto os complementos diretos fazem parte de uma classe relativamente 

homogênea, os complementos preposicionados formam uma classe 

heterogênea, que pode ser subdividida em, pelo menos, três grupos com 

características distintas. (grifos nossos). 

 

É importante referir que evidências apontam para a ineficácia da divisão 

regulamentada pela NGB, haja vista a presença de particularidades nos complementos 

verbais, quais sejam: 1) o OD pode ser preposicionado quando faz referência a seres humanos 

ou humanizados, como ilustrado na expressão amar a Deus
36

 e, por outro lado, 2) o OI não é 

regido por preposição quando se realiza sob a forma de um pronome obliquo átono, por 

exemplo, eu lhe dei um presente 
37

. Além disso, segundo a visão das gramáticas tradicionais, 

há uma gama de valores semânticos para os complementos preposicionados, muitos deles 

mais próximos dos adjuntos do que dos complementos. Por essas razões, nas gramáticas de 

orientação linguística têm-se a sugestão de uma subdivisão no grupo dos complementos 

preposicionados, a saber: dativos, oblíquos e complementos circunstanciais. 

Vale destacar que apesar dos diferentes tipos de dativo (cf. FARIA, 1958), nossa 

análise está focada, apenas, no dativo de objeto indireto (doravante, OI), introduzido pelas 

preposições a ou para e com possibilidade de ser cliticizado, conforme especificado pelo 

gramático brasileiro Castilho (2010).  

 

2.3.1 Complemento verbal dativo 

 

De acordo com Faria (1958, p. 61), o dativo “é principalmente o caso da atribuição, 

indicando a pessoa ou coisa a quem um objeto é destinado e, daí, no interesse de quem se faz 

alguma coisa” [grifo nosso]. Faria (1958, p. 61) postula, ainda, que, na língua latina, o 

emprego mais usual do dativo era indicar a função do objeto ou complemento indireto da 

oração. Esse complemento verbal apresenta uma multiplicidade semântica tanto no latim 

como em outras línguas românicas.  Faria (1958) traz uma listagem com nove tipos, são eles: 

dativo de objeto indireto, dativo de contato ou aproximação, dativo de interesse, dativo de 

                                                 
36

 Bechara (2009, p. 418 - 419) afirma que não é raro o objeto aparecer iniciado por preposição. O gramático 

destaca ainda que há sete contextos em que o uso do OD é regido por preposição, a saber: i) “quando  se trata de 

pronome oblíquo tônico -  Nem ele entende a nós”,  neste caso uso obrigatório da preposição; ii) “quando[...] se 

deseja encarecer a pessoa ou ser personificado a quem a ação verbal se dirige ou favorece - consolou aos amigos/ 

amar a Deus sobre todas as coisas”; iii) a fim de evitar confusão de sentido,  nos casos de: a) inversão (OD+S)- 

“A Abel matou Caim”, b) comparação – “Isto causou estranheza e cuidados ao amorável Sarmento, que prezava 

Calisto como a filho[...]”; iv) como “expressão de reciprocidade: um ao outro, uns aos outros - conhecem-se uns 

aos outros”; v) “com o pronome relativo quem – Conheci a pessoa a quem admiras”;  vi)  “nas construções 

paralelas com pronomes oblíquos (átonos ou tônicos) – Mas engana-se contando com os falsos que nos cercam. 

Conheço-os, e aos leais;” vii) uso facultativo, “nas construções de objeto direto pleonástico [...] – Ao ingrato, ou 

não o sirvo, porque (para que) me não magoe”.[grifos nossos]. 
37

 Para mais detalhes, consultar Bechara (2009). 
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posse, dativo de referência, dativo ético, dativo de agente ou de obrigação, dativo de 

destinação e dativo de direção. O gramático observa, também, que apesar dessa multiplicidade 

semântica, todos esses tipos relacionam-se com a significação, basilar e mais genérica, 

característica do caso dativo, de atribuição ou interesse. O referido gramático acrescenta que 

essa significação básica de atribuição explica o uso do dativo como complemento não só de 

verbos, como também de substantivos e adjetivos. (cf. FARIA, 1958, p. 348-349). 

Momentaneamente, não objetivamos discutir e analisar exaustivamente os diferentes tipos de 

dativos no latim
38

. Interessa-nos, neste momento, registrar a multiplicidade semântica do 

dativo em português, verificada a sua correspondência na língua latina e a consequente 

variedade de construções e contextos em que se pode identificar a presença desse caso 

morfológico no PB.  

Mira Mateus et al. (2003) e Castilho (2010) concordam que os dativos são argumentos 

do verbo, e, tipicamente, apresentam-se acompanhados das preposições a ou para e podem 

ser substituídos por um clítico, em geral, o lhe. No tocante às funções semânticas associadas 

aos argumentos de um predicador, i.e., os papéis temáticos, recebem, prototipicamente, papel 

temático de alvo, fonte ou beneficiário de uma ação. Para Cançado (2009), o beneficiário é a 

entidade favorecida pela ação e fonte é a entidade de onde se move, literal ou 

metaforicamente. Os complementos dativos são selecionados apenas por verbos bitransitivos, 

co-ocorrendo, portanto, com complementos diretos (realizados ou implícitos); (ii) não podem 

ser substituídos por clíticos acusativos nem passivizados (cf. CASTILHO, 2010, p. 304). A 

partir das asserções advogadas pelos pesquisadores lusitanos e brasileiros, Mira Mateus et al. 

(2003) e Castilho (2010), é possível perceber que, por natureza, o dativo – i.e., o OI, é 

preposicionado, uma vez que, de acordo com Castilho (2010, p. 304), os OIs são 

complementos preposicionados, nucleados  pelas preposições a e para. Todavia é preciso 

observar se o complemento é selecionado pelo verbo (complemento dativo) ou se foi 

selecionado pela preposição (complemento oblíquo). No entanto, essa representação por um 

sintagma preposicional (SP) não exclui a possibilidade de o OI ser realizado como um 

clítico
39

, conforme já detalhado antes. Além disso, importa destacar que estudos anteriores 

têm mostrado que, no PB, o uso da preposição para está em ascensão, enquanto as 

frequências de uso da preposição a mostram-se em decadência.  (cf. TORRES MORAIS; 

BERLINCK, 2006). 

                                                 
38

 Para mais detalhes a respeito do caso dativo, recomendamos consultar Faria (1958) e Van Hoecke (1996). 
39

 Vale destacar que Gomes et al. (2003) identificaram algumas ocorrências de OI não preposicionados, mesmo 

sem ser clíticos, em construções do tipo: i) Não tem um cara lá na Itália querendo dar um presente Ø o Papa? -  

o OI após o OD; e ii) Eu vendi Ø ela dois voto -  o OI aparece imediatamente após o verbo. Esses dados foram 

coletados da Amostra Censo/PEUL-UFRJ. 
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 Com relação à ordem dos OIs, Mira Mateus et al. (2003, p. 289-290) assinalam que, 

nas frases básicas, o OI pode aparecer: i) imediatamente à direita do OD, como ilustrado em 

(16); ii) logo à direita do verbo, se o OI for um clítico ou o OD for um SN pesado, complexo 

ou uma frase complementar, como exemplificado respectivamente nas sentenças abaixo
40

, 

como já especificado anteriormente, quando tratamos da ordem dos ODs. 

 

i) A Ana comprou [ao Gonçalo]OI [o quadro do vencedor da 2ªBienal de Artes Plásticas de 

Cerveira]OD.  

ii) O João deu-[lhe]OI [ um livro]OD. 

iii) A Ana comprou [ao Gonçalo]OI [o quadro do vencedor da 2ªBienal de Artes Plásticas de 

Cerveira]OD  / A Ana contou [ao Gonçalo] OI [o filme que foi ver ontem]OD. 

iv) O jornalista disse [aos amigos] OI [que lhe tinham censurado a reportagem]OD. 

  

Mira Mateus et al. (2003, p. 289) destacam que o OI apresenta uma propriedade típica: 

o traço [+animado]. Todavia, é possível ocorrer alguns casos em que o OI é [-animado]
41

, 

como ilustrado nas sentenças a seguir: (i) com determinados predicadores de dois argumentos, 

como em obedecer, sobreviver (obedecer ao regulamento(OI) e sobreviver ao massacre(OI)) 

(cf. MIRA MATEUS et al., 2003, p. 289); (ii) com os verbos dar e fazer seguidos de um OD 

“cujo núcleo seja um nome deverbal” que indique “um estado de coisas”, como em a) “A 

Maria deu [uma pintura](OD) [às estantes](OI)” (cf. MIRA MATEUS et al., 2003, p. 289) e 

b) “Eles fizeram [uma enorme limpeza](OD) [à casa](OI)” (cf. MIRA MATEUS et al., 2003, 

p. 289). 

Mira Mateus et al. (2003, p. 289) acrescentam, ainda, que, quando o OI é um SN ou 

uma frase, é precedido da preposição a, e, quando ocorre como um pronome pessoal, 

apresenta-se na forma dativa da flexão casual. Entretanto, como já assinalado antes, essas 

asserções não encontram plena correspondência com dados do PB, visto que estudos 

anteriores
42

 apontam para um decréscimo no uso da preposição a e um crescimento no uso da 

preposição para. Torres Morrais e Berlinck (2006, p. 99) destacam que 

 

[o] PB se distancia do PE, de forma marcante na língua falada, não só pelo 

uso preferencial da preposição para, como também pela ausência dos 

pronomes lhe/lhes em seu uso como 3ª pessoa. (grifo nosso). 

 

                                                 
40

 Os exemplos apresentados em (16), (17), (18) e (19) são de autoria das pesquisadoras Mira Mateus et al. 

(2003, p. 287) foram apenas renumerados para esta ocasião. 
41

 É importante destacar que os dados dessa natureza não serão analisados nesta pesquisa, visto que nosso objeto 

de estudo são pronomes de segunda pessoa, cujos referentes são sempre animados. 
42

 Para mais detalhes sobre esse fenômeno, consultar Torres Morais e Berlinck (2006). 
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Além disso, vários pesquisadores, como Monteiro (1994), já indicaram que a flexão 

casual da língua portuguesa, herança do latim vulgar, não se configura em uma 

correspondência evidente entre forma e função
43

.
 
 

No PB, o complemento verbal dativo, dentro da representação pronominal de segunda 

pessoa, pode aparecer sob a forma clítica te ou lhe, como sintagma preposicionado a~para 

ti/você, ou como objeto nulo [ø],. Assim, temos 5 formas de realização do complemento 

dativo, são elas: te, lhe, prep + ti, prep + você e o zero –ø, Os trechos das missivas do RN, 

citados abaixo, exemplificam essas variantes.  

Te 

(26) [...] Escrevo-lhe esta só para TE dizer | o quanto estou com saudade de você 

amôr.[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|2|92). 

 Lhe 

(27) [...] Não há de que. Pelo contrario. Eu é que LHE estou devendo o pretesto, o 

motivo, o thema, o lombo, o (ilegível)[...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário 

de Andrade, 25|8|24). 

 Pra te[i] 

(28) [...] Lucinha, tenho uma enco- | menda PRA TE[I] enviar, gosta- | ria de saber 

de você se eu | posso mandar pra Natal, gos | taria de sua autorizacão por | escrito. 

[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 01|12|93). 

Para você 

(29) [...] Li e escrevi, logo-logo, uma carta PARA VOCÊ. Mas a carta não ia. Ia se 

voce escrevesse para mim. Então a conversa tomava jeito e “tensão”. Mando aí 

junto. Vêja a data. Quasi velha.[...] (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 29/2/1944). 

Ø  

(30) [...] Remetto Ø esse livréco meu. O primeiro. øNão leia. Registre e mande um 

abraço pela minha grande prova de amizade. (Carta de Câmara Cascudo para 

Mário de Andrade, 25|8|24). 

 

 

2.3.2 Complemento verbal oblíquo  

 

Castilho (2010, p. 305) assume que o complemento verbal oblíquo na gramática do PB 

“é uma espécie de vagalume [...]”, por aparecer, desaparecer e reaparecer tendo vários nomes 

(complemento terminativo/relativo, desaparecer por ser incluído no rol dos adjuntos ou ter 

uma reestreia como complemento oblíquo). 

                                                 
43

 Para mais detalhamento, sugerimos consultar Monteiro (1994). O referido autor expõe um conjunto de formas 

pronominais oblíquas dos casos acusativos e dativos. No tocante às formas pronominais oblíquas referentes aos 

pronomes tu e você, Monteiro (op.cit.) lista, para o caso acusativo, a forma te (associada ao tu) e as formas se, 

o(s), a(s), lo(s) e la(s) - primeiramente, relacionadas aos pronomes ele/ela, mas, posteriormente, entendidas, 

também, como referentes à forma pronominal você. Já para o caso dativo, Monteiro (op.cit.) enumera as formas 

ti e tigo (associadas a forma pronominal tu) e lhe(s) - primeiramente referente à terceira pessoa e, depois, 

entendida como associada ao pronome você. O autor destaca, ainda, o fato de algumas formas usadas como OD 

funcionarem, também, como formas de OI, como é o caso do clítico lhe. 
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Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91) enfatizam que os complementos verbais 

oblíquos, embora precedidos obrigatoriamente por preposições, assemelham-se aos objetos 

diretos, sobretudo no que diz respeito ao papel temático, “por exercerem igualmente a função 

de tema ou paciente da ação verbal” (CAVALCANTE; FIGUEIREDO, 2009, p. 91). Todavia 

diferentemente dos ODs em que o caso acusativo é atribuído diretamente ao SN pelo verbo, 

os complementos oblíquos têm na preposição o elemento marcador de caso. Desse modo, o 

elemento proposicional introdutório, a preposição, “não é vista como um mero elemento de 

ligação, mas como “um recurso sintático responsável por licenciar a ocorrência do sintagma 

nominal selecionado pelo verbo.” (CAVALCANTE; FIGUEIREDO, 2009, p. 91) – uma 

preposição funcional nos termos da gramática gerativa. Além dessa diferença é importante 

destacar que os complementos oblíquos apresentam algumas peculiaridades, a saber: i) não 

podem ser pronominalizados, i. e.,  não podem ser cliticizáveis em ‘o/a’
44

 e ii) não podem ser 

passivisados, conforme comprova a agramaticalidade das sentenças apresentadas abaixo
45

. 

Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91) sugerem as seguintes sentenças, como 

ilustração:  

(i) 

 (a) O pugilista bateu no oponente. 

 (b) Os baianos gostam de acarajé. 

 (c) João pensou na moça o dia todo.  

 (d) Os doentes precisam de atendimento urgente. 

 

(ii) 

 (a) * O pugilista o bateu./ * O oponente foi batido pelo pugilista. 

 (b) * Os baianos o gostam./ * Acarajé é gostado pelos baianos. 

 (c) * João a pensou o dia todo. /* A moça foi pensada por João o dia todo 

 (d) * Os doentes o precisam. / * Atendimento urgente foi precisado pelos doentes. 

 

 

Nessa perspectiva, entende de igual modo Duarte (2003, p. 294) que sugere um teste 

para a identificação de complementos oblíquos, a saber: 

 
 [...] Os constituintes com relações gramaticais oblíquas que são 

complemento do verbo não podem ocorrer numa interrogativa segundo o 

esquema O que é que SU fez OBL? / O que é que aconteceu a SU OBL?, 

sendo a resposta mínima não redundante o SV constituído pelo verbo e pelos 

respectivos complementos [...]. (Grifo nosso).   

 

 

                                                 
44

 Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91) acreditam que a restrição à substituição por clíticos, parece ser geral dos 

complementos oblíquos, não sendo restrita apenas aos clíticos acusativos, uma vez que estes complementos 

também não podem ser substituídos por clíticos dativos. Essa evidência serve como recurso para diferenciá-lo 

dos demais complementos. 
45

 Exemplos retirados de Cavalcante e Figueiredo (2009, p. 91). 
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A seguir, separamos duas sentenças
46

, testamos a aplicabilidade dos testes de 

clitização – substituição do constituinte com relação de complemento preposicionado pelo 

clítico dativo lhe – e do teste das interrogativas, sugeridos por Duarte (2003), além disso, 

mostramos os resultados desses testes com os complementos dativo e oblíquo. Vejamos: 

 

a. O João deu um presente para a Maria.  

→ O João deu-[lhe]DAT / [lhe]DAT deu um presente.  

 Para quem o João deu um presente? R.: [Para a Maria]DAT. 

b. O João sonhou com a Maria. 

 → *O João sonhou-lhe / lhe sonhou.  

 *O que é que o João fez [com a Maria]OBL? R: Sonhou.  
 

A improdutividade dos testes comprovada em (27b) confirma que o constituinte 

preposicionado [com a Maria] é um complemento oblíquo. Desse modo, de acordo com os 

direcionamentos de Duarte (2003, p. 294-295), é possível perceber, com os resultados dos 

testes experimentados em (ab) que há naturezas distintas entre o complemento dativo, [para a 

Maria] ilustrado em (a), e o complemento oblíquo, [com a Maria] ilustrado em (b). 

 Com relação ao papel temático dos complementos oblíquos, Castilho (2010, p. 305-306) 

posiciona-se diferente das asserções defendidas por Cavalcante e Figueiredo (2009). Para o 

linguista-gramático brasileiro, esses complementos exploram com frequência os papéis 

temáticos de locativo, como em (a); alvo – ilustrado em (b); origem/alvo - em (c) e 

comitativo, apresentado em (d), como ilustram os exemplos a seguir: 

 

a) João pôs o livro na estante -> João pôs o livro nela;  

b) Chego ao trabalho com um cansaço precoce, coisas da grande cidade -> Chego lá com 

um cansaço precoce, coisas da grande cidade;  

c) Viajei de Campinas para São Paulo pela rodovia Bandeirantes ->Viajei daqui para lá 

pela rodovia Bandeirantes;  

d) Fui à festa com uma amiga e voltei com outra, não estou entendendo nada - > Fui lá com 

ela e voltei com outra, não estou entendendo nada.
47

 

 

 O linguista-gramático brasileiro reforça, ainda, que 

 
A troca da preposição a por em assegura que a mesma palavra ora funcione 

como objeto indireto, ora como oblíquo [...], como ilustrado nas sentenças: 

a) Maria deu pintura às estantes (= deu-lhes uma pintura, às estantes 

funciona como objeto indireto) e b) Maria deu uma pintura nas estantes (= 

deu uma pintura nelas, logo, nas estantes funciona como oblíquo) 

(CASTILHO, 2010, p. 305, grifos do autor). 

 

No que concerne à preposição que introduz os pronomes complementos 

preposicionados, tomamos por base as asserções de Castilho (2010) e Mira Mateus et al. 

                                                 
46

 Exemplos adaptados de Duarte (2003, p. 295, grifos da autora). 
47

 Sentenças retiradas de Castilho (2010, p. 305, grifos do autor) e renumeradas para esta ocasião. 
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(2003) e optamos, também, por controlar o tipo de preposição que introduz as formas de P2 

na posição de complemento preposicionado, a fim de verificarmos, especialmente, a 

distribuição entre a e para, pois estudos sociolinguísticos anteriores atestaram que, no PB, há 

um decréscimo no uso da preposição a e um crescimento no uso da preposição para. 

Ainda com relação aos complementos verbais oblíquos, nas missivas analisadas, 

encontramos algumas ocorrências das formas pronominais de P2 na função de complemento 

oblíquo. Essas ocorrências são apresentadas nas sentenças a seguir.  

  

(31) [...] fiquei muito triste | por ter acontecido tudo isto como eu tam | bem gostaria 

de falar com você. [...] (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 20|11|92). 
 

(32) [...] outra maluquice minha, que está grudando gente desde o Canadá até 

Argentina e tem sido falado em revistas universitarias americanas e radios. Tudo 

isso é feito sem que me esqueça de você [...].(Carta de Câmara Cascudo para 

Mário de Andrade, 19/10/41). 

 

(33) [...] øCofie em V. no seu sangue, vontade , desejo, alegria de viver.  Eøpise 

tudo quanto seja grillo azucrinante que é barulho sem thema fixo.  øEscreva, 

øpublique e øria de todos. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 

25|8|24). 

 

(34) [...] Conheci o sr Guilherme de Almeida no Recife. Drª Baby falou de você e 

disse coisas suas ao meu respeito[...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 09/07/1925). 

 

Na seção a seguir, retomaremos os resultados de alguns estudos sociolinguísticos de 

cunho sincrônico e diacrônico, esses nos servirão de embasamento neste empreendimento. 

Esses estudos buscaram verificar as estratégias de realização das formas pronominais de P2, 

nas posições de complementos verbais preposicionados e não preposicionados, no PB. Tais 

resultados serão relevantes por estabelecerem um panorama das formas que figuram nas 

categorias morfossintáticas aqui investigadas, bem como para embasarem nossas hipóteses.  

2.4 OS COMPLEMENTOS VERBAIS NA SINCRONIA E DIACRONIA DO PB 

Nesta seção, expomos resultados de trabalhos que têm como foco a análise das 

formas pronominais de segunda pessoa do singular, nas funções de complemento verbal, na 

sincronia e na diacronia do PB. Vale lembrar que as formas associadas aos pronomes tu e 

você são entendidos como variantes de uma mesma variável e os estudos retomados aqui, de 

modo breve e resumido, comungam esse mesmo direcionamento.  

Na sistematização desta seção optamos por organizar a ordenação dos estudos 

retomados do seguinte modo: i) ano de publicação e iii) perspectiva de análise – primeiro 

sincrônica e depois diacrônica. O quadro 4, a seguir, ilustra essa sistematização. Os estudos 
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que analisam dados de amostras sincrônicas, com base em corpus de fala, serão apresentados 

na seção 2.4.1 e trabalhos desenvolvidos sob uma perspectiva diacrônica, com análise de 

material escrito, serão retomados na seção 2.4.2.   

Quadro 4: sistematização dos estudos sociolinguísticos retomados. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

SOBRENOME(S) DO 

AUTOR(ES) 

PERSPECTIVA 

DE ANÁLISE 

 

 

 

Apresentados na 

seção 2.2.1 

1996 CHRISTIAN; FERRO Sincrônica  

2000 SILVEIRA Sincrônica 

2002 DALTO Sincrônica 

2009 ALMEIDA Sincrônica 

2010 SANTOS; SOUZA Sincrônica 

2000 CYRINO; BRITO Diacrônica  

 

 

 

 

Apresentados na 

seção 2.2.2 

2007 SALES Diacrônica 

2011 LOPES;CAVALCANTE Diacrônica 

2013 COELHO; NUNES DE 

SOUZA 

Diacrônica 

2013 YAMAUCHI Diacrônica 

2013 OLIVEIRA; SOUZA Diacrônica 

2014 OLIVEIRA Diacrônica 

2014 SOUZA Diacrônica 

2014 ARAÚJO Diacrônica 

2015 NUNES DE SOUZA Diacrônica 

2017 SILVA Diacrônica  

Fonte: autoria própria 

 

Apesar de o material empírico analisado, nesta pesquisa, serem cartas pessoais, 

alguns estudos diacrônicos revisados, neste capítulo, baseiam-se em outros gêneros textuais, 

tais como peças de teatro, bilhetes etc. Entretanto dada a escassez de produção científica sobre 

o fenômeno variável em questão na diacronia do PB, com base, estritamente, em cartas 

pessoais, resolvemos incluir esses estudos por acreditamos que têm muito a contribuir para 

nossa análise, especialmente na construção das hipóteses que norteiam esta pesquisa 

apresentadas neste capítulo, na seção 2.4. 

 

2.4.1 Complementos verbais para a expressão de P2 na sincronia do PB 

 

Em 1996, Christian e Ferro analisaram 24 entrevistas orais
48

 de curitibanos, a fim de 

observar a variação dos pronomes objetos de segunda pessoa na cidade de Curitiba. O 

material analisado foi dividido por categorias: sexo, idade e escolaridade. Na análise, os 

autores identificaram ocorrências das seguintes variantes: te, lhe, o/a(s), senhor(es), 

senhora(s), ti e ø. Essas formas pronominais são usadas paralelamente com os pronomes 

sujeitos você(s) e o/a senhor (as/es). A análise evidenciou uma significativa produtividade das 
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 O material analisado pertence ao banco de dados do projeto Variação Linguística na Região Sul do Brasil 

(VARSUL). 
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formas te e você na fala de Curitiba, considerando quatro fatores sociais (sexo do informante, 

sexo do entrevistador - mesmo sexo do informante ou diferente, idade e escolaridade) e quatro 

fatores linguísticos (tipos de verbos, tempo/modo do verbo, número e posição do pronome). 

Foram realizadas rodadas, no programa estatístico VARBRUL, com as variáveis. As variáveis 

número (singular e plural) e posição do pronome (antes e depois do verbo) mostraram-se 

ineficazes, pois a forma te só se apresentou, na amostra, antes do verbo e, diferentemente da 

forma pronominal lhe, não há uma forma correspondente no plural.  

O fator social de maior relevância na análise foi o sexo do informante, com maior 

recorrência de utilização do pronome te por informantes do sexo masculino, no caso do você 

isso se inverte e as informantes elegem essa estratégia como complemento verbal acusativo. 

Com relação ao sexo do entrevistador, Christian e Ferro (1996) perceberam que o 

distanciamento permanece em ambos os sexos, mas há um uso mais recorrente do pronome te 

quando o entrevistador pertence ao mesmo sexo do informante (peso relativo 0,62), já quando 

o entrevistador tem sexo diferente do informante ocorre menor recorrência de uso do pronome 

te (peso relativo 0,30). Com isso, comprova-se o fato de que a forma você indica maior 

formalidade no discurso, assertiva já defendida por outros estudiosos. No fator idade, existe 

uma tênue tendência dos falantes mais velhos para o uso do te, ao passo que o você é a forma 

preferida dos mais jovens, evidência de que os informantes mais jovens optaram pelas formas 

inovadoras. Concernente aos fatores linguísticos, a análise evidenciou que o você tem uma 

maior probabilidade de uso com os verbos de dizer (verbos de ação – “como que eu posso 

dizer pra você”, cf. CHRISTIAN; FERRO, 1996, p. 87). Já a forma te mostrou-se mais 

produtiva nas construções com os verbos de processo – “A alma não sei de quem vinha te 

pegar” (CHRISTIAN; FERRO, 1996, p. 87). No tocante aos tempos verbais, o te tem maior 

probabilidade de ocorrer no futuro do composto, já o você no presente do indicativo. 

 Christian e Ferro (1996) identificaram que as informantes do sexo feminino 

mostraram-se “[...] em posição de transmissoras oficiais da língua” (p. 87). Essas informantes, 

também, contribuíram para a redução das ocorrências do te, fato que indica a ascensão, 

mesmo vagarosa, da forma inovadora você. Os autores chamam a atenção, também, para a 

produtividade do te no futuro composto, condicionado pela instância específica do discurso 

atrelado aos verbos de dizer e sua maior utilização com os verbos de ação-processo, assim 

como a maior probabilidade de uso do você no presente do indicativo e com verbos de ação.  

Seguindo a análise dos pronomes objetos, Silveira (2000) analisou 12 entrevistas de 

florianopolitanos
49

 a fim de verificar a realização do objeto indireto (OI, daqui em diante) 

nesse corpus. Ela controlou alguns fatores sociais, a saber: sexo, escolaridade (primário e 
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colegial) e idade (até 25 anos, 25 a 50 anos e mais de 50 anos). Como variável dependente 

dessa análise tem-se a realização do dativo na forma clítica ou de pronome átono. As 

variáveis linguísticas foram: pessoa do discurso, transitividade do verbo, realização ou não do 

OD, papel do OI, forma verbal, tempo verbal e ordem.  

Após as rodadas estatísticas no programa do pacote VARBRUL, o corpus ficou 

constituído de 180 ocorrências do dativo, sendo que em 49 ocorrências o OI foi realizado na 

forma de clítico e em 131 na forma tônica. Esses números revelaram um percentual de 27% 

de clíticos e 73% de pronomes tônicos. A discrepância apresentada, por meio dessas 

percentagens, deixou transparecer que a preferência dos falantes florianopolitanos seria 

realizar o dativo na forma de pronome tônico. No que concerne ao uso do OI, referente à P2, 

Silveira (2000) identificou 19 ocorrências, das quais 63% (12/19) eram de dativos na forma de 

clíticos e 37% (7/19) eram dativos realizados na forma tônica. Nesse caso, o clítico superou a 

forma tônica.  A autora verificou, ainda, cinco ocorrências do pronome clítico lhe como 

referência a P2. Essas ocorrências do clítico lhe, para Silveira (2000), parecem confirmar a 

ambiguidade desse pronome, uma vez que, no PB, o lhe, apesar de ser um pronome de 

terceira pessoa, funciona também como pronome de segunda pessoa. Estudos 

sociolinguísticos anteriores defendem que o clítico lhe passou por um processo de 

regularização, acompanhando o você no seu processo de gramaticalização, com isso assumiu 

essa dupla função no PB. 

Dois grupos de fatores controlados mostraram-se estatisticamente significativos, são 

eles: i) a pessoa do OI e ii) a realização ou não do objeto direto. Quanto à realização da P2, na 

amostra analisada, essa tende a ser cliticizada, apresentando peso relativo de 0,95. O segundo 

grupo de fatores estatisticamente relevante para a realização do dativo na forma de clítico foi 

a realização ou não do OD. Após a análise, a autora percebeu que quando o OD aparece 

expresso na oração, a tendência do dativo é ser cliticizado (28/90, 31% - peso relativo de 

0,61), já quando o OD está elíptico o dativo tende a ser realizado na forma tônica (38/79, 23% 

- peso relativo de 0,38). Silveira (2000, p. 192-193) advoga que “quando os falantes 

expressam os dois objetos exigidos pelo verbo, eles preferem colocar um objeto antes e outro 

depois do verbo, sendo que o anteposto se realiza na forma de clítico”. 

No que concerne ao fator OI em função da ordem, a autora percebeu que o OI, na 

forma tônica, foi privilegiado nas ordens V-OI, V-OD-OI e V-OI-OD. Já em relação aos 

dativos que se realizaram na forma de clíticos, eles ocorreram nas ordens OI-V-OD e OI-V. 

Essa constatação parece ser justificável pelo fato de no PB a posição mais recorrente do 

clítico é anteposta ao verbo. Com relação aos fatores sociais, os falantes mais escolarizados 

optaram por realizar o dativo na forma de clítico, o que se deve ao fato do uso do clítico ser 
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fruto da ação normativa da escola. Quanto à realização do OI na forma tônica, 75% foram 

registrados na fala dos menos escolarizados ao passo que 69% foram identificadas na fala dos 

mais escolarizados. No tocante a faixa etária dos falantes, identificou-se que os informantes 

mais jovens optaram por realizar o OI na forma tônica, enquanto o OI em forma de clítico 

mostrou-se mais frequente na fala dos informantes mais velhos. Silveira (2000, p. 199) 

concluiu sua análise admitindo existir no PB uma ‘batalha’ em que “duas estruturas sintáticas 

estão em competição [...] o dativo realizado na forma de clítico versus o dativo realizado na 

forma tônica que, normalmente, ocorre após a preposição”. Das estruturas analisadas por 

Silveira (2000), dativo realizado em forma de clítico e dativo na forma tônica, a análise 

comprovou que os informantes florianopolitanos preferiram realizar o OI na forma tônica, já a 

forma clítica mostrou-se privilegiada por alguns fatores, a saber: quando o OI se refere à 

primeira e segunda pessoas do discurso e quando o OD aparece expresso na sentença. 

Seguindo a observação dos pronomes objetos na sincronia do PB, retomaremos a 

seguir, o estudo desenvolvido por Dalto (2002).  Esse estudo investiga a realização dos 

pronomes–objetos de 1ª e 2ª pessoa nas três capitais da região Sul do Brasil (Curitiba, 

Florianópolis e Porto Alegre), observando as formas pronominais tanto na função acusativa 

como dativa. Para isso, a pesquisadora utilizou como corpus 72 entrevistas (24 por cidade), as 

quais pertenciam ao banco de dados do VARSUL. Nesta pesquisa, a autora considerou alguns 

fatores sociais, quais sejam: sexo, idade (25 - 50 anos e acima de 50 anos), escolaridade 

(primário: 4- 5 anos de estudo; ginásio -8 a 9 anos e segundo grau: 11 a 12 anos de estudo).  

No que concerne à representação da segunda pessoa, em que os resultados interessam mais 

diretamente a esta pesquisa, a autora identificou o uso de formas lexicais (você/vocês), formas 

tônicas (a você, pra você(s), pra ti, pra senhora), formas pronominais (te, lhe) e do objeto 

nulo. Nas três capitais, o clítico promocional te apresentou-se como variante majoritária com 

121 registros de ocorrências em Curitiba, 116 em Porto Alegre e 77 em Florianópolis.  A 

forma lexical mostrou um uso bastante reduzido com apenas três casos do você no singular, 

nas amostras de Curitiba e quatro ocorrências da forma plural-vocês em Porto Alegre e 3 de 

você em Curitiba. Dalto (2002) mostra que “as formas lexicais não concorrem de maneira 

significativa com as formas pronome–objeto consideradas, não fazendo parte, inclusive, do 

dialeto dos informantes de Florianópolis” (p. 95). No tocante aos fatores sociais, os falantes 

mais jovens fizeram mais uso do objeto– nulo ao passo que os mais velhos preferiram os 

pronomes objeto. 

Ainda sobre a realização do OD de P2, numa perspectiva sincrônica, Almeida (2009) 

observou a realização do objeto acusativo de referência à segunda pessoa na fala de Salvador. 

Para a análise foram coletadas 36 entrevistas de pessoas nascidos em Salvador ou que tenham 
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chegado à cidade até cinco anos de idade. Essas entrevistas foram distribuídas pelos dois 

sexos, dois níveis de escolaridade (ensino fundamental e superior) e em três períodos etários i) 

25 a 35 anos, ii) 45 a 55 anos e iii) 65 a 75 anos. O levantamento dos dados aponta para seis 

formas de representação do acusativo, na capital bahiana, são elas: I) o te; II) o inovador
50

 lhe; 

III) o pronome você e IV) o objeto  nulo; V) o/a(s); VI senhor/senhora. Almeida (2009) 

chama atenção para a possibilidade de encontrar em algumas variedades do PB a realização 

do pronome sujeito tu na função de OD, por exemplo, em construções como: “Não vi tu no 

local combinado” (ALMEIDA, 2009, p. 128).  Para a análise foram desprezadas as 

ocorrências de o/a(s) e senhor/senhora, devido à produtividade desses ser especificada por 

determinados contextos motivadores: os clíticos são produtivos, na maioria dos casos, nas 

falas de pessoas com ensino superior e os pronomes de tratamento apresentaram maior 

produtividade nos contextos que envolvem maior formalidade e menos cortesia, evidenciando 

as relações de poder. 

  Os resultados do estudo de Almeida (2009) apontaram um uso equilibrado das 

variantes te (36% - 247/682) e lhe (37% - 251/682).  A não realização do objeto apresentou 

21% (141/682) do corpus analisado, já o pronome lexical você foi a estratégia menos 

recorrente na amostra, com apenas 6% (43/682). Esses números evidenciam que as formas 

pronominais te/lhe concorrem para realização do OD na fala soteropolitana. A faixa etária 

mostrou-se um fator relevante para explicar a variação te~lhe, isso, para a autora, parece 

indicar que há uma mudança em curso em direção ao te.  Os informantes mais velhos 

preferiram o lhe, cujo uso decresceu na medida em que diminuiu a faixa etária. No que 

concerne à variável sexo, verificou-se que a mudança é liderada pelas mulheres; percebeu-se, 

também, que em situações mais monitoradas há uma preferência pelo lhe; o te mostrou-se 

mais produtivo em situações de mais informalidade. Almeida (2009) percebeu que o falante 

opta pelo lhe quando a posição de sujeito está preenchida; esse clítico, também, mostrou-se 

mais usual quando a forma pronominal antecedente era também o pronome lhe ou ainda 

quando na oração anterior havia o emprego do você como OD. O lhe, nessa análise de fala de 

Salvador, foi usado com bastante frequência em contextos de fala relatada própria ou fala 

relatada de outra pessoa.  

Em suma, após a análise, a autora percebeu que, em Salvador, as estratégias de OD, 

preferidas pelos informantes da capital bahiana são: te, lhe, você e objeto nulo (ø). O ø 

pareceu servir, em geral, para, de alguma maneira, preservar o falante de usar uma das formas 

pronominais: você com denotação de intimidade e senhor(a) com excessivo grau de 
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formalidade. O lhe, por seu status indefinido, serviu tanto para relações solidárias como não 

solidárias. Já o te apresentou-se como mais íntimo e mais informal. O pronome lhe mostrou-

se característico quando há maior monitoramento da fala, ao passo que o pronome te é mais 

usado quando há menos atenção à fala, sobretudo na fala dos informantes mais jovens. 

Outro trabalho de perspectiva sincrônica que observou as realizações do pronome 

objeto na função acusativa foi desenvolvido por Santos e Sousa (2010). Nesse estudo, as 

autoras analisaram a anulação do OD ou a substituição do clítico pelo pronome reto, tomando 

por base um corpus linguístico da comunidade rural do Mato Grosso, no município de Rio de 

Contas, na Bahia. Essa amostra é composta por 10 (dez) entrevistas feitas com informantes da 

terceira idade, distribuídos quanto à escolaridade (analfabetos e semi-alfabetizados), ao sexo 

(5 homens e 5 mulheres) e à faixa etária (33- 53anos- 2 informantes; 53-76 anos -5 

informantes; + de 76 anos – 3 informantes). Com relação às variáveis linguísticas, as autoras 

observaram a animacidade do antecedente, a estrutura sintática da frase e a forma verbal.  

Considerando as quatro possibilidades de realização do OD - clítico, pronome lexical, 

sintagma nominal (SN) repetido ou anafórico e categoria vazia (ø), Santos e Sousa (2010) 

identificaram, no corpus analisado, um total de 374 ocorrências. As autoras perceberam que a 

variante mais utilizada foi a categoria vazia (192 dados), independente do sexo e da faixa 

etária. A segunda variante mais utilizada foi o pronome lexical (93 dados), já as outras 

estratégias (SN – 39 dados e o clítico- 50 dados) mostraram-se menos frequentes na análise. 

Santos e Sousa (2010), sumariando os resultados, confirmaram a hipótese de que a ocorrência 

da categoria vazia é “favorecida pelo traço linguístico [+ animado] e resultado do processo de 

deriva social” (SANTOS; SOUSA, 2010, p. 88). Após a análise, as autoras advogam que 

variáveis extralinguísticas foram relevantes, pois o fator sexo possibilitou averiguar o maior 

número de ocorrência do ø (zero). Nesse sentido, elas defendem que, apesar de percentuais 

muito próximos, os homens utilizaram com maior frequência a categoria vazia. 

No que se refere à 2P numa perspectiva sincrônica, os trabalhos resenhados até aqui, 

em geral, evidenciaram que:  

 

i) o pronome te é mais produtivo, especialmente nas situações mais íntimas e informais, na 

fala de homens mais velhos; 

ii) o você é mais produtivo, no acusativo, na fala de mulheres;  

iii) a categoria vazia (ø) mostrou-se bem recorrente, sobretudo na fala dos informantes do 

sexo masculino; 

iv) o lhe foi bastante utilizado quando a posição de sujeito estava preenchida ou nos casos em 

que a forma pronominal antecedente era também o pronome lhe; esse clítico mostrou-se 
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recorrente nas relações (não) solidárias, bem como nas situações em que o falante precisou de 

maior monitoramento da fala, opondo-se ao comportamento do pronome te, que é mais usado 

quando o informante empreende menos atenção à fala, sobretudo na fala dos informantes mais 

jovens; 

v) os clíticos o/a(s) como referência a P2 tiveram sua produtividade condicionada a contextos 

motivadores, na maioria dos casos, nas falas de pessoas com ensino superior. 

vi) Almeida (2009) identificou uma ocorrência que parece ser algo bem peculiar ao PB: 

aparições do pronome sujeito tu, na função de OD, em construções do tipo: “Não vi tu no 

local combinado” (ALMEIDA, 2009, p.128); 

vii) em construções com dois complementos, quando o OD é expresso o OI tende a ser 

cliticizado, já quando o OD está elíptico o OI é mais recorrente na forma tônica. 

Os resultados dos estudos apresentados, nesta seção, parecem apontar para o 

diagnóstico já observado não só na sincronia, mas também na diacronia, notadamente no que 

diz respeito à influência do conteúdo temático da situação comunicativa na escolha do 

pronome objeto e o uso dos pronomes lhe e o/a em contexto de maior monitoramento da 

fala/escrita. Esses estudos, aqui resenhados, como já dito antes, serviram de base para a 

formulação das nossas hipóteses.  Na seção a seguir, retomamos os estudos sob a perspectiva 

diacrônica. 

 

2.4.2. Os complementos verbais na diacronia do PB 

 

Conforme já anunciado antes, nesta seção, retomaremos alguns trabalhos que têm 

como foco de análise as formas pronominais de complemento verbal, na diacronia do PB. 

Nesse sentido, resenhamos, aqui, os estudos de Cyrino e Brito (2000), Sales (2007), Lopes e 

Cavalcante (2011), Coelho e Nunes de Souza (2013), Yamauchi (2013), Oliveira e Souza 

(2013), Oliveira (2014), Souza (2014), Araújo (2014), Nunes de Souza (2015) e Silva (2017). 

Cyrino e Brito (2000) observaram o quadro dos pronomes pessoais no que diz respeito 

à perda do uso tu/te e a aquisição do você/te. As autoras coletaram em peças de teatro 

exemplos de pronomes de 2ª pessoa em função de objeto até completar 100 dados para cada 

período. Os períodos foram divididos em: 1) comédias de Martins Pena (1833-1842); 2) peça 

de Graça Aranha (1911); 3) peças de Oswald de Andrade (1933-1937); 4) teatro de 

Gianfrancesco Guarnieri (2ª metade do século XX). Nesse corpus, as autoras identificaram 

uma variedade de ocorrências de pronomes objeto, com referência a 2P. Ilustramos, no quadro 

5, a seguir, apenas as ocorrências referente à P2. 
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Quadro 5: ocorrências referente à P2 coletadas por Cyrino e Brito (2000). 

Período  Te ti lhe o/a você 

1º- 1833-1842 44 1 37 12 3 

2º- 1911 85 12 2 1 - 

3º- 1933-1937 57 2 18 8 11 

4º- 2ª metade do séc. XX 58 1 1 1 24 
Fonte: adaptado da tabela 2, em CYRINO; BRITO, 2000. 

 

  Como exposto no quadro acima, o pronome te mostrou-se bastante produtivo em todos 

os períodos analisados. Como ilustram os exemplos, a seguir, retirados de Cyrino e Brito 

(2000, p.3). 

 

a) JOSÉ – Minha Aninha, não chores (...) Você sabe que eu agora estou pobre como Jó (...) . 

Nós nos casaremos na freguesia, sem que teu pai o saiba (...). 

ANINHA – mas como? Sem dinheiro?  

JOSÉ – Não te dê isso cuidado: assentarei praça nos Permanentes. (Pena,s/d:40) 

b) Para te dar uma ilha. Uma ilha só para você.(Andrade, 1976:77)  

c) Você não percebe que não te vejo mais... (Guarnieri, 1988:35) 

   

Já a forma pronominal lhe foi o segundo pronome mais recorrente, no estudo de 

Cyrino e Brito (2000), registrando maiores usos no primeiro e no terceiro período, ou seja, as 

primeiras metades dos séculos XIX e XX. O pronome você teve maior produtividade no 

terceiro e quarto período, 11 e 24 ocorrências, respectivamente. As formas pronominais ti e 

o/a registraram maior recorrência de uso nos períodos segundo (ti – 12 ocorrências), primeiro 

(o/a – 12 ocorrências) e terceiro (o/a – 8 ocorrências). Com relação aos pronomes na posição 

de sujeito, Cyrino e Brito (2000) observaram que os dados do segundo período restringiram-

se, na maioria, ao uso do tu (97 ocorrências).    

Na segunda metade do século XX, perceberam um uso acentuado do você (83 

ocorrências), em contrapartida houve um decréscimo do uso do tu (10 ocorrências).  As 

autoras destacaram que no quarto período as ocorrências de tu, na posição de sujeito, foram 

poucas e estavam acompanhadas de formas verbais em terceira pessoa. Elas ressaltaram, 

também, que das 58 ocorrências de te, nesse período, 10 associam-se não mais à forma 

canônica do tu, mas a sua nova realização com verbo na 3ª pessoa, e 48 associam-se à forma 

de tratamento você. Cyrino e Brito, ancoradas em Monteiro (1994), defendem a ideia de que o 

uso do você com o pronome objeto te dá ares de maior aproximação ou informalidade ao 

discurso, ao passo que as construções você/lhe parecem ser mais formais. Em outras palavras, 

elas acreditam que a seleção de forma pronominais estão condicionadas muito mais aos tipos 

de relação e às inferências intersubjetivas que a um conjunto de regras de estrutura sintática. 

Cyrino e Brito (2000, p. 6) admitiram que, além dos “fatores pragmáticos, há regras 

estruturais que submetem o uso desses pronomes pessoais” (tu/te X você/te). Elas citaram 

como exemplo as construções “‘Eu te amo você’ ou ‘Eu te falei pra você’, em que o clítico 
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parece ser uma manifestação de concordância”.  As autoras concluíram sua análise afirmando 

que 

 

Antes de ir à escola e ‘aprender’ que te se usa com tu, como determina a 

uniformidade de tratamento, a criança diz a sua mãe: ‘cê me põe lá? (...) eu 

te arrumo’. Há muito a ser pesquisado quanto ao uso de VOCÊ/TE, já que o 

uso de TU/TE só ouviremos, em PB atual, em restritas regiões do país e se 

tiver sido ‘aprendido’ na escola pelo falante. ‘Uniformidade de tratamento’, 

portanto, só por imposição da escola [...]. (CYRINO; BRITO, 2000, p. 6, 

grifos das autoras). 

 

Sales (2007), com base em escritos baianos (bilhete, poema, dedicatória em 

‘santinhos’, cartão de aniversário, relato pessoal em folha de livro de oração, dedicatória em 

fotografias e carta pessoal) produzidos na década de 40 do século XX, analisou a realização 

dos pronomes pessoais. Por questões de afinidade com o fenômeno linguístico observado em 

nossa pesquisa, nesta ocasião retomaremos apenas os resultados relacionados à P2. 

Os informantes da amostra analisada por Sales (2007) tiveram pouco acesso aos 

bancos escolares, a maioria das famílias trabalhavam nas lavouras. Do total de 48 

correspondências, 18 foram escritas de mulheres para homens, 12 de mulheres para mulheres, 

15 de homens para mulheres e 3 de homens para homens. Nas correspondências de mulheres 

para homens, observou-se: i) maior produtividade de você tanto nulo (em 15 manuscritos de 

um total de 48) quanto realizado (9/48), ii) baixa recorrências da forma tu presente, apenas, 

em 3 manuscritos de um total de 48. A pesquisadora acredita que essa larga adesão das 

informantes pela forma você parece apontar para uma inovação feminina, uma vez que a 

forma pronominal preferida pelas mulheres é inovadora quando comparada ao tu. 

No tocante às correspondências escritas por mulheres para mulheres, observou-se 

que o você nulo (em 4 manuscritos) é mais produtivo que o tu nulo (em 1 manuscrito). Para 

Sales (2007), isso parece indicar que o você, também, detém um grau de familiaridade como o 

tu. 

Nas correspondências produzidas por informantes do sexo masculino e endereçadas a 

destinatários do sexo feminino, percebeu-se uma maior recorrência do você nulo (presente em 

13 manuscritos dos 48 analisados), já o tu nulo mostrou-se menos produtivo sendo encontrado 

em apenas 3 manuscritos. Porém, quando se tratava da forma lexicalmente realizada 

observou-se uma preferência para o tu (9 manuscritos) com a forma verbal flexionada na 

terceira pessoa do singular.  Já quando as cartas eram escritas por remetentes do sexo 

masculino e endereçadas a destinatário do mesmo sexo observou–se uma pequena variação no 

uso dos pronomes tu/você nulos, a forma inovadora você foi identificada em dois manuscritos 

e o conservador tu em apenas um. 
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Para uma análise mais detalhada, Sales (2007) dividiu o corpus em dois grupos: i) 

documentos de autoria dos informantes (cartas pessoais, bilhetes, dedicatórias e relato 

pessoal) e ii) documentos com autoria parcial dos informantes, fragmentos do texto escrito em 

versos (poemas, cartas com poesias, trechos de poemas em bilhetes). Nessa perspectiva, cabe 

ressaltar que, por delimitações metodológicas da nossa pesquisa, iremos retomar somente os 

resultados referentes ao uso dos pronomes objetos de P2 nos documentos de autoria própria 

analisados por Sales (2007). 

Sales (2007) identificou, nos documentos de autoria própria, as seguintes formas 

pronominais, na função acusativa: te (39/70 - 55.71%) e lhe(s) (17/70 - 24.29%). Já na função 

dativa houve ocorrência das formas te/ti (36/93 - 38.71%) e lhe(s) (38/93 – 40.86%). 

No tocante às ocorrências com a forma lhe(s), a autora não menciona, em seu texto, 

se essas são referentes apenas a P2 ou se referem à segunda pessoa (singular e plural) e 

terceira pessoa do singular, ao que nos parece houve um amalgama entre os dados de 2ª e 3ª 

do singular e plural, uma vez que os dados são apresentados como “ as ocorrências de lhe(s)”, 

(cf. SALES, 2007, p. 156). Sales defende, com base em outros trabalhos, que o uso do lhe na 

função acusativa já faz parte da fala de brasileiros em períodos anteriores ao século XX e que 

esse uso se estendeu, confirmando que os informantes já estiveram expostos ao referido dado 

linguístico. Dito em outras palavras, Sales advoga que os autores dos documentos analisados 

empregaram um dado linguístico próprio de sua gramática. A pesquisadora acrescenta, ainda, 

que essa ocorrência do lhe como acusativo trata-se de uma mudança encaixada favorecida a 

partir da inserção do você no quadro pronominal do PB. Sales (2007), ancorada em outros 

estudos, acredita que o lhe assumiu um comportamento sintático semelhante ao te, podendo 

atuar tanto na função dativa como acusativa. Percebe-se ainda uma particularidade quanto à 

escolha dessas formas pronominais na referência a segunda pessoa: te – mais produtiva no 

tratamento informal; lhe – recurso mais utilizado na possibilidade de esquiva à informalidade. 

A pesquisadora observou que o uso do você não desvalorizou o te como acusativo em relação 

ao lhe, mas ambos coocorrem nos mesmos ambientes morfossintáticos. No que concerne ao 

uso das formas pronominais de P2 na função dativa, Sales (2007) identificou que os clíticos te 

e lhe foram bastante produtivos, seja com tu ou você na função de sujeito. Nas palavras de 

Sales (2007, p.162), “o lhe é usado para referenciar tanto tu quanto você, assim como te 

também é uma forma que não se restringe a referenciar apenas a segunda pessoa.” No que diz 

respeito aos complementos preposicionados, a pesquisadora observou que o pronome ti 

mostrou-se bem produtivo com 53.65% (22 ocorrências de um total de 41) na amostra dos 

documentos de autoria própria. Sales (2007) identificou, ainda, nos documentos analisados, 

ocorrências dos pronomes você (7/41 - 17.07%) e tu (1/41- 2.44%) na função de complemento 
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oblíquo.  Essas evidências opõem-se à tradição gramatical que preconiza o uso do pronome tu 

apenas na função de sujeito, não podendo ser regido por preposição. 

Outro trabalho que observa as realizações dos pronomes objetos na diacronia do PB 

foi realizado por Lopes e Cavalcante (2011). As pesquisadoras desenvolveram uma 

investigação, com base em cartas pessoais escritas no Rio de Janeiro entre o final do século 

XIX e a primeira metade do século XX, com o intuito de observar as consequências da 

inserção do você. As autoras fizeram a correlação entre o avanço dessa nova forma na posição 

de sujeito e a retenção do clítico te como complemento acusativo e dativo. Os resultados 

encontrados mostram as consequências da implementação da forma você, pois ao passo que a 

forma você vai ganhando terreno, formas alternantes de acusativo e dativo aparecem, além do 

clítico te. Lopes e Cavalcante identificaram que, quando há maior índice de mistura de 

tratamento tu/você aumentam os índices do dativo nulo, e depois, quando o sistema se 

estabelece com a forma você na posição de sujeito, o te retoma sua supremacia tanto como 

acusativo quanto como dativo. O clítico lhe mostrou-se mais frequente nas cartas mais antigas 

de 1870. Na década de 1930, as pesquisadoras perceberam uma queda nas frequências de uso 

da forma a você que parece perder espaço para a estratégia mais inovadora para você.  

Correlacionando as formas tu/você às de complemento verbal, Lopes e Cavalcante 

(2011) observaram o seguinte quadro: i) nas situações de uso exclusivo de tu, na posição de 

sujeito, a forma de acusativo e dativo mais frequente é o clítico te; ii) em uso exclusivo do 

você, a forma te passa a ser a forma preferida para o dativo e iii) quando ocorre mescla tu 

~você, surge uma forma de dativo que tanto pode estar relacionada a tu como a você, a 

variante nula. 

Coelho e Nunes de Souza (2013) desenvolveram um estudo com base em missivas 

catarinenses dos séculos XIX e XX. Assim como Lopes e Cavalcante (2011), as autoras 

procuram correlacionar as formas variantes de P2 (tu/você) na posição de sujeito às formas de 

complemento verbal (acusativo, dativo e oblíquo) e constataram que no século XIX há uso 

categórico das formas de ‘tu’ nas posições de sujeito e de complemento, com o predomínio do 

sujeito nulo. A forma acusativa, com uso categórico, é o te; como dativo esse pronome varia 

um pouco com para ti, a ti e sintagmas preposicionados de tu, corroborando com os estudos 

desenvolvidos anteriormente. Nas cartas escritas no século XX, Coelho e Nunes de Souza 

(2013) observaram que os remetentes de uso exclusivo de tu optaram por complementos desse 

mesmo pronome, por outro lado os remetentes de uso exclusivo de você elegeram as formas 

de complemento também associadas ao você, ao passo que os remetentes de uso de sujeito 

misto (tu/você) utilizaram as formas de complemento dos dois paradigmas, com o predomínio 

das formas de tu. Esses resultados parecem comprovar a produtividade do te, independente da 
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forma pronominal utilizada na posição de sujeito, ou seja, o clítico te mostrou-se produtivo 

tanto nas construções com o pronome sujeito tu quanto com você. 

Yamauchi (2013) investigou as realizações pronominais do OI de 3ª pessoa, na 

história recente do PB, tomando por base um conjunto de 17 peças teatrais dos séculos XIX e 

XX. Vale lembrar que, conforme enfatizado anteriormente, o foco da nossa pesquisa é a 

realização dos complementos verbais de 2P, por essa razão serão retomados desse trabalho, 

apenas, os resultados referentes à realização do OI de 2P. 

 Em sua análise, Yamauchi (2013) coletou 873 ocorrências do OI de segunda pessoa. 

Os pronomes clíticos (lhe e te) e nulo obtiveram o mesmo número de ocorrências, 422 (48%). 

O pronome forte (prep.+ pronome - para/a você), por sua vez, registrou apenas 29 ocorrências 

(4%). A linguista percebeu que a depender do tipo de verbo houve uma motivação para a 

realização de alguma das variantes, ou seja, verbos de transferência material favoreceram o 

uso dos clíticos, verbos de transferência verbal favoreceram a realização da forma nula, já a 

variante preposicionada teve maior frequência de uso registrada nos contextos com verbos de 

criação. No trabalho desenvolvido por Yamauchi (2013) também foram controladas as 

ocorrências das preposições a/para nas construções do OI como introdutora dos pronomes 

fortes. Após a análise percebeu-se que a preposição a foi a mais recorrente na amostra com 

57% (35/61). 

No que concerne aos fatores extralinguísticos, a autora observou a distribuição das 

três variantes do OI (clítico, pronome forte e nulo) ao longo dos séculos. Após a análise da 

amostra, identificou-se que há um alto índice de uso do clítico na primeira e segunda metade 

do século XIX, com porcentagem de 66%; ao passo que as outras duas variantes foram mais 

recorrentes no final do século XX. A variante nula registrou percentual de 68% (221/325) na 

segunda metade do século XX e no inicio do século XIX teve um percentual de 32% (95/325), 

já a variante pronome forte teve seu ápice registrado na última década do século XX, com 

percentagem de 14% (43/325). Com isso, Yamauchi (2013) constatou um decréscimo no uso 

do clítico e um crescimento no uso da variante nula; já a variante pronome forte teve um 

crescimento no seu uso no final do século XX, algo que, para a pesquisadora, parece sinalizar 

uma tendência para o próximo século.  

Com relação ao gênero das peças teatrais, a linguista identificou que o clítico é mais 

produtivo nas peças de comédia, a variante nula mostrou-se mais recorrente nas peças 

dramáticas e o pronome forte mostrou-se incipiente nos dois gêneros. No tocante à classe 

social dos personagens, percebeu-se que entre as personagens populares há um alto índice de 

nulo (55%-339/653), seguido pela variante clítico com 38% (237/653) e a variante pronome 

forte teve apenas 7% (39/615), já entre os personagens não populares o clítico teve 
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percentagem de 55% (357/653), o nulo de 42% (274/653) e o pronome forte de 3% (22/653). 

Quanto ao sexo dos personagens, Yamauchi (2013) observou que personagens do sexo 

masculino fizeram mais uso da variante clítico, seguida da variante nula e do pronome forte, 

já as personagens do sexo feminino preferiram a variante nula, seguida do clítico e do 

pronome forte. A pesquisadora acredita que esses dados da variante nula parecem apontar 

para o fato das mulheres serem menos conservadoras. Considerando o cruzamento das 

variantes década e fator clítico, em especial o te, observou-se que, no início do século XIX, 

esse teve uma presença bem marcante na amostra com 57/140 e no final do século XX apenas 

32 de um total de 140 ocorrências. No cruzamento do fator verbos com os clíticos, percebeu-

se que o te é mais produtivo nas construções com verbos de transferência verbal, 81/330. 

Yamauchi (2013) confirma a migração do lhe de 3ª para 2ª pessoa, de 454 ocorrências do 

clítico lhe, 282 são referentes à segunda pessoa. A autora confirma ainda que, assim como já 

defendido por estudos anteriores, a realização do lhe como referente de 3ª pessoa parece está 

atrelado a eventos de comunicação de “[+ letramento]”. 

Em suma, Yamauchi (2013), após a análise das peças, a reconheceu que: i) os clíticos 

dativos parecem ser a variante menos produtiva, ao passo que as variantes nula e pronome 

forte introduzidas pelas preposições passaram a ser mais frequentes na amostra; ii) a 

preposição para apresentou um crescimento em detrimento da preposição a; iii) ocorre a 

migração do clítico lhe (3ª pessoa) para 2ª pessoa e esse coocorre com o te. 

Oliveira e Souza (2013) estudaram a variação entre as formas de 

tu/você nas posições de complemento verbal acusativo e dativo. Analisaram o comportamento 

do paradigma de tu e de você e os fatores linguísticos e extralinguísticos que influenciam o 

uso dessas variantes. Eles utilizaram, como material empírico dessa análise, cartas pessoais 

escritas, no final do século XIX e início do XX, por cariocas ilustres e não ilustres. Essa 

amostra é composta por cartas trocadas entre membros da família Cruz, da família Pedreira 

Ferraz Magalhães e entre um casal de noivos (Jayme e Maria). 

Oliveira e Souza (2013) optaram por correlacionar as variantes de acusativo e dativo 

ao fator extralinguístico categoria social, essa escolha foi justificada pelo fato da sociedade 

brasileira, nos séculos XIX e XX, apresentar uma estratificação social diferente da atualidade. 

Todavia, é perceptível a existência de alguma diferenciação social regulada em fatores 

econômicos, políticos e socioculturais. Logo, por meio da pesquisa biográfica desses 

informantes cariocas foi possível distribuí-los em categorias sociais distintas.  

Oliveira e Souza (2013) selecionaram como grupos de fatores a serem 

correlacionados às variantes de acusativo e dativo a estratégia pronominal adotada na carta do 

remetente na posição de sujeito e a categoria social à qual o informante pertencia. O objetivo 
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de controlar o pronome utilizado na posição de sujeito foi verificar se essa forma pronominal 

influencia de alguma maneira as escolhas das estratégias pronominais na posição de 

complemento verbal, ou seja, verificar se as formas de complemento acusativo e dativo 

acompanham o mesmo paradigma dos pronomes usados na posição de sujeito. No que diz 

respeito ao fator extralinguístico, a categoria social, os autores resolvem, com base em 

informações biográficas e marcas linguísticas dos informantes, subdividir a amostra de cartas 

em três subconjuntos, com a seguinte distribuição: a família Cruz, em suas missivas, deixam 

evidências que seus membros estavam inseridos em uma categoria social elevada, enquanto a 

família Pedreira Ferraz, apesar de ter membros cultos, congregava informantes de uma 

categorial social menos elevada ao ser comparados aos membros da família Cruz; já o casal 

de noivos, Jayme e Maria, forneceram indícios de que pertenciam à categoria social baixa 

quando confrontados aos dois outros subconjuntos de cartas. O objetivo desse monitoramento 

era verificar a ação da categoria social na realização das estratégias de complemento. Os 

autores identificaram 402 dados de pronomes complementos, sendo 181 acusativos e 221 

dativos.  

Em relação ao uso das formas variantes de acusativo, o pronome te apresentou 

produtividade de 88% (160 de 181 dados); esse pronome foi mais usado nas cartas que 

apresentaram a famigerada ‘mescla de tratamento’ na posição de sujeito, em que o escrevente 

alternou o uso do pronome tu com o você, sendo mais recorrente nas cartas em que o tu 

ocupava a posição de sujeito – seja com uso exclusivo do pronome conservador ou em 

variação com o pronome inovador. No entanto, nas cartas que apresentavam exclusivamente o 

pronome você na posição de sujeito, a forma pronominal te é a segunda estratégia mais 

frequente, ficando os pronomes de 3P (o/a) à frente neste contexto. O pronome lhe, na função 

acusativa com referente de 2P, apresentou quatro dados, dos quais três foram retirados de 

cartas com tratamento misto (tu/você na posição de sujeito).  O pronome lexical você em 

posição de complemento só apareceu em cartas com variação na posição de sujeito, essa 

configuração também se repete com o objeto nulo. Os autores perceberam que quanto maior a 

variação pronominal na posição de sujeito, maior será a presença das diversas formas de 

acusativo, porém há uma preferência pelo pronome te prototípico de 2P. Com isso, fica 

evidente que o te pode se associar tanto ao subsistema exclusivo de tu na posição de sujeito 

quanto ao subsistema misto em que vigoram tu/você na posição de sujeito.  

Concernente ao complemento verbal acusativo correlacionado ao subconjunto de 

cartas, o clítico te foi a estratégia mais utilizada nos três conjuntos de cartas. O lhe teve 

registro de quatro dados apenas nas cartas da família Pedreira, ao passo que o pronome lexical 

você foi produtivo apenas nas cartas dos noivos. Vale ressaltar que apenas a família Cruz não 



74 

 

apresentou variação na escolha das estratégias de complemento acusativo, utilizando apenas o 

clítico te. Nas cartas dos noivos e da família Pedreira Ferraz, mais da metade dos dados de 

acusativos foram levantados em cartas com mescla de tratamento na posição de sujeito. Já nas 

missivas da família Cruz mais de 80% dos dados do complemento acusativo foram retirados 

de cartas cuja estratégia na posição de sujeito era exclusivamente de tu.  

Então, Oliveira e Souza (2013) concluíram que os informantes da família Cruz têm 

uma maior preocupação em manter a uniformidade de tratamento defendida pela tradição 

gramatical, assim os membros dessa família elegem o tu e toda a extensão desse paradigma 

como estratégia pronominal de referência ao interlocutor, seja na função de sujeito ou 

acusativo. Já na escrita da família Pedreira Ferraz e do casal de noivos, os pesquisadores não 

observaram esse mesmo cuidado quanto à uniformidade. Os membros da família Pedreira 

Ferraz e os noivos utilizaram o você na posição de sujeito e o te como acusativo. Apesar da 

simetria formal ‘tu-te’ ter sido dissolvida, permaneceu o paralelismo semântico de segunda 

pessoa do singular, tornando legítima tal escolha. Todavia, essas constatações não permitiram 

afirmar que o emprego das variantes de acusativo utilizadas pela família Pedreira Ferraz se 

aproxima do emprego das variantes observado nas cartas do casal de noivos, os informantes 

“menos cultos”, pois os membros da família Pedreira Ferraz fizeram uso dos clíticos de 

terceira pessoa (o/a), os quais seguiam a tradição das recomendações gramaticais de que, ao 

usar formas pronominais de 3P com referência semântica de 2P, aconselha-se o uso de formas 

de 3P nas posições de complemento, isto é, elegendo o você na posição de sujeito as formas 

acusativas seriam o/a. Além disso, apenas nesse subconjunto de cartas foi registrado o uso do 

clítico lhe (dativo de 3P) em função de acusativo de 2P, fato previsto pela gramática 

normativa ao se referir ao você, pois implicitamente está reconhecido sentido de 2P presente 

neste pronome.  

Apesar do lhe ser recomendado pelas gramáticas  para a função dativa, visto que o 

uso do lhe como acusativo trata-se de uma transferência de função, ainda assim é mantida a 

uniformidade (você- sujeito- lhe acusativo, ambas de 3P).   

No tocante ao complemento acusativo, Oliveira e Souza (2013) perceberam que o te 

foi mais recorrente nos subsistemas em que havia as formas de tu (tu ou tu/você) na posição 

de sujeito, porém quando há uso exclusivo do você na posição de sujeito registrou-se uma 

baixa nas frequências de uso do te. Isso indica que a forma pronominal utilizada na posição de 

sujeito condicionava de certa forma o uso das variantes de acusativo. Concernente ao fator 

extralinguístico categoria social, as análises evidenciaram que não há influência direta desse 

fator na escolhe das variantes de acusativo. 
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Com relação à variação do complemento dativo, Oliveira e Souza (2013) observaram 

que, assim como verificado no acusativo, o clítico te foi o mais produtivo, sendo mais 

recorrente nas cartas com uso exclusivo de tu na posição de sujeito, muito embora este clítico 

seja produtivo nas três possibilidades de tratamento na posição de sujeito. O lhe teve apenas 

duas ocorrências, sendo uma retirada de carta com variação na posição do sujeito e outra em 

uma carta com uso exclusivo de você. O dativo nulo foi a segunda estratégia mais recorrente 

nas cartas analisadas e essa estratégia mostrou-se mais produtiva nas cartas em que o 

remetente alterna entre tu/você. Nessas missivas também foi verificada maior frequência de 

uso dos sintagmas preposicionados (prep+você - 9 de 12 dados). Os sintagmas do tipo 

prep+ti  foram os preferidos nas cartas em que há presença exclusiva do tu na posição de 

sujeito ou em variação com o você. Oliveira e Souza (2013) constataram que o uso das 

variantes de dativo são condicionadas pela alternância de tratamento na posição de sujeito, 

porém o te é a única forma de dativo que se mostrou imune a esse condicionamento. Quanto 

ao fator extralinguístico, o dativo te mostrou-se produtivo independente da categoria social, 

todavia este mostrou-se vinculado às variantes do paradigma de tu. Os dados do dativo te 

apresentaram motivações diferentes em cada subconjunto, a saber: i) nas cartas da família 

Cruz estão relacionados ao pronome sujeito tu, enquanto ii) nas cartas da família Pedreira 

Ferraz estão associados à forma você e iii)  nas cartas de Jayme e Maria, subconjunto com 

maior variação das formas dativas,  apresentam-se  ligadas a um contexto de mescla de 

tratamento na posição de sujeito, tu~você. 

Sumarizando, Oliveira e Souza (2013) advogam, após as análises, que o clítico te foi 

a estratégia mais produtiva tanto na função acusativa como dativa, independente do pronome 

que esteja na posição de sujeito. Percebeu-se, também, que a categoria social não influencia 

diretamente na escolha das variantes acusativas/dativas, há, apenas, um condicionamento na 

manutenção, em maior ou menor grau, da uniformidade de tratamento, uma vez que os 

informantes de categoria social elevada apresentaram maior monitoramento quanto à 

manutenção dessa uniformidade, ao passo que os informantes de categorias sociais mais 

populares ou menos letradas não apresentaram tanto cuidado em preservar essa uniformidade 

de tratamento, fato que anuncia, segundo os autores, o quadro pronominal que se firma no PB. 

Oliveira (2014), com base em cartas cariocas – escritas de 1880 a 1980, investigou o 

processo de variação nos pronomes tu/você no PB, olhando especialmente para as formas 

pronominais de complemento na função dativa. Os resultados dessa análise apontam que o 

clítico ‘te’ era o complemento verbal mais recorrente na escrita dos informantes cariocas, 

independente da estratégia utilizada na posição de sujeito (exclusivo tu, exclusivo você ou 

mescla tu~você). O estudioso destacou que o dativo nulo parece sempre ter sido a segunda 
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variante de uso mais frequente. No tocante ao clítico ‘lhe’, os resultados apontam que essa 

forma pronominal tem o uso condicionado a fatores linguísticos e extralinguísticos e mostrou-

se mais produtiva, na maioria das vezes, em contextos com maior formalidade. Oliveira 

(2014) observa, também, o desaparecimento gradual, na variedade carioca, das formas ‘a/para 

ti’ e a entrada de ‘a/para você’.  

Continuando a observação das cartas cariocas (de 1880 a 1980), Souza (2014) 

desenvolveu uma pesquisa com foco na variação das formas acusativas de segunda pessoa do 

singular. Os resultados dessa análise identificaram que o clítico ‘te’ apresentou uso 

majoritário, com 77,8% de frequência.  Em segunda posição, estavam os clíticos ‘o/a’ como a 

forma pronominal de complemento mais utilizada (9,2%), seguidos pelo pronome lexical 

‘você’ (6,7%), pelo clítico lhe (4%) e pelo objeto nulo (2,3%). A autora ressalta que o clítico 

‘te’ foi a estratégia acusativa mais utilizada na função acusativa de 2ª pessoa do singular 

independentemente do pronome empregado na posição de sujeito, em todos os tempos e 

modos verbais, em missivas familiares e amorosas, nas diversas partes da carta (seção inicial, 

núcleo, despedida e P.S.), em ambos os sexos, em quase todas as famílias e ao longo de todo 

o século. Segundo Souza (2014), esses resultados parecem nos indicar que a forma ‘te’ teria 

se generalizado na referência à 2ª pessoa. 

Ainda seguindo a observação dos pronomes complementos de segunda pessoa do 

singular na diacronia do PB, Araújo (2014) analisou 186 cartas de cearenses escritas no 

período de 1940-2000, a fim de observar a realização dos clíticos te/lhe tanto na função de 

acusativa quanto na de dativa. Essas cartas foram escritas por populares e eram trocadas entre 

amigos ou parentes.  

O pesquisador dividiu a amostra em três períodos (1940-50, 26 cartas; 1960-70, 80 

cartas e 1980-90, 80 cartas) e por sexo do autor (94 cartas escritas por homens e 92 por 

mulheres) e percebeu que a variação do fenômeno analisado é condicionada por fatores 

linguísticos como a forma do verbo, a posição do pronome e a presença da forma você antes 

de te ou lhe e, apesar de mais frequente do que o uso do te, o uso de lhe sofreu declínio ao 

longo dos três períodos analisados.  

Araújo (2014) coletou 481 ocorrências dos pronomes te/lhe, das quais 245 (50,9%) 

foram de lhe e 236 (49,1%) foram de te. No último período do século XX, o pronome lhe 

apresentou um pequeno decréscimo, com percentual de 48,5% no uso quando comparado ao 

pronome te, com percentagem de 51,5%. Com relação ao cruzamento do fator sexo dos 

missivistas e o uso dos clíticos, o pronome lhe apresentou uma competição equilibrada com o 

te, uma vez que a diferença no uso das formas variantes por cartas escritas homens (139/269 - 

51,7%) e por mulheres (106/212 - 50,0%) foi mínima. O autor concluiu que, na amostra 
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analisada, a variação te/lhe não é determinada pelo sexo do missivista, pois houve um 

equilíbrio quase perfeito entre os sexos: lhe ocorreu em cartas de homens com uma diferença 

de apenas 0.01 a mais que em cartas de mulheres.  

No tocante à relação entre tempo verbal e pronome oblíquo lhe, Araújo (2014) 

percebeu que esse foi mais usado com o PRET SUBJ e PRET INDIC, sendo menos frequente 

com verbos no PRES INDIC, no PRES SUBJ e no FUT PRES INDIC.  

Quanto à posição do pronome em relação ao verbo, identificou-se que o lhe foi mais 

produtivo nas construções com ênclise. Araújo (2014) observou, também, que a presença de 

uma forma de tu antecedente ao pronome complemento parece inibir o aparecimento de lhe, 

porém este parece ser favorecido quando se usa uma forma de você ou nenhuma forma (Ø). 

Na amostra analisada, o pronome lhe mostrou-se mais produtivo na função dativa. 

Perseguindo o objetivo desta seção, retomamos os resultados obtidos por Nunes de 

Souza (2015) ao analisar 149 cartas pessoais escritas por florianopolitanos ilustres, produzidas 

entre fins do século XIX e fins do século XX. Em sua análise, a pesquisadora preocupou-se 

em contrapor os resultados dos informantes ilustres com a escrita de informantes não ilustres 

da grande Florianópolis.  Nunes de Souza (2015) tinha como objetivo central da pesquisa 

descrever a alternância entre os pronomes tu e você nas categorias morfossintáticas de sujeito, 

complemento verbal nas posições de acusativo, dativo e oblíquo. As missivas foram divididas 

em três conjuntos: a Amostra Cruz e Sousa, que abarca 20 cartas, escritas pelo poeta a sua 

noiva, Gavita, bem como por Araújo Figueiredo e Virgílio Várzea (ambos também escritores 

atuantes no cenário artístico e político de Desterro/Florianópolis2) a Cruz e Sousa, entre os 

anos de 1886 e 1897; a Amostra Maura de Senna, formada por 93 cartas enviadas pela 

escritora a colegas também escritores entre os anos de 1932 e 1990; e a Amostra Harry Laus, 

constituída por 36 cartas remetidas pelo escritor a sua tradutora e amiga, Claire Cayron, entre 

os anos de 1984 e 1992. 

Na escrita dos ilustres, a pesquisadora percebeu que o uso das formas do pronome 

você estão associadas aos assuntos profissionais ao passo que as formas de tu são mais 

produtivas nas cartas em que há predominância dos assuntos pessoais. Ela identificou, 

também, que os remetentes do século XIX preferem usar predominantemente as formas de tu 

(cf. NUNES DE SOUZA, 2015, p. 145); ao passo que há uma remetente ilustre do século XX, 

Maura Senna, que opta predominantemente pelas formas de você. Correlacionando o tempo e 

o uso das formas pronominais de P2, percebeu-se um aumento nas taxas de uso do tu e 

decréscimo das formas pronominais relacionadas ao você. Vale destacar que na amostra de 

cartas do ilustre Harry Laus há predomínio das formas de tu, mas com variação com as formas 

de você (cf. NUNES DE SOUZA, 2015, p. 146). Ainda com relação às cartas do século XX, 
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Nunes de Souza (2015) identificou que quando há um sujeito de tu, esse influencia para que 

as formas de complemento sejam, também, relacionadas ao tu. O mesmo acontece quando há 

o sujeito exclusivamente de formas de você, o qual, também, influencia para o uso de 

pronomes objetos associados ao pronome inovador.  É relevante destacar que nas cartas do 

informante Harry Laus essa simetria não é vista, pois quando há sujeitos categóricos de você, 

estes apresentaram-se correlacionados tanto a formas de você quanto de tu. As cartas de 

sujeito misto tu/você mostraram complementos tanto associadas ao tu quanto associados ao 

você (cf. NUNES DE SOUZA, 2015, p. 146). 

No que concerne às amostras de cartas complementares, a amostra de Vale (FLN), 

composta por 17 cartas escritas na década de 1960, registra um dado relevante (cf. ex. excerto 

abaixo)
51

 que é a ausência de marcação verbal distintiva de P2, fato que não foi observado nas 

outras amostras. 

 

 Tudo era triste...! E eis que derepente tu surge, em uma tarde inesquecível, talves ao 

encontro de um alguém - que por simples motivo te desprezou, não completamente, e que não 

merêço teu perdão, embora já o tenho recebido. (O, 1969). 

 

 Na correlação dos fatores sujeito e complemento desta amostra, a pesquisadora 

percebeu que as cartas com o pronome sujeito tu apresentaram complementos de tu; de modo 

semelhante, ocorre com as cartas que tem o você como pronome sujeito, que também 

apresentaram complementos associados ao você. Já nas cartas com sujeito misto tu/você, a 

autora identificou alternância entre formas de tu/formas de você.  Na amostra de Vale, no 

tocante à função acusativa, Nunes de Souza (2015) não identificou formas zero, entretanto 

registrou uma ocorrência do pronome lhe, como mostra o fragmento abaixo, retirado de 

Nunes de Souza (2015, p. 151). 

 

 Chove torrencialmente (lá fora é claro) Do rádio ouço músicas suaves que dão vontade de 

dançar, por isso pensei em você. Pois estava dançando quando lhe vi. Mas... deixemos os 

sentimentalismos pa-ra o Altemar Dutra, que é “sentimental demais”. (E, 1965). [grifo da 

autora]. 

 

Com relação às formas de P2, na função dativa, essa amostra apresentou ocorrências 

das formas zero, te, a ti, lhe, a você e o. A pesquisadora identificou também ocorrência do 

pronome lhe como acusativo, caracterizando um pronome em ambiente não comum, como 

preconizam as gramáticas tradicionais; registrou ainda uma ocorrência do clítico o/a como 

complemento dativo, algo inédito, como apresentado no trecho a seguir retirado de Nunes de 

Souza (2015, p. 153).  

                                                 
51

 Exemplo reenumerado de Nunes de Souza, 2015, p. 150. No original trecho 104. 



79 

 

 

 Por intermédio de minha prima, vim a conhece-lo por fotografia, e como o achei muito 

simpático, resolvi escrevê-lo. (Z, 1969). [grifo da autora]. 

 

Nunes de Souza (2015, p.152) percebeu, também, altas taxas de uso das formas de P3 

com referência a P2. O pronome te, semelhante aos resultados de outros estudos diacrônicos, 

mostrou-se bastante produtivo em todas as missivas analisadas, sobretudo aquelas que têm o 

tu como pronome sujeito lexicalmente realizado.  

Como já sinalizado antes, nesta amostra, as formas de tu também foram produtivas nas 

cartas com o conteúdo temático amoroso, já as formas de você concentraram-se em cartas cuja 

temática é a amizade entre os interlocutores. 

 Concernente à amostra de cartas lageanas, Nunes de Souza (2015) observou que há 

uma maior preferência, entre os remetentes, ao uso das formas de você quando comparada 

com as outras amostras de cartas analisadas. 

  Nessa amostra, registrou-se, também, um acentuado uso de sujeitos nulos de tu ao 

passo que o pronome você apresenta-se com mais frequência como pronome sujeito pleno. 

Quando o pronome sujeito é realizado exclusivamente pelo você não houve registro de 

ocorrência de formas de tu, na posição de complemento, já em cartas com o subsistema misto 

tu/você, observou-se certa preferência aos complementos associados ao tu, exceto como 

complemento oblíquo. 

Com relação à função acusativa, os complementos verbais são realizados pelas formas 

pronominais te, você e o/a. Quanto à função dativa, o pronome te é produtivo tanto como 

acusativo quanto como dativo, já as formas relacionadas ao você são mais diversificadas, se 

apresentando como zero, lhe, a você, para você. No caso da função oblíqua, Nunes de Souza 

(2015) identificou ocorrências do zero, sintagma preposicionado de você (prep. + você) e 

ainda ocorrências do consigo. 

De modo geral, Nunes de Souza (2015) identifica algumas ocorrências inéditas que 

merecem destaque: i) nas cartas da amostra Vale/FLN, o lhe sendo usado na função de 

acusativo; ii) o/a como dativo e, ainda, iii) tu na posição de sujeito acompanhado de verbo 

sem marca de concordância verbal.  Por fim, a autora faz uma retomada considerando o tempo 

de escrita das cartas e conclui que as cartas dos fins do século XIX não apresentaram variação 

no que tange à expressão pronominal de P2, entretanto as amostras do século XX exibem os 

dois pronomes em variação, sendo o tu preferido nas Amostras Harry Laus e Vale/FLN, 

enquanto o você é privilegiado nas Amostras Maura de Senna e de Sena-Medeiros/LGS.  

Por fim, Apresentamos o estudo de Silva (2017) que investiga o emprego das formas 

dativas em contexto de P2 e P5 em cartas privadas redigidas no século XX, por escreventes 
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brasileiros nascidos nos estados do RN, Pernambuco (PE) e Bahia (BA). À luz da TVM (cf. 

WLH, 2006[1968]; LABOV, 2008 [1972]) e da Teoria dos Princípios e Parâmetros (cf. 

CHOMSKY, 1995), o autor objetiva pesquisar se a relação gramatical de OI (complemento 

indireto (CI) – “verdadeiro objeto indireto”) ou de complemento oblíquo (CO) restringe ou 

favorece, respectivamente, a implementação das variantes linguísticas concorrentes dos 

pronomes dativos. A análise dos 610 dados encontrados nas missivas dos três estados aponta 

para uma mudança em curso em favor das formas concorrentes do paradigma de você-tu 

preposicionados, passando antes pelas concorrentes lhe e a elipse (ᴓ), ficando as variantes da 

norma padrão te/ti e vos/vós restritas a contextos específicos, como comunicações envolvendo 

mais afetividade, mais informalidade. Silva (2017) identificou também que o pronome lhe foi 

a forma mais produtiva no século XX. Ele verificou também que a implementação do 

pronome inovador primeiro encontra espaço nas complementações oblíquas, conforme já 

averiguado por estudos anteriores. O autor verificou que o subsistema pronominal na posição 

de sujeito pode influenciar na variação, pois escreventes usuários do subsistema exclusivo de 

tu tendem a utilizar também complementos de tu, já os usuários de você usam com muito 

mais frequência as variantes mais inovadoras – as formas preposicionadas. No que diz 

respeito à relação social entre os escreventes, o pesquisador percebeu que relações com maior 

proximidade restringem o uso das formas associadas ao você, favorecendo o uso das formas 

associadas ao pronome conservador. Já as relações com maior distanciamento entre os 

correspondentes favorecem as variantes linguísticas: elipse e pronome lhe. No tocante ao 

conteúdo temático predominante nas cartas, o estudo de Silva (2017) corroborou constatações 

dos estudos anteriores ao evidenciar que assuntos mais íntimos favorecem a preservação das 

formas mais conservadoras, entretanto ele identificou que certo ineditismo nas cartas 

nordestinas, pois assuntos íntimos também se mostraram mais favoráveis à expansão das 

formas preposicionadas mais inovadoras. Com relação ao sexo, Silva (2017) identificou que 

os homens estão mais abertos à mudança em curso, enquanto as mulheres fazem um maior 

emprego das variantes mais conservadoras, as formas te e também o lhe. Por fim, Silva (2017, 

p. 98) advoga que “o avanço da variante mais inovadora preposição + você segue uma direção 

diatópica na escrita do Brasil. Essa variante, muito provavelmente, surge no Nordeste do 

Brasil, de onde segue seu espraiamento na direção do Sul do País.” 

Em síntese, os resultados dos trabalhos retomados nesta seção sobre o paradigma 

pronominal de P2 no PB possibilita-nos a identificação de alguns aspectos relevantes, os quais 

destacamos a seguir. 
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i) as primeiras décadas do século XX parecem ser o momento em que as formas do 

pronome você passam a concorrer de forma mais produtiva com as formas do pronome tu nos 

mesmos domínios funcionais; 

ii) a forma pronominal de complemento te parece ser a opção escolhida, 

majoritariamente, nas funções de acusativo e dativo, como referência a segunda pessoa, pela 

maioria dos informantes, independente do pronome sujeito; 

 iii) o clítico lhe parece ter o uso condicionado por fatores linguísticos e 

socioestilísticos, sendo mais produtivo, na função dativa, em contextos com menor grau de 

intimidade. 

iv) Nas cartas nordestinas, conforme os resultados de Silva (2017), assuntos íntimos 

também são contextos favoráveis à expansão das formas preposicionadas mais inovadoras.  

v) As cartas nordestinas analisadas por Silva (2017) evidenciaram que os homens 

estão mais abertos à mudança em curso, enquanto as mulheres fazem um maior emprego das 

variantes mais conservadoras, as formas te e também o lhe, contrariando as constatações de 

estudos sociolinguísticos anteriores. 

Os estudos retomados nesta seção parecem evidenciar a existência, no PB, 

notadamente na posição de sujeito, de 3 subsistemas, como defendido por Lopes e Cavalcante 

(2011), em que um apresenta o predomínio das formas de tu; outro com maior recorrência das 

formas relacionadas ao você e o terceiro subsistema misto, em que há variação desses dois 

sistemas.  

Considerando o processo de variação/mudança entre as formas de tu e de você na 

história do PB, em especial na posição de complemento, como já sinalizado antes, 

percebemos, a partir desse breve panorama, exposto anteriormente, que ainda há muito a ser 

estudado, sobretudo, na região Nordeste, visto que a maioria dos estudos desenvolvidos sobre 

esse o fenômeno linguístico em questão foram/são realizados na região Sul e Sudeste do 

Brasil.  

No próximo capítulo apresentamos a delimitação do envelope de variação, 

mostrando os grupos de fatores linguístico e extralinguísticos controlados na análise, bem 

como os resultados obtidos nesta tese considerando a distribuição das formas pronominais de 

P2 na posição de complemento, nas funções acusativa, dativa e oblíqua. 

3 FORMAS PRONOMINAIS DE COMPLEMENTO NA ESCRITA NORTE-RIO-

GRANDENSE DO SÉCULO XX 
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Neste capítulo, buscamos refletir sobre os resultados encontrados na análise das 296 

cartas norte-rio-grandenses com relação à distribuição das formas pronominais de P2 na 

posição de complementos.  Para tanto, num primeiro momento, são evidenciados números 

relativos aos sete conjuntos de cartas do RN, considerando os grupos de fatores controlados 

nesta pesquisa detalhados a seguir, na seção 3.1. Em 3.2 expomos um panorama geral dos 

resultados, em seguida, a partir da seção 3.3, passamos a apresentar e discutir os resultados 

desta investigação separadamente, considerando as funções sintáticas investigadas, acusativa, 

dativa e oblíqua, referentes ao corpus.  Por fim, buscamos discutir os resultados obtidos nesta 

investigação, sob “a luz” dos pressupostos teórico-metodológicos de WLH (2006 [1968]) e 

Conde Silvestre (2007), notadamente ao que diz respeito aos problemas de transição e de 

encaixamento, bem como aos problemas metodológicos envolvidos em estudos 

sociolinguísticos diacrônicos. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO “ENVELOPE DE VARIAÇÃO”: sobre a metodologia para análise 

dos dados. 

 

Elencamos, a seguir, a variável dependente as variáveis independentes desta 

pesquisa. É importante considerar que a variável dependente controlada, nesta investigação, 

não é uma variável laboviana stricto sensu, pois se trata de uma noção de variação mais 

alargada, tendo em vista que observamos as formas de P2 na posição de complemento verbal, 

comparamos dois sistemas (ou subsistemas), em que formas pronominais de tu vão coocorrer 

com formas de você nos mesmos ambientes morfossintáticos. De um modo geral, observando 

por outro ângulo, poderíamos assumir que estamos trabalhando com uma série de regras 

variáveis, quais sejam: as formas de tu e de você como pronomes complementos 

preposicionados e não preposicionados, nas funções de acusativo, dativo e oblíquo
52

. Além 

disso, observamos e analisamos as formas pronominais não realizadas lexicalmente, ou seja, 

os zeros versus as formas preenchidas nesses mesmos contextos. Isto é, são muitos variáveis 

dentro da variável estudada e por esse motivo vamos apresentar resultados de várias rodadas 

estatísticas realizadas elegendo ora uma variável mais alargada – formas de você e formas de 

tu dos complementos verbais – e ora uma que toma o preenchimento versus o nulo dos 

complementos. Num terceiro momento, ainda, apresentamos análises dessas duas variáveis 

em separado por função: acusativa, dativa e oblíqua.  

                                                 
52

 Vale destacar que essas funções serão contabilizadas e analisadas separadamente, na seção 3.3. 
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As sentenças a seguir, retiradas do nosso corpus, ilustram as diferentes variantes das 

variáveis observadas nesta investigação. No que concerne ao paradigma pronominal de tu 

identificamos as seguintes formas pronominais de P2 na posição de complemento, te, a ti, 

para tu, prep. (diferente de a ou para)+formas de tu, conforme ilustram as sentenças a seguir. 

Te:  

(35) [...] Lourival quando demo- | rar responder tuas cartinhas não te | preocupas, 

que é dificuldade de trans- | porte, pois só te escreverei por interme- | dio de 

Dinorá. || (Carta de Ruzinete para Lourival, 26/2/1946); 

 

A ti:  

(36) [...] Não quero | dizer-te o que é, pois; só com dias depois apresentarei pro- | 

vando com êle o amor e amizade que dedico a tí [...] (Carta de Lourival para 

Ruzinete, 22/10/1946); 

 

Para tu:  

(37) [...] Quizera eu ser um poeta | nesta hora, um verdadeiro | poeta para descrever 

com | sentimento o que senti quan- | do daí partí é, especialmente | quando viajava, 

chegando à “Patú” olhando para a rua sen- | tí o punhal do amor ferir- | me mesmo 

no intimo do | coração. Mas não perdi | a esperança, os dias correm | até que o 

tempo chega, pois, | o passado nêgro não quero ja | mais, apelo para tu, para o | 

futuro para que o meu sonho | sêja realizado.[...] (Carta de Lourival para Ruzinete, 

26/2/1946); 

 

Prep+ formas de tu:  

(38) [...] Eu fiz ver então que, fasia| 18 meses, namorava a ti, e que teria dentro em 

breve o nos| so enlace, isto dependendo de tí[...].(Carta de Lourival para Ruzinete, 

10/01/1947); 

 

(39)  [...] “Ruzinete: | deixas de tolice, o Lourival nada gosta de tu, não ti amas”, | e 

enfim; prologousse por varios minutos um diálogo teu com | esta pessôa que se diz 

intima às nossas vistas. (Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

  

 Com relação às formas pronominais associadas ao paradigma de você, na posição de 

complemento encontramos as formas pronominais, lhe, o,a (s),  você, a você, para você, 

prep.(diferente de a e para)+ você, exemplificadas nos excertos abaixo.  

 

  Lhe:  

(40) [...]Todo material que V. sacode na cabeça do interllocutor podia estár servindo 

pr’outra coisa.  Parabens lhe manda a minha curiosidade vermelha pela Historia da 

Musica. Não Ø esqueça a gramatiquinha. [...] (Carta de Câmara Cascudo para 

Mário de Andrade, 09/3/1925);  

 

 

 O,a (s): 

(41) [...] Lucinha, na minha solidão | no mundo dos pensamentos, todos vol- | tados 

a você quando não estamos | juntos, sinto a necessidade de [fol. 1 r] | reve-la pelo 

menos um pouquinho | consulte o seu coração, coloque-se | em meu lugar por 
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poucos intantes | apenas e Ø compreenderás o meu | desejo, também não creio es- | 

tar pedindo-lhe nada demais. | (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 22|05|93);  

 

 Você: 

(42)  [...] Acho que se um dia | você viesse a viver comigo, você | poderia acabar 

sofrendo, acho você | uma pessoa maravilhosa e que vo- | ce pode arrumar coisa 

melhor pra | você. [...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91) 

 

 A você:  

(43)  [...] Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca | exigi A VOCÊ couza 

alguma com quebra de seu | caracter, não é assim? Pois se há quem as- | sim pense 

está perdendo o seu tempo e o seu [inint.](latim). || (Carta de João de Paiva para 

Teodósio, 9/10/1921); 

 

 Para você:  

(44) [...] Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para você, foi milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, 

quanto a | isto so com nossa vista puderei | contar.[...]. (Carta Lourival para 

Ruzinete, 19/5/1946);  

 

Prep. + você:  

(45) [...] Gos- [fol. 2 v] | taria que você se colocasse em | meu lugar somente por 

alguns mi- | nutos e Ø verás que faço todas | essas confissões de amor so- | mente 

por que gosto de você. || (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 22|05|93). 

 

Abaixo expomos trechos das missivas norte-rio-grandenses em que constam a não 

realização lexical na posição de complemento, considerando as funções sintáticas investigadas 

nesta tese. 

 

Função acusativa: 

(46) [...] Dahlia e Cotinha se recommendam. O bôlo de macacheira espera- o 

fumegante e temendo. O filet idem. O quarto de seu ôtô Máro ø tambem.  Todos ø 

esperam.[...].(carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 9/5/30). 

 

Função dativa: 

(47) [...] Lucinha, peço ø que se possível | mim ligue domingo.[..,] (Carta de Walter 

Oliveira a Lucinha, 20/11/92).  

 

Função oblíqua: 

(48) [...] O melhor que tenho tido em minha vida é não esperar senão bonde e missa. 

Idéas, elogios, rapapés, frechisbeques litterários, vem quando contra o provável. 

Tradução - a única maneira d’eu desconfiar Ø e de seu talento seria um livro 

compreendido inteiramente. [...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 25|8|24). 

 

 

Variáveis independentes linguísticas:  

1)  Realização do complemento verbal de P2 – Neste grupo objetivamos monitorar a 

(não) realização lexical do complemento verbal de P2. Acreditamos que o controle deste 
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grupo possibilitará separar o preenchimento lexical versus não preenchimento e monitorar por 

meio das porcentagens, além de realizar cruzamentos com outros grupos de fatores, a fim de 

apresentar um delineamento de quais contextos mostraram-se favoráveis a (não) realização 

dos complementos de P2. 

 

2) Função sintática – Para este grupo, consideramos os fatores complemento verbal nas 

funções acusativa, dativa e oblíqua, pois há clíticos que podem ocorrer tanto como acusativo 

quanto dativo, por exemplo, o pronome ‘te’. 

 

3)  Formas de realização do complemento verbal (ou a não realização) – Neste grupo 

pretendemos identificar a recorrência dos pronomes complementos (não) preposicionados 

relacionados às formas de tu e de você, quais sejam: relacionadas ao tu - te, contigo, para ti, 

de ti, em ti, a ti, com tu, para tu, de tu; associadas ao você: lhe,o/a, você, com você, de você, 

para você, em você, a você  e as não realizações (Ø). Objetivamos, com a análise desse grupo, 

controlar não só os contextos de resistência do tu, mas também identificar os contextos que 

favorecem o uso das formas associadas ao você, bem como as formas relacionadas ao tu. 

Além disso, com relação aos pronomes complementos preposicionados, separamos a 

preposição para e a das demais, pois, segundo Gomes (2003 apud LOPES e CAVALCANTE 

2011, p. 56) está acontecendo uma substituição da preposição a por para. Com isso, 

buscamos confirmar se esse comportamento, também, é verificado nos dados retirados dos 

conjuntos de cartas pessoais do RN. 

4) Forma pronominal predominante na posição de sujeito – Nesse grupo, objetivamos 

verificar se a forma pronominal utilizada na posição de sujeito influencia na escolha das 

diferentes estratégias de complemento, isto é, se as estratégias de complemento acompanham 

o mesmo paradigma das formas utilizadas na posição de sujeito. Tal controle da forma 

empregada na posição de sujeito baseia-se na proposta de Lopes e Cavalcante (2011) sobre os 

três subsistemas de tratamento empregados no PB: (i) tu; (ii) você; (iii) você~tu.  Oliveira e 

Souza (2013) advogam que quando o missivista alterna o tratamento na posição de sujeito, 

além de se acentuar a presença das diversas formas de complemento, há preferência pelo 

clítico prototípico de segunda pessoa te. 

 

5) Tipo de verbo quanto à estrutural argumental – Controlar o tipo de verbo na 

estrutura gramatical possibilitará investigar se há condicionamento da estrutura predicativa do 

verbo sobre as formas de complemento. Em outras palavras, pretendemos investigar se o fato 

de o verbo projetar dois ou três lugares (des)favorece o aparecimento das estratégias clíticas. 
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Por hipótese, ancorados no estudo de Oliveira (2014), acreditamos que os clíticos sejam mais 

frequentes entre os verbos de três lugares, devido à presença do objeto direto. Neste grupo, 

controlamos, com base na proposta de Mira Mateus et al. (2003, p. 296-299), o número de 

argumentos que os verbos selecionam e a relação gramatical que esses argumentos 

desempenham. Vale destacar que apesar de existir certa ligação entre o controle deste fator e a 

valência verbal
53

, não pretendemos controlar qualitativamente a valência de cada predicador 

verbal, conforme já mencionado anteriormente, pretendemos apenas investigar se o fato de o 

verbo projetar dois ou três lugares (des)favorece o aparecimento das estratégias clíticas. 

 

- Verbos de 1 lugar : os predicadores monoargumentais, conhecidos na GT como 

intransitivos, predicam apenas um argumento, podendo ser  o argumento externo (AE), que 

desempenha o papel de sujeito na sentença, ou o argumento interno (AI), em geral, expresso 

como  complemento objeto, havendo condições de ser alçado à posição de sujeito da sentença.  

Nessa categoria consideramos, apenas, os verbos inacusativos (ou ergativos), pois interessa-

nos somente os argumentos internos dos predicadores verbais, notadamente aqueles realizados 

por formas pronominais associadas a P2.
 54

 Mira Mateus et al. (2003, p. 300) sugerem o 

seguinte esquema para essa tipologia verbal:  

 

SU+ V – “Os miúdos chegaram” (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 511). 

 

- Verbos de 2 lugares: nessa categoria temos os predicadores que predicam dois argumentos,  

um AE que, em geral, desempenha o papel de sujeito na sentença e um AI expresso como  

complemento objeto. Mira Mateus et al. (2003, p. 298-299) sugerem os seguintes esquemas:  

 

SU + V+ OD – [O Pedro] SU detesta-[te/lhe/você/tu/o/zero (recuperado pelo 

contexto)]AI, exemplo adaptado de Mira Mateus et al. (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 298). 

 

 SU+V+ OI – [A exposição]SU agradou – [ te/lhe/ a ti/a tu/a você/zero]OI? Exemplo 

adaptado de Mira Mateus et al. (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 299). 

 

SU+ V+OBL –[A Maria] SU gosta [de tu/de ti/de você/zero]OBL. Exemplo adaptado de 

Mira Mateus et al. (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 299). 

 

                                                 
53

De acordo com Borba (1990, p. 21), Valência verbal é o “conjunto de relações estabelecidas entre o verbo e 

seus argumentos ou constituintes indispensáveis”.  
54

 Para mais detalhes, consultar Raposo et al. (2013) e Mira Mateus et al. (2003).  
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- verbos de 3 lugares -> os predicadores de 3 lugares, conhecidos nas GT  como Transitivo 

direto e indireto, requerem 3 (três) argumentos, sendo  1AE e 2 AIs. A seguir, expomos os 

esquemas sugeridos por Mira Mateus et al. (2003, p. 296-297) para essa categoria, bem como 

os exemplos adaptados de Mira Mateus et al. (MIRA MATEUS et al., 2003, p. 296-297).  

 

 SU +V+ OD + OI – [Todos os convidados] SU ofereceram [lhe/te/zero]OI [flores]OD/ 

[Todos os convidados] SU ofereceram [flores]OD [para/a ti; para/ a você; para/ a tu; zero]OI . 

 

SU+V+OD+OBL – [ Ele]SU partilhou [ o almoço]OD [com você/ com tu/ 

contigo/zero]?  

 

6) Colocação/posição do clítico em relação ao verbo predicador – Verificamos, neste grupo, 

qual é a preferência dos missivistas para a posição do pronome em relação ao verbo (lexias 

simples - proclítico ou enclítico; complexos verbais - próclise a V1, cl V1 V2 ou próclise a V2, 

V1 cl V2; ênclise a V1, V1-cl V2; ênclise a V2, V1 V2-cl) e se tal posição influencia o uso de 

alguma forma de complemento. Baseando-nos na afirmação de Martins (2009) de que há, no 

PB, uma preferência, quase categórica, quanto ao uso da próclise. Além disso, Lopes, Souza e 

Oliveira (no prelo apud SOUZA, 2014), observando essa questão pelo viés da 

gramaticalização, defendem que a automação da estrutura (te proclítico como marca de 2ª 

pessoa) estaria deslocando a forma te, em um continuum de gramaticalização, da categoria 

dos clíticos para a dos afixos. Os autores alegam que tal automação poderia levar à opacidade 

semântica do referido pronome clítico, o que geraria as construções com redobro. Eles 

apresentam algumas evidências: i) a fixação do te em posição proclítica no PB; ii) a 

ocorrência de estruturas de redobro na atualidade, como em “Eu te falei pra você!”; iii) a alta 

produtividade da construção com o clítico em detrimento de outras formas variantes (você, lhe 

etc).  

 

7) Apenas para os complementos verbais, na função dativa:  categoria distintiva quanto ao 

valor semântico do verbo - Este grupo visa observar se a semântica do verbo predicador é um 

fator condicionador de uso das diferentes formas de P2 na posição de complemento verbal. 

Aventamos nossa hipótese com base no estudo de Berlinck (1996, p.128-131), o qual defende 

que “os verbos com a noção de transferência – prototípica para o dativo – vinculem-se mais 

fortemente às formas mais produtivas, ao passo que as formas de ocorrência mais restrita se 

encaixem, na representação do dativo, a outras noções semânticas”. Expomos, a seguir, 

algumas sentenças retiradas de Oliveira (2014, p. 103) 
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(I) Transferência material: “Papai comprou ontem á noite um título do Pro-

English, não sei se você lembra, antes de você viajar vinham aqui em casa te 

oferecer um negócio deste.” [28-09-1980]  

(II) Transferência verbal e perceptual: “Contente que estou, resolvi fazer 

uma forcinha e escrever a voce esta coisa que se propõe a ser carta”  

(III) Movimento físico: “Assim que chegar a Paris vou dar immediato 

cumprimento a tua promessa e levar-te-ei uma imagem da N. D. des 

Victories” [24-12-1907]  

(IV) Movimento abstrato: “tu sabes perfeitamente que eu dediquei todo o 

meu amor a você” [19-01-1937]  

(V) Interesse: “Quero (...) que voce tome muito cuidado com tudo o que vá 

te acontecer ai.” [02-08-1978]  

(VI) Movimento: “Tenho guardado todos os jornais, o ISTOÉ e outros 

bagulhos que lhe chegam.” [28-05-1983]  

(VII) Movimento psicológico: “Uma notícia que muito vai te agradar é esta 

hoje vou encher a proposta para o mês que vem entrar para a linha de tiro.” 

[25-09-1936] 

 

Aliados aos fatores linguísticos apõem-se os seguintes os fatores extralinguísticos:  

 

a) Seção da carta em que ocorre o dado de P2 – considerando que as cartas apresentam uma 

macroestrutura, no geral, organizadas em três partes principais (a seção de contato inicial, o 

núcleo da carta e a seção de despedida), com o controle deste fator, pretendemos verificar se 

há partes que favorecem o uso de formas associadas ao tu ou relacionadas ao você. Ancorados 

em Lopes (2012), por hipótese, pode-se inferir que a parte mais “flexível” das missivas o 

núcleo apresente maior produtividade das formas de P2 associadas ao tu, usualmente 

entendidas como prototípicas de ambientes com menor grau de formalidade, mais íntimas e 

informais. Em contraste, nas partes ditas mais “rígidas” ou “formulaicas” contato inicial e 

despedida haveria maior recorrência das formas relacionadas ao você, uma vez que essas 

formas pronominais são mais frequentes em temáticas com menor grau de intimidade ou 

menos íntimas e mais formais. 

 

b) Conteúdo temático da parte da carta que contém o dado - O controle deste fator 

possibilitará investigar a produtividade das formas pronominais de complemento referente à 

P2 quanto ao conteúdo temático, notadamente, o assunto tratado na parte da missiva em que o 

dado foi utilizado. Nosso intuito é identificar se há alguma relação entre a ocorrência do 

pronome complemento de P2 e o maior ou menor grau de formalidade. Estudos anteriores têm 

comprovado que cartas com predominância de assuntos amorosos são, por excelência, 

detentoras de maior grau de intimidade [- formalidade]. Desse modo, acreditamos que o 

controle desse fator fornecerá informações para identificarmos em quais contextos haverá (ou 

não) favorecimento de uso das formas do paradigma de tu ou do paradigma de você. Neste 
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grupo de fatores, controlamos as seguintes temáticas: assuntos amorosos, assuntos cotidianos, 

assuntos comerciais, assuntos políticos, assuntos literários e assuntos econômicos.  

 

c) Sexo do escrevente - Estudos anteriores de cunho diacrônicos, realizados com base em 

cartas pessoais, comprovaram que as missivistas do sexo feminino utilizaram mais as formas 

associadas ao você do que os homens, sendo, portanto, mais inovadoras. Assim, objetivamos 

verificar se as mulheres norte-rio-grandenses autoras das missivas analisadas seguem esse 

comportamento inovador. Esse comportamento seria evidenciado a partir do emprego de um 

tratamento não simétrico entre as formas do paradigma de tu e de você na posição de sujeito e 

de complemento verbal. Por exemplo: uso de tu-sujeito com lhe-acusativo ou você-sujeito 

com te-dativo/acusativo.  

 

d) Tipo de relação entre os missivistas – Segundo a proposta de Brown e Gilman (1960), o 

uso de formas nominais e pronominais de tratamento está correlacionado ao tipo de relação 

social estabelecida entre os participantes da situação comunicativa. De acordo com esses 

autores, em tais relações estão subjacentes o poder e a solidariedade. Com base nessa 

dicotomia, classificamos as relações como simétricas e assimétricas. Nas primeiras os 

informantes estão no mesmo nível hierárquico, podendo haver, ou não, reciprocidade e 

solidariedade na relação social. Já no caso das relações assimétricas, existe um nível de 

hierarquia entre os membros da interlocução, isto é, um detém o poder sobre o outro. Na 

amostra foram observadas as seguintes relações: i) filho /mãe, ii) irmão/irmão, ii) irmã/irmã, 

iii) marido/mulher, iv) mulher/marido, v) namorado/namorada, vi) noivo/noiva, vii) noiva/ 

noivo, viii) amigos. 

Por hipótese, acreditamos que o te será mais utilizado nas relações simétricas entre pares 

solidários por se constituírem em relações mais informais, ao passo que a estratégia lhe deve 

ter seu uso mais favorecido nas relações entre não-pares, em que registra-se relações com 

menor intimidade/solidariedade. Todavia, vale ressaltar que estudos anteriores mostraram que 

no PB, variedade estudada nesta tese, o uso da estratégia lhe também se estende para relações 

mais solidárias. 

 

e) Categoria social do remetente – Controlamos o status social do informante (ilustre ou não 

ilustre). Com isso pretendemos verificar se há diferença na escolha das formas pronominais 

de complemento motivadas por esse fator.  
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f) Diferenciação das amostras de cartas – Optamos por dividir as missivas por escrevente. Ao 

controlar este grupo de fatores buscamos identificar em que época há maior produtividade das 

formas de complemento associadas ao tu/você. Ancoramos nossa opção no prognóstico 

aventado por Moura (2013), ao atestar que há uma maior produtividade das formas 

pronominais associadas ao você nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente na 

década de 10. Essa constatação difere do panorama atestado pelos estudos sociolinguísticos 

diacrônicos das regiões sul e sudeste do pais, os quais atestam que o você suplanta o tu por 

volta de 1930. 

 Até este ponto, expomos o embasamento teórico-metodológico, delimitamos e 

conceituamos as categorias morfológicas investigadas. Mostramos também as questões, 

hipóteses, objetivos e os grupos de fatores controlados nesta pesquisa. Daqui em diante, 

apresentamos um panorama geral a partir dos dados coletados nos sete conjuntos de cartas. 

Apresentamos, a seguir, uma análise geral das formas de P2 na posição de 

complemento verbal nas missivas do RN, escritas no curso do século XX. Faremos uma 

análise qualitativa/quantitativa dos dados coletados, a fim de proporcionar um panorama geral 

da variação entre as formas pronominais de complemento, nas funções acusativa, dativa e 

oblíqua, associadas ao tu e ao você em todos os contextos morfossintáticos observados.  

Os dados coletados foram categorizados e submetidos aos programas do pacote 

estatístico computacional GoldVarb X (cf. SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) 

para obtermos as frequências de uso.  Este capítulo está sistematizado da seguinte maneira: na 

seção a seguir, 3.2, apresentamos um panorama geral dos resultados. Na seção 3.3, expomos 

os resultados da análise das formas pronominais de P2, considerando as funções sintáticas 

acusativa, dativa e oblíqua. Na seção 3.5, discutimos os resultados apresentados nas seções 

anteriores sob ‘a luz’ dos pressupostos teóricos adotados nesta tese. 

 

3.2.  PANORAMA GERAL DOS RESULTADOS  

 

Como já mencionado antes, nesta seção, apresentamos os resultados obtidos na 

análise das formas pronominais de P2 na posição de complemento, nas três funções 

investigadas, com base em sete conjuntos de cartas pessoais escritas por norte-rio-grandenses 

no curso do século XX.  

No total das 296 cartas analisadas encontramos 646 ocorrências de formas de P2 na 

posição de complemento verbal, sendo 591 lexicalmente realizadas. Dessas formas 
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lexicalmente realizadas, 36,9% (218/591) são relacionadas ao tu e 63,7% (373/591) 

associadas ao você, como ilustra o gráfico 1 a seguir: 

 

Gráfico 1: Distribuição das formas pronominais de P2, nas cartas do RN. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

É importante destacar que num universo de 591 ocorrências encontradas nas cartas 

do RN, mais da metade dos dados corresponde ao paradigma das formas pronominais 

associadas ao pronome inovador.  

 No que concerne às funções sintáticas das formas pronominais de P2, desse total de 

591 dados, temos: 

(i) 305 (51,6%) ocorrências de formas pronominais de P2 na função dativa; 

(ii) 220 (37,3 %) dados de formas pronominais de P2, na função acusativa e  

(iii) 66 (11,2%) ocorrências de formas pronominais de P2, na função oblíqua.  

 

O gráfico 2, abaixo, ilustrará melhor essa distribuição. 

 
 

Gráfico 2: Distribuição das formas pronominais de P2, por função sintática, nas cartas do 

RN. 
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Fonte: Autoria própria 

 

No que diz respeito aos pronomes complementos de P2 na função dativa, 

identificamos a seguinte distribuição: i) 76,4% (233/305) dos dados coletados estão 

associadas ao pronome você, ii) 23,6% (72/305) estão associados ao pronome tu.   
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Concernente às ocorrências das formas pronominais de P2 na função acusativa, 

identificamos no corpus que 35,5% (78/220) das ocorrências estão associadas ao você, 64,5% 

(142/220) encontram-se relacionadas às formas pronominais de tu. Já com relação às formas 

pronominais de P2 na função oblíqua, observamos que 93,9% (62/66) dos dados estão 

associados ao pronome você, enquanto 6,1% (4/66) são relacionados ao pronome tu.  É 

interessante ressaltar que ao compararmos as três funções sintáticas, no que diz respeito ao 

uso das formas de tu x formas de você, a função acusativa apresentada mais formas de tu 

(64,5%) quando comparada às demais funções, dativa (23,6%) e oblíqua (6,1%). Acreditamos 

que esse comportamento está associado aos contextos morfossintáticos de favorecimento ao 

uso das formas de tu, pronomes complementos não preposicionados, já os complementos 

preposicionados são ambientes favorecedores do uso das formas associadas ao pronome 

inovador. Além disso, nas cartas do RN, o conteúdo temático da parte da carta que contém o 

dado parece influenciar na escolha dos pronomes na posição de complemento, pois as formas 

do pronome conservador são mais frequentes em cartas de amor, já as formas de você 

mostraram-se mais recorrentes nas partes das missivas que versam sobre assuntos literários, 

comerciais e do cotidiano.  A tabela 1, a seguir, certamente, ilustra melhor esse panorama. 

 

 

Tabela 1: Formas pronominais de P2, nas cartas do RN, por função sintática. 

FUNÇÕES VOCÊ TU 

ACUSATIVA 35,5% (78/220) 64,5% (142/220) 

DATIVA 76,4% (233/305) 23,6% (72/305) 

OBLÍQUA 93,9% (62/66) 6,1% (4/66) 

TOTAL 63,1% (373/591) 36,9% (218/591) 

Fonte: Autoria própria 

 

Frente a esse panorama geral, é possível perceber que, nas cartas do RN, as formas 

de complemento associadas ao pronome inovador você têm maior recorrência de uso, 

especialmente nas funções oblíqua e dativa, respectivamente com 93,9% (62/66) e 76,4% 

(233/305). Essa constatação parece corroborar os apontamentos já delineados em estudos 

sociolinguísticos anteriores (RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, RUMEU; 

MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011; MARTINS; MOURA, 2013). Esses 

estudos sinalizam que os complementos preposicionados são ambientes favorecedores à 

implementação do pronome você. Entretanto, apesar da inegável produtividade das formas 

pronominais de P2 associadas ao você, vale destacar que há registros de produtividade das 

formas pronominais de P2 associadas ao tu com frequências de uso de 64,5% (142/220), na 

função acusativa, i.e., o pronome complemento não preposicionado te que, de acordo com os 

estudos supracitados, se configura em um contexto morfossintático de resistência à entrada do 
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pronome inovador você. Todavia, é importante destacar que, mesmo neste ambiente de 

resistência à entrada do você, atestamos 35,5% (78/220) de ocorrências relacionadas ao 

pronome inovador, lexicalmente realizadas pelo uso das formas pronominais o, a(s), lhe, você, 

como ilustram os fragmentos das cartas abaixo. 

Lhe  

(49) [...] Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que esta chegue em 

suas | maos e LHE encontre com muita sau- | de e que você alcance todos os se- | 

us objetivos[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

O,a 

(50) [...] De V. recordo pouco a phisionomia. Vi-o rapidamente em 22 quando ahi 

passei uns dias absorvido pelo Butantã, penitenciarias, quarteis, general Nerel, 

estatua de Bilac, Anhangabaú, Brilozzara, fabricas, café ,Santos e o sorvete do 

Penoni.   

(51) [...] Estou as ordens para abarrota-lo de regionalismos, modismos 

caracteristicos, ets,ets.  [...]. (Carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 

12/7/25). 

Você 

(52)  [...] Minhas lembranças a todos os seus.  Mamãi e papai, Cotinha e minha 

mulher, todos abraçam V. desejando felicidades e a prompta sahida de João Alberto 

[...]. (Carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 27/04/1931). 

 

Essa frequência de uso parece nos mostrar evidências que confirmam o prognóstico 

apontado por Moura (2013) de que as formas do pronome inovador você estão presentes, na 

escrita do RN, mesmo em ambientes favorecedores das formas associadas ao tu. 

Como já mencionado antes, a seção 3.2 expõe um panorama por grupos de fatores 

controlados neste estudo. 

 

 3.2.1 Panorama por grupos de fatores linguísticos  

Passamos, agora, a apresentar e analisar os resultados da rodada geral dos dados com 

todas as estratégias correlacionadas aos diferentes fatores linguísticos e extralinguísticos, já 

apresentados anteriormente. Consideramos formas de tu x formas de você, como variantes. 

Nesse sentido, é preciso destacar que, nas rodadas no programa GoldVarb X, valoramos duas 

variáveis linguísticas independentes: i) paradigma pronominal você x tu e ii) preenchimento 

versus não preenchimento da posição de complemento verbal
55

.  

Considerando o paradigma pronominal você x tu, iniciamos a análise dos grupos de 

fatores linguísticos pela variável independente forma pronominal de P2 na posição de 

complemento.  

                                                 
55

 Durante a categorização dos dados, como já dito antes, consideramos a forma pronominal de P2 não realizada 

lexicalmente, ou seja, os zeros. As frequências de uso dessa variante serão apresentadas mais adiante.  
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Na escrita norte-rio-grandense, identificamos um uso significativo das formas 

canônicas te e lhe, tanto na função acusativa quanto na função dativa. O te mostrou-se 

produtivo com 35,54% (210/591), essa forma apresentou elevadas recorrências de uso, 

especialmente nas expressões cristalizadas do tipo: ‘eu te amo’. Vale destacar que registramos 

uma única ocorrência dessa forma pronominal na escrita de um norte-rio-grandense ilustre, 

usuário do subsistema de você na posição de sujeito. A forma pronominal lhe registrou 199 

ocorrências de um total de 591 dados de complemento realizado (33%), essas ocorrências da 

forma pronominal lhe ocorreram sempre associadas ao pronome você na posição de sujeito.                       

Os complementos preposicionados, realizados por prep.+você, ocupam a posição da terceira 

estratégia de referência a P2 mais utilizada nas cartas do RN com 11% (65/591). Esses 

números parecem confirmar as constatações já evidenciadas por estudos anteriores em cartas 

pessoais de diferentes regiões do Brasil: i) significativa produtividade das formas te e lhe na 

posição de complemento nas funções acusativo e dativo (SILVA, 2017; LOPES; 

CAVALCANTE, 2011) e ii) pronomes complementos preposicionados é um dos ambientes 

favorecedores do uso das formas associadas ao você (LOPES; MACHADO 2005; RUMEU, 

2008; MOURA, 2013). Identificamos ainda o uso do pronome sujeito (tu) na posição de 

complemento, o qual segundo as gramáticas tradicionais deveriam ser empregado apenas na 

função nominativa. Vejamos abaixo o excerto da missiva com essa ocorrência. 

(53) [...] o passado nêgro não quero ja | mais, apelo para tu, para o | futuro para que o 

meu sonho | sêja realizado [...] (Lourival a Ruzinete, 17/02/1946).  

 

 O segundo grupo de fatores linguísticos controlado nesta pesquisa foi o tratamento 

utilizado na posição de sujeito. Intencionamos verificar se o subsistema vigente na posição de 

sujeito teria alguma interferência na escolha dos pronomes complementos. Controlamos os 

usos dos três subsistemas de tratamento pronominal: i) uso exclusivo de tu; ii) uso exclusivo 

de você e iii) alternância entre tu e você, conforme proposto por Lopes e Cavalcante (2011).  

Percebemos alguma relevância no uso de formas de tu e de você na função de complemento 

apenas nos informantes que fazem uso do subsistema em que há alternância das formas 

pronominais tu e você na função de sujeito. Nesse caso foi possível verificar uso de formas de 

complementos tanto associadas ao paradigma do você (144/319 – 45,1%), como ao paradigma 

do tu (175/319 – 54,9%). Realizamos o cruzamento deste grupo de fatores com o grupo de 

fatores formas de P2 na posição de complemento, a fim de verificar se há alguma relação 

entre as variáveis: pronome na posição de sujeito e as formas pronominais de P2 na posição 

de complemento, apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 2: Cruzamento das variáveis: forma pronominal predominante na posição de sujeito X 

paradigma pronominal na posição de complemento nas cartas do RN. 

TRATAMENTO NA 

POSIÇÃO DE SUJEITO 

PARADIGMA DE VOCÊ 

NA POSIÇÃO DE 

COMPLEMENTO 

PARADIGMA DE TU NA 

POSIÇÃO DE 

COMPLEMENTO 

EXCLUSIVO DE VOCÊ 100% (227/227) - 

EXCLUSIVO DE TU - 100 %(43/43) 

MISTO (TU/VOCÊ) 45,1% (144/319) 54,9 (175/319) 

TOTAL 63,1% (373/591) 36,9% (218/591) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao focalizarmos apenas o subsistema misto (tu/você) percebemos que a distribuição 

das formas pronominais na posição de complemento é quase equilibrada, com pequeno aumento 

nas frequências de uso das formas de tu (54,9% – 175/319), como ilustra o gráfico 3, abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 
Gráfico 3: Distribuição das formas tu/você na posição de complemento em cartas do tratamento misto 

(tu/você) na posição de sujeito. 

COMPLEMENTOS DE P2 ASSOCIADAS AO VOCÊ

COMPLEMENTOS DE P2 ASSOCIADAS AO TU

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os números exibidos no gráfico acima indicam que quando o subsistema misto 

(tu/você) é utilizado na função de sujeito tem-se uma maior produtividade das formas de tu na 

função de complemento. 

Nos gráficos abaixo, apresentamos o resultado do cruzamento das variáveis: forma 

pronominal predominante na posição de sujeito versus forma pronominal realizada na 

posição de complemento nas cartas do RN; para melhor sistematização e visualização das 

frequências de uso, optamos por apresentar os paradigmas separadamente. Assim, no gráfico 

4, expomos apenas as formas de você, considerando o subsistema utilizado na posição de 

sujeito, totalizando 373 ocorrências. Já no gráfico 5 temos as formas de tu na posição de 

complemento, também considerando o subsistema usado na posição de sujeito, com um total 

de 218 ocorrências. Desse modo, as frequências de uso foram calculadas baseadas no valor 

total das ocorrências de cada paradigma. 
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Gráfico 4: Tratamento predominante na posição de sujeito em função do paradigma pronominal de 

você na posição de complemento nas cartas do RN. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A distribuição das frequências de uso no gráfico 4 permite-nos constatar que as formas 

associadas ao você são amplamente utilizadas na amostra analisada, sobretudo pelos escreventes 

usuários dos subsistemas: exclusivo de você e misto (tu/você). O escrevente usuário do subsistema 

exclusivo de senhor (a) faz pouquíssimo uso das formas associadas ao você, com apenas 0,54% 

(2/373), como exemplificado nos excertos a seguir. 

 

(54)  [...] Venho hoje escrever-lhe a| segunda vêz dando as| minhas noticias e ao 

mesmo| tempo saber as daí.[...]. (Carta de José Geraldo a mamãe, 04/04/1943). 

 

(55) [...] O baile de domingo| fomos tocar em Jucuru-| tu. A senhora converse| com 

Antoniêta que ela| lhe contará como foi.[...].| (Carta de José Geraldo a mamãe, 

14/08/1943). 
 

O gráfico 5, a seguir,  expõe o resultado do cruzamento tratamento na posição de sujeito 

versus formas do paradigma de tu na posição de complemento nas cartas do RN. 
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Gráfico 5: Tratamento predominante na posição de sujeito em função das formas pronominais de tu na 

posição de complemento nas cartas do RN. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Percebemos que as formas associadas ao pronome conservador tu são produtivas entre 

os escreventes usuários dos subsistemas: misto (tu/você) e exclusivo de tu. Identificamos 

também uma única ocorrência (0,46% - 1/218) desse pronome conservador na escrita de um 

missivista ilustre, usuário do subsistema exclusivo de você. Ademais, é interessante destacar 

que esse dado foi encontrado num contexto considerado inovador, peculiar ao PB, ou seja, 

trata-se de uma próclise em primeira posição na sentença e sem manutenção do paralelismo 

das formas pronominais.  Eis o excerto da carta em que o dado foi encontrado. 

 

(56) [...] E você, quando se decide? E o retrato?  Lembre-me aos seus, a quem tanto 

devo inesquecivelmente. Ti abraço, bestão querido![...]. (Carta de Câmara 

Cascudo a Mário de Andrade, 04/08/1941). 

 

Ainda com relação aos escreventes usuários do subsistema misto (tu/você), esses 

preferem, sobretudo a forma pronominal te e apresentam frequências de uso de 76,61% 

(175/218). Entretanto é importante ressaltar que temos apenas dois escreventes usuários desse 

subsistema e esses escrevem para suas namoradas/noiva/esposa, logo são cartas de amor. 

Nessas missivas, a forma pronominal te foi mais recorrente nas expressões cristalizadas 

peculiares ao discurso amoroso, por exemplo, eu te amo. Desse modo, defendemos existir 

uma motivação pragmática que condiciona a escolha das formas de tu, pois conforme 

defendido por estudos sociolinguísticos anteriores, essas formas são mais produtivas em 

relações simétricas, ou seja, ambientes em que há maior proximidade entre os interlocutores. 

 Vejamos, agora, o tipo de verbo quanto à estrutura argumental, o controle deste 

grupo, como já detalhado no capítulo anterior, toma por base a proposta de Mira Mateus et al. 

(2003, p. 296-299), no tocante ao número de argumentos que os verbos selecionam e a relação 
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gramatical que esses argumentos desempenham. A tabela, a seguir, mostra as frequências de 

uso identificadas para este grupo de fatores.  

 
Tabela 3: Frequências de uso das formas pronominais de P2 quanto ao tipo de verbo da estrutura 

argumental. 

TIPO DE VERBO VOCÊ TU 

SU+V+OD 78/220 – 35,5% 142/220 – 64,5% 

SU+V+OI 90/120 – 75% 30/120 – 25% 

SU+V+OD+OI 143/184 – 77,7% 41/184 – 22,3% 

SU+V+OBL 62/66 – 93,9% 4/66 – 6,1% 

Fonte: Autoria própria. 

 

É inegável, como expõe a tabela anterior, o fato de que as formas pronominais de P2 

na posição de complemento preposicionado mostram maior produtividade associadas ao 

pronome inovador você, ao passo que as formas pronominais de P2 na posição de 

complemento não preposicionado apresentam maiores frequências de uso nas formas 

associadas ao pronome tu. Esse diagnóstico, mais uma vez, reforça os apontamentos dos 

estudos sociolinguísticos anteriores, enfatizando que há ambientes morfossintáticos 

favorecedores e inibidores ao pronome você. Entretanto, no caso das missivas do RN, 

defendemos que essas altas frequências de formas associadas ao tu são influenciadas pelas 

cartas amorosas, conforme mostramos mais adiante nesta tese. Ainda nesse contexto de cartas 

de amor, vale destacar a escrita do missivista Walter Oliveira, usuário do subsistema misto 

(tu/você), pois em quase todas as partes das suas missivas identificamos ocorrências de uso da 

forma pronominal te, especialmente em construções cristalizadas do tipo: “eu te amo”, fato 

que, segundo estudos anteriores, tendenciona ao uso das formas de tu na posição de 

complemento não preposicionado, aumentando as frequências de uso das formas de tu, como 

exposto na tabela 4. 

O próximo grupo de fatores em análise é colocação/posição do clítico em relação ao 

verbo predicador. O levantamento dessa variável se deu por tentar verificar qual a preferência 

dos nossos escreventes quanto à colocação do clítico em suas missivas e, ainda, verificar se 

haveria algum desdobramento relacionado a esse grupo de fatores ao uso de formas de tu e de 

formas de você. 
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Tabela 4: Frequências de uso das formas pronominais de P2 quanto à colocação/posição do 

clítico. 

POSIÇÃO DO 

CLÍTICO 

VOCÊ TU TOTAL  

ClV 46,8% – 144/308  53,2% –164/308  70,8% – 308/435 

V-cl 62,2% –51/82  37,8% – 31/82  18,9% – 82/435 

cl V1V2 4/4 - 100% - 0,9% – 4/435 

V1clV2 65,6% – 21/32  34,4%–11/32  7,4% – 32/435 

V1-cl V2 - - - 

V1 V2 –cl 55,6% – 5/9  44,4% – 4/9  2,1% – 9/435 

Fonte: Autoria própria. 

É nítida uma preferência quase majoritária ao uso da próclise, sejam em lexias 

simples (clV) ou compostas (cl V1V2; V1clV2). Estudos sociolinguísticos, por exemplo o 

estudo de Martins (2009), sobre esse tema já diagnosticaram a próclise como padrão do PB. 

No que diz respeito ao uso da ênclise nas missivas do RN, essa se mostrou mais produtiva 

quando as formas de complementos eram associadas ao você, a produtividade foi verificada 

tanto nas lexias simples (V-cl) como nas compostas (V1V2-cl) com frequências de uso de 

62,2% (51/82) e 55,6%(5/9), respectivamente.  

A próxima variável linguística a ser focalizada é a categoria distintiva quanto ao 

valor semântico do verbo. Com base na tipologia proposta por Berlinck (1996), analisamos o 

valor semântico dos verbos com os quais as variantes de dativo ocorreram no corpus, como 

mostra a tabela a seguir.  

Reproduzimos, com base em Berlinck (1996), no quadro abaixo, as formas verbais 

prototípicas de cada classe semântica. 

Quadro 6:  valores semânticos dos verbos que selecionam complemento dativo, adaptado de 

Berlinck (1996). 

VALOR SEMÂNTICO DO VERBO   
 

EXEMPLOS 

Transferência material  dar, distribuir, entregar, mandar, oferecer, 

comprar, pedir  

Transferência verbal e perceptual  aconselhar, contar, dizer, ensinar, escrever, 

jurar, perguntar, prometer, responder, 

telefonar 

Movimento físico  conduzir, dirigir, encaminhar, lançar, levar, 

pôr, trazer  

Movimento abstrato  anexar, atribuir, conferir, dedicar, destinar, 

filiar, submeter, trazer  

Interesse  assistir, obedecer, servir, corresponder, 

pertencer, acontecer, faltar, parecer, ser  

Movimento  chegar, escapar, entrar, fugir, ir, vir  

Movimento psicológico  

 

agradar, importar, interessar, satisfazer, 

admirar, alegrar, emocionar, entristecer, 

preocupar  
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5: Frequências de uso das formas pronominais de P2 na posição de complemento dativo 

quanto à categoria semântica do verbo. 

 

 VALOR SEMÂNTICO DO 

VERBO 

 

 

VOCÊ TU  TOTAL  

Transferência material 84% – 42/50 16% – 8/50  16,4% – 50/305 

Transferência verbal e perceptual 77,6% –

125/161 

22,4% – 

36/161 

 52,8% –

161/305  

Movimento físico 73,3% – 33/45  26,7%–12/45   14,8% – 45/305 

Movimento abstrato 77,8% – 7/9 22,2% – 2/9   3 % – 9/305 

Interesse 60% – 6/10  40% – 4/10   3,3% – 10/305 

Movimento - -  - 

Movimento psicológico 

 

66,7% – 20/30  33,3% –10/30   9,8% – 30/305  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os verbos de transferência verbal e perceptual (52,8% –161/305) foram mais 

frequentes do que os de transferência material (16,4% – 50/305), fato que podemos relacionar 

à natureza do corpus analisado: tratando-se de uma amostra de língua escrita, em que os 

indivíduos trocam informações diversas (pedidos, notícias de familiares, conselhos etc), as 

“transferências” em questão envolvem atos comunicativos, marcados pela presença dos 

verbos do tipo dicendi, tais como: dizer, contar, falar, perguntar, prometer, responder, dentre 

outros. Além disso, as elevadas frequências de uso, nas missivas do RN, relacionadas aos 

verbos com noção de transferência, seja material (84% – 42/50) ou verbal e perceptual (77,6% 

–125/161), especialmente no paradigma pronominal do você, parecem ratificar a constatação 

de Berlinck (1996, p. 128- 131) ao advogar que esses verbos “[...] vinculem-se mais 

fortemente às formas mais produtivas [...]”.  

Na subseção a seguir, passamos a expor e analisar os resultados obtidos em nossa 

análise, considerando as variáveis extralinguísticas já apresentadas anteriormente.  

 

3.2.2 Analisando os fatores extralinguísticos 

 

Nesta subseção, apresentamos os resultados concernentes à análise dos grupos de 

fatores extralinguísticos. 

Controlamos em que seção da carta as formas pronominais de P2 na posição de 

complemento se encontram, partindo do pressuposto que, no núcleo e no P.S., o missivista 

escreveria seu texto de forma mais “livre”. Em nossa amostra, não registramos nenhuma 

ocorrência de formas pronominais de P2 no P.S. 
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A seção de contato inicial, em que figuram a saudação inicial e a captação de 

benevolência, bem como a seção de despedida seriam as partes em que poderia haver a 

presença de formas fixas ou cristalizadas de cumprimentos e despedidas.  Atendo-nos a essa 

variável, vejamos a tabela a seguir. 

 
Tabela 6: Frequências de uso das formas pronominais de complemento e a correlação entre as seções 

da carta que contém o dado. 

SEÇÃO DA CARTA VOCÊ TU TOTAL 

CONTATO INICIAL 76,6% – 85/111  23,4% – 26/111  18,8% – 111/591 

NÚCLEO 65,4% – 236/361  34,6% – 125/361  61,1% – 361/591  

DESPEDIDA 43, 7% – 52/119 56,3% – 67/119  20,1% – 119/591 

Fonte: Autoria própria. 

  

A correlação entre as formas pronominais de complemento e a seção da carta na qual o 

dado se encontra nos mostra que as formas pronominais de complemento associadas ao 

conservador tu, assim como as associadas ao você são produtivas em todas as seções da carta, 

contrariando parcialmente nossa hipótese inicial. Cabe destacar primeiramente que as formas 

pronominais de complemento associadas ao você se mostram mais produtivas nas seções de 

contato inicial e no núcleo, respectivamente: 76,6% – 85/111 e 65,4% – 236/361. Estudos 

anteriores, como Lopes (2012), advogam que as formas relacionadas ao você são mais 

produtivas nas seções ditas mais “rígidas” ou “formulaicas”, contato inicial e despedida, pois, 

segundo esses estudos, nessas seções há maior recorrência de temáticas com menor grau de 

intimidade e mais formais, portanto ambientes favorecedores do uso de formas associadas ao 

pronome inovador.  Em segundo lugar, no que diz respeito à produtividade das formas 

pronominais de complemento relacionadas ao pronome conservador em função da seção da 

carta, Lopes (2012) afirma que as formas pronominais de complemento associadas ao tu 

costumam apresentar maior produtividade na parte mais “flexível” das missivas, ou seja, o 

núcleo, entretanto nas cartas do RN, essa constatação parece não se aplicar completamente, 

pois registramos apenas 34,6% (125/361) das frequências.  Contrariamente à constatação 

defendida pelo estudo supracitado, identificamos na amostra que as frequências de uso mais 

altas associada às formas de tu foram encontradas na seção de despedida, 56,3% (67/119). 

Sabemos que na seção de despedida o remetente reitera os votos de estima e, em seguida, 

costuma utilizar estruturas fixas cristalizadas de felicitações/cumprimentos e despedidas. 

Nessa perspectiva, vale frisar que há, nas cartas analisadas, dois conjuntos de cartas que 

tratam de assuntos amorosos e nessas cartas, na seção de despedida, encontramos com 

bastante frequência o uso das formas associadas ao tu, sobretudo, em construções cristalizadas 

do tipo: “eu te amo”. A seguir, tratamos da variável conteúdo temático da carta e, mais 

adiante, perceberemos como as ocorrências do pronome conservador se comportam.  
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 Monitoramos, também, o conteúdo temático da parte da carta que contém o dado, a 

fim de investigar a produtividade das formas pronominais de P2, na posição complemento 

quanto ao conteúdo temático. Vejamos a tabela abaixo. 

 

Tabela 7: Frequência de uso das formas pronominais de complemento em função do conteúdo 

temático. 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS VOCÊ TU TOTAL 

ASSUNTOS COMERCIAIS 100% – 20/20  – 3,4% (20/591) 

ASSUNTOS POLÍTICOS 100% – 3/3  – 0,5% (3/591) 

ASSUNTOS LITERÁRIOS 95,8% – 23/24 4,2% – 1/24  4,1% (24/591) 

ASSUNTOS DO COTIDIANO 85,7% – 203/237  14,3% – 34/237  40,1% (237/591) 

ASSUNTOS AMOROSOS 40,4% – 124/307 –  59,6% – 183/307  51,9% (307/591) 

Fonte: Autoria própria. 

A partir da distribuição das frequências de uso exposta acima percebemos que as 

formas pronominais de complemento associadas ao tu foram mais produtivas nas partes das 

missivas que continham conteúdos temáticos com menor grau de formalidade, por exemplo, 

os assuntos amorosos – 59,6% (183/307), ao passo que as formas pronominais de P2 na 

posição de complemento relacionadas ao você encontram-se mais frequentes nas partes das 

missivas em que há registro de maior grau de formalidade: i) assuntos comerciais –100% 

(20/20);  ii) assuntos políticos – 100% (3/3); iii)  assuntos literários – 95,8% (23/24) e iv) 

assuntos do cotidiano – 85,7% (203/237). Essas evidências, já foram constatadas por estudos 

sociolinguísticos de cunho diacrônico, os quais advogam que as formas associadas ao tu são 

mais frequentes em ambientes com menor formalidade e as formas associadas ao você em 

ambientes com menor grau de intimidade.  As cartas do RN, quiçá do nordeste brasileiro, 

apresentam uma particularidade, pois mesmo em contexto com motivação pragmática para 

uso das formas de complemento associadas ao tu, encontramos recorrências de uso das formas 

de você na posição de complemento, com frequência de 40,4%, equivalente a 124 ocorrências de 

um total de 307. 

No que concerne ao grupo de fatores sexo do escrevente, intencionamos verificar a 

produtividade das formas pronominais de complemento em função do sexo do remetente. 

Vejamos a tabela, a seguir. 

 

Tabela 8: Frequência de uso das formas pronominais de P2 em função do sexo do escrevente. 

SEXO DO ESCREVENTE VOCÊ TU TOTAL 

HOMEM 66,5% – 348/523  33,5% – 175/523  88,5% (523/591) 

MULHER 36,8% 25/68  63,2% – 43/68 11,5% (68/591) 

Fonte: Autoria própria. 

 

As formas pronominais de complemento associadas ao pronome inovador têm maior 

produtividade entre os escreventes do sexo masculino com frequências de uso de 66,5% 

(348/523), contrariando as asserções defendidas por estudos sociolinguísticos, os quais 



104 

 

atestam maior uso das formas associadas ao você por indivíduos do sexo feminino. Já as 

formas associadas ao tu registram menor produtividade entre os homens. Todavia, cabe 

informar que temos apenas duas escreventes do sexo feminino, sendo uma usuária do 

subsistema exclusivo de tu e outra do subsistema de você. Desse modo, o comportamento dos 

nossos missivistas torna evidente uma significativa preferência para as formas pronominais de 

complemento associadas ao você. Ao que parece essas escolhas estão associadas a outros 

fatores, por exemplo, status social, conteúdo temático da carta e relação entre os 

interlocutores, variáveis detalhadas mais adiante. A nossa amostra é composta por 7 (sete) 

escreventes do sexo masculino, dos quais 4 (quatro) são informantes ilustres com um grau de 

escolaridade elevado, além de terem cursado o ensino superior eram ativos na sociedade, 

ocuparam cargos de destaque, como: professor da Universidade Federal, chefe do poder 

executivo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. As cartas escritas por esses 

homens são endereçadas a seus amigos, irmãos e companheira. No caso das cartas 

endereçadas aos amigos, os destinatários eram, em sua maioria, também, pessoas de elevado 

conhecimento, por conseguinte suas cartas são de cunho erudito, em geral, eles discutem 

política, economia, ciências sociais, literatura etc.  

Três dos informantes ilustres fazem uso do subsistema exclusivo de você, na posição 

de sujeito - (cf. LOPES; CAVALCANTE, 2011). Ao que nos parece essa categoria social 

tende a influenciar indiretamente as escolhas das formas pronominais na posição de 

complemento, optando-se por formas pronominais de P2 relacionadas, também, ao pronome 

inovador você. Conjecturamos que esse comportamento dos escreventes ilustres pode ser 

tendenciado pela história social desses missivistas, bem como pelo cuidado em preservar a 

manutenção do paralelismo discursivo, uma vez que essa manutenção é bem vista na 

sociedade, pois reafirma, em certo grau, a imagem de erudição. 

No que tange à relação entre os interlocutores, percebemos, também, uma 

predominância no uso das formas pronominais de P2 na posição de complemento associadas 

ao você. A tabela, abaixo, mostra a distribuição dessas formas por relação dos interlocutores. 
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Tabela 9: Frequências de uso das formas pronominais de P2 quanto à relação entre os 

interlocutores. 

 

RELAÇÃO ENTRE OS 

INTERLOCUTORES 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

IRMÃ PARA IRMÃ 100% – 25/25  – 4.2% – 25/591 

IRMÃO PARA IRMÃO 100% – 42/42 – 7,1% – 42/591 

FILHO PARA MÃE 100% - 2/2 – 0,3% – 2/591 

AMIGOS 100% – 160/160  – 27,1% – 160/591 

NAMORADA/NOIVA 

PARA 

NAMORADO/NOIVO 

 

– 

 

100% – 40/40 

 

6,8% – 40/591 

NAMORADO/NOIVO 

PARA 

NAMORADA/NOIVA 

45% –143/318  175/318 – 55% 53,8% 318/591 

ESPOSA PARA 

ESPOSO 

– 100% – 3/3 0,5% – 3/591 

ESPOSO PARA 

ESPOSA 

100% –1/1 – 0,2 – 1/591 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por meio das frequências de uso expostas na tabela acima, comprova-se, novamente, 

as constatações, já defendidas por estudos sociolinguísticos de cunho diacrônico, que quanto 

maior o grau de informalidade da carta maior a probabilidade de escolha das formas 

pronominais associadas ao paradigma de tu, por outro lado, quanto maior o grau de 

formalidade da missiva maior será a possibilidade de uso das formas pronominais associadas 

ao você. Essa escolha parece ser influenciada pelo caráter formal que acompanha o pronome 

inovador desde a sua origem na forma nominal vossa mercê.  O gráfico 6, a seguir, mostra 

essa diferença quanto ao uso do tu/você correlacionado à relação entre os interlocutores. 
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Gráfico 6: Uso das formas pronominais de complemento quanto à relação entre os 

interlocutores.
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Fonte: Autoria própria 

 

O penúltimo grupo de fatores analisado é o status social do remetente. Atendo-nos a 

essa variável, controlamos, a partir da história social dos informantes, se eles eram ilustres ou 

não
56

. Além de considerarmos, quando possível, o grau de escolaridade dos missivistas, 

observamos também se eles ocupavam algum cargo de destaque na sociedade. Os quatro 

escreventes considerados ilustres são do sexo masculino. Esses escreviam com frequência 

para seus amigos, irmão e companheira, tratando de diversos assuntos. Já os outros cinco 

escreventes são não ilustres, sendo três missivistas do sexo masculino e duas missivistas do 

sexo feminino. Eles estudaram, no máximo, até o ensino fundamental II, antes conhecido 

como ginásio. As escreventes do sexo feminino eram donas de casa e os missivistas do sexo 

masculino eram agricultor, auxiliar de serviços gerais e estudante. No que tange às estratégias 

de complemento utilizadas pelos escreventes a tabela a seguir mostra bem suas escolhas. 

 

 

 

                                                 
56

 Não tivemos acesso à história social completa da Joana Rocha. Mas isso não foi impedimento para usar suas 

missivas nesta pesquisa, pois a doadora das cartas informou-nos, verbalmente, que a sra. Joana era norte-rio-

grandense, natural de Tangará/RN, era dona de casa e estudou até o ginásio (nomenclatura referente ao atual 

ensino fundamental 2). A partir das informações constantes no documento nos foi possível recuperar que ela era 

casada tinha uma filha, entre outras informações...  
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Tabela 10: Frequências de uso das formas pronominais de P2 quanto ao status social nas 

cartas do RN. 

STATUS SOCIAL VOCÊ TU TOTAL 

ILUSTRE 89,7%  – 183/204  10,3% – 21/204 34,5% – 204/591 

NÃO ILUSTRE 49,1% – 190/387  50,9% – 197/387  65,5% – 387/591 

Fonte: Autoria própria 

 

Como se pode perceber, as formas pronominais de P2 na posição de complemento 

relacionadas ao você foram as preferidas entre os escreventes ilustres com 89,7% (183/204) e 

não ilustres 49,1% (190/387), o que parece ratificar o prognóstico de Moura (2013) de que o 

você era o padrão da escrita do RN, desde as primeiras décadas do século XX. 

Identificamos que as ocorrências das formas associadas ao pronome conservador, tu, 

são mais produtivas nas missivas dos escreventes não ilustres com frequências de 50,9% 

(197/387), parecem com maior ser influenciadas por dois outros fatores: o conteúdo temático 

e a relação entre os interlocutores. As tabelas expostas anteriormente comprovam essa 

constatação.   

O último grupo de fatores focalizado, nesta análise, é a diferenciação por escreventes, 

o controle deste visa identificar qual a produtividade das formas pronominais de P2, na 

posição de complemento em cada conjunto de cartas. A tabela abaixo mostra as estratégias de 

complemento utilizadas pelos escreventes das missivas do RN. 

 

 Tabela 11: Distribuição das formas pronominais de P2 na posição de complemento quanto ao 

escrevente. 

 

ESCREVENTE/ PERÍODO DE ESCRITA 

DAS MISSIVAS 

VOCÊ TU TOTAL 

JOÃO DE PAIVA (1916 - 1925) 100% – 24/24  –  4,1% –24/591 

TEODÓSIO DE PAIVA (1916 - 1925) 100% – 18/18  –  3% – 18/591 

CÂMARA CASCUDO (1924 - 1944) 100% – 153 

/164 

– 25,9% – 153/ 

591 

JOSÉ GERALDO (1943 – 1944) 

 

100% – 2/2 – 0,3% – 2/591 

LOURIVAL ROCHA (1946 - 1972) 

 

19,2% – 5/26 80,8% – 21/26 4,4% – 26/591 

RUZINETE DANTAS (1946 - 1951) 

 

– 100% – 43/43 7,3% – 43/591 

MANOEL ONOFRE (1973 - 1999) 

 

100% – 7/7 – 1,2% – 7/591 

JOANA ROCHA (1976 - 1985) 

 

100% – 25/25 – 4,2% – 25/ 

591 

WALTER OLIVEIRA (1992 - 1994) 47,4% – 

139/293 
52,6 % – 

154/293 

49,6% – 

293/591 

Fonte: Autoria própria 
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Para melhor visualização da distribuição das formas pronominais de P2 na posição de 

complemento, colocamos os dados referentes à variável diferenciação do escrevente em um 

gráfico, como mostra a figura a seguir.  

 
Gráfico 7: Formas pronominais de P2 na posição de complemento em função do escrevente, 

nas missivas do RN. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Como se pode perceber na figura acima, gráfico 7, em quase todas as décadas do 

século XX, as formas pronominais de P2 na posição de complemento estão associadas ao 

você, o que de certo modo, confirma nossa hipótese de que o pronome você parece ser o 

padrão de escrita dos missivistas norte-rio-grandenses. Vale destacar que apesar da 

significativa produtividade do você, identificamos decréscimo nas taxas de uso das formas 

associadas ao pronome inovador nas cartas da missivista Ruzinete - usuária do subsistema 

exclusivo de tu e dos escreventes Lourival Rocha e Walter Oliveira usuário do subsistema 

misto - alternância entre os pronomes tu/você na posição de sujeito (cf. LOPES; 

CAVALCANTE, 2001). Eles fazem uso tanto das formas relacionadas ao tu quanto das 

formas associadas ao você. Além disso, vale destacar que o conteúdo temático das suas cartas 

são assuntos amorosos, logo se imprime nessas missivas um caráter menos formal, o que 

favorece o uso das formas de tu. 

Como já mencionado anteriormente, essa elevada preferência pelas formas 

pronominais de P2 na posição de complemento associadas ao você parece, mais uma vez, 

ratificar o prognóstico já delineado por Moura (2013). Ao analisar cartas pessoais do RN, a 

autora percebeu que os irmãos Paiva, missivistas norte-rio-grandense da década de 10, 

registraram frequência de uso de 98% dos dados associados ao você.  

Esse fato parece conceder ao RN - no contexto da escrita no nordeste, de acordo com 

Martins et al. (2015) - um rótulo de pioneirismo, tendo em vista que se destoa dos resultados 

obtidos nas pesquisas desenvolvidas por Lopes e Machado (2005), Rumeu (2008), Lopes 

(2009), Lopes, Rumeu e Marcotulio (2011), Lopes e Marcotulio (2011), especialmente nas 
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regiões sul e sudeste, as quais verificaram que o pronome você suplanta o tu, tornando-se mais 

produtivo a partir do ano de 1930.  

A subseção a seguir expõe uma análise das formas pronominais de P2 não realizada 

lexicalmente, ou seja, os zeros da amostra. Os números apresentados nesta subseção também 

foram obtidos com o auxilio do pacote estatístico GoldVarb X. 

3.2.3 A não realização lexical das formas pronominais de P2, na posição de 

complemento, nas cartas do RN: panorama geral  

 

Na análise da variável preenchimento versus não preenchimento, contabilizamos um 

total de 646 dados das formas pronominais de P2 distribuídos nas funções dativa, acusativa e 

oblíqua, sendo 591 ocorrências realizadas lexicalmente e 55 não realizadas, i. e., os zeros, 

correspondendo a 8,5% (55/646), como mostra o gráfico a seguir. 

  

Gráfico 8: Distribuição das formas pronominais de P2, nas cartas do RN, quanto ao 

preenchimento versus não preenchimento. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Com relação à distribuição dos zeros nas cartas norte-rio-grandenses de acordo com 

as funções sintáticas investigadas nesta tese, averiguamos que a não realização lexical foi 

mais produtiva na função dativa, conforme expõe a tabela abaixo. 
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 Tabela 12: Distribuição da variável preenchimento versus não preenchimento quanto à 

função sintática. 

FUNÇÃO SINTÁTICA NÃO PREENCHIMENTO PREENCHIMENTO 

ACUSATIVA 5,2% (12/232) 94,8% (220/232) 

DATIVA 12,1% (42/347) 87,9 % (305/ 347) 

OBLÍQUA 1,5% (1/67) 98,5% (66/67) 

TOTAL 8,5% (55/646)   91,5% (591/646) 
Fonte: Autoria própria 

 

Considerando as porcentagens expostas na tabela acima, constatamos que entre as 

formas pronominais de P2 na posição de complemento realizadas e não realizadas, a função 

dativa foi a mais produtiva do corpus. Ao focalizamos apenas os zeros, ou seja, o não 

preenchimento lexical da posição de complemento, percebemos que a segunda função 

sintática com maior índice de uso do zero, forma não realizada lexicalmente, foi a acusativa, 

com 5,2% (12/232). A função oblíqua, por sua vez, registrou 1,5% (1/67) dos dados.  Os 

excertos a seguir, retirados das cartas do RN, exemplificam esses dados.  

 

Zero na função acusativa 

(57) [...] O primeiro. NãoØ leia. Registre e mande um abraço pela minha grande 

prova de amizade. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 25|8|24). 

 

Zero na função dativa 

(58) [...] Remetto Ø esse livréco meu. O primeiro. Não leia. Registre e mande um 

abraço pela minha grande prova de amizade . (Carta de Câmara Cascudo para 

Mário de Andrade, 25|8|24). 

Zero na função oblíqua. 

(59) [...] O melhor que tenho tido em minha vida é não esperar senão bonde e missa. 

Idéas, elogios, rapapés, frechisbeques litterários, vem quando contra o provável. 

Tradução - a única maneira d’eu desconfiar Ø e de seu talento seria um livro 

compreendido inteiramente. [...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 25|8|24). 

 

 

Os zeros na amostra de cartas do RN foram produtivos nos três subsistemas 

utilizados na posição de posição de sujeito (exclusivo você, exclusivo tu e misto tu/você), com 

maior recorrência entre os escreventes usuários do subsistema de exclusivo de você com 

16,06% (42/269), como expõe o gráfico abaixo. 
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Gráfico 9: Distribuição das ocorrências dos zeros quanto ao subsistema utilizado na posição 

de posição de sujeito. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Essa estatística, apresentada no gráfico acima, parece corroborar as constatações de 

Lopes (2009) ao identificar que os pronomes complementos não realizados são mais 

recorrentes em cartas com “mescla de tratamento” e quando há o aumento de frequência de 

você como sujeito. Nas cartas do RN, a maior produtividade dos zeros é identificada, com 

taxas acima de 15% de uso, nas missivas em que os escreventes eram usuários do subsistema 

exclusivo de você (15,06% - 44/274). Os escreventes usuários dos demais subsistemas 

registram frequências de uso inferiores a de 5%, como já vimos na figura acima.  

No que diz respeito ao grupo de fatores tipo de verbo quanto à estrutura argumental 

nas cartas do RN, considerando os complementos preenchidos versus não preenchidos, 

averiguamos que os zeros foram mais produtivos em estruturas verbais dos tipos: 15,4% 

(33/214) nas construções SUJ+ V+OD+OI e 6,8% (9/133) em estruturas SUJ+V+OI. Como 

podemos perceber essas estruturas composicionais (SUJ+ V+OD+OI, SUJ+V+OI) figuram 

ambientes propícios para a realização da função dativa, já identificada anteriormente como 

função mais produtiva nas cartas do RN. As demais estruturas SUJ+V+OD e SUJ+V+OBL 

registram respectivamente, 5,2% (12/232) e 1,5% (1/67). 

No que tange aos zeros encontrados na amostra considerando a variável categoria 

distintiva quanto ao valor semântico do verbo, exclusiva da função dativa, os verbos com 

valor semântico de transferência material (33,3% - 23/69) e interesse (16,7% - 2/12) registram 

maior recorrência de uso da não realização dos complementos. Na exposição dos resultados 

referente à função dativa, traremos um maior detalhamento das ocorrências identificadas no 

controle desta variável. 

Ao observamos o grupo de fatores seção da carta, considerando preenchimento 

versus não preenchimento, averiguamos que como já mostrado antes, os escreventes norte-rio-
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grandenses têm maior preferência pelos complementos preenchidos lexicalmente (90,8% - 

591/646). Os zeros identificados no corpus ocorrem majoritariamente na seção de núcleo 

41,8% (23/55), seguida da seção de contato inicial que registra 15 ocorrências de um total de 

55 dados, 27,3%. Os complementos não realizados lexicalmente, na seção de despedida das 

missivas do RN, contabilizaram 17 ocorrências de um total de 55, representando, 25,4%.  

A não realização dos complementos nas cartas do RN, especialmente nas seções de 

núcleo e contato inicial, parecem estar atrelada as variáveis extralinguísticas categoria social, 

conteúdo temático e relação entre os interlocutores. Com isso parece haver um respeito aos 

papéis sociais e às posições de emissor e receptor, esse comportamento visando construir 

laços de cortesia com o receptor e estimulando sua cooperação. Nessa perspectiva, os 

escreventes parecem optar pelo apagamento dos complementos, a fim de evitar a “mescla de 

tratamento” e, implicitamente, evidenciam certa erudição, atribuindo um caráter menos intimo 

a suas cartas.  

Ao analisarmos a variável conteúdo temático da parte que contém o dado evidenciou 

que nas missivas do RN, o não preenchimento é mais produtivo na parte da missiva que versa 

sobre assuntos do cotidiano (74,5% - 41/55), vejamos no gráfico abaixo a distribuição dos 

zeros por conteúdo temático, considerando o universo de 55 ocorrências de não realização do 

complemento.  

 
Gráfico 10: Distribuição dos zeros quanto ao conteúdo temático da parte que contém o dado. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A distribuição apresentada no gráfico acima evidencia que nas cartas do RN, 

independente da temática a não realização do complemento verbal é recorrente, seja em 

temáticas mais formais como em conteúdos temáticos de caráter mais íntimo.  

Com relação à variável relação entre os interlocutores verificamos que as relações 

com maior recorrência de uso dos complementos não realizados nas missivas do RN são: i) 

irmã escrevendo para irmã (24,1% - 7/29), ii) amigo escrevendo para amigo (17,1% - 22/129) 

e irmão para irmão (2,3% - 3/45). Essa constatação parece reforçar a evidência constatada no 
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grupo de fatores anterior, conteúdo temático, em que os zeros foram recorrentes independente 

do conteúdo temático.  

Concernente à variável sexo do escrevente, focalizando apenas os zeros do corpus, 

verificamos que as cartas escritas por missivistas do sexo feminino contabilizam maior 

incidência de uso da realização lexical na posição de complemento, com 1,4% (9/646) dos 

dados das cartas do RN. Já os homens preferiram mais o não preenchimento da posição de 

complemento e registram 7,1% (46/646) dos dados nas cartas do RN.  

O controle do grupo de fatores categoria social do missivista, por sua vez, mostrou 

que os zeros, nas cartas do RN, são mais produtivos entre os escreventes considerados ilustres 

com frequências de uso de 13,6% (32/236), os missivistas não ilustres registram apenas 5,6% 

(23/410) dos dados coletados. 

A última variável exposta neste panorama geral é a diferenciação dos escreventes. O 

controle desta variável evidenciou que na escrita norte-rio-grandense há significativas 

frequências de uso do preenchimento da posição de complemento. Os complementos realizados 

lexicalmente contabilizam 91,5% (591/646) do total das ocorrências. Já os complementos não 

realizados, esses figuram apenas 8,5% (55/646) dos dados coletados. O gráfico a seguir apresenta 

a distribuição desses dados, segundo a diferenciação dos escreventes. 
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Gráfico 11: Distribuição dos zeros nas cartas do RN quanto à distinção dos escreventes. 
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Ao focalizarmos apenas nos zeros, averiguamos que esses são mais produtivos na 

escrita do ilustre norte-rio-grandense Câmara Cascudo, (4,18% -27/646). Conforme já dito e 

ratificado pelas porcentagens acima, o corpus analisado possui uma significativa 

produtividade ao preenchimento da posição de complemento. 

 Em linhas gerais, as porcentagens de uso apresentadas nesta seção, concernente aos 

complementos preenchidos e não preenchidos nas cartas do RN, indicam alguns grupos de 

fatores com maior produtividade da não realização lexical do pronome de P2 na posição de 

complemento. Vejamos a seguir, sinteticamente, quais são esses grupos de fatores.  

 

1. As cartas dos missivistas norte-rio-grandenses do subsistema exclusivo de você (16,06% - 

44/274) apresentam maior incidência dos zeros das cartas, aparentemente, ratificando os 

resultados de Lopes (2009), no que diz respeito à produtividade do objeto nulo quando se tem 

altas taxas de você na posição de sujeito; 

2. As ocorrências dos zeros na escrita norte-rio-grandense foram mais recorrentes na função 

sintática dativa com 12,1% (42/347), igualmente registramos maior uso dos zeros em 

construções com as estruturas SUJ+ V+OD+OI e SUJ+ V+OI, com taxas de uso de 15,4% 

(33/214) e 6,8% (9/133), respectivamente; 

3. A seção de núcleo e contato inicial das missivas do RN apresentou-se como as partes da 

carta com maior uso frequência de uso dos complementos não realizados; 

4.  Independente do conteúdo temático da parte que contém o dado, verificamos significativas 

porcentagens de uso dos zeros sobretudo nas seguintes temáticas: cotidiano (74,5%), 

amorosos (12,7%); literários, (10,9%);  
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5. Nas missivistas norte-rio-grandenses, os homens preferiram mais o não preenchimento da 

posição de complemento e registram 7,1% (46/646) dos dados nas cartas do RN;  

6. Os zeros mostram maior uso nas missivas em que registramos as seguintes relações entre os 

interlocutores: i) irmã escrevendo para irmã, ii) amigo escrevendo para amigos e iii) irmão 

escrevendo para irmão; 

 7. Os complementos não realizados foram mais produtivos na escrita dos remetentes 

considerados ilustres, quiçá numa tentativa de preservar o paralelismo das formas 

pronominais ou a assunção de um posicionamento ‘imparcial’, i. e. ‘neutro’, frente à mudança 

no paradigma pronominal no PB; 

1.  Os zeros contabilizam maiores frequências de uso nos conjuntos de cartas escritas pelos 

missivistas: 1) Câmara Cascudo missivas de 1924 a 1944; 2) Walter Oliveira (1992 a 1994); 

3) Joana Rocha (1973 a 1989) e 4) Manoel Onofre cartas do período de 1973 a 1999. 

 

Na seção 3.3, a seguir, apresentamos os resultados da análise das formas pronominais 

de P2 na posição de complemento, considerando as três funções sintáticas investigadas neste 

estudo. Os resultados apresentados a seguir foram obtidos por meio de rodadas no pacote 

estatístico GoldVarb X, nesse procedimento valoramos as variáveis: formas de você versus 

formas de tu e preenchimento versus não preenchimento.  

 

3.3 ANÁLISES DAS FORMAS PRONOMINAIS DE P2, CONSIDERANDO AS 

DIFERENTES FUNÇÕES SINTÁTICAS 

 

As subseções a seguir exporão os resultados encontrados nesta investigação, 

evidenciando os fatores controlados na análise, no que tange à distribuição das formas 

pronominais de P2 na posição de complemento, nas funções acusativa, dativa e oblíqua, com 

base em sete conjuntos de cartas pessoais escritas por norte-rio-grandenses, no curso do 

século XX. Na subseção 3.3.1 tratamos da função acusativa, na subseção 3.3.2 expomos a 

análise dos resultados relacionados à função dativa, em seguida na subseção 3.3.3 tratamos da 

função oblíqua. Destacamos que nas rodadas, por meio dos programas do pacote estatístico 

GoldVarbX, para essa etapa valoramos as variáveis: i) formas de tu versus formas de você e 

ii) Preenchimento versus não preenchimento.  

Como já apresentado antes, na análise das 296 cartas pessoais escritas por norte-rio-

grandenses no curso do século XX identificamos 646 dados, sendo 591 dados lexicalmente 

realizados e 55 dados não realizados lexicalmente. As formas pronominais de P2, na 
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função acusativa contabilizam 232 dados, sendo 220 lexicalmente realizados e 12 ocorrências 

e complementos não realizados lexicalmente. No que concerne à função dativa, identificamos 

305 ocorrências de complemento dativos lexicalmente realizados, já os complementos dativos 

não realizados contabilizam 42 ocorrências. Os complementos oblíquos realizados 

lexicalmente registram 66 dados e a não realização foi registrada em apenas uma ocorrência.  

As subseções a seguir apresentam essa distribuição e análise de cada uma dessas 

funções separadamente. 

 

3.3.1 Função acusativa  

Como dito, foram coletadas 220 ocorrências do complemento acusativo lexicalmente 

realizado. Desse total, 143 ocorrências, 65%, são formas associadas ao pronome tu, já 35% 

(77/220) correspondem às formas pronominais relacionadas ao paradigma do pronome 

inovador. O gráfico a seguir ilustra melhor essa distribuição. 

 

Gráfico 12: Distribuição das formas pronominais de P2, na função acusativa, nas cartas do 

RN. 
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Fonte: Autoria própria 

 

 

As formas pronominais de P2, na função acusativa encontradas no corpus foram o, a 

(s), você, te, lhe como mostram os excertos abaixo retirados das missivas norte-rio-

grandenses. 

Lhe 

(60) [...] Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que esta chegue em 

suas | maos e LHE encontre com muita sau- | de e que você alcance todos os se- | 

us objetivos[...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

 

O,a 

(61) [...] Deus ainda há de faze-lo vir até qui para que V. fique sertanejo toda vida e 

mais seis mezes.[...] (Carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 4/7/25). 

 

Você 
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(62) [...] Está agora atolado neste combate. A coisa mais rara deste Brasil é um 

jornal em edição de domingo não citar v. Cita infalivelmente. [...] (Carta de 

Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 3/9/29). 

 

Te 

(63) [...] Fui à Mossoró nos utimos dias do Congresso, a-fim-de ver-te; mas, não te  

encontrei. [...].  (Carta de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946). 

 

Ao observarmos o grupo de fatores subsistema utilizado na posição de sujeito 

identificamos que as formas pronominais de P2 na função acusativa foi mais utilizada entre os 

escreventes usuários do subsistema misto (tu/você), com frequências de uso de 73,2 

(161/220), conforme exposto na tabela a seguir. 

 

Tabela 13: Distribuição das formas pronominais de P2 na função acusativa quanto ao 

subsistema na posição de sujeito. 

SUBSISTEMA 

UTILIZADO NA 

POSIÇÃO DE 

SUJEITO 

VOCÊ TU TOTAL 

EXCLUSIVO DE 

VOCÊ 

100% - 40/40 - 18,2% - 40/220 

EXCLUSIVO DE 

TU 

 100% -19/19 8,6% - 19/220 

MISTO (TU/VOCÊ) 23% -37/161 77% - 124/161 73,2% - 161/220 

Fonte: Autoria própria 

 

Vale destacar que as missivas escritas por norte-rio-grandenses usuários do subsistema 

misto (tu/você), nesta amostra, são cartas de amor, endereçadas as suas namoradas/noivas. 

Nessas missivas, identificamos muitas ocorrências da forma pronominal “te” em construções 

cristalizadas do tipo ‘eu te amo’. Essa construção é bastante recorrente em cartas com o 

conteúdo temático amoroso. Desse modo, o conteúdo temático dessas cartas é menos formal e 

com maior recorrência de assuntos íntimos, condicionando, assim, um favorecimento ao uso 

das formas de tu.  

No que diz respeito à variável posição do clítico em relação ao verbo identificamos 

que a próclise (em lexias simples - clV) é o fator mais produtivo no uso desta função sintática 

com 81,9% (158/193), corroborando os resultados do estudo desenvolvido por Martins (2009) 

ao defender que a próclise é a posição do clítico preferida entre os brasileiros. A tabela a 

seguir expõe as porcentagens relacionadas a esse grupo. 
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Tabela 14: Distribuição das formas pronominais de P2 na função acusativa quanto à posição 

do clítico em relação ao verbo. 

POSIÇÃO DO 

CLÍTICO EM 

RELAÇÃO AO 

VERBO 

VOCÊ TU TOTAL 

V- cl 50% - 12/24 50% - 12/24 12,4% - 24/193 

clV 20,9% - 33/158 79,1% -125/158 81,9% - 158/193 

V1 cl V2 45,5% - 5/11 54,5% - 6/11 5,7% - 11/193 

TOTAL  25,9% - 50/193 74,1% - 143/193 100% - 193/193 

Fonte: Autoria própria 

 

Concernente à variável seção da carta que contém o dado, como expõe a tabela 

abaixo, podemos perceber que as formas pronominais de tu na função acusativa são mais 

recorrentes no núcleo e na seção de despedida das missivas analisadas. Ao passo que o uso 

das formas pronominais associadas ao você é mais produtivo na seção de contato inicial.  

 

Tabela 15: Distribuição das formas pronominais de P2 na função acusativa por seção da carta 

que contém o dado. 

SEÇÃO DA 

CARTA 

VOCÊ TU TOTAL 

CONTATO 

INICIAL 

62,5% - 25/40 37,5% - 15/40 18,2% - 40/220 

NÚCLEO 37,7% - 43/114 62,3% -71/114 51,8% - 114/220 

DESPEDIDA 13,6% - 9/66 86,4% - 57/66 30% - 66/220 

Fonte: Autoria própria 

 

 As frequências de uso apresentadas na tabela acima ratificam as asserções defendidas 

por Lopes (2012), em seu estudo intitulado ‘Tradição textual e mudança linguística: aplicação 

metodológica em cartas de sincronias passadas’, especialmente no que diz respeito à 

produtividade das formas associadas ao tu na parte mais ‘flexível’ da missiva, i. e., o núcleo 

por ser um ambiente com menor grau de formalidade.  

No controle da variável categoria social do remetente, verificamos que uso das formas 

pronominais de P2 na função acusativa foi recorrente na escrita das missivas considerados 

não ilustres, preferindo as formas associadas ao tu. A tabela abaixo expõe melhor as 

frequências de uso das formas pronominais de P2 por categoria social.  
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Tabela 16: Frequências de uso das formas pronominais de P2 na função acusativa por 

categoria social. 

CATEGORIA 

SOCIAL DO 

REMETENTE  

VOCÊ TU TOTAL 

ILUSTRE 92,7% - 38/41 7,3% - 3/41 18,6% - 41/220 

NÃO ILUSTRE 21,8% - 39/179 78,2% -140/179 81,4% - 179/220 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme exposto na tabela acima, os escreventes não ilustres fazem mais uso das 

formas de P2 na função acusativa, com 81,4% (179/220), enquanto que os ilustres registram 

apenas 18,6% (41/220). Com relação à escolha do paradigma, percebemos que as formas de 

você foram mais utilizadas na escrita dos ilustres, já as formas de tu mostram-se mais 

produtiva na escrita dos missivistas não ilustres.  

No que diz respeito ao conteúdo temático da parte da carta que contém o dado 

identificamos que as missivas com maior uso das formas pronominais de P2 na função 

acusativa tratam de assuntos amorosos (69, 5% - 153/220), assuntos do cotidiano (29,5% - 

65/220) e assuntos literários (0,9% - 2/220).  As formas associadas ao você foram mais 

produtivas nas partes das missivas que versam sobre assuntos do cotidiano. 

Tabela 17: Frequências de uso das formas pronominais de P2 na função acusativa por 

conteúdo temático da parte da carta que contém o dado. 

CONTEÚDO 

TEMÁTICO 

DAS CARTAS 

VOCÊ TU TOTAL 

ASSUNTOS DO 

COTIDIANO 

76,9% - 50/65 23,1% - 15/65 26,5% - 65/220 

ASSUNTOS 

AMOROSOS 

 

17% - 26/153 83% - 127/220 69,5 – 153/220 

ASSUNTOS 

LITERÁRIOS  

50% - 2/2 50% -1/2 0,9% - 2/220 

Fonte: Autoria própria 

 

 Ao observarmos a variável tipo de relação entre os interlocutores percebemos que as 

formas pronominais de P2 na função acusativa registram maior produtividade nas missivas 

que constatam as seguintes relações: i) namorado para namorada/noiva (73,2% - 161/220),  ii) 

amigo para amigo (17,3% - 38/220), iii) namorada para namorado/noivo (8,2% - 18/220), 

conforme podemos perceber no gráfico a seguir. 
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Gráfico 13: Distribuição das formas pronominais de P2, na função acusativa, nas cartas do 

RN por tipo de relação entre os interlocutores. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Ao analisarmos essa variável pelo prisma do paradigma pronominal de P2, 

percebemos que a distribuição das formas pronominais de tu/você na função acusativa 

apresenta comportamentos diferentes, como exposto na tabela abaixo.  

 

Tabela 18: Distribuição das formas pronominais de P2 na função acusativa, nas cartas do RN, 

por tipo de relação entre os interlocutores. 

TIPO DE RELAÇÃO VOCÊ TU TOTAL 

IRMÃ PARA IRMÃ 100% - 2/2 - 0,9% - 2/220 

ESPOSA PARA 

ESPOSO 

- 100% -1/1 0,5% - 1/220 

NAMORADA PARA 

NAMORADO/NOIVO 

- 100% - 18/18 8,2% - 18/220 

NAMORADO PARA 

NAMORADA/NOIVA 

23% - 37/161 77% - 124/161 73,2% - 161/220 

AMIGOS 38% - 100% - 17,3% - 38/220 

Fonte: Autoria própria 

  

As formas associadas ao tu na função acusativa, complemento não preposicionado 

(te), se mostram bastante produtivas nas missivas que registram relação simétrica entre os 

interlocutores e certamente com conteúdo temático menos formal (Esposa para esposo, 

namorada para namorado/noivo e namorado para namorada/noivo). Já os complementos 

pronominais acusativos associados ao você são mais recorrentes nas missivas de irmã para 

irmã, amigo para amigo e namorado para namorada/noiva. Vale destacar que nas cartas do 

RN, mesmo em ambientes com motivação pragmática para uso do complemento acusativo 

associados ao tu, por exemplo, assuntos amorosos, verificamos também a presença do 

pronome inovador (23% - 37/161). Esse comportamento também foi observado por Silva 

(2017) no estudo com as formas dativas na escrita do nordeste brasileiro.  

No que tange ao controle do grupo de fatores sexo do escrevente percebemos que os 

homens fazem mais uso das formas pronominais de P2 na função acusativa, 90,% - 199/220, 

ao passo que as escreventes do sexo feminino registram frequências inferiores a 10% 
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concernente ao uso dos complementos pronominais na função acusativa, conforme podemos 

observar na tabela a seguir. 

 

Tabela 19: Formas pronominais de P2 na função acusativa por sexo do escrevente. 

SEXO DO 

ESCREVENTE 

VOCÊ TU TOTAL 

HOMENS 37,7% - 75/199 62,3% - 124/199 90,5% - 199/220 

MULHERES 9,5% - 2/21 90,5% -19/21 9,5% - 21/220 

Fonte: Autoria própria 

 

Frente a essas porcentagens, expostas acima, com elevadas taxas de uso das formas 

pronominais associadas ao tu, na função acusativa, é pertinente destacar que acreditamos 

haver influência de outros grupos de fatores, os quais podem estar favorecendo o uso dessas 

formas pronominais associadas ao pronome conservador tu, quais sejam: i) há dois 

escreventes do sexo masculino (usuários do subsistema misto - tu/você) que escrevem cartas 

de amor, favorecendo o uso dessas formas, como podemos verificar no gráfico apresentado 

antes; ii) a escrevente Ruzinete (usuária exclusiva do subsistema de tu) faz uso apenas de 

formas pronominais de P2 associadas ao pronome conservador, conforme exposto 

anteriormente. 

Ao distribuirmos frequências de uso das formas pronominais de P2 na posição de 

complemento na função acusativa por amostra de cartas percebemos que as formas 

pronominais associadas ao pronome conservador e as formas de você passam por períodos de 

ascensão e decréscimo, como mostra o gráfico a seguir. 

Gráfico 14: Distribuição dos complementos não preposicionados associados ao você, nas 

cartas do RN, por distinção de remetentes. 
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Como se pode notar no gráfico acima, no período de 1924 a 1944, os complementos 

acusativos de você configura-se como a estratégia categórica, notadamente nas cartas do 

missivista Câmara Cascudo. No período de 1946 a 1951, registra-se o primeiro declínio no 
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uso das formas associadas ao pronome inovador, com frequências de uso 0%, nas cartas da 

escrevente Ruzinete Dantas, usuária do subsistema exclusivo de tu, tanto na posição de sujeito 

quanto na posição de complemento. Nas cartas de amor do missivista Lourival Rocha (1946 a 

1972) as formas associadas ao você volta aparecer e permanece com altas frequências de uso 

até 1992 quando registramos o segundo decaimento, mais precisamente nas cartas de amor do 

escrevente Walter Oliveira.  Vale destacar que o decréscimo das formas relacionadas ao 

pronome inovador, notadamente nas missivas dos escreventes Ruzinete Dantas e Walter 

Oliveira, como já mostrado antes, parece está relacionado a outros fatores, quais sejam: o 

subsistema exclusivo de tu e o conteúdo temático da carta, respectivamente.  

No que concerne aos complementos não preposicionados associados ao pronome 

conservador tu, o gráfico abaixo apresenta melhor essa distribuição.  

 

 

Gráfico 15: Distribuição dos complementos não preposicionados associados ao tu, nas cartas 

do RN, por distinção de remetentes. 
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As frequências de uso apresentadas no gráfico acima registram que a escrevente com 

maior recorrência de uso é a norte-rio-grandense Ruzinete Dantas com 100% (19/19), em 

segundo lugar está o missivista Lourival Rocha com 100% (3/3), já o terceiro com maior 

produtividade de uso das formas relacionadas ao tu, na função acusativa é o potiguar Walter 

oliveira, 76,6% (121/158).  No que diz respeito à distribuição total das formas pronominais de 

P2 na posição de complemento na função acusativa identificamos um significativo uso dessa 

função sintática especialmente, nas cartas do missivista Walter Oliveira, como expõe o 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 16: Distribuição das formas pronominais de P2, na função acusativa, nas cartas do 

RN por distinção de remetentes. 
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Considerando o resultado da análise no que diz respeito às formas pronominais de P2 

na posição de complemento na função acusativa, tratada nesta subseção, podemos perceber 

que: 

a) Há maior uso dos complementos não preposicionados entre os usuários dos 

subsistemas misto (tu/você) e exclusivo de você; 

b) O núcleo das missivas é a seção da carta que registra maior frequência de uso do 

complemento acusativo, mas na seção de contato inicial é o ambiente com maior 

produtividade das formas associadas ao você.  

c)   Há maior recorrência de uso das formas pronominais associadas ao pronome tu na 

função acusativa quando a parte da carta que contém o dado trata de assuntos 

amorosos, já quando a temática trata de assuntos do cotidiano há maior uso das formas 

do pronome você; 

d) As cartas escritas por missivistas do sexo masculino mostram maior uso das formas 

pronominais de P2 na posição de complemento na função acusativa; 

e)  Os missivistas ilustres apresentam maior uso dos complementos não preposicionados 

do que os escreventes considerados não ilustres; 

f)  As cartas escritas no período de 1992 a 1994 (Walter Oliveira), 1924 a 1944 (Câmara 

Cascudo) e 1946 a 1951 (Ruzinete Dantas) registram, respectivamente, maior 

recorrência de uso das formas pronominais de P2 na posição de complemento na 

função acusativa.  
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3.3.2 Preenchimento versus não preenchimento na função acusativa 

 

Como já anunciado antes, contabilizamos 232 ocorrências das formas pronominais de 

P2 na posição de complemento, na função acusativa. Desse total, 220 ocorrências, 94,8%, 

estão associadas aos complementos realizados lexicalmente. Os complementos não realizados 

contabilizam 5,2% (12/232). Vejamos a seguir, o gráfico e o fragmento retirado do corpus que 

ilustra a não realização do complemento acusativo nas cartas do RN. 

 

(64) [...] Dahlia e Cotinha se recommendam. O bôlo de macacheira espera- o 

fumegante e temendo. O filet idem. O quarto de seu ôtô Máro ø tambem.  Todos ø 

esperam.[...].(carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 9/5/30). 
 

Gráfico 17: Distribuição das formas pronominais de P2, na função acusativa, quanto à 

variável preenchimento versus não preenchimento. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Conforme exposto nos dados do gráfico acima, há um uso, quase categórico, dos 

complementos acusativos realizados nas missivas norte-rio-grandenses. Essa significativa 

preferência já foi detalhada antes.  

Os dados expostos no gráfico a seguir evidenciam a distribuição dos zeros quanto ao 

subsistema utilizado na posição de sujeito. 
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Gráfico 18: Distribuição dos complementos acusativos não realizados em função da variável 

subsistema na posição de sujeito. 

1,813,2

0

20

40

60

80

100

COMPLEMENTOS ACUSATIVOS

NÃO REALIZADOS

SUBSISTEMA

EXCLUSIVO

(TU/VOCÊ)

SUBSISTEMA MISTO

(TU/VOCÊ)

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Percebemos que os complementos acusativos não realizados são mais recorrentes na 

escrita dos usuários do subsistema exclusivo de tu/você, como se pode observar nas 

porcentagens expostas no gráfico acima. Segundo Lopes (2009) os objetos não realizados são 

mais frequentes entre os usuários do subsistema exclusivo de você e misto, os complementos 

acusativos não realizados nas cartas do RN parecem caminhar nesta mesma direção. 

Concernente ao grupo de fatores categoria social, identificamos que os escreventes 

não ilustres preferem mais o preenchimento do complemento acusativo, já os ilustres 

registram 18% (9/50) do uso do complemento acusativo não realizado lexicalmente, conforme 

exposto na tabela abaixo. 

 

Tabela 20: Distribuição dos complementos acusativos preenchidos x não preenchidos quanto 

à categoria social. 

 

CATEGORIA 

SOCIAL 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

NÃO 

REALIZADOS 

NÃO ILUSTRE  98,4% - 179/182 1,6% - 3/182 

ILUSTRE 82% - 41/50 18% - 9/50 

TOTAL 100% - 220/232 100% - 12/232 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao observarmos a tabela acima, observamos que os números confirmam que há 

variação quanto ao preenchimento versus não preenchimento do complemento acusativo em 

função da categoria social do escrevente, com favorecimento para a realização lexical das 

formas pronominais de P2 na função acusativa.  
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Com relação à variável seção da carta que contém o dado, identificamos que a seção 

da carta com maior recorrência de uso do complemento acusativo não realizado é a seção de 

contato inicial com 14,9% (7/47), como expõe a tabela abaixo. 

 

Tabela 21: Distribuição dos complementos acusativos preenchidos e não preenchidos quanto 

à seção da carta que contém o dado. 

 

SEÇÃO DA CARTA 

QUE CONTÉM O 

DADO 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

NÃO 

REALIZADOS 

NÚCLEO  97,4% - 114/117 1,6% - 3/117 

DESPEDIDA 97,1% - 66/68 2,9% - 2/68 

CONTATO INICIAL 85,1% - 40/47 14,9% - 7/47 

TOTAL 94,8% - 220/232 5,2% - 12/232 

Fonte: Autoria própria. 

 

Essa matemática exposta na tabela acima parece ratifica a produtividade das 

ocorrências com complementos acusativos realizados, com frequências de uso acima de 80% 

em todas as seções da missiva. 

Ao focalizarmos nosso olhar no grupo de fatores conteúdo temático da parte da carta 

que contém o dado, verificamos que no corpus analisado há significativa variação no que diz 

respeito ao uso da variável preenchimento versus não preenchimento do complemento 

acusativo.  A tabela a seguir expõe a distribuição das frequências de uso segundo esse grupo 

de fatores. 

 

Tabela 22: Distribuição dos complementos acusativos preenchidos e não preenchidos quanto 

ao conteúdo temático da parte da carta que contém o dado. 

 

CONTEÚDO 

TEMÁTICO  

 

 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

ACUSATIVOS 

NÃO 

REALIZADOS 

 ASSUNTOS DO 

COTIDIANO  

87,8% - 65/74 12,2% - 9/74 

ASSUNTOS 

LITERÁRIOS 

66,7% - 2/3 33,3% - 1/3 

ASSUNTOS 

AMOROSOS 

98,7% - 153/155 1,3% - 2/155 

TOTAL 94,8% - 220/232 5,2% - 12/232 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme podemos perceber os complementos acusativos realizados é a estratégia 

mais utilizada entre os escreventes do RN, registrando frequências de uso acima de 60% em 

todas as temáticas. Já a não realização do complemento acusativo foi mais recorrente em 

partes das missivas que versam sobre os seguintes assuntos, respectivamente: 1) assuntos 
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literários 33,3% (1/3), 2) assuntos do cotidiano 12,2% (9/74) e assuntos amorosos 1,3(2/155). 

Ao que parece os complementos acusativos não realizados nas cartas do RN apresentam um 

comportamento semelhante ao do pronome inovador, sendo mais produtivo em temáticas que 

tratam de assuntos mais formais, especialmente quando focalizamos na temática - assuntos 

literários. 

No tocante à diferenciação dos escreventes quanto ao preenchimento versus não 

preenchimento do complemento acusativo identificamos que os zeros foram mais frequentes 

nas cartas dos missivistas Câmara Cascudo, Walter Oliveira e Manoel Onofre, como mostra o 

gráfico a seguir considerando o total de não preenchimento dos complementos acusativos, ou 

seja, 12 dados.  

Gráfico 19: Distribuição dos complementos acusativos não realizados quanto à 

diferenciação dos escreventes. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Sintetizando podemos dizer que os zeros na função acusativa das cartas do RN 

apresentaram o seguinte panorama: 

i) Os escreventes norte-rio-grandenses preferem mais o preenchimento do complemento 

acusativo com frequência de uso de 94,8% (220/232); 

ii) Os zeros são mais produtivos em cartas que os escreventes sejam usuários do 

subsistema exclusivo (tu/você); 

iii) Na categoria social, a escrita dos escreventes considerados não ilustres registra maior 

uso da realização lexical do complemento acusativo, enquanto os escreventes da categoria 

social ilustre têm mais preferência a não preenchimento lexical do complemento acusativo;  

iv) Na seção da carta, o núcleo é a seção da carta com maior produtividade de realização 

do preenchimento do complemento acusativo. Ao passo que a seção de contato inicial é a 
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seção da carta com maior recorrência de uso d não realização do complemento acusativo nas 

cartas do RN; 

v) O complemento acusativo lexicalmente realizado é bem utilizado no corpus 

independente do conteúdo temático da parte da carta que contém o dado, mas a não realização 

mostrou-se mais produtiva quando o escrevente versa sobre as seguintes temáticas, 

respectivamente: assuntos literários (33,3% - 1/3), assuntos do cotidiano (12,2% - 9/74) e 

assuntos amorosos (1,3% - 2/155).  

 

 Na subseção a seguir expomos os resultados desta análise com relação à função 

dativa. 

 

3.3.3 Função dativa  

 

  Identificamos 305 ocorrências de complemento dativos lexicalmente realizados, sendo 

76,1% (232/305) associados ao você e 23,9% (73/305) associados ao tu
57

. Como mostra o 

gráfico abaixo. 

Gráfico 20: Distribuição dos complementos na função dativa, nas cartas do RN, por 

paradigma pronominal. 
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Fonte: Autoria própria 
 

As formas pronominais de P2 mais produtiva nesta função foram a você, para você, 

lhe, te, a ti, para ti, como expõem os trechos das cartas retiradas das missivas norte-rio-

grandenses. 

A você 

(65) [...] Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca | exigi a você couza alguma com 

quebra de seu | caracter, não é assim? Pois se há quem as- | sim pense está perdendo o seu 

tempo e o seu [inint.](latim).[...]. || (Carta de João de Paiva para Teodósio, 9/10/1921). 

 

                                                 
57

 Vale lembrar que estamos considerando como função dativa apenas os complementos verbais realizados por 

formas pronominais de P2, introduzidas pelas preposições  a ou para e passíveis de cliticização. 
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Para Você 

 

(66) [...] Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha [fol. 1 r] | pessôa, 

quanto ao que falei que | havia dito, não deve dar a | menor atenção, no entanto; | 

apelo para você, [...]. (Carta de Lourival para Ruzinete, 19/5/1946) 

 

 Lhe 

(67) [...] Escrevo-lhe esta só para respostar a sua adorável carti- | nha a qual veio me 

encher de ale | gria aqui[...].(Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 25|8|92) 

  

Te 

 

(68) [...] Lucinha, se não fosse | esta saudade que me con- | some dia a dia de te, eu | 

ate poderia dizer-te que | estou bem. [...] (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 

3|10|92) 

 

A ti 

 

(69)  [...] eu res| pondi que não, mais estava quase e seria breve meu casamen| to, 

este assunto se abordar lá por casa, quando tive a opor| tunidade para levar ao 

conhecimento de Tia Fransquinha, ela| apenas fez grandes elogios a TÍ. [...] (Carta 

de Lourival para Ruzinete, 10/1/1947). 

 

 Pra te[i] 

(70) [...] Lucinha, te acho uma pes- | soa especial, que tem tudo pra | oferecer a um 

homem, só que | ainda não tenho uma resposta pra | te dizer. (Carta de Walter 

Oliveira para Lucinha, 18|10|92). 

 

 No que diz respeito ao uso da função dativa entre os escreventes norte-rio-grandenses, 

percebemos que essa é mais produtiva entre os usuários do subsistema exclusivo de você com 

56% (171/305). A tabela abaixo apresenta essa distribuição. 

 
Tabela 23: Frequências de uso das formas pronominais de P2 na função dativa quanto ao 

subsistema utilizado na posição de sujeito. 

SUBSISTEMA 

UTILIZADO NA 

POSIÇÃO DE 

SUJEITO 

VOCÊ TU TOTAL 

EXCLUSIVO DE 

VOCÊ 

100% - 171/171 - 56 % - 171/305 

EXCLUSIVO DE 

TU 

- 100% - 24/24 7,9% - 24/305 

MISTO (TU/VOCÊ) 55,5% - 61/110 44,5%  - 49/110 36,1% - 110/305 
Fonte: Autoria própria 

 

Concernente ao grupo de fatores seção da carta que contém o dado, identificamos 

que a função dativa é produtiva em todas as seções da carta, como mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 24: Distribuição das frequências de uso das formas pronominais de P2 na função 

dativa por seção da carta que contém o dado. 

SEÇÃO DA 

CARTA QUE 

CONTÉM O DADO 

VOCÊ TU TOTAL 

CONTATO 

INICIAL 

81% - 51/63 19% - 12/63 20,7 % - 63/305 

NÚCLEO 74,9% - 149/199  25, 1% - 50/199 65,2% - 199/305 

DESPEDIDA  74,4% - 32/43 25,6% - 11/43 14,1% - 43/305 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando as seções da carta, constatamos que o núcleo da carta parece ser, de fato, 

um espaço “autoral”, i.e., de maior liberdade discursiva por parte do missivista, visto que 

registramos dados de formas pronominais associadas tanto ao tu quanto ao pronome inovador. 

Nesta seção contabilizamos o maior número de ocorrências 199 dos 305 dados (65,2%). A 

seção de contato inicial ocupa o segundo lugar com 63 ocorrências (20,7% - 63/305). No 

concerne à distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto à seção da 

carta percebemos que as formas pronominais associadas ao você são produtivas em todas as 

seções da carta, registrando significativas frequências de uso, sempre acima de 50%. 

Como podemos perceber as formas pronominais associadas ao você na posição de 

complemento na função dativa mostram significativas frequências de uso, acima de 50%, em 

todas as seções da carta, sendo a seção de contato inicial com maior recorrência de uso, com 

81% (51/63), já as formas relacionadas ao tu na função dativa têm maior produtividade na 

seção de despedida 25,6% (11/43). Essas frequências de uso relacionadas às formas de tu 

parecem contestar as asserções defendidas por Lopes (2012), pois a seção da missiva 

favorecedora ao uso dessas formas é o núcleo da carta, por ser uma seção menos formal, mas 

nas cartas norte-rio-grandense, como evidencia a tabela acima, essa distribuição não é 

seguida. 

No que tange à variável posição do clítico em relação ao verbo identificamos 241 

ocorrências de clíticos, sendo 172 relacionados ao você e 69 relacionados ao tu, materializada 

pelas formas lhe e te, respectivamente. A tabela a seguir expõe as porcentagens relacionadas a 

esse grupo.  

 

 

 

 



131 

 

 

Tabela 25: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto à posição do 

clítico em relação ao verbo. 

POSIÇÃO DO 

CLÍTICO EM 

RELAÇÃO AO 

VERBO 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

V- cl 65,5% - 38/58 34,5% - 20/58 24,06% - 58/241 

cl V 73% - 108/148 27% - 40/148 61,41% - 148/241 

V1 cl V2 76,2% - 16/21 23,8% - 5/21 8,71% - 21/241 

cl V1 V2 100% - 5/5  -  2,07% - 5/241  

V1 V2 - cl 55,6% - 5/9 44,4% - 4/9 3,73% - 9/241 

TOTAL  71,4% - 172/241 28,6% - 69/241 100% - 241/241 

Fonte: Autoria própria 

 

Os números expostos na tabela acima, mais uma vez, atestam que a próclise é o fator 

mais produtivo no uso desta função sintática dativa com 61,41% (148/241), confirmando os 

resultados de estudos sociolinguísticos anteriores, os quais afirmam que a próclise é a posição 

do clítico preferida no PB.  

A próxima variável linguística a ser focalizada está relacionada ao verbo, porém do 

ponto de vista semântico. Com base na tipologia proposta por Berlinck (1996), apresentada 

anteriormente, analisamos o valor semântico dos verbos com os quais as variantes de dativo 

ocorreram no corpus. A tabela abaixo expõe a distribuição das formas pronominais de P2 na 

função dativa quanto ao valor semântico do verbo predicador. 
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Tabela 26: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto ao valor 

semântico do verbo predicador. 

VALOR 

SEMÂNTICO DO 

VERBO 

PREDICADOR 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

TRANSFERÊNCIA 

MATERIAL 

82,6% - 38/46 17,4% - 8/46 15,1% - 46/305 

TRANSFERÊNCIA 

VERBAL E 

PERCEPTUAL 

77,8% - 126/162 22,2% - 36/162 53,1% - 162/305 

MOVIMENTO 

FÍSICO 

73,9% - 34/46 26,1% -12/46 15,1% - 46/305 

MOVIMENTO 

ABSTRATO 

77,8% - 7/9  22,2%-2/9  3% - 9/305  

INTERESSE 63,6% - 7/11 36,4% - 4/11 3,6% - 11/305 

MOVIMENTO - - - 

MOVIMENTO 

PSICÓLOGICO  

64,5% - 20/31 35,5% - 11/31 10,2% - 31/305 

Fonte: Autoria própria 

 

Atendo-nos aos tipos semânticos propriamente ditos, percebemos a alta incidência dos 

verbos com a noção de transferência – seja material, seja verbal e perceptual – na amostra 

analisada: 208 dos 305 dados de complemento dativo coletados ocorreram relacionados a 

verbos com essa noção.  

Os verbos de transferência verbal e perceptual foram mais frequentes do que os de 

transferência material, fato que podemos relacionar à natureza do corpus, pois como já 

mencionado antes, trata-se de uma amostra de língua escrita, na qual os indivíduos trocam 

informações diversas (pedidos, notícias de familiares, conselhos etc). Nesse sentido, as 

“transferências” envolvem atos comunicativos, marcados pela presença dos verbos dicendi: 

dizer, contar, falar, perguntar, prometer, responder, dentre outros. Os excertos das cartas a 

seguir exemplificam as formas verbais encontradas no corpus.  

 

(71) [...] Sempre lhe direi que recebi sua carta [...]. (Carta de Câmara Cascudo a 

Mário de Andrade, 26|6|25). 

 

(72)  [...] Direi a V. que“Raça” é tronco de raminho fino.  Laranja muito doce fica 

secca. [...]. (Carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 26|6|25). 
 

(73) [...] O argentino-columbiano leu o Escrava vezes e está suando de enthusiasmo. 

Mandei seu endereço para que elle enviasse a chronica a respeito do livro. Para 

meu fôro intimo pergunto a V.[...] (Carta de Câmara Cascudo a Mário de 

Andrade, 9|7|25). 

 

O segundo tipo semântico mais utilizado foi o fator: verbos de movimento físico. 

Esses contabilizaram 46 dados, representando 15,1% (46/305) dos dados categorizados. Nesse 
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fator, as formas pronominais P2 na função dativa ocorreram relacionadas às formas verbais do 

tipo: enviar, mandar (no sentido de enviar algo). Conforme exemplificam as sentenças 

abaixo. 

(74) [...] Desejava mandar a V. o  Versos de La Calle, do Yunque. Escrevi ao 

Yunque pedindo o livro [...]. (Carta de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, 

19|5|25). 

 

(75) [...] Lucinha, tenho uma enco- | menda pra te enviar, gosta- | ria de saber de 

você se eu | posso mandar pra Natal, gos | taria de sua autorizacão por | escrito. || 

(Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 01|12|93). 

 

(76) [...] Na proxima semana é que vou lhe mandar o resto do caroço de seu pedido, 

quando Julio tem de descaroçar um | [inint.] de algodão que ainda tem um deposi- 

| to. [...]. (Carta de Teodósio para João de Paiva, 10|3|1923). 

 

O terceiro tipo semântico mais produtivo na amostra foi os verbos de movimento 

psicológico, identificamos 31 ocorrências, representando 10,2% (31/305) da amostra e as 

formas pronominais P2 na função dativa, neste fator ocorreram relacionadas às formas verbais 

do tipo: agradar. Vejamos o exemplo: 

 

(77) [...] Lucinha, gostaria que você po- | desse respostar esta carta logo em | breve 

pois adoro receber suas | cartas, isto se possível não que | ro que você faça isto por 

obri | gação e sim se lhe agradar [...]. (Carta de Walter Oliveira para Lucinha, 

6|5|93) 

 

Com relação à distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa, quanto ao 

valor semântico do predicador, percebemos que as formas associadas ao pronome inovador 

foram produtivas em todos os tipos semânticos, conforme podemos observar no gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 21: Distribuição dos complementos na função dativa, nas cartas do RN, quanto ao 

valor semântico do verbo. 
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Fonte: Autoria própria 
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As frequências obtidas em relação a esse grupo de fatores, apresentados na tabela e o 

gráfico acima, parecem indicar que, conforme propusemos anteriormente, baseados em 

Berlinck (1996), os verbos com a noção de transferência estão vinculados às formas variantes 

mais produtivas.  

Em relação ao grupo de fatores conteúdo temático, investigamos se a escolha das 

formas pronominais de P2 na função dativa feita pelos remetentes sofre influência do conteúdo 

temático da missiva. A tabela abaixo mostra com essas formas foram distribuídas.  

Tabela 27: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto ao conteúdo 

temático. 

CONTEÚDO 

TEMÁTICO 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

AMOROSOS 49,1% - 53/108 50,9% - 55/108 35,4% - 108/305 

COTIDIANO 88,4% - 137/155 11,6% - 18/155 50,8% - 155/305 

COMERCIAIS 100% - 20/20 - 6,6% - 20/305 

LITERÁRIOS 100% - 19/19 - 6,2% - 19/305 

Fonte: Autoria própria 

 

Inicialmente, levantamos como hipótese que as cartas amorosas favoreciam o uso das 

variantes relacionadas ao pronome tu pela razão dessas missivas possuírem um traço menos 

formal, mas, nesta função sintática, conforme visualizamos na tabela acima, esse contexto 

configura-se apenas como ambiente de variação das formas de P2, com discreto favorecimento ao 

tu, diferentemente do que constatamos na função acusativa em que contabilizamos elevadas 

incidências de uso dos complementos não preposicionados relacionadas ao tu.  No que diz 

respeito às formas pronominais associadas ao você, nesta função sintática, verificamos que essas 

são bastante produtivas especialmente nas missivas cuja temática trata de assuntos comerciais e 

literários. 

Analisando a variável sexo do escrevente, averiguamos que os resultados desta pesquisa 

parecem confrontar a constatação defendida por estudos sociolinguísticos anteriores de que as 

mulheres lideram as frequências de uso das formas inovadoras. Conforme podemos observar na 

tabela a seguir. 

Tabela 28: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto ao sexo. 

SEXO DO 

ESCREVENTE 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

HOMENS 81,1% - 210/305 18,9% - 49/305 84,9% - 259/305 

MULHERES 47,8% - 22/46 52,2% - 24/46 15,1% - 46/305 

Fonte: Autoria própria 

 

 Ao observarmos a distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa, 

apresentada na tabela acima, podemos perceber que nas missivas escritas por homens há 
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maior recorrência de uso dos complementos dativos associados ao você. Essa constatação, 

como dito antes, parece contrariar os resultados de estudos anteriores, entretanto é importante 

destacar que no corpus analisado nesta tese temos um quantitativo desigual no tocante a 

distribuição desta variável, pois temos 7 (sete) homens e 2 (duas) missivistas, além disso as 

escreventes norte-rio-grandenses apresentam comportamento diferente no que diz respeito ao 

subsistema utilizado na posição de sujeito, uma é usuária do subsistemas exclusivo de tu e a 

outra  do subsistemas exclusivo de você. Assim, acreditamos que um panorama, como o 

delineado acima, dificilmente oferecerá condições para uma distribuição igualitária das 

formas pronominais de P2, se considerado apenas a variável sexo.  A despeito da árdua tarefa 

de trabalhar com documentos históricos, Labov (1994, p. 11, tradução nossa, grifos nossos) já 

advertia acerca das dificuldades que envolvia essa atividade 

 

[...] os dados, que são ricos em tantos sentidos, são pobres em outros. 

Documentos históricos sobrevivem por acaso, não por um desígnio 

intencional, e a seleção que está disponível é o produto de uma série 

imprevisível de acidentes históricos. [...]. 

 

  Nessa perspectiva, somos incumbidos da espinhosa tarefa: “[...] fazer a arte de fazer o 

bom uso de maus dados [...]” (LABOV, 1994, p. 11, tradução nossa). 

A antepenúltima variável extralinguística observada é a categoria social dos 

escreventes. Na análise dessa variável, percebemos que as formas de você na função de 

complemento dativo são mais produtivas entre os escreventes de categoria social ilustre.  Ao 

passo que as de tu são mais utilizadas pelos missivistas não ilustres, como mostra a tabela 

abaixo. 

Tabela 29: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto à categoria 

social. 

CATEGORIA 

SOCIAL 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 
 

P.R. 

ILUSTRES 88,3% - 

128/145 

11,7% - 

17/145 

47,5% - 

145/305 
0,63 

NÃO ILUSTRES 65% - 104/160 35% - 56/160 52,5% - 

160/305 

0,37 

Fonte: Autoria própria 

 

Com relação à distribuição das formas de P2 nessa variável, é importante enfatizar que 

do total de 9 (nove) missivistas, 4(quatro) são considerados ilustres, desses apenas um é 

usuário do subsistema misto (tu/você). Logo, em suas cartas, esses escreventes primavam 

mais pela manutenção do paralelismo no uso das formas pronominais de P2, ou seja, o 
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subsistema utilizado na posição de sujeito parece influenciar na escolha do complemento 

dativo a ser utilizado. 

A penúltima é a relação entre os interlocutores. Ao controlarmos esse grupo de 

fatores intencionamos identificar se há alguma influencia desses fatores na escolha das 

estratégias de referência a P2 na função dativa. A tabela abaixo mostra a distribuição das 

formas de P2 na função dativa quanto à relação entre os remetentes versus destinatários.  

 

Tabela 30: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto à relação 

entre os interlocutores. 

RELAÇÃO ENTRE 

OS 

INTERLOCUTORES 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

IRMÃO PARA 

IRMÃO 

100% - 42/42 - 13,8% - 42/305 

AMIGO PARA 

AMIGO 

100% - 

107/107 

- 15,1% - 46/305 

NAMORADO PARA 

NAMORADA/NOIVA 

55,5% - 61/110 44,5% - 49/110 35,1% - 

110/305 

IRMÃ PARA IRMÃ 100% - 22/22 - 7,2% - 22/305 

NAMORADA PARA 

NAMORADO/NOIVO 

- 100% - 22/22 7,2% - 22/305 

ESPOSA PARA 

ESPOSO 

- 100% - 2/2 0,7% - 2/305 

Fonte: Autoria própria 

 

Os números expostos na tabela acima evidenciam, mais uma vez, a significativa 

produtividade das formas pronominais associadas ao você na função dativa, registrando 

decréscimo apenas nas relações com maior grau de intimidade, neste corpus, demonstrada nas 

relações namorada para namorado/noivo e esposa para esposo. 

A última variável extralinguística é a distinção dos escreventes, o controle deste grupo 

visa rastrear as ocorrências de uso das formas pronominais de P2 na função dativa dentro de 

cada conjunto de cartas, conforme exibe a tabela a seguir. 
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Tabela 31: Distribuição das formas pronominais de P2 na função dativa quanto à distinção 

dos escreventes. 

ESCREVENTE/ PERÍODO DE ESCRITA DAS 

MISSIVAS 

VOCÊ TU TOTAL 

JOÃO DE PAIVA (1916 - 1925) 100% – 24/24  –  7,9% –24/305 

TEODÓSIO DE PAIVA (1916 - 1925) 100% – 18/18  –  5,9% – 18/305 

CÂMARA CASCUDO (1924 - 1944) 100% – 100 

/100 

– 32,8% – 100/ 

305 

JOSÉ GERALDO (1943 – 1944) 

 

100% – 2/2 – 0,7% – 2/305 

RUZINETE DANTAS (1946 - 1951) 

 

– 100% – 

24/24 

7,9% – 24/305 

LOURIVAL ROCHA (1946 - 1972) 

 

15% – 3/20 85% – 

17/20 

6,6% – 20/305 

JOANA ROCHA (1976 - 1985) 

 

100% – 25/25 – 7,2% – 25/ 305 

MANOEL ONOFRE (1973 - 1999) 

 

100% – 7/7 – 2,3% – 7/305 

WALTER OLIVEIRA (1992 - 1994) 64,4% – 

58/90 

35,6 % – 

32/90 
49,6% – 

90/305 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme podemos perceber ao observarmos a tabela acima, as formas pronominais 

associadas ao você estão presentes em todos os conjuntos de cartas, havendo decréscimo 

apenas nas cartas de amor do casal Lourival e Ruzinete, provavelmente motivada pelo 

conteúdo temático das missivas, bem como pelo subsistema exclusivo de tu na posição de 

sujeito, usado pela escrevente do sexo feminino. 

O gráfico a seguir mostra a distribuição dos complementos na função dativa, nas cartas 

do RN, em cada conjunto de cartas. 

Gráfico 22: Distribuição dos complementos na função dativa, nas cartas do RN, quanto à distinção 

dos escreventes. 
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Os números apresentados no gráfico acima evidenciam que os complementos dativos 

apresentaram incidências de uso em todos os conjuntos de cartas, sendo mais produtivas nas 

cartas de Câmara Cascudas, no período de 1924 a 1944 e nas cartas de amor de autoria do 

missivista Walter Oliveira, redigidas no período de 1992 a 1994.  

 Analisando ao resultado da análise no que diz respeito às formas pronominais de P2 na 

posição de complemento na função dativa, tratada nesta subseção, podemos perceber que: 

 

a) Há maior incidência de uso dos complementos na função dativa entre os usuários dos 

subsistemas exclusivo de você e misto (tu/você); 

b) Os escreventes do sexo masculino fazem mais uso dos complementos dativos associados 

ao você; 

c)  O núcleo das missivas é a seção da carta que registra maior frequência de uso do 

complemento na função dativa (65,2% 199/305). As formas pronominais de P2 mostraram-se 

presentes em todas as seções da carta, com destaque para a seção de contato inicial que houve 

mais frequência de uso das formas associadas ao você;  

d) Há evidências de certa preferência pelas formas pronominais associadas ao pronome você 

na função dativa quando o conteúdo temático da parte que contém o dado versa sobre 

assuntos do cotidiano, comerciais e literários; 

e)   Com relação à categoria social, os escreventes ilustres usam mais formas de você, 

enquanto que as formas relacionadas ao tu é mais recorrente na escrita dos não ilustres.  

f) As cartas escritas das amostras de 1924 a 1944 (Câmara Cascudo) e 1992 a 1994 (Walter 

Oliveira) registram, respectivamente, maior recorrência de uso das formas pronominais de P2 

na posição de complemento na função dativa, com frequências de uso de 32,8% (100/305) e 

29,5% (90/305). 

3.3.4 Preenchimento versus não preenchimento na função dativa 

 

Na observação da função dativa, considerando a variável preenchimento versus não 

preenchimento, contabilizamos 12,1% (42/347) ocorrências das formas pronominais de P2 na 

posição de complemento, na função dativa. O excerto retirado do corpus exemplifica o não 

preenchimento do complemento dativo. 

 

Lucinha, peço ø que se possível | mim ligue domingo. [...]. (Carta de Walter Oliveira a 

Lucinha, 20/11/92).  
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O gráfico abaixo expõe a distribuição das formas pronominais de P2, na função dativa, 

quanto à variável preenchimento versus não preenchimento. 

Gráfico 23: Distribuição das formas pronominais de P2, na função dativa, quanto à variável 

preenchimento versus não preenchimento. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 As frequências de uso apresentadas no gráfico acima sinalizam a preferência dos 

missivistas norte-rio-grandenses pela realização lexical do complemento dativo (87,9% - 

305/347), mas essa figura também evidencia que dentre as funções sintáticas aqui 

investigadas, esta possui maior recorrência de uso da não realização, (12,1% - 42/347).  

Focalizando a variável subsistema na posição de sujeito, verificamos que os 

complementos dativos não realizados são mais recorrentes na escrita dos usuários do 

subsistema exclusivo de você. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos zeros quanto ao 

subsistema utilizado na posição de sujeito. 

Gráfico 24: Distribuição dos complementos dativos não realizados segundo a variável 

subsistema na posição de sujeito. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Ao que se pode perceber a partir das frequências de uso apresentadas na figura 

acima, os usuários do subsistema exclusivo do pronome inovador você apresentam mais 

recorrência de uso do complemento dativo não realizado com 14,8% (34/229) das 

ocorrências, já os escreventes usuários do subsistema misto (tu/você) mostraram menor 
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frequência de uso da não realização, 6,8% (8/118). Esses números parecem confirmar 

parcialmente apontamentos de Lopes (2009) ao identificar que os pronomes complementos 

não realizados são mais recorrentes em cartas com “mescla de tratamento” e quando há o 

aumento de frequência de você como sujeito. Nas cartas do RN, a não realização apresenta 

maior produtividade quando há uso do subsistema exclusivo de você, essa produtividade 

parece estar associada ao uso do pronome inovador na posição de sujeito.  

Com relação à variável categoria distintiva quanto ao valor semântico, verificamos 

que os complementos dativos não realizados foram mais produtivos nos verbos com valor 

semântico de transferência material (33,3% - 23/69), interesse (16,7% - 2/12) e transferência 

verbal e perceptual (8,5% - 15/177).  Vejamos a tabela abaixo com a distribuição das 

frequências de uso. 

Tabela 32: Distribuição dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos em função 

da categoria distintiva quanto ao valor semântico. 

 

VALOR 

SEMÂNTICO 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

TRANSFERÊNCIA 

MATERIAL  

66,7% - 46/69 33,3% - 23/69 

TRANSFERÊNCIA 

VERBAL E 

PERCEPTUAL 

91,5% - 162/177 8,5% - 15/177 

MOVIEMENTO 

FÍSICO 

95,9% - 47/49 4,1% - 2/49 

MOVIMENTO 

ABSTRATO 

100% - 4/4 - 

INTERESSE 83,3% - 10/12 16,7% - 2/12 

MOVIMENTO - - 

MOVIMENTO 

PSICOLÓGICO  

100% - 31/31 - 

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como já anunciado antes, nas cartas do RN há uma preferência pelo preenchimento 

dos complementos, considerando esse perfil do corpus analisado podemos afirmar, baseado 

em Berlinck (1996), que os verbos com valor semântico de transferência costumam vincular-

se as variantes mais produtivas no caso das cartas do RN, o preenchimento, opondo-se 

minimamente a essa constatação temos 33,3% (23/69) dos verbos de transferência material 

associados ao não preenchimento, mas em função da pequena quantidade dos dados não é 

possível associar esse comportamento a uma sinalização de mudança. 

A próxima variável linguística a ser analisada é o tipo de verbo quanto à estrutura 

argumental.  Vejamos a tabela a seguir com as frequências de uso desse grupo de fatores. 
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Tabela 33: Distribuição dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos em função 

do tipo de verbo da estrutura argumental. 

 

TIPO DE VERBO 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

 

SUJ+V+OI  93,2% - 124/133 6,8% - 9/133  

SUJ+V+OD+OI 84,6% - 181/214 15,4% - 33/214  

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347  

Fonte: Autoria própria. 

 

Como podemos perceber as estruturas do tipo SUJ+ V+OI apresentam maior 

produtividade (93,2% – 124/133) para a realização dos complementos dativos.  

Passando à exposição dos resultados das variáveis extralinguísticas, temos o 

conteúdo temático da parte da carta que contém o dado. A tabela a seguir expõe as 

frequências de uso dos fatores dessa variável. 

 

Tabela 34: Distribuição dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos em função 

do conteúdo temático que contém o dado. 

 

CONTEÚDO 

TEMÁTICO 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

ASSUNTOS 

AMOROSOS  

95,6% - 108/113 4,4% -59/113 

ASSUNTOS 

COMERCIAIS 

95,2% - 20/21 4,8% - 1/21 

ASSUNTOS DO 

COTIDIANO 

83,3% - 155/186 16,7% - 31/186 

ASSUNTOS 

LITERÁRIOS  

79,2% - 19/24 20,8% - 5/24 

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os números dispostos na tabela acima sinalizam que concernente à variável 

preenchimento versus não preenchimento as partes da carta que versam sobre assuntos 

amorosos e assuntos comerciais têm mais recorrência da realização lexical do complemento 

dativo. Já os assuntos do cotidiano e os assuntos literários apresentam maior produtividade 

para o não preenchimento do complemento dativo. Assim, o conteúdo temático menos íntimo 

(por ex., literário) parece sinalizar, embora timidamente, uma discreta produtividade de uso 

dos complementos dativos não preenchidos na escrita norte-rio-grandense. 
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O segundo grupo de fatores extralinguístico analisado é a seção da carta que contém 

o dado. A tabela abaixo expõe a distribuição das porcentagens relacionadas a esse grupo de 

fatores. 

 

Tabela 35: Frequência de uso dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos 

quanto à seção da carta que contém o dado. 

 

SEÇÃO DA CARTA 

QUE CONTÉM O 

DADO 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

NÚCLEO  91,3% - 200/219 8,7% - 19/219 

CONTATO INICIAL  88,7% - 63/71 11,3% -8/71 

DESPEDIDA 73,7% - 42/57 26,3% - 15/57 

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347 

Fonte: Autoria própria. 

 

A matemática exposta na tabela acima indica que a seção do núcleo da carta é o 

ambiente com maior frequência de uso do complemento dativo lexicalmente realizado. Ao 

passo que a seção de despedida mostrou maior recorrência de uso do complemento dativo não 

realizado.  

Com relação ao grupo de fatores extralinguístico sexo do escrevente, identificamos 

que os escreventes do sexo masculino quanto às missivistas do sexo feminino preferem mais 

os complementos dativos realizados com porcentagens de 88,7% (259/292) e 83,6% (46/55), 

respectivamente. No que tange ao não preenchimento dos complementos dativos, as mulheres 

usam mais com 16,4% (9/55), enquanto que os homens em suas missivas registram menor 

produtividade de uso dos complementos dativos não realizados com frequências de uso de 

11,3% (33/292).  

Dessa maneira, ao focalizarmos apenas no não preenchimento do complemento 

dativo, percebemos que há uma ínfima diferença na distribuição das frequências de uso entre 

os sexos, sendo a escrita feminina mais produtiva no uso dessa variante. Não há condições de 

qualificar essa preferência feminina como uma postura associada ao favorecimento ou 

indicativo de mudança, pois a frequência de uso é pequena, 16,4%, e a quantidade de 

missivista deste sexo é inferior ao número de escreventes do sexo masculino. 

Concernente à variável categoria social do escrevente, verificamos que os 

escreventes ilustres, assim como os não ilustres optam pelo preenchimento, conforme 

podemos observar na tabela a seguir. 
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Tabela 36: Frequência de uso dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos 

quanto à categoria social do escrevente. 

 

CATEGORIA 

SOCIAL 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

ILUSTRES 89% - 161/181 11% - 20/181 

NÃO ILUSTRES    86,7% - 144/166 13,3% - 22/166 

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347 

Fonte: Autoria própria. 

 

Mais uma vez fica nítida a preferência dos missivistas do RN pela realização lexical 

do complemento dativo. Mas a distribuição do uso dos complementos não realizados 

evidencia uma discreta diferença entre os escreventes ilustres (11% 20/181) e não ilustres com 

pequeno favorecimento deste último ao não preenchimento, 13,3%. 

Ao observarmos a variável relação entre os interlocutores verificamos mais uma vez 

que o preenchimento dos complementos dativos é preferido em todas as relações, vejamos a 

tabela abaixo com a distribuição das frequências de uso dos complementos dativos 

preenchidos e não preenchidos. 

 

Tabela 37: Frequência de uso dos complementos dativos preenchidos e não preenchidos 

quanto à relação entre os interlocutores. 

 

RELAÇÃO ENTRE 

OS 

INTERLOCUTORES 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS 

REALIZADOS 

 

COMPLEMENTOS 

DATIVOS NÃO 

REALIZADOS 

IRMÃ PARA IRMÃ 75,9% - 22/29 24,1% - 7/29 

AMIGO PARA 

AMIGO(S) 

82,9% - 107/129 17,1% - 22/129 

NAMORADA PARA 

NAMORADO  

  91,7% - 22/24 8,3% - 2/24 

IRMÃO PARA 

IRMÃO 

93,3% - 42/45 6,7% - 3/45 

ESPOSA PARA 

ESPOSO 

100% - 2/2 - 

TOTAL 87,9% - 305/347 12,1% - 42/347 

Fonte: Autoria própria. 

 

No que concerne ao não preenchimento os complementos dativos constatamos que 

esses são mais recorrentes nas missivas em que há a relação irmã escrevendo para irmã 24,1% 

(7/29), o segundo fator com maior porcentagem de uso foi a relação amigo escrevendo 

amigo(s) com 17,1%. Diante das baixíssimas frequências de uso, expostas na tabela acima, 

quando comparamos preenchimento versus não preenchimento do complemento dativo, 
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podemos constatar que há uma mínima produtividade a favor do não preenchimento nas 

missivas de irmã escrevendo para irmã. 

O preenchimento versus não preenchimento quanto à variável diferenciação dos 

escreventes não evidenciou grandes novidades, apenas ratificou as constatações já 

identificadas em outros grupos de fatores, como categoria social, sexo e relação entre os 

interlocutores. Considerando os 42 dados de não preenchimento dos complementos dativos, 

vejamos, por meio do gráfico abaixo, a distribuição dos zeros na função dativa quanto aos 

conjuntos de cartas. 

 
Gráfico 25: Distribuição dos complementos dativos não realizados quanto à diferenciação 

dos escreventes. 
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Em síntese, os resultados do preenchimento versus não preenchimento dos 

complementos dativos evidenciam que: 

i) O não preenchimento dos complementos é a variante menos utilizada nas cartas do RN, 

porém os complementos dativos não realizados registram 76,3% (42/55) dos dados de 

complementos não realizados encontrados nas cartas do RN;  

ii) Os zeros são mais produtivos em cartas que os escreventes sejam usuários do 

subsistema exclusivo de você, 14,8% (34/229); 

iii)  No grupo de fatores conteúdo temático da parte que contém o dado, identificamos que 

os assuntos amorosos e assuntos comerciais registram maior produtividade quanto ao 

preenchimento dos complementos dativo, ao passo que as temáticas, assuntos do cotidiano e 

literários, têm maior frequência de uso dos complementos dativos não realizados 

lexicalmente; 
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iv)  Na variável seção da carta, o núcleo é a seção da carta com maior produtividade de uso 

do complemento dativo lexicalmente realizado. Já a seção de despedida é a seção da carta 

com maior uso da variável não preenchimento do complemento dativo; 

v)  O tipo de verbo com maior recorrência de uso do complemento dativo lexicalmente 

realizado são os do tipo SUJ+V+OI e o não preenchimento mostrou-se mais frequente em 

construções com SUJ+V+OD+OI; 

vi)  Os escreventes norte-rio-grandenses considerados não ilustres têm maior produtividade  

de uso da não realização do complemento dativo, 11% (20/181);  

vii)  O complemento dativo não realizado é bem utilizado na amostra de carta em que se 

registra as seguintes relações entre os interlocutores: irmã escrevendo para irmã e amigo para 

amigo(s); 

viii)  A não realização do complemento dativo teve mais produtividade nas cartas dos 

seguintes missivistas norte-rio-grandenses: Câmara Cascudo, Joana Rocha, Manoel Onofre, 

Walter Oliveira, João de Paiva, Ruzinete Dantas. 

 

 Na subseção a seguir expomos os resultados considerando às realizações das formas 

pronominais de P2 na função oblíqua. 

 

3.3.5 Função oblíqua  

Contabilizamos 66 ocorrências do complemento oblíquo lexicalmente realizado, sendo 

93,9 % (62/66) relacionadas ao pronome inovador você e 6,1% (4/66) relacionadas ao 

pronome conservador. O gráfico abaixo exibe melhor essa distribuição. 

 

Gráfico 26: Distribuição dos complementos oblíquos, nas cartas do RN, quanto ao 

paradigma pronominal. 
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As frequências de uso exibidas no gráfico acima sinalizam que nesta função sintática, 

as formas pronominais de complementos associadas ao você têm uso quase categórico (93,9% 

- 62/66), nas missivas norte-rio-grandenses. Essa constatação corrobora as assertivas já 

apontadas por estudos anteriores, Rumeu (2008), Martins e Moura (2013), no que tange ao 

favorecimento do uso das formas associadas ao você neste ambiente morfossintático.    

Referente à variável linguística subsistema utilizado na posição de sujeito, 

constatamos que nas cartas do RN, os complementos oblíquos são mais recorrentes entre os 

escreventes usuários do subsistema exclusivo de você e misto (tu/você), conforme apresentado 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 38: Distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua quanto ao 

subsistema utilizado na posição de sujeito. 

SUBSISTEMA UTILIZADO NA POSIÇÃO DE 

SUJEITO 

VOCÊ TU TOTAL 

EXCLUSIVO DE VOCÊ 100% – 

16/16  

–  24,2% –16/66 

EXCLUSIVO DE TU  –  100% – 

1/1  

1,5% – 1/66 

MISTO (TU/VOCÊ) 93,9% – 

46/49 

6,1%– 

3/49 

74,2% – 49/ 

66 

Fonte: Autoria própria 

 

Com relação à variável seção da carta que ocorre o dado averiguamos que o núcleo é 

a seção da carta com maior incidência de uso dos complementos oblíquos. Vejamos essa 

constatação por meio das porcentagens de uso expostas na tabela abaixo. 

 

Tabela 39: Distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua quanto à seção da 

carta que contém o dado. 

SEÇÃO DA CARTA VOCÊ TU TOTAL 

CONTATO INICIAL 100% – 8/8  –  12,1% –8/66 

NÚCLEO 91,5% –43/47  8,5% – 4/47  71,2% – 47/66 

DESPEDIDA 100% – 11/11 –  16,7% – 11/ 66 

Fonte: Autoria própria 

 

Nossa hipótese inicial era que essa seção, o núcleo, fosse mais favorável ao uso das 

formas pronominais associadas ao tu, por ser uma seção menos formal, mas isso não aplicável 

nesta função sintática, provavelmente pelo fato dos complementos preposicionados serem 

mais favoráveis ao uso das formas associadas ao você.  

No que tange à análise do grupo de fatores conteúdo temático da parte que contém o 

dado, esse apresentou significativas incidências de uso das formas pronominais de P2 na 

função oblíquas, conforme podemos perceber na tabela abaixo. 
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Tabela 40: Distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua quanto ao conteúdo 

temático. 

CONTEÚDO TEMÁTICO VOCÊ TU TOTAL 

ASSUNTOS DO COTIDIANO 93,3% – 14/15  6,7%–1/15  22,7% –15/66 

ASSUNTOS LITERÁRIOS 100% –3/3   – 4,5% – 3/66 

ASSUNTOS AMOROSOS 93,8% – 45/48 6,2% – 3/48  72,7% – 48/ 66 

Fonte: Autoria própria 

 

Como podemos verificar a distribuição das formas pronominais de P2 na função 

oblíqua parece favorecer o uso das formas associadas ao você, independente do conteúdo 

temático tratado na parte da carta que contém o dado. Essa constatação parece conceder um 

caráter de ineditismo, sobretudo quando focalizamos no conteúdo temático assuntos 

amorosos, uma vez que o esperado para esse conteúdo, com menor grau de formalidade seria 

a recorrência de uso de formas pronominais de complemento associadas ao tu. O gráfico 

abaixo mostra essa significativa produtividade das formas pronominais de P2, enfatizando a 

elevada produtividade das formas associadas ao você na função oblíqua independente do 

conteúdo temático. 

Gráfico 27: Distribuição dos complementos oblíquos, nas cartas do RN, quanto ao conteúdo 

temático. 
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Fonte: Autoria própria 

 

No que diz respeito ao sexo dos remetentes averiguamos que nas cartas do RN, as 

formas pronominais de P2 na posição de complemento na função oblíqua tiveram mais 

produtividade nas cartas masculinas com 97% (64/66). Como se pode observar na distribuição 

exposta na tabela abaixo. 

Tabela 41: Distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua quanto ao sexo do 

remetente. 

SEXO DO REMETENTE VOCÊ TU TOTAL 

HOMENS 95,3% – 61/64 4,7%–3/64  97% – 64/66 

MULHERES 50% – 1/1   50% – 1/1 3% – 2/66 

Fonte: Autoria própria 
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Os números apresentados nessa tabela evidenciam a produtividade dos complementos 

oblíquos na escrita dos missivistas do sexo masculino, sendo as formas pronominais 

associadas ao você (95,3% - 61/64) mais utilizadas por esses escreventes. 

Com relação ao grupo de fatores relação entre os interlocutores, verificamos que os 

complementos oblíquos apresentam maior recorrência de uso nas missivistas que estabelecem 

relações simétricas. Vejamos a distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua, 

na tabela a seguir. 
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Tabela 42: Distribuição das formas pronominais de P2 na função oblíqua por relação entre os 

interlocutores. 

RELAÇÃO ENTRE OS 

INTERLOCUTORES 

 

VOCÊ 

 

TU 

 

TOTAL 

NAMORADO PARA 

NAMORADA/NOIVA 

93,8% - 45/48 6,2% - 3/48 72,7% - 48/66 

AMIGO PARA 

AMIGO 

100% - 15/15 - 22,7% - 15/66 

IRMÃ PARA IRMÃ 100% - 1/1 - 1,5% - 1/66 

ESPOSO PARA 

ESPOSA  

100% - 1/1 - 1,5% - 1/66 

NAMORADA PARA 

NAMORADO/NOIVO 

100% - 1/1 - 1,5% - 1/66 

Fonte: Autoria própria 

 

As porcentagens de uso apresentadas, na tabela acima, parecem ratificar o provável 

ineditismo dos missivistas norte-rio-grandenses ao preferirem formas pronominais associadas 

ao você, mesmo contextos com menor grau de formalidade, por exemplo, nas relações 

afetivas como é o caso das missivas escritas por namorado para namorada/noiva. 

Atendo-nos a variável categoria social verificamos que os complementos oblíquos 

foram mais frequentes entre os escreventes não ilustres com 71,2% (47/66), fazendo mais uso 

das formas associadas ao você (95,7% - 45/47). Já os escreventes norte-rio-grandenses 

considerados ilustres registram 28,8% (19/66) de uso dos complementos oblíquos, preferindo 

também as formas associadas ao pronome inovador (89,5% - 17/19). 

No que diz respeito à distinção dos escreventes identificamos que os complementos 

oblíquos, nas cartas do RN, foram mais produtivas nas cartas de amor do missivista Walter 

Oliveira (1992 a 1994) e do norte-rio-grandense Câmara Cascudo (1924 a 1944), como 

mostra o gráfico a seguir.  
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Gráfico 28: Distribuição dos complementos na função oblíqua, nas cartas do RN, quanto à 

distinção dos escreventes. 
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As porcentagens de uso apresentadas acima mostram que as formas pronominais de P2 

na função oblíqua, nas cartas do RN, foram mais produtivas nos conjuntos de cartas dos 

escreventes Walter Oliveira e Câmara Cascudo, preferindo as formas pronominais associadas 

ao você, com taxas de uso de 97,8% ( 44/45) e 100% (17/17), respectivamente. 

Ao observarmos a análise dos resultados das frequências de uso das formas pronominais 

de P2 na função oblíqua, expostas nesta subseção, podemos apontar que: 

 

2. Há maior uso dos complementos na função oblíqua entre os usuários dos subsistemas 

misto (tu/você, 74,2% - 49/66) e exclusivo de você (24,2% - 16/66); 

3. O núcleo das missivas é a seção da carta que registra maior frequência de uso do 

complemento na função oblíqua (71,2% 47/66), com favorecimento, nesta seção, para formas 

associadas ao você (91,5% - 43/47);  

4.  Os escreventes norte-rio-grandenses do sexo masculino fizeram maior uso dos 

complementos oblíquos com 97% (64/66) das ocorrências, esses elegeram as formas 

pronominais associadas ao você como estratégia de complemento nesta função sintática 

(95,3% - 61/66); 

5.  Há significativa preferência pelas formas pronominais associadas ao pronome você na 

função oblíqua quando o conteúdo temático da parte que contém o dado versa sobre assuntos 

amorosos (72,7% - 48/66) fato que parece indicar ineditismo na escrita norte-rio-grandense, 
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pois essa temática apresenta menor grau de formalidade e, segundos estudos sociolinguísticos 

anteriores, deveria favorecer as formas pronominais associadas ao tu; 

6.  As missivas que registram a relação namorado escrevendo para namorada/noiva 

apresentam maior recorrência de uso, (93,8% - 45/48), das formas pronominais associadas ao 

pronome você na função oblíqua, ratificando o ineditismo na escrita norte-rio-grandense; 

7.  As formas pronominais de P2 na função oblíqua mostraram-se mais produtivas na escrita 

dos missivistas norte-rio-grandenses considerados não ilustres (71,2% 47/66), já na escrita 

dos ilustres identificamos 28,8% (19/66) das ocorrências; 

8.  Os conjuntos de cartas escritos no período de 1992 a 1994 (Walter Oliveira) e de 1924 a 

1944 (Câmara Cascudo) registram, respectivamente, maior recorrência de uso das formas 

pronominais de P2 na posição de complemento na função oblíqua, com frequências de uso de 

62,8% (45/66) e 25,8% (17/66). 

  Na subseção a seguir tratamos dos resultados da função oblíqua quanto à variável 

preenchimento versus não preenchimento. 

 

 3.3.6 Preenchimento versus não preenchimento na função oblíqua.  

Contabilizamos apenas uma ocorrência da não realização das formas pronominais de 

P2 na função oblíqua, correspondendo a 1,5% (1/67) dos dados identificados. O gráfico a 

seguir mostra essa distribuição. 

Gráfico 29: Distribuição complementos oblíquos, nas cartas do RN, quanto ao 

preenchimento versus não preenchimento. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Essa não realização foi identificada na escrita do ilustre missivista norte-rio-grandense 

Câmara Cascudo. Esse remetente escreve para o seu amigo Mário de Andrade, no período de 

1924 a 1944. O dado foi identificado, numa missiva datada de 1925, na seção núcleo da carta, 

cuja temática versa sobre assuntos do cotidiano, como mostra o excerto abaixo.   

 



152 

 

(78) [...] O melhor que tenho tido em minha vida é não esperar senão bonde e missa. 

Idéas, elogios, rapapés, frechisbeques litterários, vem quando contra o provável. 

Tradução - a única maneira d’eu desconfiar Ø e de seu talento seria um livro 

compreendido inteiramente. [...]. (Carta de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade, 25|8|24). 

 

Parece não haver nenhuma novidade referente ao não preenchimento do complemento 

oblíquo. Destacamos apenas que neste fragmento da carta, o escrevente após utilizar uma 

elipse, ou seja, não realização do complemento oblíquo faz uso de um pronome possessivo 

‘seu’, originalmente de terceira pessoa, mas após a implementação do você passou a ser 

utilizado com referência a P2. 

Na próxima seção, refletimos sobre os resultados apresentados nas seções anteriores. 

3.5 COMPENDIANDO RESULTADOS 

 

Nesta seção, pretendemos refletir sobre os resultados apresentados nas seções 

anteriores com relação à distribuição das formas pronominais de P2 na posição de 

complemento, nos sete conjuntos de cartas do RN. Para essa reflexão, retomamos 

pressupostos teóricos de WLH (2006[1968]), no que concerne aos problemas de transição e 

encaixamento, bem como os apontamentos metodológicos de Conde Silvestre (2007) para a 

condução de uma pesquisa sociolinguística sob uma perspectiva diacrônica. Como já 

anunciado antes, estamos trabalhando com grupos de variáveis dependentes, quais sejam: 

formas de você x formas de tu e preenchimento versus não preenchimento. Assim dentro 

desses grupos de variáveis temos o controle das funções sintáticas acusativa, dativa e oblíqua. 

No capítulo da fundamentação teórica desta tese, apresentamos os problemas 

empíricos, conforme postulados por WLH (2006[1968]), bem como os obstáculos 

metodológicos para o desenvolvimento das investigações da língua na perspectiva diacrônica, 

conforme apontados por Conde Silvestre (2007).  Aqui, optamos por retomar dois dos 

problemas empíricos elencados por WLH (2006 [1968]), o de transição e o de encaixamento, 

com o objetivo de emoldurar teoricamente os resultados apresentados anteriormente. 

Igualmente focamos, mais uma vez, nosso olhar nos apontamento de Conde Silvestre (2007), 

no que tange aos problemas que se colocam à investigação diacrônica, com o intuito de 

evidenciar em que proporções as opções metodológicas adotadas nesta pesquisa contribuíram 

para superá-los. 

O problema de transição, como já referido no capítulo da fundamentação teórica está 

relacionado à carência de definir e analisar a trajetória por meio da qual cada mudança se 

realiza.  Considerando que a difusão da mudança não ocorre uniformemente, mas em ritmos e 
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direções diferenciados, a análise das cartas do RN possibilitou-nos a indicação de alguns 

pontos relacionados ao problema de transição, quais sejam: i) a transição no espaço 

gramatical; ii) transição na estrutura social e iii) transição no tempo. 

 Com relação à transição no espaço gramatical, verificamos que os complementos 

quando consideradas as formas acusativas, dativas e oblíquas têm maior recorrência de uso 

das formas associadas ao você, ao passo que os acusativos registram maior produtividade ao 

uso das formas relacionadas ao tu. No que tange à variável preenchimento versus não 

preenchimento verificamos que os complementos não realizados são mais produtivos na 

função dativa e menos recorrente na função oblíqua.  

No que tange à transição na estrutura social, averiguamos que os missivistas da 

categoria social ilustres preferem mais as formas pronominais de complemento associadas ao 

você, inversamente os não ilustres elegem as formas de tu como estratégia de complemento 

pronominal mais utilizada. Diante disso, podemos assinalar que a escrita dos ilustres mostrou-

se como um ambiente mais produtivo ao uso das formas de você quando comparada com a 

escrita dos não ilustres, especialmente nas funções acusativo e dativo. A despeito da variável 

preenchimento versus não preenchimento, identificamos que os ilustres usam mais a não 

realização lexical dos complementos do que os escreventes não ilustres. Entretanto a diferença 

nas frequências de uso do não preenchimento é pequena, desse modo não podemos qualificar 

categoricamente que esse comportamento sinaliza um estágio de mudança ou qualquer 

favorecimento a essa variante. Além disso, nas cartas do RN, a realização do complemento foi 

usada majoritariamente pelos missivistas norte-rio-grandenses. 

 Concernente à transição no tempo, a análise das missivas do RN, mostrou que as 

formas pronominais de complemento associadas ao você são as preferidas em quase todas as 

décadas ao longo do século XX, como já delineado por Moura (2013), mas a variação das 

formas de você x formas de tu é constatada ao focalizarmos a escrita dos missivistas usuários 

do subsistema misto você/tu, Lourival Rocha (1946 a 1972) e Walter Oliveira (1992 a 1994), 

os quais registram significativa variação no uso das formas de P2 na posição de complemento. 

Identificamos também que a escrita de seis norte-rio-grandenses dos nove analisados não 

exibem variação no que tange ao uso das formas pronominais de P2 na posição de 

complemento, são eles: João de Paiva (1916 a 1925), Teodósio Paiva (1916 a 1925), Câmara 

Cascudo (1924 a 1944), Joana Rocha (1973 a 1989), José Geraldo (1943 a 1944) e Manoel 

Onofre (1973 a 1999). Esses escreventes apresentam preferência quase categórica ao uso de 

formas associadas ao você na posição de complemento, a exceção apenas para uma ocorrência 

do pronome ‘te’ nas missivas de Câmara Cascudo. Já a escrevente das cartas do período 

de1946 a 1951, usuária do subsistema exclusivo de tu, Ruzinete Dantas, elege as formas 
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relacionadas ao pronome conservador como estratégia exclusiva de referência à P2 na posição 

de complemento. No tocante às cartas de 1946 a 1972 e de 1992 a 1994, a despeito das 

preferências das formas pronominais de P2, esses escreventes exibem variação no uso das 

formas de você x formas de tu, com privilégio às formas de tu. Atendo-nos à variável 

preenchimento versus não preenchimento da posição de complemento, averiguamos que a não 

realização do complemento apresenta incidência de uso desde a década de 10 do século XX, 

além disso, a distribuição dessa variante é bem produtiva em praticamente todo o corpus, 

apenas três escreventes dos nove analisados não fazem uso dessa variante, esses preferem 

exclusivamente o preenchimento da posição de complemento. 

O problema de encaixamento, como bem assinalado antes, diz respeito ao modo como 

a mudança linguística é encaixada na estrutura linguística e na sociedade.  Coelho et al. (2015, 

p. 79, grifo nosso) explica que estar encaixado tem a ver “[...] a como um fenômeno 

linguístico variável se relaciona com outro(s) fenômeno(s), que fatores linguísticos, 

estilísticos e sociais condicionam (favorecendo ou inibindo) determinadas variantes[...]”. 

Nesta pesquisa, observando as formas pronominais de P2 na posição de complemento nas 

cartas do RN podemos perceber que as formas de você e o preenchimento lexical têm 

preferência majoritária na escrita norte-rio-grandenses na posição de complemento. No 

tocante aos aspectos sociais, identificamos que os homens fazem mais uso das formas 

associadas ao você e do não preenchimento da posição de complemento. O contraste entre as 

cartas de norte-rio-grandenses ilustre e não ilustres, no século XX, também permitiu-nos 

identificar diferenças de uso das formas pronominais de complemento, as quais 

provavelmente podem ser atribuídas a fatores sociais. Por exemplo, o uso de pronomes 

sujeitos na posição de complemento, os quais segundo as gramáticas tradicionais deveriam ser 

empregado apenas na função nominativa. No que diz respeito às relações entre os 

interlocutores e ao conteúdo temático da parte que contém o dado, esses parecem favorecer, 

mesmos que timidamente, ao uso das formas pronominais associadas ao tu, sobretudo quando 

há relações simétricas e temáticas menos afetivas. 

Com o intento de minimizar alguns dos problemas apontados por Conde Silvestre 

(2007) com relação às investigações sociolinguísticas sob uma perspectiva diacrônica, 

fizemos algumas opções metodológicas. A primeira opção, diz respeito ao gênero textual 

analisado. As cartas pessoais, embora escritas, têm conteúdo relativamente informal, 

favorecendo de modo geral o uso de variantes próprias do vernáculo de seus escreventes. 

Entretanto, sabemos que há grandes diferenças entre a oralidade e a escrita, essas diferenças 

seguramente influenciam na escolha dos pronomes pessoais. Ainda concernente ao material 

empírico escolhido para esta investigação, tivemos o cuidado em estabelecer certa 
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“homogeneidade” na constituição do corpus, ao optarmos por cartas escritas somente por 

norte-rio-grandenses, ilustres e não ilustres, o que nos permitiu realizar a comparação entre o 

comportamento da escrita dos missivistas ilustres e não ilustres ao longo do século XX. Além 

disso, cuidamos em investigar a história social dos escreventes, a fim de tentar reconstruir o 

contexto social da época. 

Nossa terceira opção metodológica consiste na tentativa de estabelecer um continuo 

socioestilístico por meio do controle da temática da parte da carta que contém o dado. Desse 

modo nas missivas do RN, observamos que partes da carta que versam sobre assuntos 

amorosos têm maior produtividade ao uso das formas pronominais de complemento 

associadas ao tu, já as temáticas mais formais como assuntos literários, comerciais e do 

cotidiano favorecem ao uso das formas associadas ao você na posição de complemento. No 

tocante à variável preenchimento versus não preenchimento da posição de complemento, o 

preenchimento é a variante preferida dos missivistas do RN, mas as temáticas que têm maior 

incidência de uso dos zeros são assuntos literários e assuntos do cotidiano. O único conjunto 

de cartas do RN que parece não receber influência dessa distribuição estilística aparentemente 

condicionadora do uso das formas pronominais de P2 na posição de complemento foi o 

conjunto de cartas do escrevente José Geraldo. Esse conjunto de cartas versa exclusivamente 

sobre a temática assuntos do cotidiano e nesta amostra só registramos duas ocorrências das 

formas pronominais de P2 associadas ao você. 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos na análise das cartas do RN. Na 

exposição dos dados, apresentamos primeiro os resultados obtidos, considerando as variáveis, 

formas de você versus formas de tu e preenchimento versus não preenchimento, na posição de 

complemento nas funções sintáticas de acusativa, dativa e oblíqua. Expomos um panorama 

geral e, em seguida, apresentamos os resultados por função sintática.  Os resultados obtidos 

nesta investigação, expostos nas seções anteriores, possibilitou retomar e correlacionar alguns 

pontos teóricos com a produtividade das variáveis aqui investigadas.  

Tecemos a seguir algumas considerações sobre este estudo, assinalando o atendimento 

ou não às hipóteses aventadas, as limitações da análise conduzida e as potencialidades em 

termos de desdobramentos futuros desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação teve como fundamentação teórica os pressupostos da TVM (cf. 

WLH, 2006 [1968]), os quais defendem que o estudo dos processos de variação e de mudança 

linguística deve ser embasado em dados reais, observando, além dos princípios internos à 

língua, o contexto sócio-cultural em que estes dados estão inseridos. Imersos na difícil tarefa 

de “[...] fazer o melhor uso possível de materiais defeituosos [...]” (cf. LABOV, 1972, p. 100; 

CONDE SILVESTRE, 2007, p. 13, tradução nossa), consideramos, também, os desafios 

encontrados por pesquisadores que se dedicam ao estudo da língua em uso sob o enfoque 

diacrônico, conforme apontado por Conde Silvestre (2007). Nosso objetivo central foi 

descrever e analisar a distribuição das formas pronominais de P2 na posição sintática de 

complemento verbal nas funções de acusativo, dativo e oblíquo em cartas pessoais escritas 

por norte-rio-grandenses ilustres e não ilustres, escritas no curso do século XX. Para tanto, foi 

adotada uma noção de variação mais alargada, tendo em vista que observamos as formas de 

P2 na posição de complemento verbal, comparamos dois sistemas (ou subsistemas), ou seja, 

usamos dois grandes grupos de variáveis formas de você versus formas de tu e preenchimento 

versus não preenchimento sempre considerando as funções de acusativa, dativa e oblíqua. 

Nessa perspectiva, nas cartas do RN, registramos ocorrências de uso das formas lhe, você, a 

você, para você, prep.+você, o, a (referentes à P2), te, prep.+ tu e zeros, sendo as formas 

associadas ao você a preferida entre a maioria dos missivistas. 

 Os resultados evidenciados no decorrer das análises possibilitaram a testagem de 

algumas hipóteses, expostas na introdução e aqui retomadas rapidamente. 

A expectativa geral era de que fossem encontradas elevadas taxas de uso das formas 

pronominais de complemento associadas ao você, bem como complementos não realizados, 

sobretudo em cartas com mescla de tratamento, ou seja, quando o escrevente faz uso do 

subsistema misto (tu~você) na posição de sujeito. Essa expectativa foi parcialmente 

corroborada, pois, como esperado, identificamos significativas taxas de uso das formas 

pronominais associadas ao você, com 63,1% (373/591), mas no que diz respeito à 

produtividade da variável preenchimento versus não preenchimento, o preenchimento foi a 

variante mais utilizada nas cartas do RN, com 91,5 (591/646) e o objeto nulo foi mais 

recorrente nas cartas de missivistas usuários do subsistema exclusivo de você.  

Com relação à trajetória da mudança, aguardávamos que os resultados apontassem 

para uma mudança em curso em direção às formas associadas ao você, bem como ao 

preenchimento da posição complemento. Essa hipótese foi confirmada, a escrita norte-rio-
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grandense registra maior uso de complementos lexicalmente realizados, bem como apresenta 

significativa produtividade no uso das formas pronominais de você na posição de 

complemento.  

No tocante aos fatores favorecedores da mudança no paradigma pronominal brasileiro, 

na posição de complemento nas funções acusativo e dativo e oblíquo, esperávamos que a 

forma pronominal de P2 utilizada na posição de sujeito não condicionaria diretamente a 

escolha das diferentes estratégias de complemento, essa hipótese não foi confirmada, pois os 

usuários do subsistema exclusivo de você ilustres ou não só utilizam formas pronominais de 

complemento associadas ao você. Como relação ao grupo de fatores conteúdo temático da 

parte da missiva que contém o dado, esperávamos que esse viesse a influenciar na escolha das 

formas de P2 na posição de complemento e de fato essa hipótese foi parcialmente ratificada, 

pois as formas associadas ao tu mostraram-se mais recorrentes em temáticas com maior grau 

de envolvimento dos interlocutores, porém as formas de complemento associadas ao você 

foram mais recorrentes nas temáticas com maior grau de formalidade e registramos de forma 

inédita frequências de uso acima de 30% das formas associadas ao você em parte das missivas 

que versam sobre assuntos amorosos. 

No que tange à diferenciação das amostras das cartas, acreditávamos que as missivas 

das primeiras décadas do século XX apresentariam maior incidência de uso das formas de 

complemento de P2 associadas ao pronome inovador. Essa expectativa foi confirmada, pois o 

uso das formas associadas ao você é quase categórico no corpus analisado, excetuando-se 

apenas as cartas e amor, do período de 1946 a 1972 e 1992 a 1994, em que registraram maior 

variação no uso das formas de P2 na posição de complemento. 

Com relação ao problema do encaixamento, detalhado anteriormente, que está 

relacionado ao modo como a mudança é encaixada na estrutura linguística e na sociedade. 

Nesse sentido, ao observarmos a implementação do você ao longo do século XX, nas cartas 

do RN, e considerando as evidências de outros fenômenos em variação/ mudança que 

ocorrem no mesmo tempo/espaço do fenômeno linguístico em tela, percebemos que há outras 

mudanças encaixadas, por exemplo, i) o maior preenchimento na posição de sujeito, ii) o 

sincretismo das formas de P3 para P2, iii) ampliação das possibilidades combinatórias do 

pronome você com formas associadas ao tu, iv) introdução da forma pronominal de+ele, etc. 

Conforme já anunciado antes, no intuito de minimizar os problemas metodológicos 

elencados por Conde Silvestre (2007) com relação às investigações sociolinguísticas sob a 

perspectiva diacrônica, utilizamos algumas estratégias descritas a seguir. Com relação às 

diferenças entre fala e escrita, optamos por trabalhar com o gênero epistolar, pois esse tipo de 

documento, embora tenha um registro escrito, apresenta muitas características da oralidade, 
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principalmente em se tratando de cartas particulares, o que pode propiciar mais variação das 

formas pronominais empregadas, tendo em vista que, em geral, essas cartas abordam um 

conteúdo temático informal, o qual favorece o uso de variantes mais próximas do vernáculo.  

Ainda com relação ao material escolhido para análise, buscamos manter a 

“homogeneidade” na constituição do corpus, uma vez que optamos por epistolas escritas por 

norte-rio-grandenses, como já detalhada antes. 

 Cuidamos, também, em controlar o conteúdo temático dos trechos das cartas de que 

foram extraídos os dados, bem como os remetentes e os destinatários. No nosso intuito com 

esse controle era projetar para o passado, quando possível, o continuum socioestilístico 

proposto por Labov, conforme já apresentado no capítulo da fundamentação teórica. Desse 

modo, considerando as cartas de amor do corpus analisado, mais precisamente as cartas 

escritas pelos informantes Lourival Rocha e Walter Oliveira, observou-se que uso das formas 

associadas ao pronome tu podem ser correlacionado a assuntos com menor grau de 

formalidade, por exemplo, os assuntos amorosos. Ao passo que as formas pronominais de 

você são mais recorrentes em assuntos com maior grau de formalidade, por exemplo, os 

literários, comerciais, bem frequentes nos conjuntos de cartas dos informantes irmãos Paiva, 

Joana Rocha, Câmara Cascudo e Manoel Onofre.  

Não obstante a gama de resultados abarcados pelas análises apresentadas no capítulo 

3, esta pesquisa exibe algumas limitações, quais sejam: i) embora tenha se discutido a 

representatividade das cartas do RN, parece não ser muito acertado deduzir que as cartas aqui 

investigadas representam categoricamente a escrita norte-rio-grandense, uma vez que ainda 

são necessárias outras pesquisas, de preferência com ampliação do corpus ou em comparação 

com outros documentos, por exemplo, peças de teatro, a fim de se apontar tendências mais 

exatas, no que diz respeito ao perfil da escrita norte-rio-grandense; ii) o recorte do objeto de 

estudo aqui proposto também pode ser expandido, pois a variação entre os pronomes de P2 

pode ser observada em outros contextos, como o quadro dos pronomes possessivos, adjuntos, 

além das formas de imperativo, sendo possível investigar outros fenômenos em 

concomitância aos pronomes de P2, como a ordem dos clíticos e a ordem do sujeito, com 

vistas a elucidar o encaixamento da variação entre tu e você no PB, mas precisamente no 

nordeste brasileiro. 

Por fim, acreditamos que os resultados desta pesquisa contribuem para a descrição do 

PB, sobretudo, para a ampliação do mapeamento de uso dos pronomes de P2 no PB, em 

consonância com o que vem sendo feito por pesquisadores de outras localidades do país. 
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